رهرب فرزانه انقالب اسالمی:

پیرشفت ،مستلزم تحول مطلوب نفوس انسانی
و هنجارها و ساز و کارهای اجتامعی است و
لذا امری تدریجی و طوالنی و وابسته به ایامن
و عزم و تالش ملی و صرب و مداومت همگانی
و از همه برتر ،تفضالت الهی میباشد.
1397/07/22
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شمارگان الکترونیکی  70,000نسخه

شمارگان چاپی 10000 :نسخه

پیوستن دانشجویان ایرانی در هر نقطه از جهان
به حرکت پیشرفت و بینیاز کردن کشور از بیگانگان
جهاد فی سبیل اهلل است

بسم اهلل الرحمن الرحیم
جوانان عزیز
همه میدانیم که شما دانشجویان در شمار برترین
امیدهای آیندهی کش��ورید .آنچ��ه همه باید بدانند
این اس��ت که ب��ه توفی��ق الهی هم اکن��ون خیل
عظیمی از دانش��جویان دیروز ،در کشور به کارهای
بزرگ س��رگرماند و لذت خدمت به پیشرفت دانش
و فن��اوری در میهن خود را ب��ا همهی وجود حس
میکنند .دانشجویان امروز ما -در هر نقطهی جهان-
این فرصت را خواهند داشت که به این مجموعههای
مؤمن و خدوم بپیوندند و کشور را از بیگانگان کام ً
ال
بینیاز کنند .این حرکت آنگاه که با نیت صادقانه و
خدایی انجام گیرد ،جهاد فی س��بیل اهلل است .شما
جوانان انجمنهای اسالمی میتوانید پیشگامان و
راهبران این جهاد باشید .توفیق روزافزون شما را از
خداوند خواهانم.
سیدعلی خامنهای
ّ
 ۲۰دی ۱۳۹۷

رهبر انقالب اس�لامی در پیامی به پنجاه و سومین
نشست اتحادیه انجمنهای اسالمی دانشجویان در
اروپا ،تأکید کردند :پیوستن دانشجویان ایرانی در هر
نقطه از جهان به حرکت پیش��رفت و بینیاز کردن
کشور از بیگانگان ،جهاد فی سبیل اهلل است.
متن پیام حضرت آیتاهلل خامنهای به این شرح
است:
در نشست مشترک اعضای کمیسیون امور اداری ،فرهنگی اجتماعی ادوار وزیران با رئیس و
دیگر مسئوالن مرکز الگوی اسالمی ایرانی پیشرفت بررسی شد؛

از بخشهای اصلی «الگوی اسالمی ایرانی پیشرفت» تا دالیل اجرایی
نشدن برنامههای پنج ساله توسعه

مرکز الگوی اس�لامی ایرانی پیش��رفت در نشس��تی
مشترک با اعضای کمیسیون اداری ،فرهنگی ،اجتماعی
ادوار وزیران ،سند الگوی پایه را بررسی کرد.
در ابتدای جلس��ه ،رئیس مرکز و رئیس شورای عالی
الگوی ایرانی اس�لامی پیش��رفت به بیان توضیحاتی
درباره الگو و فرآیند تهیه آن طی هفت س��ال گذشته
پرداخت .ایش��ان با بیان اینکه ای��ن الگو از پنج بخش
اصلی تش��کیل ش��ده ،گفت :مباحث نظری عمدتاً در
بخ��ش اول و دوم ک��ه مبانی و آرمانهای الگو اس��ت
ذکر ش��ده اس��ت و اعتقادات اس�لامی ،رهنمودهای
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دینی ،مباحث فلسفی و مقدمات نظری در بخش اول
و دوم قرار گرفته که اس��اس الگو را تش��کیل میدهد.
رئیس ش��ورای عالی مرکز الگو ادام��ه داد :بخشهای
بعدی الگو عملیاتیتر اس��ت .بخش سوم رسالت است
که رس��الت جمهوری اسالمی و مردم را به طور موجز
مش��خص کرده اس��ت .بعد از آن بخش افق قرار دارد.
افق هدفهایی است که در  ۵۰سال آینده باید محقق
شود و اگر در حال حاضر بعضی از آنها محقق است باید
حفظ ش��وند .در نهایت عملیاتیترین
بخش قرار دارد که تدابیر اس��ت .طی ادامه در صفحه 2

اصالح ساختار مدیریت منابع
آب در وزارت نیرو با کمک مرکز
الگوی اسالمی ایرانی پیشرفت
جلس��ه اندیشکده آب ،محیطزیس��ت ،امنیت غذایی و
منابع طبیعی مرکز الگوی اس�لامی ایرانی پیشرفت با
حض��ور دکتر اردکانیان وزیر محترم نیرو ،در محل این
مرکز تشکیل شد.
در راس��تای تکمیل و ارتقای سند الگوی پایه اسالمی
ایرانی پیش��رفت ک��ه در آن اهم مبان��ی و آرمانهای
پیشرفت و اُفق مطلوب کشور در پنج دهه آینده ترسیم
و تدابیر مؤثر برای دس��تیابی به آن طراحی شده است،
ت راهبردی برگزار شد .این نشست راهبردی
این نشس 
از س��وی اندیشکده آب ،محیطزیست ،امنیت غذایی و
منابع طبیعی در راستای تکمیل و ارتقای سند الگو پایه
اس�لامی ایرانی پیشرفت ،با حضور دکتر رضا اردکانیان
برگزار شد.
وزیر نیرو در این جلسه اظهار کرد :وزارت نیرو به دنبال
اصالح سیاست در س��اختار مدیریت منابع آب است و
بحثهای��ی را در این ب��اره آغاز کردیم که در این میان
نیازمن��د کمک از س��وی مرکز الگوی اس�لامی ایرانی
پیشرفت هستیم.
وی با بیان اینکه وزارت نیرو ب ه دنبال همبست آب ،غذا
و انرژی است ،تصریح کرد :باید این موضوع را بپذیریم
که اگر اصالح شیوه مصرف در دستور کار جدی ما قرار
نگیرد ،با یک مش��ک سوراخ مواجهیم ،چرا که اگر این
کار انجام نشود ،قطعاً در آینده با مشکالت جدی مواجه
خواهیم بود .به گفته وی ،مهمترین راهکار برای رسیدن
به همبس��ت آب ،غذا و انرژی توجه به حوضههای آبریز
مش��ترک بین کشورهای مختلف است که باید ب ه طور
جدی مورد توجه واقع شود.
وزیر نیرو با بیان اینکه در نشست اجالس سران کشورها
در سال  2002میالدی به موضوع توسعه پایدار اشاره و
در همان نشست تأکید شد که آب کلید توسعه پایدار
اس��ت ،گفت :اگر جامعه جهانی به دنبال توسعه پایدار
اس��ت باید بداند که کلید آن در دس��ت آب قرار دارد.
این مسئله در مبانی مختلفی مورد توجه قرار میگیرد.
لذا واجب شد تا کشورهای در حال توسعه ظرف مدت
سه س��ال برنامهای را برای مدیریت به هم پیوسته آب
تدوین کنند.
وی افزود :اولین نتیج��های که ایران در آن زمان به آن
دس��ت یافت این بود که به دلیل ساختار آلوده موضوع
آب به صورت همگانی در بین بخشهای مختلف مطرح
شود که این مسئله نیز به عنوان یکی از اصلهای وزارت
نیرو در نظر گرفته ش��د و تاکنون نیز ادامه در صفحه 4

عدالت8 5---/-
پنجمین نشست هماندیشی سالیانه صاحبنظران و پژوهشگران
---------------------------------------------------------------------تقای---آن-میشود9 5 /
بررسی و اصالح سند الگوی اسالمی ایرانی پیرشفت موجب ار
------------------------------------------------------------------------------------تفاوت اساسی الگوی پیرشفت با مدلهای رایج توسعه ،مسئله «عدالت» است6/
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -10
---- -------------------------------------------------------------------------------------

 /با تدوینسندالگویاسالمیایرانیپیرشفتهیچ مسئولی منیتواند مسیرکشوررا تغییردهد
------------------------------------------------------------------------------------ /عدالتمفهومیعام وبرایهمهادیانومکاتباستوپیروانهیچمکتبیدرلزوم عدالت
ندا-ر- -ند- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
تردید- - -
---- /انقالب صنعتی چهارم یا رنسانس نو؟
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در نشست مشترک اعضای کمیسیون امور اداری ،فرهنگی اجتماعی ادوار وزیران با رئیس و
دیگر مسئوالن مرکز الگوی اسالمی ایرانی پیشرفت بررسی شد؛

از بخشهای اصلی «الگوی اسالمی ایرانی پیشرفت»
تا دالیل اجرایی نشدن برنامههای پنج ساله توسعه

ادامه از صفحه  1مباحثاتی که متخصصان در س��الهای اول طراحی الگو داشتند به
این نتیجه رس��یدند که الگو ضمن آنکه باید دارای مبانی نظری متقن باش��د ،باید
عملیاتی باشد و گزارههای صریح و دقیقی داشته باشد که برداشتهای مختلف از
آن نشود .اینها در تدابیر آمده است.
وی با بیان اینکه سؤالی که غالباً در جامعه و میان نخبگان مطرح میشود این است
که آیا این سند در اجرا به سرنوشت بقیه اسناد مانند چشمانداز دچار خواهد شد یا
خیر ،گفت :ارزیابیها نشان میدهند که کمتر از  ۵۰درصد برنامههای توسعه پنج
ساله اجرا شده اس��ت .علتهای این امر در مطالعهای تحت عنوان "آسیبشناسی
اسناد برنامهای کشور" ،معلوم شد .این آسیبها به دودسته تقسیم میشود :دسته
اول آسیبهایی است که در خود برنامهها وجود دارد که باید در مرحله برنامهریزی
از آن پیش��گیری میشده اس��ت البته نمیتوانیم بگوییم این آسیبها در هم ه این
اس��ناد کام ً
ال وجود دارد اما کم یا زیاد وجود داشته است .اولین آسیب این بوده که
این اسناد بسیار مفصل تهیه شدهاند و با این عذر که باید جامع باشند هر چیز خوبی
که طرح شده در سند گنجانده شده و در مراحل تصویب هم خیلی چیزهای خوب
دیگر به آنها اضافه شده است .در نتیجه اسناد برنامهای به میزانی حجیم شده که از
توان مدیریتی و اجرایی کشور و از حد منابع موجود خارج شده است.
رئیس شورای عالی مرکز الگو با بیان اینکه دومین آسیب وجود نداشتن گفتمان الزم
برای این اسناد بوده است ،گفت :در مرحله
طراح��ی و قبل از اینکه اجرای این اس��ناد
هدف از ذکر اشکاالت اسناد آغاز شود اجماع نسبی برای آنها ایجاد نشده
گذشته ایرادگیری از زحمات تهیه اس��ت ،لذا غیر از ضمانت حقوقی ،ضمانت
گفتمانی برای آنها وجود نداشته است .این
اسناد قبلی نیست بلکه هشداری مشکل ناشی از تمرکزگرایی در تهیه اسناد
است که الگوی پیشرفت به بوده است که مشارکت دانشگاهها و حوزهها
سرنوشت آنها دچار نشود و مراجع رس��می و نخبگان در تهیه آنها در
حد امکان جلب نشده است.
وی سومین آسیب اسناد برنامهای را کافی نبودن انسجام آنها دانست و گفت علیرغم
تالش��ی که معموالً برای تلفیق در اسناد صورت میگیرد ،اسناد بخشهای متعدد
داش��تهاند و با یک همافزایی مطلوب به یک برنامه کام ً
ال منس��جم حول محورهای
معین تبدیل نشدهاند و به تبع آن در مرحله اجرا پراکندگی به وجود آمده است.
ب آخر در طراحی اسناد برنامهای را عدم انعطافپذیری برنامهها
دکتر واعظزاده آسی 
ذکر کرد و گفت :معموالً فرایند اصالح و تکمیل و ارتقا در سند در نظر گرفته نشده
و لذا بجای اصالح رسمی و شفاف بعضاً در عمل به کنار رفتهاند.
وی سپس به آسیبهای موجود در مرحله اجرای اسناد پرداخت و اولین مشکل را
عدم وفاداری کافی به روح و متن اس��ناد برنامهای و عزم و قاطعیت الزم در اجرای
آنها دانس��ت و افزود :با بروز موانع و دشواریها یا بر اثر جاذبه کارهای دیگر ،بعضی
اسناد یا بخشهای مهمی از آنها عم ً
ال از دستور کار خارج شده و به کنار رفتهاند یا از
مسیر خود منحرف شدهاند .برخی اسناد مثل سند چشمانداز و بعضی سیاستهای
کلی نظام اصوالً با اسناد پاییندستی ب ه درستی مرتبط نشده و تقسیم کار الزم برای
اجرای آنها انجام نشده است .وقتی اجرای برنامهای به موانع بزرگ برخورد میکند
به ظاهر سادهترین کار این است که در عمل برنامه به کنار گذاشته شود .در حالی
که همراه با قاطعیت اجرایی باید از فرآیند اصالح رسمی و شفاف آنها کمک گرفت.
رئیس شورای عالی الگوی اسالمی ایرانی پیشرفت گفت :آسیب دیگری که متوجه
اجرای این اسناد بوده گسست در اجرا با تغییر دولت و مجلس بوده است .اینطور
نبوده که اسناد در ابتدای یک دولت طراحی و شروع شود و در عمر همان دولت به
پایان برسد .دولت یک برنامهای را تهیه کرده و به مجلس داده تا پس از تصویب اجرا
شود .اما در مراحل تصویب و اجرا ،آن دولت تغییر کرده و دولتی با اولویتهای دیگر
آمده و بعضاً مجلس هم عوض شده و جای دیگری هم نبوده که از اسناد برنامهای
در سطح کالن کشور پاسداری کند و یک اجماع نسبی در بین اصحاب فکر و عمل
به قدر کافی وجود نداشته است تا ضمانت غیررسمی برای اجرای آنها باشد.
وی با اش��اره به اینکه نظارت بر اجرای اس��ناد ضعیف بوده اظهار کرد :اطالعاتی که
بتواند شاخصهای کمی و کیفی را برای نظارت پوشش دهد کافی نبوده است.
دکتر واعظزاده ادامه داد :یک آس��یب دیگر عدم مش��ارکت کاف��ی مردم به دالیل
متعدد است.
وی تأکید کرد :اگرچه این اس��ناد به کمک کارشناس��ان تهیه ش��ده و از دستاورد
جمهوری اسالمی است اما کموبیش برخی اشکاالت در آنها وجود دارد .هدف از ذکر
این اش��کاالت ایرادگیری از زحمات قبلی نیست ،بلکه هشداری برای این است که

ت آنها دچار نشود .هدف عبرت گرفتن از گذشته برای
الگوی پیش��رفت به سرنوش 
همین کاری است که هنوز فرصت برای طراحی و اجرای درست آن وجود دارد.
وی گفت :این آسیبشناسی قبل از طراحی الگو انجام شد و از نتایج آن در طراحی
استفاده شد .لیکن توجه بیشتر به پیشگیری از این آسیبها و مشابه آنها بوده است
و نیز استفاده کامل از تجارب گذشته در تکمیل و ارتقای الگوی پیشرفت ضروری
است که مدیران ارشد کشور از گذشته تا حال ،مشاور خوبی برای این امر هستند.
مهمترین امور در حوزه آمایش بنیادین
در ادامه این نشس��ت ،دکتر اکبرزاده ،عضو ش��ورای عالی و معاون علمی و تقسیم
کار ملی مرکز الگوی اس�لامی ایرانی پیشرفت با بیان اینکه اولین سؤال پیشروی
دس��تاندرکاران برنامه چگونگی طراحی الگوی پیش��رفت بوده ،گفت :دو رویکرد
برای چگونگ��ی طراحی مطرح بوده اول اینکه جمع مح��دودی از صاحبنظران و
اندیش��مندان مأموریت پیدا کنند که در مدت مح��دودی برنامه را تدوین کنند و
رویکرد دوم این اس��ت موضوع را باز کنیم و با مش��ارکت حداکثری جامعه علمی و
نخب��گان برنامه را طراحی کنیم .دکتر اکبرزاده ادامه داد :پس از بحثهای مختلف
در نهای��ت رویکرد دوم ب��ه دالیل مختلفی مورد پذیرش ق��رار گرفت .یکی از این
دالیل این بود که به هر حال با رویکرد اول حتی اگر برنامه فاخری طراحی میشد
چون عزم ملی ش��کل نمیگرفت ضمانتی برای اجرا نداش��ت در نتیجه با الهام از
رهنمودهای مقام معظم رهبری رویکرد دوم در دستور کار قرار گرفت .میدانستیم
که طراحی رویکرد دوم مشکالت خاص خود را دارد چرا که شکلگیری اجماع در
جامعه نخبگانی اگر غیرممکن نباشد ،دشوار و زمانبر است اما به نظر میرسد این
رویکرد ضمانت اجرایی بهتری داشته باشد.
عضو شورای عالی الگوی اسالمی -ایرانی پیشرفت با بیان اینکه ما در ابتدا نیاز به یک
نقشه راه داشتیم و این نقشه راه به کمک خود جامعه علمی تدوین شده گفت :یکی
از مباحثی که مطرح شده بحث مسئلهشناسی است چرا که الگوی پیشرفت باید ناظر
بر مسائل اساسی جامعه باشد .در نهایت از  ۱۰۰نفر از شخصیتهای علمی و راهبردی
طی چند مرحله نظرخواهی شد ،با یک روش علمی رابطه علت و معلولی مسائل یافت
ش��د و  ۸۰ -۷۰مسئله ابتدایی به  ۱۲مسئله نهایی رس��ید .دکتر اکبرزاده افزود :در
حوزه عدالت ضعف عزم عدالت در نظام تصمیمگیری مهمترین مسئله است و دالیل
مختلفی هم دارد .بخشی از این دالیل نظری است چرا که ما نظریه جامع عدالت که
مورد اجماع باش��د در اختیار نداریم .دالیل عملی هم دارد زیرا اجرای عدالت مشکل
است و به سان یک جراحی تلقی میشود و دولتمردان هم به سادگی آمادگی پرداخت
این هزینه را ندارند .به گفته معاون علمی و تقسیم کار ملی مرکز الگوی اسالمی ایرانی
پیشرفت در حوزه آمایش بنیادین؛ عدم بهرهمندی مناسب از ظرفیتهای سرزمینی؛
در حوزه فقه و عدمکفایت تفقه در امور اجتماعی حکومتی مهمترین مسائل هستند.
اکبرزاده در ادامه اظهار کرد :ما مسائل مهمی در حوزه اجتماعی حکومتی داریم که
پاسخهایش را باید از فقه دریافت کنیم و هنوز پاسخی که مورد اجماع باشد ،نداریم.
در حوزه اقتصاد مهمترین مس��ئله جایگاه و روابط نادرست نفت در اقتصاد است .در
حوزه علوم اجتماعی چالش اساس��ی ضعف خردورزی و عقالنیت جمعی و در حوزه
فرهنگ ترس��یم ناقص فرهنگ مطلوب است .وی مهمترین چالش حوزه معنویت را
فقدان نظریه و اجماع در معنویتی که ناظر بر پیشرفت کشور باشد ،دانست و افزود:
در حوزه آب ،محیطزیست و امنیت غذایی ضعف نظام حکمرانی منابع طبیعی ،آب
و محیطزیس��ت و در حوزه خانواده ،چالش اساس��ی ضعف خانواده اس��ت .در زمینه
سیاس��ت ،عدم اجماع در خصوص مفاهیم پایه سیاس��ت و در زمینه پیشرفت ضعف
خردپذی��ری و نوآوری به عنوان مهمترین چالشها مطرح اس��ت .اکبر زاده در پایان
با بیان اینکه در دو س��ال آینده مأموریت مرکز پاسخ به چند سؤال است ،گفت :این
س��ؤالها این اس��ت که آیا افقی که ترسیم شده در بخشهای مختلف از جامعیت و
توازن الزم برخوردار اس��ت و آیا قابل وصول است یا نه!؟ آیا تدابیر طراحی شده ما را
به افق میرس��اند یا نه و در نهایت آیا تدابیر مس��ائل اصلی را برشمرده است؟ ساز و
کارهای نظارت بر اجرا ،بروز رسانی الگو و تقسیم کار ملی میان بخشهای مختلف باید
مشخص شود و معین شود که مسئولیت اجرای آن با چه نهادی است .اینها سؤاالتی
است که پاسخ آنها را به کمک جامعه علمی و شخصیتهای راهبردی مییابیم.
مشکل کجا است که برنامههای توسعه به نتیجه نرسیدهاند؟
در ادامه دکتر ش��افعی ،وزیر اس��بق صنایع با بیان این پیش��نهاد که مس��ائل این
کمیس��یون در مجمع ادوار وزیران که چند ماه آینده برگزار میش��ود ،مطرح شود
گفت :باید ببینیم مشکل کجا است که در کشور پنج برنامه نوشته شده ولی غالباً
به نتیجه نرسیدهاند .اشکاالتی که در زمینه آسیبشناسی برنامه مطرح شد درست
است ولی آیا امالمسائل اینها بوده است؟
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غالمرضا شافعی افزود :ما نظامی را طراحی
کردهایم که با نظامهای موجود دنیا متفاوت
بوده؛ نه س��رمایهداری بوده و نه کمونیستی.
نظام کمونیس��تی ک��ه نابود ش��د ولی اآلن
نظام س��رمایهداری و در رأس آن آمریکا در
دنیا حاکم اس��ت و تضادهای جدی فکری و
سیاس��ی باهم داریم .باید مدیریت کنیم که
ضمن حفظ اصول اساسی خود ،نظیر سایر
قدرتها ،روابط سیاسی و فناوری و اقتصادی
مناس��بی باهم داشته باشیم .روابط با دنیای
اسالم و همسایگان را با دقت مراقبت کنیم.
پیشبینی کرده بودیم که در افق  ۱۴۰۴قدرت اول منطقه باشیم ولی در بسیاری از
حوزهها عقب افتادیم که بخش عمده ناکامیها ناشی از محدودیتها و تحریمهای
ناجوانمردانه آمریکا و اروپاست .باید در سیاست خارجی خود بازنگری داشته باشیم.
آیا این بازنگری در این الگو دیده شده است!؟ آسیبشناسی اسناد قبلی کار واجب
و الزمی است .حاال که به درستی این رویکرد را انتخاب کردهاید آسیبها را هم به
درستی ارزیابی کنید و راهحلهای مناسب با چارچوب نظام فکری تهیه کنید که این
نظام موفق شود چرا که هم ه این تالشها برای این است که این نظام موفق شود.
پیشنهاد تصویب الزاماتی برای اجرای الگو در مجمع تشخیص مصلحت
در ادامه این مراسم ،مهندس محسن مهرعلیزاده اظهار کرد :دکتر اکبرزاده با اشراف
کاملی اش��اره کردند که آیا این تدابیر ما را به افق میرسانند؟ مسائل اصلی را حل
میکنند؟ سؤاالت مطرح شده اساسی است و پیشنهاد من این است که این سؤاالت
را جزئیتر و علمیتر مطرح کنیم و ترجیحاً پاس��خ این س��ؤاالت مانند سؤاالت تز
دکتری گزینهای باشد و فرد را هدایت کند که سؤال را به طور دقیق جواب دهد و
پاسخها را جمعبندی کنیم.
وی ادام��ه داد :یک چالش اساس��ی که در
عمل با آن مواجه خواهیم شد این است که
خروجی طراحی این الگو نسبت ًا وقتی برنامهای درازمدت مانند چش��مانداز
کامل بوده و اگر نقدی وجود طراحی میش��ود ما م��وارد نظری و فکرها
دارد باید به گستره زمانی باشد و ایدهه��ا را در فضای��ی عملیات��ی طراحی
میکنیم و در یک ساز و کارهای مدیریتی
میریزیم .مث ً
ال در افق آمده که مردم از یک آزادی و دموکراس��ی برخوردارند .ما بر
اس��اس ظرفیتهای اجرایی موجود این موارد را مشخص کردهایم آیا اگر در ساز و
کارها تغییراتی نیاز باشد در الگو دیده شده است!؟ قاعدتاً نه ،چرا که مسیر در ادامه
سازوکارهای فعلی طراحی شده است و ما خودمان در این مسیر قرار داریم.
سپس آقای میرمحمدی ،عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام ،درباره الگوی اسالمی
ایرانی پیشرفت گفت :اآلن در سازوکارهایی که آقای اکبرزاده فرمودند باید نظارت از
دل تدوین و ساز و کارهای الگو دیده شود .پیشنهادم این است که در مجمع تشخیص
که آقای دکتر واعظزاده و برخی از دوستان هم عضو هستند الزاماتی را برای اجرای
الگو تصویب کنند .در ادامه این جلس��ه دکتر محمدباقر سخایی ،دیپلمات با سابقه
وزارت خارج��ه ،با بیان اینکه توقع مردم جهان از ما بس��یار باالس��ت گفت :یکی از
مقامات مصری به من میگفت شما در دامنه قله هستید و عظمت کاری که کردهاید
را نمیبینید .بنده معتقدم مهمترین کاری که در جمهوری اس�لامی میشود انجام
داد همین طراحی الگوی اس�لامی ایرانی پیشرفت بوده است .من پیشنهاد میکنم
جلس��های با سفرا هم داشته باشید و نظرات آنها را هم بشنوید .به عقیده بنده علت
اجرایی نشدن سند چشمانداز این بود که آرمانگرایانه نوشته شده بود .دکتر محمود
گودرزی ،وزیر اس��بق ورزش و جوانان با بیان اینکه خروجی طراحی این الگو نسبتاً
کامل بوده و اگر نقدی وجود دارد باید به گس��تره زمانی باش��د گفت :تئوریپردازی
خیلی خوب اس��ت ،ولی اگر تئوری منجر به اجرا نش��ود ،ابتر است و جامعه به علت
آشنایی با نظرات در برابر اجرای برنامههای دیگر واکسینه میشود .یکی از اساسیترین
مشکالتی که در جمهوری اسالمی با آن روبهرو هستیم این است که مبانی نظری و
امثال این س��ند کم نداریم در حوزههای مختلف الی ماشااهلل دوستان نظریهپردازی
کردهاند و اسناد بسیار معتبر و خوبی داریم که اگر اجرا میشد جامعه ما وضعیتش
بهتر از حال حاضر بود .من فکر میکنم صرف اعتنا به نظر اندیش��مندان نمیتواند
مشکلی را حل کند چرا که استراتژیای موفق است که از درون تودهها هم جوشیده
باشد غیر از این باشد حتماً در حد نظر باقی خواهد ماند ،کما اینکه در گذشته هم ما
اسنادی را تدوین کردیم که همچنان در حال خاک خوردن هستند.
وی افزود :در بند  ۴۴الگو آمده گس��ترش فهم عمیق و تحکیم نظریه مردمساالری
دینی مبتنی بر والیتفقیه .بس��یار عالی .اما از همین عبارت برداشتهای مختلفی
در جامعه فعلی ما میشود در عمل هر دولتی که بیاید بر اساس مبنای فکری خود
به آن عمل میکند .در بند دیگری از الگو آمده :گسترش تشکلهای مردمی .ما در
دوره اصالحات حدود هزار تش��کل مردمی داش��تیم اما در دولت بعد این تش��کلها
به حدود  ۱۵تش��کل میرسد که آنها هم عمدتاً تش��کلهای قرآنی و مذهبی بوده

که خیلی هم خوب است و بایستی باشد حاال
اخیرا ً این تشکلها به  ۴۰۰۰تا رسیده و مردم
به مشارکت ولو در ظاهر دعوت شدهاند .یعنی
شما یک بندی را در الگو قرار میدهید که دو
برداش��ت درس��ت یا غلط میتوان از آن کرد.
آنچه که به عنوان تدبیر در اینجا آمده به نظر
من افق و چشمانداز است .تدبیر یعنی اجرای
اندیشمندانه نظریات کلیاتی را بیان میکنیم
که قاعده و قانون میخواهد که در حوزه اجرا
اس��ت .ضعف ما اتفاقاً در حوزه اجرا است باید
از اندیشمندانی که اینها حاصل نظریات آنها
است بپرسیم ما چگونه باید حرکت کنیم که مشکالتمان حل شود!؟
دکتر گودرزی ادامه داد :تعدد مراکز تصمیمگیر باعث میشود هر کدام بر اساس نظر
خود یک تفسیری داشته باشند و این ما را به بیراهه خواهد برد .به نظر من تا این
چگونگی عملیاتی شدن مشخص نشود وصولی نخواهیم داشت.
مهندس میرمحمد میرصادقی نیز با بیان پیشنهادی در خصوص وجود مراکز موازی
برای بیان نظرات اندیش��مندان گفت :اگر مراکزی موازی تأسیس شود که استادان
دانش��گاه و اندیش��مندان درباره الگو نظرات خود را بیان کنند در یافتن اش��کاالت
نظریه تأثیرگذار اس��ت .وی در ادامه صحبتهای خود به توجه به علتها و جهان
در آینده اش��اره کرد و افزود :پرداختن صحیح به علتها میتواند ما را به راهحلها
راهنمایی کند .ما باید چالشها و تهدیدهای پیشرو و منابع را بشناسیم .باید بدانیم
موقعیت کنونی ما چیست و جهان در آینده دچار چه تغییراتی میشود؟ دانشمندان
میگوین��د در س��ال  ۲۰۶۰که همان
 ۱۴۳۰میش��ود بش��ر عمر ابدی پیدا
میکن��د .در واقع س��رمایهداران عمر تدبیر یعنی اجرای اندیشمندانه
ابدی پیدا میکنند ولی آیا ما به جهان نظریات کلیاتی را بیان میکنیم که
در آینده توجهی کردهایم؟
قاعده و قانون میخواهد که در
عبداهلل
دکت��ر
در ادام��ه این نشس��ت
حوزه اجرا است
جاس��بی ،عضو ش��ورای عالی انقالب
فرهنگی با تأکید بر اینکه اولویتها باید در نظر گرفته شود ،گفت :از دکتر واعظزاده
و همکارانشان تشکر میکنم و امیدوارم این تالشها به نتایج خوبی منجر شود .اگر
اولویتها در نظر گرفته نش��ود همینطور که اآلن دچار روزمرگی هستیم یعنی هر
روز به مشکل همان روز و حل آن فکر میکنیم ادامه خواهد یافت .اآلن بزرگترین
مشکل کشور ما اقتصاد است که مقام معظم رهبری هم بر آن تأکید میکنند .یکی از
محورهای اصلی این موضوع این است که با کارایی خداحافظی کردهایم و بزرگترین
بوروکراسی را ایجاد کردهایم .در مقایسه با کشورهای پیشرفته  ۲۰ -۱۰برابر پرسنل
داریم .در جلس��ات شورا حضور داشتید و دیدید من سؤال کردم که آیا درآمدهای
ما میتواند پاسخگوی هزینههای اداری ما تا  ۸ -۷سال دیگر باشد؟ وضع ما طوری
است که تا سه چهار سال آینده آنقدر مشکل در زمینههای اقتصادی داریم که اص ً
ال
فرصت نمیشود به این مسائل پرداخت .خواهش من این است که اگر میخواهیم
در این برنامه موفق ش��ویم الگوهایی را که در سرنوشت ما اثر دارد را در خط مقدم
قرار دهید .امام فرمود حفظ نظام از هر چیزی مهمتر است این جمله به این معنی
است که اگر میخواهیم نظام را حفظ کنیم ،باید مسئله اقتصاد را حل کنیم .مدام
هم گفته میش��ود که باید کارها را به مردم بس��پاریم ولی در عمل عکس آن اتفاق
میافتد .اگر شما بتوانید در همین مورد بروکراسی بتوانید چهار قدم اساسی بردارید
خدمت بزرگی کردهاید که ادامه قدمها میتواند در ادامه آن برداشته شود .در پایان
این جلسه دکتر واعظزاده رئیس شورای عالی مرکز الگوی اسالمی ایرانی پیشرفت
به جمعبندی نظرات مطرح شده پرداخت و مقرر شد متن الگوی پایه اسالمی ایرانی
پیشرفت در دستور کار مجمع وزیران ادوار قرار گرفته و مفاد آن از طرف مرکز الگو
توضیح داده ش��ود و پیرامون آن بحث و تبادلنظر مفصل صورت گیرد و نتایج آن
ظرف حداکثر شش ماه در اختیار مرکز الگو قرار داده شود.
در این نشس��ت آقایان مهندس شافعی (وزیر پیش��ین صنایع) ،دکتر مهر علیزاده
(معاون پیش��ین رئیسجمهور و اس��تاندار س��ابق اصفهان) ،دکتر محمود گودرزی
(وزیر سابق ورزش) ،دکتر جاسبی (رئیس سابق دانشگاه آزاد اسالمی) ،دکتر داودی
شمسی (معاون پیشین رئیسجمهور) ،دکتر غفوریفرد (وزیر پیشین نیرو) ،دکتر
میرمحمدی (معاون پیشین رئیسجمهور و رئیس سازمان اداری و استخدامی و عضو
مجمع تشخیص نظام) ،زریبافان (معاون پیشین رئیسجمهور و رئیس بنیاد شهید
و ایثارگران) ،دکتر آیت الهی (معاون پیش��ین رئیسجمهور و رئیس سازمان اداری
و استخدامی) ،دکتر زالی (وزیر پیشین کشاورزی) ،میرمحمدصادقی (وزیر پیشین
کار) ،دکترسخایی (دیپلمات برجسته وزارت خارجه و معاون پیشین رئیسجمهور
و رئیس سازمان اداری و استخدامی) بههمراه رئیس و تنی چند از اعضای شورای
عالی الگو و معاونان مرکز الگوی اسالمی ایرانی پیشرفت حضور داشتند.
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اخبار مرکز
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اصالح ساختار مدیریت منابع آب در وزارت نیرو با کمک مرکز الگوی
اسالمی ایرانی پیشرفت

توانستیم
ادامه از صفحه 1
نتای��ج خوب��ی را به دس��ت
آوریم چرا که در پی آن سند
راهبردهای بلندمدت توسعه
منابع آبی کشور تدوین شد
و این مس��ئله به یک قانون
مبدل شد.
این استاد دانشگاه با تأکید بر
این مسئله که در شرایط فعلی الزم است تا به تجارب بینالمللی نیز توجه کنیم اظهار
کرد :جامعه جهانی به این نتیجه رس��یده که بحران آب دیگر ارتباطی با اقلیم خش��ک
و نیمهخش��ک ندارد .چرا که این مس��ئله تمام دنیا را در بر گرفته ،بنابراین باید به این
موضوع توجه کرد که در افق  70 ،2050درصد بیش از میزان فعلی نیاز به تولید انرژی،
 50درصد بیشتر به غذا و بیش از  20درصد به منابع آب و همچنین بیش از  10درصد
منابع فعلی به زمین نیاز داریم.
وزیر نیرو تصریح کرد :منابع کره زمین رو به کوچک شدن است .بنابراین باید با همین
منابع به فکر تأمین نیازها باشیم که این مسئله نیز تنها با بازنگری شیوههای مصرف
و مدیریت آب محقق میش��ود .البته از سال  83وارد مدیریت توأمان عرضه و تقاضا
شدهایم .لذا میبایست الزامات ورود به این عرصه را نیز بپذیریم.
وی افزود :در طول س��الیان گذش��ته این مس��ئله را دریافتهام که نمیتوان در زمان
فعلی ن��وع مدیری��ت در زمانهای
گذش��ته را نقض کرد .چ��را که هر
جامعه جهانی به این نتیجه رسیده دورهای اقتضائ��ات خود را میطلبد.
که بحران آب دیگر ارتباطی با اقلیم ب��ه همین دلیل الزم اس��ت تا با در
خشک و نیمهخشک ندارد نظر گرفتن اش��تباهات و اقتضائات
هر دوره مسائل را مورد ارزیابی قرار
دهیم .دکتر اردکانیان با بیان اینکه قطعاً اکنون نسبت به گذشته نیاز مصرف آب در
کشور افزایش یافته و ما باید آماده تأمین این نیاز باشیم ،گفت :الزم است تا سرعت
پایین گذشته را جبران کنیم و به فکر راهحلهای تأمین منابع آبی در کشور باشیم.
چرا که تنها از این راه میتوان مشکالت و چالشهای موجود را برطرف کرد.
وزیر نیرو با اشاره به اجالس سران زمین در سال  2011میالدی گفت :در این اجالس
به این نتیجه دس��ت یافتیم که باید برای آب ،غذا و انرژی طرحی نو ایجاد ش��ود و
همانگونه که در سال  1383ایران جزو کشورهای پیشتاز در مدیریت به هم پیوسته
آب بود به نظر میرسد که بتوانیم در این حوزه نیز اقدامات خوبی را انجام دهیم.
وی با تأکید به این مسئله که ایران میتواند جزو کشورهای پیشتاز در امر همبست
آب ،غذا و انرژی باشد گفت :قطعاً در این مسیر برنامه الگوی پیشرفت اسالمی میتواند
بسیار مفید باش��د و باید به این مسئله توجه کرد که برای اجرای الزامات موجود در
این طرح نیازمند برگزاری جلسات متعدد با مرکز الگوی پیشرفت اسالمی هستیم.
وی افزود :باید آسیبشناس��ی شود که چرا اکنون به اینجا رسیدهایم و چه کارهایی
را میبایست انجام ندهیم که به اعتقاد من یکی از مهمترین این کارها استمرار نگاه
بخشی به مسئله آب است .چرا که موضوع مدیریت آب یک موضوع مهم است و باید
قس��متهای مختلفی برای آن تعریف شود و هر کدام از آن بخشها به یک دستگاه
واگذار و مجموعه نتایج به دس��ت آمده از آن بخشها به عنوان یک اصل برای کشور
در نظر گرفته شود.
وی با تأکید به این مسئله که در یک حکمرانی خوب باید از اصالح ساختار آغاز کنیم
که بدون اعمال اقدامات وسیع انجام شدنی نیست ،گفت :مهم این است که بپذیریم
موضوع آب اهمیت ویژهای دارد و باید برای رسیدن به همبست آب ،غذا و انرژی یک
حکمرانی خوب را دنبال کرد و تا بتوان در این مسیر ساز و کارهایی را به وجود آورد
که بتواند موجب این همبست مهم شود.
دکتر اردکانیان تصریح کرد :سیاستگذاریها در حوزه آب ،غذا و انرژی باید همراستای
هم باشد و وزارت نیرو نیز در این مسیر اقدامات متعددی را انجام خواهد داد که البته
در این حوزه نیازمند کمک مرکز الگوی اسالمی ایرانی پیشرفت هستیم .وزیر نیرو با
بیان اینکه آب ،غذا ،محیطزیست و انرژی به طور طبیعی نه تنها برای انسانها بلکه
برای تمام موجودات همبس��ت دارد ،گفت :دالیلی که موجب ش��ده تا این همبست
احساس نشود کنشگری انسانی تحول اخالق با محیطزیست ،تغییر روابط اجتماعی
و مداخله دولت است.
به گفته وی رفع مشکالت آب در ایران نیازمند کاهش مصرف آب در کشاورزی تصفیه

و بازچرخانی پس��اب است که
این دو مسئله نیازمند ترکیبی
از ابتکارات و اقدامات حقوقی
و اجتماعی است که باید مورد
توجه ق��رار گیرد ب��ه گونهای
که کاه��ش نی��از محصوالت
کشاورزی و کاهش هدر رفت
محص��والت در این بین نقش
تأثیرگذاری دارد .عالوه بر این در خصوص تصفیه و پساب آب نیز باید به این موضوع
توجه کرد که تا زمانی که اقتصاد آب اصالح نش��ود ،نمیتوان در این حوزه گامهای
بزرگی برداشت.
وی با تأکید به این مسئله که انتقال آب بین حوضهای مشکالت را حل نمیکند ،گفت:
الزم اس��ت تا به تغبیر س��اختار مدیریت منابع آب توجه شود .چرا که تحقق اهداف
مستلزم توجه به الزامات و راهکارها است.
وزی��ر نیرو در بخش دیگری از صحبته��ای خود در خصوص پروژههای نمکزدایی،
گفت :با توجه به تغییر نرخ ارز در حال حاضر این پروژهها در مرحله توقف قرار گرفته
است که باید به این موضوع نیز توجه شود .البته باید گفت که پرداخت به مسئله آب و
انرژی یک میانبرد برای حل مشکالت کشور است که در این راستا نیز الگوی اسالمی
ایران پیشرفت میبایست رویکرد نرمافزاری را به این موضوع داشته باشد.
به گفته دکتر اردکانیان خواسته ما این است تا با مرکز الگوی اسالمی ایرانی پیشرفت
جلسات منظمی را به بهانه موضوع اصالح ساختار مدیریت منابع آب داشته باشیم و
بتوانیم این دغدغه را تا حد زیادی بر طرف کنند.
در ادامه دکتر روزیطلب دبیر اندیش��کده آب ،محیطزیس��ت ،امنیت غذایی و منابع
طبیعی با بیان اینکه ش��روع فعالیت این اندیشکده با عنوان کارگروه کشاورزی و آب
از اواس��ط سال  1391استارت خورد اظهار کرد :برگزاری چند نشست و انتشار سند
چهار صفحهای با عنوان وضعیت بحرانی منابع آب زیرزمینی کشور و راهکارهای رفع
بحران در دستور کار قرار گرفت که این سند نیز برای هشدار و اقدام الزم به مدیران
ارشد ابالغ شد.
وی افزود :برنامهریزی به منظور کاهش
برداش��ت از مناب��ع آب زیرزمین��ی با موضوع آب اهمیت ویژهای دارد و
توجه به ت��وان اکولوژیکی حوضههای باید برای رسیدن به همبست آب،
آبریز و ض��رورت افزایش بهرهوری آب غذا و انرژی یک حکمرانی خوب
در کش��اورزی و اس��تفاده از آبه��ای را دنبال کرد و بتوان در این مسیر
نامتعارف در دستور کار قرار گرفت.
ساز و کارهایی را به وجود آورد که
وی با بی��ان اینکه در س��ال  97هفت
بتواند موجب این همبست مهم شود
نشست کارگروه تخصصی در خصوص

آب ،کش��اورزی و محیطزیست با موضوع الگوی حکمرانی آب کشور و پیشنهاد یک
چهارچوب نظری و نقشه راه برگزار شد ،گفت :بر این اساس چهارچوب نظری الگوی
اسالمی ایرانی پیشرفت در حوزه حکمرانی آب مورد بررسی قرار گرفت.
همچنین در این نشست دکتر هدایت فهمی ،معاون مدیرکل دفتر برنامهریزی کالن
آبفای کشور با تأکید به این مسئله که اجرایی کردن سیاستها در حوزه آب نیازمند
سه محور اصلی است ،گفت :الزم است تا سیاستهای ملی در حوزه آب تدوین شود
که البته در این حوزه وزارت نیرو گامهایی را برداش��ته است .عالوه بر این باید قانون
جامع آب نیز تدوین و تقدیم مجلس ش��ود .در بحث ساختارها نیز نیازمند تغییراتی
هستیم.
وی افزود :متأسفانه در حوزه توسعه تکلیف مشخصی نداریم و باید ساز و کارهایی در
این عرصه به وجود آید .چرا که توس��عه تنها با توجه به منابع آبی ایجاد میشود که
الزم است به این مهم توجه ویژهای شود.
در ادامه دکتر سعید جبل عاملی ،رئیس اندیشکده آمایش بنیادین و عضو شورایعالی
مرکز الگو با بیان اینکه علیرغم اقدامات صورت گرفته تاکنون نتوانستهایم در حوزه
آب دورنمایی شفاف از روند منابع آبی در افق الگو به دست آوریم ،اظهار کرد :تمایل
داریم تا روندهای بهرهبرداری آب در طول  ۵۰سال آینده را با توجه به تغییرات فناوری
اخذ کنیم که برای این مسئله نیز باید تحوالت را در کنار هم ببینیم .وزیر نیرو با تأکید
به این مسئله که نیازمند یک دورنما از وضعیت منابع آبی کشور هستیم ،اظهار کرد:
ما معتقدیم که یکی از منابع الزم تحقق الگوی پیشرفت وجود منابع آبی کافی و درک
از این منابع در طول  ۵۰سال آینده است
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اندیش��کده عدالت ،به منظور ارتقاء و تکمیل نظریهپردازی
عدالت و بررسی و نقد تدابیر الگوی اسالمی ایرانی پیشرفت
در عرصه عدالت« ،پنجمین نشس��ت هماندیش��ی سالیانه
صاحبنظران و پژوهشگران عدالت» را با مشارکت و فراخوان
علمی صاحبنظران و پژوهشگران و تعامل با اندیشکدههای
مرتبط مرکز در اس��فندماه س��ال جاری برگزار خواهد کرد.
موضوع اين نشس��ت «اصول راهبردی عدالت و بررسی

تدابیر س�ند الگوی پایه» است که در قالب چهار نشست
اندیش��هورزی در محورهای اجتماعی ،اقتصادی ،سیاسی و
فرهنگی برگزار خواهد شد .ریاست نشستها بر عهده آقایان؛
دکتر میرسندسی ،دکترعیوضلو ،دکتر برزگر و حجتاالسالم
دکتر مهدویزادگان خواهد بود .همچنین دبیر علمی نشست
جناب آقای دکتر مخزن موسوی و دبیر اجرایی آقای ربیعی
هستند .در این نشس��ت نیز تالش خواهد شد مقاالت برتر

به کنفرانس هشتم مرکز ارسال شود .در این نشست علمی
س��عی بر این اس��ت ،اصول راهبردی تحقق عدالت و تدابیر
سند الگوی پایه ،مورد بررسی قرار گرفته و پیشنهادهای الزم
برای ارتقاء و تکمیل س��ند ارائه شود .تمامی صاحبنظران
و پژوهش��گران حوزه عدالت میتوانند برای حضور علمی و
یا ارس��ال آثار علمی مرتبط خود ،تا تاریخ  1397/12/02از
طریق وبگاه justice.olgou.irاقدام کنند.

اخبار مرکز

پنجمین نشست هماندیشی سالیانه صاحبنظران و پژوهشگران عدالت

دکتر هادی اکبرزاده

بررسی و اصالح سند الگوی اسالمی ایرانی پیشرفت موجب ارتقای آن میشود

اخبار مرتبط

دکت��ر هادی اکبرزاده در نشس��ت بررس��ی و
تبیی��ن فرایند ن��گارش و مزیتهای نس��بی
س��ند الگوی اس�لامی ایرانی پیشرفت که در
سالن همایشهای دبیرخانه انجمنهای علمی
حوزه علمیه قم برگزار شد ،اظهار داشت :برای
پیش��رفت نیازمند این هستیم که یک الگوی
بوم��ی و ملی داش��ته باش��یم .وی ادامه داد:
برای ای��ن مهم ،نیازمند نقش��ه راه بودیم که
طی کنفرانس��ی که برگزار شد ،یک نقشه راه
مناسب و دقیق تدوین شد .برای تدوین نقشه
راه به بررسی تجربههای کشورهای دیگر پرداخته شد تا بتوانیم نحوه عمل این کشورها
را رصد کنیم.
دکتر اکبرزاده ابراز داشت :در خصوص جمهوری اسالمی ایران در ابتدا به مسائل اساسی
کشور پرداخته و قابلیتها و سرمایههای ماندگار ملی شناسایی شد .عضو شورای عالی
مرکز الگوی اس�لامی ایرانی پیش��رفت خاطر نش��ان کرد :ضعف ع��زم عدالت در نظام
تصمیمگیری ،عدم بهرهمندی مناسب از ظرفیتهای منطقهای ،عدمکفایت تفقه در امور
اجتماعی و حکومتی از جمله مسائلی
بود که در اولویت قرار گرفت.
تبدیل به یکی از ده اقتصاد بزرگ دنیا ،قرار وی ادامه داد :آیندهپژوهش��ی انقالب
گرفتن در میان  5کشور برتر تولید علم و توقف اس�لامی و چالشهای پیش رو ،قدم
دیگ��ری بود که برداش��ته ش��د و در
خام فروشی و جایگزینی با زنجیره تولید این زمینه فعالیتهای خوبی صورت
ارزشافزوده ،از جمله هدفگذاریها هستند گرفت .طراحی کام ً
ال روش��مند بود و
نخبگان هم مشارکت خوبی در تدوین الگو اسالمی ایرانی داشتند .وی با بیان اینکه سند
الگوی پیش��رفت دارای هدفگذاریهای تحولآفرین است ،خاطر نشان کرد :تبدیل به
یکی از ده اقتصاد بزرگ دنیا ،قرار گرفتن در میان  5کشور برتر تولید علم و توقف خام
فروشی و جایگزینی با زنجیره تولید ارزشافزوده ،از جمله هدفگذاریها هستند.
دکتر اکبرزاده در خصوص گامهای پیش رو نیز گفت :برههبندی تدابیر ،حصول اطمینان
از کفایت تدابیر در تحقق افق ،شاخصس��ازی برای ارزیابی میزان تحقق افق ،الزامات و
س��از و کارهای نظارت و پایش تحقق سند الگو ،الزامات و ساز و کارهای به روزرسانی و
اصالح سند الگو و تقسیم کار ملی برای تحقق سند ،محدودیتها و چالشهای منطقهای
و بینالمللی اجرای سند الگو موضوعاتی هستند که نیازمندیم جامعهای نخبگانی کشور

ورود کند و راهکارهای مناس��ب را ارائه دهد.
وی ادامه داد :نحوه مش��ارکت صاحبنظران
به اینگونه است که میتوانند شخصاً سند را
مطالعه کنند و نظریات خودشان را ارائه بدهند
یا به صورت جمعی این مهم را انجام دهند.
دکتر اکبرزاده بیان داشت :این سند نیازمند
این است که با بررس��یهای بیشتر نخبگان
ح��وزوی م��ورد ارزیابی جدی بگی��رد و این
ارزیابیها به مرکز ارجاع داده ش��ود،از جمله
مشکالت سندهایی که تاکنون در کشور تهیه
شده این است که گفتمانی برای اسناد ایجاد نشده است.

جامعه علمی در تولید شاخصها کمک کند

عضو ش��ورای عالی مرکز الگوی اس�لامی ایرانی پیشرفت افزود :جامعه علمی در تولید
ش��اخصها باید کمک کند تا در نهایت این ش��اخصهها بررس��ی و تدوین شود ،اصالح
و بررس��ی س��ند الگوی اس�لامی ایرانی
پیشرفت موجب ارتقای این سند میشود.
دکتر اکبرزاده ادامه داد :سند کامل نشده و سند کامل نشده و نیاز به بررسی و اصالح
نیاز به بررسی و اصالح دارد و این نیازمند دارد و این نیازمند مشارکت تمامی
مشارکت تمامی بزرگان و علما و اساتید در بزرگان و علما و اساتید در تدوین آن است
تدوین آن اس��ت .وی با بیان اینکه تدابیر
به صورت مجموعهای در س��ند دیده خواهد ش��د ،افزود :ظرفیتهای مختلف در تمامی
زمینهها بررسی و شناسایی شده و در سند آمده است.
هستهی مرکزی پیشرفت تربیت است

عضو ش��ورای عالی مرکز الگوی اسالمی ایرانی پیشرفت تصریح کرد :هستهای مرکزی
پیش��رفت تربیت است که در سند به این مهم توجه ویژهای شده است .وی به واژگانی
که در این سند آمده است ،اشاره کرد و گفت :برای هر واژهای بحثهای مختلفی صورت
گرفته و حاصل خرد جمعی کارشناسان بوده است به عبارت دیگر انتخاب واژگان بسیار
دقیق بوده است.
اکبرزاده ادامه داد :در کش��ور س��ندهای خوبی تهیه شده ،اما اجرایی نشده است که در
این س��ند به ضمانت اجرایی آن توجه ویژهای ش��ده اس��ت .وی در خاتمه به مشارکت
دانشگاهیان در زمینه تدوین سند پرداخت و ابراز داشت :دانشگاههای مختلفی در این
زمینه به کار گرفته شدهاند و همکاریها همچنان ادامه دارد.

اهمیت فضای مجازی در مناسبات اجتماعی و تحوالت جهانی
جایگاه و نقش فضای مجازی در سند الگوی
پایه پیشرفت اسالمی ایرانی با سخنان دکتر
ابوالحس��ن فیروزآبادی ،دبیر ش��ورای عالی
فضای مج��ازی و رئیس مرک��ز ملی فضای
مج��ازی ای��ران ،و معاون��ان وی در جلس��ه
ش��ورای معاونان مرکز الگوی اسالمی ایرانی
پیشرفت به ریاست دکتر واعظزاده ،در مرکز
الگوی اسالمی ایرانی پیشرفت مورد بررسی قرار گرفت .در ابتدای این جلسه ،دکتر
واعظزاده ،ضمن اش��اره به نقش و اهمیت فضای مجازی در مناس��بات اجتماعی و
تحوالت جهانی به ضرورت تکمیل و ارتقای سند الگو با توجه به فضای مجازی اشاره
کرد و ش��ورای عالی فضای مجازی را با توجه به جایگاه و وظایفی که بر عهده دارد
بهترین مرجع برای مشارکتمحوری در این امر بر شمرد.
س��پس ،دکتر فیروزآبادی به تأثیرات گس��ترده و عمیق فضای مجازی در آینده

بشری اش��اره کرد و افزود نیاز است که در
نظریات و سندهای خود با توجه به جایگاه
و نقش فضای مج��ازی ،تجدیدنظر صورت
گی��رد .وی از تعامل ش��ورای عالی فضای
مج��ازی و مرک��ز الگ��وی اس�لامی ایرانی
پیشرفت استقبال کرد .در این جلسه دکتر
پناهی رئیس اندیش��کده ام��ور اجتماعی و
جمعیت ،فضای مجازی را یک واقعیت اجتماعی مس��لم بیان داش��ت و بر تقویت
نقش جامعه و ظرفیتهای فضای مجازی در الگوی پیشرفت تأکید کرد .در انتها،
مقرر شد که سند الگوی اسالمی ایرانی پیشرفت طبق برنامه و زمانبندی معین،
با همکاری معاونتهای مرکز الگو و اندیش��کدههای مربوط ،توسط شورای عالی و
مرکز فضای مجازی بررس��ی شود و مطالب الزم برای تکمیل و ارتقای آن تهیه و
تدوین و به مرکز الگو ارائه شود.

5

دی ماه  1397شامره 67
در مصاحبه با دکتر اکبرزاده:

تفاوت اساسی الگوی پیشرفت با مدلهای رایج توسعه ،مسئله «عدالت» است
مصاحبه

اشاره
چندی پیش در پی تدوین الگوی پایه اسالمی ایرانی پیشرفت که در آن اهم مبانی و 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 دستگاهها ،مراکز علمی ،نخبگان و صاحبنظران
را به بررس�ی عمیق ابعاد مختلف سند تدوینش�ده و ارائه نظرات مشورتی جهت تکمیل و ارتقای این
سند باالدستی فراخواندند .از این رو سند به بازبینی و نقد و تکمیل توسط صاحبنظران و اندیشمندان
در حوزههای مختلف نیاز دارد .یکی از مباحثی که هم اکنون دغدغه مردم است موضوع عدالت است.
در این مجال در مورد نحوه پرداخت به مفهوم عدالت در سند الگوی اسالمی ایرانی پیشرفت با دکتر هادی
اکبرزاده رئیس اندیشکده علم مرکز الگوی اسالمی ایرانی پیشرفت ،گفتگویی انجام شده است که مشروح
آن را در ادامه میخوانید؛
*ش�ما در مورد نحوه پرداخت به مفهوم عدالت در سند الگوی اسالمی ایرانی
پیشرفت قب ً
ال اش�ارات کوتاهی داشتهاید ،آیا میتوانید با تفصیل بیشتر برایمان
بفرمایید که مفهوم مهم عدالت در این سند چگونه دید ه شده است؟

در رابطه با الگوی پیشرفت بحث عدالت بسیار مهم است .در واقع یکی از تفاوتهای
اساس��ی این الگوی پیش��رفت با مدلهای رایج توسعه مسئله عدالت است .یکی از
وجوه امتیاز مهم این س��ند الگوی پیشرفت با مدلهای توسعه پرداختن به مسئله
عدالت است .در الگو در دو سطح به عدالت پرداختیم؛ یکی در بخش مبانی و آرمان
که یک مقدار بیشتر رویکرد ما را نشان میدهد و دیگر مصادیقش را در قسمت افق
و تدابیر دیدهایم که بیش��تر ناظر به حوزه عمل و اجرا اس��ت .در حوزه مبانی ما در
بخشهای مختلفی عدالت را به صورت پررنگ دیدهایم .مث ً
ال در بحث خداشناس��ی
صفات خداوند را که ذکر کردیم تکیه بر روی بحث عدالت کردهایم که خداوند عادل
اس��ت ،حامی مظلومان اس��ت ،انتقام گیرنده از ظالمان است .اینها در مبانی کام ً
ال
تصریح شده است.
در مبانی جهانشناختی به همین صورت آورده شده است .در مبانی انسانشناختی
ب��ه صورت ویژه عدالتخواهی و عدالتطلبی را جزء فطرت انس��ان آوردیم .این نوع
پرداخ��ت پیرامون بحث عدالت خیلی
متفاوت است با الگوهای رایج توسعه که
یکی از وجوه امتیاز مهم این سند یک مقدار مسئله را روبنایی میبینند.
الگوی پیشرفت با مدلهای توسعه ما اص�ل ً
ا عدالتطلب��ی را جزء فطرت
پرداختن به مسئله عدالت است انسان دانس��تهایم در بحث جامعه در
مبحث جامعهشناختی که باز مبحثی
زیرمجموعه مبانی است باز روی بحث عدالت تأکید کردیم .بنابراین میخواهم عرض
کنم که ما در مبانی به صورت خیلی پررنگ و زیربنایی مبحث عدالت را وارد کردیم.
در بحث آرمانها به همین صورت باز تصریح شده .باالخره جامعهای که ما به دنبال
آن هس��تیم یک عدالت همه جانبهای را باید داش��ته باش��د و حتی به بهرهگیری و
بهرهبرداری عادالنه از طبیعت تصریح شده است .یعنی در این قسمتهای مربوط به
مبانی و آرمان خیلی پررنگ و زیربنایی به این مباحث پرداخته شده است.
*مصادیق عملی این مباحث چیست؟
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این س��ند علیرغم اینکه یک سند فشردهای است و حجم آن حجم کمی است اما
به دفعات در جایجای آن بحث عدالت مورد تأکید قرار گرفته است هم به صورت
مفهومی هم به صورت مصداقی در حوزه مصادیق عملی در افق و تدابیر به دفعات
این مس��ئله مورد تأکید قرار گرفته است .مث ً
ال ما بحث عدالت بین نسلی را در افق
تصریح کردهایم .نظام قضایی عادالنه را تصریح کردهایم و بحثهایی که غیرمستقیم
به عدالت مربوط میباشد مثل تکافل عمومی ،تأمین اجتماعی جامع و فراگیر ،اینها
کلید واژههایی اس��ت که در بخش افق آورده ش��ده است .این سند علیرغم اینکه
یک س��ند فشردهای اس��ت و حجم آن حجم کمی است اما به دفعات در جایجای
آن بحث عدالت مورد تأکید قرار گرفته است ،هم به صورت مفهومی ،هم به صورت
مصداقی .مصداقها در حوزه تدابیر اس��ت که باز این مسئله در بخشهای مختلف
تصریح شده است.
مث ً
ال به مباحثی چون تحقق عدالت مالیاتی و تحقق عدالت در س��اختار قانونی نظام
بانکی تأکید کردهایم و بعد به همین ترتیب توزیع عادالنه منابع حوزه س�لامت را به
صورت خاص مورد تأکید قرار دادهایم که پوشش هماهنگ و همگانی مراقبتها و توزیع
عادالنه منابع حوزه سالمت را شامل میشود .الکترونیکی کردن فرایندهای دادرسی از
دیگر موارد است .یعنی اینها ساز و کارهایی است که نتیجهاش منجر به عدالت میشود.
مثل شفافسازی فرآیندهای دادرسی و دسترسی ساده به سیستم قضایی.
*به عدالت در حوزه عملکرد مسئوالن و دولتمردان چگونه پرداختهاید؟

در حوزه عملکرد مسئوالن و دولتمردان در بندهایی مفهوم عدالت عم ً
ال وارد شده

اس��ت .مث ً
ال برخورد بدون تبعیض با مفس��دان به ویژه در س��طوح مدیریتی .چون
به هر حال یکی از ش��اخصههای بیعدالتی فس��اد است .یا تعیین ضوابط عادالنه و
شفافس��ازی فرایندهای تخصیص امکانات و امتیازهای دولتی از دیگر موارد است.
میخواهم عرض کنم که ما هم از نظر مبانی و مفاهیم بنیادی و نظری بحث عدالت
را تأکید کردهایم ،هم راهکارها و مصادیقش را مشخص کردهایم .کارهایی که منجر
به گس��ترش عدالت میش��ود را در بحث تدابیر و افق دیدهایم .فکر میکنیم که به
صورت جامعی عدالت را در این س��ند دیدهایم .البته هن��وز جای کار دارد و انتظار
داریم از صاحبنظران که پیشنهادهایشان را بدهند .اگر بیش از این نیاز به تکمیل
دارد ما آمادگی دریافت نظرات را داریم .اما به نظرمان اینطور میرس��د که چیزی
را فروگذار نکردهایم.

*بحث استفاده از نظریات عدالت یکی از مسائل ضروری است .در طراحی این
سند از کدام نظریات عدالت بهره بردهاید؟

مف��ردات نظریات عدال��ت در منابع دینی ما وجود دارد .بزرگان ما و اندیش��مندان
م��ا راجع به عدالت صحبت کردهاند ،نظر دادهاند و ما آنها را اس��تفاده کردهایم .اما
اینک��ه بگویی��م مث ً
ال یک نظریه واحد عدالت را ما به کار برده باش��یم و مبنا گرفته
باش��یم میدانید که اینطور نظریهای که مورد اجماع همه اندیش��مندان مسلمان
باشد نداریم ،اما مفردات بحث عدالت مهم است و در متون دینی ما به دفعات و به
کرات وجود دارد .ما اینها را استفاده
کردهایم .یک اندیشکده ما اندیشکده
عدالت اس��ت .ب��ه خاط��ر اهمیت این سند علیرغم اینکه یک سند
موض��وع از اولین اندیش��کدههایی فشردهای است و حجم آن حجم کمی
که راهان��دازی کردیم یک��ی از آنها
اندیشکده عدالت بود .در اندیشکده است اما به دفعات در جایجای آن
مذکور اندیشمندان و صاحبنظران بحث عدالت مورد تأکید قرار گرفته
نشستها و همایشهایی را دارند که است هم به صورت مفهومی هم به
حاصل آنها را ما استفاده میکنیم .ما صورت مصداقی در حوزه مصادیق
یک اهتمام ویژهای به بحث عدالت عملی در افق و تدابیر به دفعات این
داش��تهایم کما اینکه میدانید دهه
مسئله مورد تأکید قرار گرفته است
چهارم انقالب هم دهه پیش��رفت و
عدالت نامیده شده است .این بحثها هم در دهه چهارم شروع شد .یعنی از حدود
س��ال  ۱۳۹۰که این کارها به صورت رس��میتر شروع شد ،در راستای همان بحث
پیشرفت و عدالت بود .بنابراین اندیشکده ما در این قسمت فعال بوده و این اندیشکده
چندین همایش را با کمک صاحبنظران حوزه و دانشگاه برگزار کرده است.
*ضمانت اجرایی و تضمین تحقق عدالت در سند الگوی پیشرفت چیست؟

تدابیری که در این راس��تا پیشبینی کردهایم کام ً
ال مصداقی اس��ت .یعنی ما اکتفا
نکردیم که بحث عدالت را فقط به صورت نظری مطرح کنیم .آن بحثهایی که در
مبانی و آرمان است یک مقدار جنبه نظری دارد ،اما در تدابیر ما راهکارهای مبتنی
ب��ر عدالت را پیشبینی و تصریح کردیم به همین دلیل که در عرصه اجرا مطمئن
باشیم که این اتفاق میافتد .تدابیر یعنی اقداماتی که باید انجام شود .اقدامات اساسی
که باید انجام ش��ود ،اینها تدابیر اس��ت .ما در جایجای تدابیر بحث عدالت را وارد
کردیم به همین دلیل که مطمئن باشیم که محقق خواهد شد .مث ً
ال گفتیم تعیین
روابط عادالنه و شفافس��ازی فرآیندهای تخصیص امکانات و امتیازات دولتی؛ این
ال عملیاتی است .یعنی باید یک سری ضوابطی گذاشته شود که کام ً
کام ً
ال تخصیص
امکانات و امتیازات دولتی شفاف شود .این خودش بحث در عرصه عمل است و بحث
نظری نیست .به همین دلیل ما مخصوصاً در قسمت تدابیر که ناظر به حوزه عمل
است این را کام ً
ال مورد توجه قرار دادهایم.
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جلس��ه تشریح و بررسی س��ند الگو در پژوهشگاه
علوم انس��انی و مطالعات فرهنگی با حضور دکتر
صدرا رئیس اندیش��کده سیاس��ت برگزار شد .در
ابتدای جلسه حجتاالسالم دکتر مهدویزادگان
دبیر نشست بیان داشت :وقتی یک ملت به تدوین
س��ندی برای الگوی پیش��رفت اهتمام میورزد،
چنین ملتی اراده کرده که از حیات روزمره خارج
ش��ود و اختیار حیات سیاسی و اجتماعی خودش
را به دست بگیرد .پس از سخنان آغازین دبیر نشست دکتر صدرا به بیان دیدگاههای
خود در خصوص الگو پرداخت :عنوان بحث ما حکمت الگوی اسالمی ایرانی پیشرفت
اس��ت که رابطه نس��بت حکمت مدنی را با الگوسازی پیش��رفت مورد مالحظه قرار
میدهد .در اینجا با دو موضوع کار داریم :هستیشناس��ی و چیستیشناس��ی الگوی
اسالمی ایرانی پیشرفت .از ابتدای انقالب تاکنون دوران تثبیت و توسعه زیربنایی نظام
بوده است ،حاال باید به طرف تعالی نظام رفت.
مراحل چهارگانهای برای الگوسازی داریم :اول تبیین علمی؛ دوم ترسیم عملی؛ سوم
ترویج عمومی (گفتمانس��ازی برای نخبگان ،مردم ،دولت)؛ چهارم تحقق عینی .در
الگو پنج محور در نظر گرفته ش��ده اس��ت -1 :مبانی :یعن��ی آن ارزشها ،بینشها
و گرایشهای درونی ما که با پیش��رفت مادی و معنوی س��ازگار است؛  -2آرمانها:
که دس��ت یافتنی نیس��ت ولی در
جه��ت آن باید رفت ت��ا به مراحل
از ابتدای انقالب تاکنون دوران تثبیت و باالتر برس��یم؛  -3رس��الت :یعنی
توسعه زیربنایی نظام بوده است ،حاال باید وظیفهای ک��ه مردم و نظام ،با ایده
به طرف تعالی نظام رفت و پدیده انقالب اسالمی برای خود
قائل شدهاند؛  -4افق :چشماندازی
که از یک جامعه پیش��رو ارائه شده است؛  -5تدابیر :که ابزارها یا پیشرانهای تحقق
ارکان الگو هستند.
پیش��رفت یک نوع حرکت مدنی ،اجتماعی و سیاس��ی است که مثل حرکت اسباب
چهارگانه را دارد :س��بب فاعلی ،سبب غائی ،سبب مادی و سبب صوری .تفاوت بین
الگوهای توس��عه و الگوی پیشرفت ما در چینش اینها است .الگویی که اینجا تدوین
شده است در بردارنده توسعه اقتصادی ،توأم با تعادل سیاسی در جهت تعالی فرهنگی،
معنوی و اخالقی اس��ت؛ اولی آسایش تولید میکند ،دومی کارآمدی را باال میبرد و
س��ومی آرامش تولید میکند .فرض بر این اس��ت که بشر هم جسم دارد ،هم روح و
هم فکر؛ جسم او به آسایش نیاز دارد ،فکرش به تعادل و تأمل نیاز دارد و روحش به
آرامش .در جامعه هم س��ه بخش اقتصادی ،سیاسی ،فرهنگی وجود دارد که متناظر
با همین سه بعد انسانی هستند .در مدل مدرنیستی ،توسعه اقتصادی علت فاعلی و
غائی است ،توسعه سیاسی علت صوری است و توسعه فرهنگی ،نه تعالی فرهنگی علت
ابزاری .در الگوی پیش��رفت تعالی فرهنگی علت فاعلی و غائی است ،تعادل سیاسی
علت صوری و توسعه اقتصادی علت مادی و ابزاری است.
ما از یک س��و قانون اساس��ی و از سوی دیگر سیاست راهبردی داریم ،اما دولتها به
جای اینکه پلکانی رفتار کنند پاندولی رفتار میکنند؛ به جای اینکه مکمل هم باشند،
تخریب میکنند و از صفر شروع میکنند .چرا؟ چون خأل وجود دارد ،الگو با پر کردن
این خأل ،بین قانون اساسی و سیاستهای راهبردی قرار میگیرد .دولت آقای هاشمی
اس��اس را بر توسعه اقتصادی گذاشت ،دولت آقای خاتمی بر توسعه سیاسی و دولت
آقای احمدینژاد بر توسعه فرهنگی؛ در حالی که اگر این سه را در یک بسته ببینیم
(توسعه اقتصادی +تعادل سیاسی +تعالی فرهنگی) ،میتوانیم مکمل همدیگر رفتار
کنیم .چون تاکنون اینطور نبوده ،ناکارآمدی زیادی ایجاد کرده است؛ اآلن مهمترین
چالش ما کارآمدی اس��ت .این که ما انقالب کردیم و چهل س��ال دوام آورده نش��ان
میدهد زیرساخت فوقالعاده قوی است؛ ارزش ،بینش و منش قوی است اما در کنش
و روش ضعفه��ای جدی داریم ،چ��ه در عرصه دولتی ،چه خصوصی و چه عمومی.
راهحل این اس��ت که الگو ش��کل بگیرد؛ اگر قرار است تمد نسازی کنیم نیاز به یک
طرح هادی داریم که در آن چشمانداز پنجاه ساله نظام ،چالشها و راهبردهای گذار
از چالشها به چشمانداز را ببینیم.
پس از س��خنان دکتر صدرا اس��تادان مهمان به بررس��ی س��ند پرداختند .مهمترین
محورهای نظرات دکتر مقیمی عضو هیئت علمی پژوهشگاه عبارت بود از -1 :مفهوم
پروگ��رس در ادبیات غرب معنای روش��نی دارد ولی پیش��رفت در س��ند الگو مبهم
اس��ت؛  -2با وجود اس��تفاده از آیات و روایات به عنوان پش��تیبان ،اما متن س��ند در

امتداد باورهای مدرنیس��تی نگاش��ته شده است؛
 -3اس��تفاده از واژگان ارس��طویی ب��رای ادبیات
پیش��رفت نامناس��ب اس��ت زیرا در غ��رب از آن
گسس��تند تا بتوانند پیش��رفت کنند؛  -4برخی
مفروضات مدرنیسم مانند برتری حال بر گذشته
و مالزم بودن پیش��رفت علم با پیش��رفت اخالق
دچار چالش شده است و نمیتوان در سندنگاری
استفاده کرد.
دکتر فتح اللهی دیگر عضو هیئت علمی پژوهشگاه اعتقاد داشت -1 :کلیت سند دچار
ضعف نگاه سیاسی اس��ت؛  -2در مبانی خداشناسی مهمترین نکته این است که ما
چگونه با خدا ارتباط برقرار میکنیم .ارتباط ما با خداوند از طریق انبیا است .وقتی انبیا
حکومت برپا میکنند و احکام الهی را اجرا میکنند ،قدرتی شکل میدهند که اسمش
قدرت دینی اس��ت؛  -3حضرت امام خمینی (ره) جهان را انس��ان کبیر میدانس��ت
ولی در مبانی انسانشناسی انس��ان «امانتدار جهان» توصیف شده است؛ نگاه امام
ب��ر یکپارچگی انس��ان و جهان تأکی��د دارد و نگاه الگو بر جدا ب��ودن این دو .در این
صورت نسبت ما با طبیعت یک جور دیگر میشود .این تفاوت اتفاقاً تأثیر سیاسی در
زندگی انسان و رابطه ما با محیطزیست دارد؛  -4مهمترین مبنای انسانشناسی این
است که همه حکما مطرح کردهاند انسان یک موجود سیاسی -مدنی است یعنی در
سیاست خلق میشود و زندگی غیرسیاسی ندارد و بدون سیاست هویت ندارد .چون
نسبت انسان با حکومت الهی و حکومت انبیای الهی برقرار نشده ،لذا سیاسی بودن
انس��ان هم حتی از منظر اسالمی جدی گرفته نمیشود؛  -5در مبانی انسانشناسی
عبارت «منشأ کرامت ذاتی» آمده ،ذاتی
یعنی هر انس��انی در خود کریم است.
آیا انس��انها همه کریماند؟ هر انسانی پیشرفت یک نوع حرکت مدنی،
در ذات خ��ودش کریم به دنیا میآید؟ اجتماعی و سیاسی است که مثل حرکت
کرام��ت اتفاقی اس��ت ک��ه در زندگی اسباب چهارگانه را دارد :سبب فاعلی،
انس��ان باید بیفتد و آدم به آن برس��د،
سبب غائی ،سبب مادی و سبب صوری
دس��ت یافتنی است .انس��ان ،به عالوه
قانون کریم میشود .انسان قانونمند و متعبد کرامت دارد .انسانی که در نظام سیاسی
نبوت قرار میگیرد کرامت دارد؛  -6در مبانی جامعهشناس��ی باید تصریح کنیم که
جامع��ه چطور اتفاق میافتد و فرهنگ یعنی چ��ه؛  -7فرهنگ انتظار یعنی ایمان با
انتظار توأم اس��ت؛ قبل از بعثت ،انتظار انبیا و بعد از پایان آن انتظار حضرت مهدی
را میکش��ید ک��ه از طرف خداوند بیاید و زندگی دینی را ب��رای ما به ارمغان بیاورد.
انتظار اس��ت که جمع و اجتماع را به وجود میآورد؛  -8در مبانی دینشناسی بحث
حکوم��ت دینی را نمیبینید ،یعنی مهمترین کار ویژه دین که بحث حکومت کردن
است دیده نمیشود .دین میآید که حکومت کند ،انبیا برای حکومت کردن آمدهاند؛
 -9در تدابیر ،لفظ دین و اس�لام ،و حتی ایران را هم نمیبینید .اینها را میش��ود در
هر جامعهای غیر از ایران به کار برد؛  -10در تدبیر «ارتقای موقعیت شغلی ،کرامت و
منزلت اقشار علمی و فرهنگی به ویژه معلمان و استادان» آیا کرامت فقط برای اقشار
عملی و فرهنگی است؟ به نظر باید همه اعضای جامعه را در بر بگیرد.
نظرات دیگری نیز از س��وی حاضرین در جلس��ه مطرح ش��د از جمله -1 :باید روی
رویکردهای نظری کار کنیم و اینکه چطور میتوانیم مبانی ،آرمان و رسالت را به حوزه
افق و تدابیر وصل کنیم؛  -2با پیدا کردن افقها ،سوژهسازی ،مفهومسازی و نظریهها
مرحله بعدی میتواند ش��کل بگیرد یعنی شناس��ایی نیازهای مربوط به پیش��رفت.
نیازهای  50سال آینده ما چیست؟ تا بعد بر اساس ظرفیتهای عینی جامعه رفع نیاز
کنیم؛  -3به ترتیب زمانی مبانی تمدنی و هویتی ایرانی در عنوان الگو توجه نش��ده
است .عنوان باید «الگوی ایرانی اسالمی پیشرفت» شود؛  -4ایجاد الگوی پیشرفت باید
بر اساس تعریف فراگیری از هویت ملی ایرانی صورت بگیرد.
در انتهای جلسه دکتر صدرا در سخنان پایانی خود بیان داشتند قانون اساسی حکم
دار قالی را دارد ،دار قالی چارچوب دارد که مقدمات چهارگانه قانون اساسی است .بعد
تار و پود قالی را داریم ،پودمان آن فصول چهاردهگانه قانون اساس��ی است ،اما نقش
قالی غیر از قانون اساسی است .قانون اساسی دار قالی را به شما داده است ،اما نقش
قالی در یزد یک نوع بافته میشود ،در تبریز یک نوع دیگر ولی همه اینها در دار قالی
مشترک هس��تند .نقش قالی همین بحث الگو است .الگو طرحها ،نقشها و رنگها
را مش��خص میکند .پیشرفت یک ضرورت است و ما نمیتوانیم درجا بزنیم یا عقب
برویم ،مجبوریم پیشرفت کنیم .مانده اینکه ظرفیتها و زمینهسازیها را ایجاد کنیم.

اخبار مرتبط
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در نشست مشترک کارگروه چرخه نوآوری مرکز با مجمع تشکل های دانش بنیان ایران:

اخبار مرتبط

نقش شرکتهای دانشبنیان در افق  ۵۰ساله پررنگتر ترسیم شود
در نشست مشترک مجمع تشکلهای دانشبنیان ایران با کارگروه چرخه نوآوری مرکز الگوی
اسالمی ایرانی پیشرفت پیشنهاد ش��د که نقش شرکتهای دانشبنیان در سند الگوی پایه
اسالمی ایرانی پیشرفت بهعنوان موتور محرک اقتصاد کشور در افق  ۵۰سال آینده ،پررنگتر
ترسیم شود.
پیرو تدوین سند الگوی اسالمی ایرانی پیشرفت که در آن مبانی و آرمانهای پیشرفت و افق
مطلوب کشور در پنج دهه آینده ترسیم و تدابیر موثر برای دستیابی به آن طراحیشده است؛
مقام معظم رهبری دستگاهها ،مراکز علمی ،نخبگان و صاحبنظران را به بررسی عمیق ابعاد
مختلف س��ند تدوینشده و ارائه نظرات مشورتی جهت تکمیل و ارتقای این سند باالدستی
فراخواندند.
در نشس��ت مشترکی که با حضور دکتر ساالر آملی قائممقام وزیر علوم ،تحقیقات و فناوری
در ام��ور بینالمللی و رئیس کارگروه چرخه نوآوری مرکز ،حجتاالس�لام دکتر یوس��فزاده
دبی��ر اندیش��کده مبانی مرک��ز الگو،
مهندس محمدجواد قاسمی سرپرست
دبیرخان��ه کارگ��روه چرخه ن��وآوری،
حجم باالیی دانش و علم در کشور تولید آقای افش��ین کاله��ی رئیس مجمع
شده است که تاکنون برای نگاه داشت تش��کلهای دانشبنی��ان و مهندس
محمدرض��ا کمپانی نماین��ده مجمع
آنها حمایتی صورت نگرفته است ،در در کارگ��روه چرخه ن��وآوری و اعضای
حالیکه میتوانستند در چرخه ثروت مجمع تش��کلهای دانشبنیان ایران
آفرینی برای کشور مؤثر باشند برگزار ش��د ،بندهای اقتصادی تدابیر
تدوینشده برای دستیابی به پیشرفت
در افق  ۱۴۴۴مورد نقد و بررسی قرار گرفت.
مهندس محمدجواد قاس��می ،سرپرس��ت دبیرخانه کارگروه چرخه ن��وآوری در ابتدای این
نشست ،ضمن خیرمقدم و قدردانی از هیئتمدیره مجمع تشکلهای دانشبنیان ،به تشریح
فرآیند تهیه و تدوین سند الگوی پایه و نشستهای بازنگری پرداخت.
س��پس حجتاالسالم یوسفزاده ،دبیر اندیشکده مبانی مرکز الگو نیز به تشریح مبانی الگوی
پیش��رفت پرداخت و گفت :نخس��تین بار است که برای تهیه یک سند ،مرکزی تاسیس شده
است تا با تمرکز و کار تخصصی طبق فرمایش مقام معظم رهبری به تدوین سند پرداخته شود.
اقتصاد دانشبنیان موتور محرک تولید و پیشرفت

دکت��ر علی عماری الهیاری از اعضای هیئت مدیره مجمع تش��کلهای دانشبنیان ایران در
این نشس��ت بهعنوان س��خنگوی مجمع به ایراد سخنانی پرداختند و به نمایندگی از طرف
شرکتهای دانشبنیان وابسته به مجمع ،نظرات و دیدگاههای این حوزه از بخش خصوصی را
در جهت تکمیل و ارتقای این سند باالدستی تشریح کرد.
ایشان با تأکید بر اینکه پیرو دستور مقام معظم رهبری مبنی بر بازبینی سند الگوی پیشرفت
اسالمی ایرانی ،پیشنهاد میکنیم ،در این سند بر مشکالت شرکتهای دانشبنیان که در واقع
مشکالت تولید در کشور است ،بهصورت ویژه پرداخته شود ،خاطرنشان ساخت :سند الگوی
پیشرفت در مقایسه با سندهای توسعه در دنیا از جنبه مبانی و زیرساخت بسیار قویتر است
ولی با وجود این نقطه قوت ،در بخش اجرا از کاستیهایی برخوردار است و متأسفانه موتوری
که بتواند مبانی نظری را به فعلیت تبدیل کند در کش��ور وجود ندارد .باید نقش کارآفرینان
در این سند پررنگتر دیده شود .کارآفرینی ارتباط مستقیمی با تولید و سپس پیشرفت دارد.
حتی توسعه بینالمللی نیز با پیشرفت بومی میسر خواهد شد.
در بند  11تدابیر به مسئله تولید ثروت اشارهشده است که پیشنهاد میدهیم ،میان انباشت
ث��روت برای افراد و تولید ثروت مبتنی بر ارزش از س��وی صاحبنظران و نهادهای علمی در
جامعه تفکیک صورت پذیرد.

در بند  17تدابیر نیز به “ارتقای دانشپایه و توس��عه ش��بکههای علم ،فن��اوری و نوآوری با
همکاری متقابل مؤسسات علمی و پژوهشی ،صنایع و دولت در فرآیند تولید کاال و خدمات”
اش��ارهش��ده است .بهطور کلی در س��ند بر دولت و نقش آن بسیار تأکید شده است ولی ما
پیشنهاد میکنیم بهجای دولت ،با اعتماد به بخش خصوصی به آنها نقش محوری داده شود.
بن��د  22یکی از بهترین بندهایی اس��ت که ب��ه موتور اجرایی اقتصاد کش��ور یعنی اقتصاد
دانشبنیان اشاره دارد .در تکمیل این بند نیز پیشنهاد میکنیم ،بندی به این شرح به تدابیر
افزوده شود“ :توسعه و توانمندسازی بخش خصوصی جهت تحویل گیری وظایف جاری دولت
تا س��رحد امکان و الزام دولت به بازگش��ت به وظایف اصلی نظارتی و حمایتیاش و واگذاری
فعالیتهای اقتصادی شامل تولید ،عرضه کاال و خدمات به بخش خصوص توانمند شده”.
در بند  23که به مقوله عدالت در ساختار قانونی نظام بانکی پرداخته است پیشنهاد میکنیم،
نگاه ویژهای با احتساب شرایط بخش خصوصی و شرکتهای دانشبنیان که همه از کارآفرینان
و فنآفرینان هستند ،لحاظ شود.
دکتر الهیاری افزود :در بند  30که بر توانمندسازی مناطق محروم اشارهشده است پیشنهاد
میش��ود با حمایت ،تش��ویق و ایجاد انگیزه برای بخش خصوصی و شرکتهای دانشبنیان
شرایط سرمایهگذاری این بخش در مناطق محروم فراهم شود.
ن شده از سوی مجمع تشکلهای دانشبنیان
در پایان نیز سه بند جهت افزودن به تدابیر تدوی 
ایران پیشنهاد شد .بند نخست به “شناسایی ،ارزیابی و انتخاب و توسعه دانش و علوم پایه مورد
نیاز در کلیه بخشهای فناوری محور توسط بخش خصوصی و صرفاً با حمایتهای دولت به
عنوان شتابدهنده” پرداخته است.
دکتر الهیاری در این خصوص افزود :حجم باالیی دانش و علم در کشور تولید شده است که
تاکنون برای نگاه داشت آنها حمایتی صورت نگرفته است ،در حالیکه میتوانستند در چرخه
ثروت آفرینی برای کش��ور مؤثر باشند .حفظ و نگاه داشت این دانش نیازمند صرف هزینه و
توسعه زیرساختها است.
بند بعدی پیش��نهادی بر حفاظت از دانش بومی تأکید دارد و به این ش��رح اس��ت“ :توسعه
زیرس��اخت و رویههای حفظ و مستندسازی و نگهداشت دانشهای موجود بومیشده یا در
حال اکتساب مبتنی بر روششناسی تخصصی مدیریت دانش بهمنظور تکرارپذیری و حفاظت
از دانش بومیشده”.
ل��زوم تفکی��ک دو مفهوم کارآفرین��ی و تولید ثروت ناش��ی از دانش بومی ب��ا ثروتاندوزی
کاس��بکارانه موضوع آخرین بند پیشنهادی مجمع تشکلهای دانشبنیان است“ .بازتعریف
نقش و جایگاه کارآفرینان ب ه عنوان تولیدکنندگان اصلی ثروت و ارزش در جامعه اسالمی و
انفکاک این نقش و جایگاه ثروتاندوزی کاسبکارانه”.
س��پس حاضران به بیان دیدگاه و پیش��نهادهای خود در راستای بندهای پیشنهادی مجمع
تش��کلهای دانشبنیان پرداختند که محور کلی آنها حول مس��ائلی مانند نظام پولی بانکی
کش��ور و ترویج فرهنگ داللی ،اهمیت کارآفرینی ،خأل آیندهپژوهشی و بیتوجهی به صنایع
نوین و پیشرفتهای روزافزون عرصه فناوری و اثرات آن بر مظاهر اقتصاد کشور و زندگی آحاد
مردم و غیره میچرخید.
در پایان نشست نیز مهندس محمدرضا کمپانی عضو مجمع تشکلهای دانشبنیان ایران و
دبیر کل اتحادیه صادرکنندگان تجهیزات پزشکی به جمعبندی مباحث اعالمشده پرداخت
و افزود :رعایت اصول پایه پیشنیاز تدوین یک الگوی بلندمدت برای بازه زمانی نیمقرن است.
تنها راه تمکین قوانین موجود اس��ت تا بتوانیم الگوی پیش��رفت مناسبی را با اتکا به قوانین
مصوب مجلس تدوین کنیم .البته الزمه آن یافتن راههایی برای اجرای قوانین است.
مهندس کمپانی افزود :در مواجه با تحوالت بینالمللی در آینده و دیدگاه آیندهپژوهی که از سوی
برخی فعاالن ب ه عنوان یک خأل دیده ش��ده بود ،معتق��دم اگر اصول پایه را رعایت کنیم در هر
شرایط و در هر بازه زمانی از طریق تطبیق با شرایط میتوانیم در جهت پیشرفت حرکت کنیم.

با تدوین سند الگوی اسالمی ایرانی پیشرفت هیچ مسئولی نمیتواند مسیر کشور را تغییر دهد
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حجتاالس�لام و المس��لمین دکتر میرمعزی در نشس��ت
بررس��ی و تبیین فرایند نگارش و مزیتهای نس��بی سند
الگوی اس�لامی ایرانی پیش��رفت که در سالن همایشهای
دبیرخان��ه انجمنهای علمی حوزه علمیه قم برگزار ش��د،
با اش��اره ب��ه واژه پیش��رفت در جامعه اظهار داش��ت :واژه
پیش��رفت را ما در کش��ور به کار میبریم و واژه توس��عه را
کش��ورهای غربی به کار میبرند .وی ادام��ه داد :در بحث
پیشرفت باید به این سؤال پاسخ دهیم که وضعیت مطلوب چیست و با چه روشی
باید به این وضعیت برس��یم .حجتاالسالم و المسلمین میرمعزی تأکید کرد :این
س��ند را میتوان به دو بخش تقس��یم کرد؛ بخش اول مبانی و آرمانها هستند و
بخش دوم که مبانی اسالمی را در کشور پیاده میکند.
وی ابراز داش��ت :آرمانها جهت حرکت را نش��ان میدهند و عالوه بر این در این
س��ند مبانی را به دو قسمت نظری و عملی تقس��یم کردهایم .دکتر میرمعزی در
بخش دیگ��ری از صحبتهای خود تصریح کرد :الگوی تمدن اس�لامی در مقابل
الگوی تمدن غرب قرار دارد ،در واقع الگوهای تمدنی با یکدیگر فرق میکنند.
وی تأکی��د کرد :با توجه به ظرفیتها و چالشهای پیش روی ایران ،اگر بخواهیم
 50س��ال در مس��یر آرمانهای انقالب حرکت کنیم ،باید چه دس��تورالعملهایی

داشته باشیم ،تمامی این موارد در سند به خوبی بیان شده است.
معاون پژوهش حوزههای علمیه ادامه داد :این س��ند یک س��ند تمدنی اس��ت و
کارک��رد آن این اس��ت ک��ه تفاوتها را با س��ند تحولی غرب نش��ان دهد .رئیس
اندیش��کده عدالت ادامه داد :با تدوین سند هیچ مسئولی نمیتواند مسیر کشور را
تغییر دهد به طوری که این س��ند الگوی اسالمی ایرانی پیشرفت به صورت کامل
چارچوبها و مسیرها را مشخص کرده است.
حجتاالسالم و المسلمین میرمعزی در بخش دیگری از سخنان خود بیان داشت:
در واق��ع این س��ند مبتنی بر یک نظریه اس�لامی کامل نیس��ت ،چ��را که چنین
نظریهای تولید نش��ده اس��ت .وی ادامه داد :در خصوص جامعهشناس��ی دو بحث
باید مطرح میش��د ،نخس��ت هستی جامعه اس��ت که محل اختالف است و بحث
دوم کیفیت تحول و حرکت در جامعه اس��ت که در س��ند به آن پرداخته ش��ده
اس��ت .معاون پژوه��ش حوزههای علمیه تصریح کرد :جمهوری اس�لامی ایران با
هدایت رهبری با تدوین سند الگوی اسالمی ایرانی پیشرفت به دنبال تمدنسازی
اس��ت و این را نه ما ،بلکه مرکز پژوهشهای کش��ورهای غربی میگویند .وی به
ضرورت پذیرش نقد در حوزههای علمیه اش��اره کرد و گفت :در حوزه س��تادی به
نام گفتمانس��ازی تشکیل شده اس��ت و کار ما این است که حرفهای درست را
بشنویم و پیگیریهای الزم را داشته باشیم.
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دکتر علیرضا صدرا رئیس اندیشکد ه سیاست:

رئیس اندیش��کده سیاس��ت مرکز الگوی
اسالمی ایرانی پیشرفت عنوان کرد :اگرچه
تحوالت 40س��ال گذش��ته از  400سال
گذشته بیش��تر بوده ،اما دانش��گاهیان و
حوزویانما نسبت به تحقق ظرفیتهای
نظام کم کاری کردهاند.
دکتر علیرضا صدرا در س��الن اجتماعات
دانشگاه باقرالعلوم (علیهالسالم) در نشستی
که با موض��وع “کارآمدی نظام سیاس��ی
جمهوری اسالمی ایران” برگزار شد ،یکی
از شروط کارآمدی نظام را داشتن الگو دانست و گفت :بنا به فرمودهی مقام معظم
رهبری ،تا زمانی که الگوی ما روشن نشدهاست ،ما به جای حرکت کمالی و پلکانی،
دچار حرکت پاندولی هستیم و با آمدن هر دولتی از صفر شروع میکنیم.
وی به رابطهی دو سویهی “کارآمدی” و “الگو داشتن” اشاره کرد و افزود :مسئلهی
اصلی ما داش��تن الگوی کارآمد اس��ت و این دو مفهوم وابسته به هم هستند یعنی
از س��ویی داشتن الگو ،کارآمدی را باال میبرد و از سویی دیگر الگویی که کارآمدی
بیشتری داشت ه باشد ،ضمانت اجرایی بیشتری دارد.
بنبستمدرنیته

استاد علوم سیاسی دانشگاه تهران اظهار کرد :در حال حاضر «مدرنیته» با دوشاخهی
لیبرالیسم و سوسیالیسم ،تنها الگوی رایج در دنیا است که صرفاً به فکر تأمین رفاه
مادی و توس��عهی اقتصادی ملتها اس��ت و از تأمین ابعاد روحی و معنوی انس��ان
طرف نیز هندوئیسم و بودیسم را داریم که ک ً
ال از مسائل دنیوی
ن 
غافل اس��ت ،از آ 
چشمپوشی کرده است؛ اما اسالم دو ساحتی است و به هر دو بعد آسایش مادی و
آرامش معنوی توجه دارد.
وی با اش��اره به اینکه الگوی رقیب (مدرنیته) در سطح جهانی مورد نقد واقع شده
اس��ت ،عنوان کرد :در س��ازمان ملل کمسیونی تشکیل شده است که از ناکارآمدی
الگوی موجود سخن میگوید و بحث از یک سند جهانی است تا وضعیت وارونهی
فعلی که در آن فرهنگ ابزاری برای توس��عهی اقتصادی است را به وضعیت درست
برگرداند؛ یعنی وضعیتی که در آن توسعهی اقتصادی منجر به تعالی فرهنگی شود.
ایران؛ روح یک جهان بیروح

دکتر صدرا ادامه داد :میش��ل فوکو فیلسوف برجستهی فرانسوی است که پیش از

انقالب ،به ایران آمده و بارها در آثار مختلفی از کارآمدی نهضت ایجاد شده توسط
امام (ره) ،اظهار تعجب میکند؛ مث ً
ال در کتاب «ایران؛ روح یک جهان بیروح» ،ایران
را روحی حیاتبخش میداند که در کالبد عالم مرده دمیده شد ه و ایرانیها را تنها
ملتی میداند که واجد «ارادهی عمومی» هستند و توانستهاند معنویت را با زیست
سیاسیشان پیوند بزنند.
وی به بیان ش��واهد دیگری دال بر کارآمدی زیرس��اختی نظام اس�لامی پرداخت
و تصری��ح کرد :ژان ژاک روس��و پدر نظریهی جمهوری��ت در غرب ،علیرغم اینکه
«جمهوری مس��یحی» را پارادوکس��یکال میخواند ،در فص��ل مذهب مدنی کتاب
قرارداد اجتماعیاش ،مذهب را عین سیاست و عامل تمدنساز خوانده و با نقد سایر
ادیانی که یا مردمیاند و مدنی نیس��تند و یا بالعکس مدنیاند ،اما مردمی نیستند،
اسالم را تنها دین مردمی و مدنی میداند و با ممکن دانستن «جمهوری اسالمی»،
فاصله گرفتن مسلمانان از دکترین
اسالم ناب در باب حکومت و عدول
از والی��ت ب��ه خالفت و س��لطنت همین که  40سال است با این همه تحریم
را عام��ل انحطاط جوامع اس�لامی و تهدید و جنگ ،سرپا ماندهایم ،داللت بر
میداند.
کارآمدی زیرساختی نظام دارد
رئیس اندیش��کده سیاس��ت مرکز
الگوی اس�لامی ایرانی پیش��رفت اضافه کرد :همین که  40س��ال است با این همه
تحریم و تهدید و جنگ ،س��رپا ماندهایم ،داللت بر کارآمدی زیرساختی نظام دارد؛
هرچند به لحاظ اجرایی مشکالت جدی و خطرناکی داریم که ناشی از نداشتن الگو
بوده و میتواند فرصتهایمان را به تهدید بدل س��ازد ،اما این مش��کالت اگر جدی
گرفته ش��وند حلمیشوند چنانکه جنگ یا امنیت را جدی گرفتیم و درست شد،
اگر اقتصاد و آن مش��کالت نیز جدی گرفت ه میشدند تاکنون حل شده بودند .وی
در پاس��خ به پرسشهای دکتر س��وادی (منتقد جلسه) که پیرامون کارآمدی نظام
بود ،گفت :اگرچه تحوالت  40س��ال گذش��ته از  400سال گذشته بیشتر بوده اما
دانشگاهیان و حوزویان ما نسبت به تحقق ظرفیتهای نظام کم کاری کردهاند.
دکتر صدرا عنوان کرد :سند پایه الگوی اسالمی ایرانی پیشرفت را میتوانستیم ظرف
چند ماه آماده کنیم ،اما علت دوری از شتابزدگیمان ،مقولهی مهم «گفتمانسازی»
است؛ ما در تدوین این سند کوشیدیم تا سندی تهیه شود که مطلوب همگان و مورد
اجماع باشد تا قابل تبدیل به گفتمان باشد ،بنابراین دعوت رهبری از دستگاههای
مختلف برای اصالح ،تکمیل و ارتقا بخشی این سند نیز از همین باب است.

اخبار مرتبط

مسئلهی اصلی ما نداشتن الگوی کارآمد است

عدالت مفهومی عام و برای همه ادیان و مکاتب است و پیروان هیچ مکتبی در لزوم عدالت تردید ندارند
حجتاالسالم والمسلمین سیدحسین
میرمعزی ،در بررس��ی س��ند الگوی
اسالمی ایرانی پیشرفت که با حضور
نخبگان حوزوی برگزار ش��د در پاسخ
به این س��ؤال که سند مذکور مبتنی
بر نظریات جامعهشناسان غربی مانند
کانت و دورکیم اس��ت ،تصریح کرد:
امکان اینکه بتوانیم این س��ند را صد
درصد بر مبنای اسالمی تدوین کنیم
وجود ندارد زیرا نظریات اسالمی متقن در این زمینه تولید نشده است.
وی افزود :این سند مجموعهای از کالن نظریاتی است که در ذیل آن باید  ۲۰تا ۳۰
نظریه از جمله عدالت تولید شود البته این مسئله به معنای آن نیست که راه برای ما
بسته است؛ رهبری فرمودند حاال که نظریه نداریم ،مبانی و فقه و اخالق و  ...را داریم
و میتوانیم جهتگیری و غایت و رسالت متفاوتی از اهداف غرب را تعریف کنیم و در
سند هم این کار صورت گرفته است.
دکتر میرمعزی با پذیرش ضعفهای این سند در پاسخ به سؤال دیگری مبنی بر اینکه
س��ند مذکور کلیات ابوالبقاء است اظهار کرد :سند  ۲۰۳۰مجموعه حدود  ۲۰قانون
کلی و ابوالبقاء است ،ولی با همین سند دنیا را تابع خود کرده است بنابراین کلی بودن
سند مشکلساز نیست ،بلکه مشکل در کشور ما این است که مسیر اجرا فراز و نشیب
دارد و مسئوالن زیگزاگی حرکت کردهاند.
معاون پژوهش حوزه علمیه با بیان اینکه چگونگی اجرا و نظارت بر اجرای س��ند هم
در حال تدوین اس��ت و به مبانی نظری ملحق خواهد شد تصریح کرد :برخی واژهها
مفهومی فرامکتبی دارند مانند عدالت ولی برخی محققان ما بر اس��اس فرمایش امام
علی (ع) که اعطاء کل ذیحق حقه ،عدالت را مفهومی اس�لامی و دینی میدانند در
حالی که اینطور نیست.
وی افزود :عدالت مفهومی عام و برای همه ادیان و مکاتب است و پیروان هیچ مکتبی

در لزوم عدالت تردید ندارند ،ولی وقتی
س��خن از اینکه عدالت و حق چیست
میشود دیدگاهها متفاوت خواهد شد
و تفسیر هر کسی از عدالت بر اساس
مبان��ی تمدنی و مکتب��ی او متفاوت
خواهد شد.
دکتر میرمعزی با بیان اینکه سوسیالیزم
و سرمایهداری هم عدالت را اعطاء حق
افراد به آنان میدانند افزود :پیش��رفت
هم همین حالت را دارد یعنی حرکت از وضع موجود به س��مت وضع مطلوب تعریف
همگانی از پیشرفت است اما اینکه راه رسیدن به پیشرفت چیست؟ غایت آن کدام است
و چه عواملی در آن دخیل هستند در مکاتب مختلف ،متفاوت است.
وی با بیان اینکه اسناد دنیا ،از واژه توسعه بهره گرفتهاند ،ولی ما در سند و برای اینکه
واژگان سند هم با مفاهیم غربی خلط نشود از کلمه پیشرفت استفاده کردیم بیان کرد:
پیشرفت عناصری مانند الگو ،مبانی ،آرمان ،رسالت و افق و تدابیر را در بردارد بنابراین
مسیر ،آرمان و غایت پیشرفت ما با غرب متفاوت است زیرا ما رسیدن به مقام انسانی
مد نظر خدا را هدفگذاری کردهایم ولی غرب ،هدفش رفاه حداکثری و مادیگرایی
است.
عض��و مرکز الگوی اس�لامی ایرانی پیش��رفت تصریح کرد :با تدوین این س��ند هیچ
رئیسجمهور و مس��ئول کش��وری حق نخواهد داش��ت بگوید به نظر من باید برای
پیشرفت این کار را بکنیم زیرا مسیر پیشرفت و اهداف و رسالت و تدابیر آن تعریف
ش��ده است .در این نشست همچنین یکی از نخبگان حوزه با انتقاد از سند گفت :در
بحث جامعهشناسی س��ند ،هیچ ادبیاتی از اسالم و ایرانیت نداریم و همه برگرفته از
تعاریف اندیشمندان غربی است؛ در واقع با این کار در زمین غرب بازی میکنیم ،زیرا
غرب در بس��تر جامعه و فرهنگ به سمت پلورالیزم رفت ولی در سند ما میان برخی
مفاهیم مانند والیت با مفاهیم غربی وصلههای ناچسب برقرار شده است.
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انقالب صنعتی چهارم یا رنسانس نو؟
دیدگاه

دکتر داریوش محجوبی  :پژوهشگر و در موسسه دانشگاه تگزاس
پیشگفتار

نوشتههای بسیاری به دورانی که ما در آن زندگی میکنیم به عنوان یک گسل و جهش تاریخی اشاره کردهاند .این جهش تاریخی
با عنوانهایی گوناگونی نامیده شده است؛ از جمله :موج سوم (آلوین تافلر) و انقالب صنعتی چهارم (کالوس شواب) .انقالب صنعتی
چهارم خود ادامه انقالب صنعتی سوم است ،که این یک بر بستر انقالبهای صنعتی اول و دوم شکل گرفت .انقالب صنعتی اول در
حوالی سال  1750میالدی در انگلستان شروع شد و سپس در کشورهای دیگر تکوین یافت .انقالب صنعتی اول خود ادامه انقالب
علمی بوده است که این یک برآمده از نگرشهای رنسانس اروپایی قرن  15میالدی بوده است.
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پیش روی ما میتواند به دو
نوشته حاضر بر این پایه استوار است که گسل و جهش ِ
صورت متمایز ادامه یابد:
 )1انقالب صنعتی چهارم :در ادامه انقالب صنعتی سوم و بر بستر نگرشهای برآمده
از رنسانس اروپایی قرن .15
 )2رنسانس نو :تحولی بس گستردهتر و ژرفتر که رنسانس نو خود جهشی از نگرش
رنسانس اروپایی خواهد بود.
در ادامه این نوش��ته ،برخی پیشنیازها برای ادامه هر یک از دو روند متمایز -یعنی
انقالب صنعتی چهارم و رنسانس نو -به صورت مجمل مقایسه میشوند.
پیشزمینههای انقالب صنعتی و نقش رنسانس اروپایی :در ابتدای قرن  15میالدی
(حوالی س��ال  1400میالدی) روندی در اروپا شکل گرفت؛ که در ادامه خود تمامی
گسترهی زمین را زیر تأثیر خود قرار داد .این روند بعدها رنسانس اروپایی یا به اختصار
رنس��انس نام گرفت .رنسانس اروپایی یک پدیده چند وجهی و درهم تنیده است؛ از
جمل��ه وجههای )1 :تجارت و بانکداری؛  )2هن��ر و ادبیات؛  )3دنیابینی ،Projection
بینش Outlookو نگرش Insight؛  )4جغرافیا و اکتش��اف؛  )5سیاست و استعمار؛ )6
چاپ و علم؛  )7تکنولوژی و تولید -صنعت  . ...ش��رح بیش��تر نحوه تکوین رنسانس
اروپایی و وجههای مرتبط با آن نوشته مستقلی را میطلبد.
نوش��تههای بس��یاری در م��ورد
رنسانس اروپایی موجود است؛ ولی
چاپ ،در مقایسه با گردونه رسانههای اغلب آنها ،ب��ا توجه به پیشزمینه
قبلی همچون دستنویس بر روی کاغذ نویسنده ،به بررس��ی فقط یکی از
تفاوتی بنیادی به وجود آورد وجههای رنس��انس متمرکز است؛
آنچنان ک��ه گویی نقش وجههای
دیگر در تکوین رنسانس اروپایی یا مطرح نیستند یا آنکه وجههای دیگر در حاشیهاند.
انقالب صنعتی یکی از وجههای برآمده از رنسانس اروپایی است که با وجههای دیگر
رنس��انس اروپایی تنیده است .انقالب صنعتی در سه فاز متوالی همراه با همپوشانی
صورت گرفت :انقالب صنعتی اول در فاصله سالهای  1750تا  1880میالدی در ادامه
نگرشهای برآمده از انقالب علمی صورت گرفت و با عصر جهانگشایی Imperialism
دس��ت در دست هم داش��تند .تکوین موتور بخار توسط جیمز وات (در سال )1765
و همزمان با آن اختراع کرونومتر دریانوردی توس��ط جان هاریسون (در سال )1761
نقش کلیدی در شروع انقالب صنعتی اول در انگلستان و همچنین تسلط امپراتوری
سیاسی -تجاری بریتانیا بازی کردند .هر دو اختراع بر پایه نگرشهای برآمده از نگرش
انقالب علمی صورت گرفتن��د؛ ولی نه به دنبال یافتههای علمی آن دوران .برعکس،
در ه��ر دو مورد (موتور بخار و کرونومتر) ابتدا تکنولوژی تکوین یافت و س��پس علم
این فرایند تکنولوژی را نظری کرد تا تکنولوژی نو بتواند در مرحله بعدی ساختارمند
تکوی��ن یابد .حتی خود تکوین انقالب علمی هم بر پایه ابداع تکنولوژی چاپ نیز در
ابتدا روندی مش��ابه -یعنی از تکنولوژی به علم -را طی کرد :ابتدا تکنولوژی ش��کل
گرفت و س��پس علم بر پایه آن دستاورد تکنولوژی تحول یافت .به دنبال انگلستان،
تحول در انقالب صنعتی اول در کشورهای دیگر از جمله آلمان ،آمریکا (ایاالت متحد
آمریکا) و ژاپن ادامه یافت.
انقالب صنعتی اول در ادامه خود به انقالب صنعتی دوم 1880 :تا  1975و س��پس
انقالب صنعتی س��وم :از  1975تا  2000منجر ش��د .به روایت کالس شواب (Klaus
 )Schwabانق�لاب صنعت��ی چهارم از حوالی س��ال  2000میالدی ش��روع ش��ده و
مش��خصههای اصلی آن را میت��وان به صورت زیر خالصه ک��رد :ظهور فناوریهای
نوین در حوزههای رباتی��ک ،هوش مصنوعی ،زنجیره بلوکی ،نانوتکنولوژی ،پردازش
کوانتومی ،زیستفناوری ،اینترنت اشیا و خودروهای خودران.
رنس��انس نو :نوش��تههای اروپایی در بررسی تکوین فرایند رنس��انس اروپایی به طور
معمول پیشزمینههای آن را بازگش��ت (نوزایی) به اندیشههای یونان باستان در نظر
میگیرند؛ آنچنان که اندیشه جهانی در یونان باستان شروع شد و با رنسانس اروپایی
هم کمال یافت .در حالی که؛ قبل از رنسانس اروپایی جهشهای قابل مقایسه با آن

در پهنههای جغرافیایی دیگر ،از جمله عصر طالیی در خاورمیانه یا حتی قبل از آن
ش��روع تاریخ در میان رودان ،چین و هند وجود داشته و به این ترتیب دیده میشود
که رنس��انس اروپایی اولین جهش در تاریخ بش��ر نبوده است؛ و به این نگاه رنسانس
اروپایی نمیتواند آخرین جهش در روند تکوین بشر باشد؛ مگر آنکه فرض کنیم که
تحول بنیادی در تمامی تاریخ جهان با رنس��انس اروپایی به انتها رس��یده است؛ این
چنین فرضی تنگ نظرانه است.
پیش رو و پیش��گری  Foresightرون��د احتمالی جهش بعدی
برای بررس��ی جهش ِ
مناسب است دو تحول عمده قبل از رنسانس اروپایی را هم در نظر بگیریم )1 :رنسانس
یونان باستان در فاصله  500قبل از میالد تا  200میالدی و  )2رنسانس خاورمیانهای
معروف به عصر طالی��ی خاورمیانه.
در فاصله س��الهای  800تا 1300
میالدی .به این ص��ورت امکانپذیر قبل از رنسانس اروپایی جهشهای
خواه��د بود ک��ه چهار رنس��انس یا قابل مقایسه با آن در پهنههای
تح��ول تاریخ بش��ر با هم مقایس��ه
شوند )1 :رنسانس یونان باستان؛  )2جغرافیایی دیگر ،از جمله عصر طالیی
رنسانس خاورمیانهای (عصر طالیی در خاورمیانه یا حتی قبل از آن شروع
خاورمیانه)؛  )3رنسانس اروپایی و  )4تاریخ در میان رودان ،چین و هند
رنسانس نو.
وجود داشته و به این ترتیب دیده
تاریخ
بزرگ
رنسانس
چهار
بررس��ی
میشود که رنسانس اروپایی اولین
بشر و نحوه گذار بین آنها نیازمند یک
جهش در تاریخ بشر نبوده است
«متدلوژی منسجم» و یک «ساختار
نگرش��ی» با در نظر گرفتن نقش کلیدی «رس��انه» است ،که شرح این موضوعها به
آینده موکول میش��ود؛ ادامه این نوش��ته بر مقایسه فقط دو بخش از ساختار نگرش
یعنی «گردونه رسانه» و «بستر رسانه» متمرکز خواهد شد،
مقایسه گردونههای رسانهای در چهار رنسانس بزرگ

آبی با
 )1گردونه رس��انه مسلط رنسانس یونان باستان :پاپیروس از گیاهی به نام نی ِ
نام علمی  Cyperus Papyrusگرفته میش��ده که مصریان از آن برای تولید کاالهایی
که بتوان روی آن نوش��ت استفاده میکردند؛ در نتیجه این کاال نیز پاپیروس خوانده
میشود .پاپیروس محدودیت نسبی عمر دارد و قابلیت شکلپذیری به صورت کتاب
را ندارد و به صورت طومار یا لول نگهداری میش��ده اس��ت .محدودیت نس��بی عمر
پاپیروس و ش��کل ناپذیری آن به صورت کتاب محدودیتهای بس��یاری را به دنبال
داشت .تکنولوژی استفاده از پاپیروس از طریق مصر به یونان منتقل شد و به صورت
پاپیروس یا قرطاس گردونه رسانه مسلط در یونان باستان بوده است.
 )2گردونه رس��انه مس��لط رنس��انس خاورمیانهای :پیشزمینه اختراع کاغذ به چین
باس��تان باز میگردد .تکنولوژی تولید کاغذ در سال  751میالدی از چین به آسیای
میانه (در گس��تره سمرقند و بخارا) و سپس از آسیای میانه به خاورمیانه (در گستره
ری تا بغداد و دمشق و حتی اندلس) و در مرحله بعد به اروپای غربی منتقل شد .دوام
کاغذ بسیار طوالنیتر از پاپیروس است .توانایی مهم دیگر کاغذ آن است که میتواند
به صورت کتاب درآید و امکان تدوین و جستجوی اطالعات در کتاب بسیار سهلتر
از طومار یا لول اس��ت .به این ترتیب کاغذ گردونه رسانهای بسیار بهتری از پاپیروس
برای متنهای دستنویس است .به این ترتیب ،کاغذ و دستنویس با قلم نی زمینهساز
رنسانس خاورمیانهای شد و خود به صورت گردونه مسلط این دوران تاریخی درآمد.
 )3گردونه رسانه رنسانس اروپایی :چاپ توسط گوتنبرگ در حوالی سال  1450در آلمان
اختراع شد .گوتنبرگ تعدادی از تکنولوژیهای قدیمی -از جمله کاغذ -را با یکدیگر
منس��جم کرد ولی مهمتر از همه او تکنولوژی حروف فلزی جدا از هم و تعویضپذیر
را ب��رای چاپ به وجود آورد .چاپ ،در مقایس��ه با گردونه رس��انههای قبلی همچون
دستنویس بر روی کاغذ تفاوتی بنیادی به وجود آورد .یعنی زمان تهیه یک متن را
در مقیاس احتمالی صد برابر کم کرد و همزمان هزینه آن را هم در همین مقیاس کم
کرد .به این ترتیب دانش در اختیار دامنه وسیعتری قرار گرفت و چاپ با حروف فلزی
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تعویضپذیر زمینهساز
انقالب علمی ش��د .به
این ترتیب چاپ بر روی
کاغ��ذ گردونه مس��لط
رنس��انس اروپایی شد.
در این دوران تکنولوژی
چاپ از ش��کل حروف
فلزی جدا از هم تحول
یافت؛ ولی نقش مسلط آن به عنوان گردونه رسانه پایدار ماند.
 )4گردونه رس��انه زمان حال ترکیبی از اینترنت تا تلفنی است .این تحول به تدریج
شکل گرفته به صورتی که اینک تقریباً تمامی اطالعات تمامی تاریخ در تمامی فرمتها
(اعم از گفتاری ،دیداری و نوش��تاری) در تمامی جهان در تمامی لحظهها به صورت
تقریباً مجانی در اختیار همه اس��ت .اهمیت این موضوع را میتوان در مقایس��ه آن با
عملکرد چاپ در نظر گرفت که فقط هزینه و زمان رسانههای نوشتاری را کاهش داد.
مقایسه بسترهای رسانهای در چهار رنسانس بزرگ.

 )1بستر رسانه رنسانس یونانی خط یونانی باستان بوده است؛ که خود ادامه خط فنیقی
بوده است و خط فنیقی خود ادامه خط میخی بوده که خط میخی زمینهساز رنسانس
بزرگ تاریخ در منطقه میان رودان (بینالنهرین) بوده اس��ت .اگرچه خط فنیقی در
رابطه با نمایش آواها هنوز محدودیتهای بسیار داشته است؛ ولی در مقایسه با خط
میخی تحولی بزرگ بوده است .خط یونانی باستان ادامه و تحول در خط فنیقی بوده
و آواها را در خود داشته است .خط یونانی با تغییرهای جزئی تاکنون دوام یافته است.
خط یونانی را به س��هولت نسبی میتوان بر گردونه رسانهاین دوران یعنی پاپیروس
نوش��ت ،اگرچه گردونه رسانه پاپیروس ،به ش��رح باال ،نقطهضعفهای خاص خود را
داشته است.
هندس��ه -مادر مدلهای طبیعی -شکل دیگری از بستر رس��انه در رنسانس یونانی
بوده اس��ت که در هندسه اقلیدسی قانونمند شده و تکوین پیدا کرده است .هندسه
اقلیدسی حرکتی مهم در جهت ساختارمند کردن مدلهای طبیعی بوده است و نقش
کلیدی در بس��تر رسانهای یونان باس��تان داشته است .عددنویسی معروف به یونانی/
رومی (در ش��کلهایی مث��ل I, II,
 )… III, IV, V,بخش ریاضی بستر
بستر رسانه رنسانس خاورمیانه خط عربی رس��انهای رنس��انس یونان باستان
بوده است؛ که خود شکل تحول یافته خط بوده .نقطهضعف عددنویسی یونانی/
کوفی قدیم با ابداعات نویی همچون رومی آن اس��ت ک��ه در این روش
نوش��تن عدد صفر وجود ندارد؛ که
اضافه کردن اِعراب و تشدید و تنوین است
این محدودیت عملیاتی بس��یار به
وجود میآورد .و با این زمینه علم ریاضی در دوران رنس��انس یونانی پیشرفت بسیار
محدودی داشته است.
 )2بستر رسانه رنسانس خاورمیانه خط عربی بوده است؛ که خود شکل تحول یافته
خط کوفی قدیم با ابداعات نویی همچون اضافه کردن ا ِعراب و تشدید و تنوین است.
خط عربی با تغییرهای اندک مورد اس��تفاده زبانهای دیگر از جمله فارس��ی ،ترکی
و اردو بوده و تاکنون نیز ادامه یافته اس��ت .خط عربی -فارس��ی را به سهولت نسبی
میتوان بر گردونه رس��ان ه این دوران یعنی کاغذ و قلم نی به صورت نوش��تار درآورد.
زبان و خط عربی امکان تبادلنظر و اندیش��ه از ش��رق خراسان بزرگ تا غرب اندلس
را فراهم آورد .در دوران رنسانس خاورمیانه (سالهای  800تا  1200میالدی) منابع
علمی قبلی -از جمله منابع برآمده از رنسانس یونانی ،در دامنه فلسفه ،هندسه ،ریاضی
و طب -از زبانهای قدیمی گردآوری و در ادامه به زبان و خط عربی ترجمه شدهاند.
در این روند کیفیت آن نوشتهها نیز تحول یافتهاند.
عددنویس��ی دهگانه ( )... ،5 ،4 ،3 ،2 ،1 ،0تحول بزرگ در بس��تر رس��انهای رنسانس
خاورمیانهای بوده است؛ که این نوع عددنویسی خود از ترکیب عددنویسیهای بابلی
و هندی وام گرفته شده است .عددنویسی دهگانه شامل مفهوم و نماد صفر است که
مفهوم صفر -به عنوان چیزی نماد هیچ چیز -از دانشهای هندی باستان وام گرفته
شده است و تحولی بزرگ در عددنویسی است .عددنویسی دهگانه زمینه قوی ریاضی
برای توسعه جبر و مقابله -به صورت ترکیب عدد و نوشتار -فراهم میآورد .به خوبی
دیده میش��ود که بستر رس��انهای این دوران ،یعنی خط عربی و عددهای دهدهی و
گردونه رس��انه آن ،یعنی کاغذ و قلم نی به همراه مرکب ،در هم تنیده بودهاند .نقطه
قوت کاغذ یعنی دوام و امکان تبدیل آن به ش��کل کتاب زمینههای رسانهای تکوین
رنسانس خاورمیانهای را فراهم آورد
 )3بستر رسانه رنسانس اروپایی زبان و خط التین بوده است که این بستر رسانه نقش
کلیدی در شروع و سپس تکوین رنسانس اروپایی بازی کرد .حرفهای التینی (a, b,
 )… c, d,به صورت شکلهای از هم جدا هستند و تعدادی بسیار محدود دارند ،توانایی
مطلوبی برای تکوین تکنولوژی چاپ (گردونه رسانه رنسانس اروپایی) را فراهم آورد.
تحول عمده در بستر رسانه رنسانس اروپایی فرمول نویسی به صورت ترکیب حرف و
عدد است ،برای مثال شکل هندسی دایره را میتوان به صورت یک فرمول دکارتی بیان

کردA2 + B2 = K (K = :
 Constant).ای��ن ن��وع
استفاده از رسانه نوشتار
خود زمین��ه تحول در
مختص��ات دکارت��ی و
هندسه تحلیلی را فراهم
میآورد .فرمولنویسی
ب��ر پایه بس��تر رس��انه
نوشتار کاربردهای تازهای برای توسعه گردونه رسانه چاپ به وجود آورد .دیده میشود
که بسترهای رسانه در رنسانس یونانی و خاورمیانهای در عمل مکمل بستر رسانه در
رنسانس اروپایی بوده است.
 )4بستر رسانه رنسانس نو مدلهای مفهومی و پویانمایی -به اضافه تمامی بسترهای
رسانههای قبلی اعم از نوشته و هندسه -خواهد بود؛ که امکان ارائه دامنه گستردهتری
از دانش رس��انهای را فراهم میآورد .مدلهای مفهومی از یک طرف س��اختار مکمل
مدلهای طبیعی -همچون یک هندس��ه اقلیدس��ی هس��تند .مدلهای مفهومی را
میتوان بر به سادگی بر گردونه رسانه رنسانس نو یعنی ترکیبی از اینترنت  +تلفنی
استوار کرد .مدلهای مفهومی در برگیرنده تمامی بسترهای رسانهای قبلی از جمله
رسانههای گفتاری ،نوشتاری ،دیداری و پویانمایی هستند .نوشته حاضر ،برای مثال ،در
اصل خود بر پایه استفاده از بستر رسانه مدلهای مفهومی پویانمایی در گردونه رسانه
پاور-پوینت شروع شده و سپس مرحله به مرحله از رسانه نگاری به رسانه گفتاری و
سپس رسانه نوشتاری تکوین یافته است.

پیش رو :رنسانس نو یا انقالب صنعتی چهارم؟
جهش بعدی ِ

در مقط��ع زمانی که ما ق��رار داریم،
جهان به کدامین سو میرود؟
 )1انق�لاب صنعتی چه��ارم :ادامه تحولهای بعدی از جمله تولید و
زنجیره انقالبهای صنعتی اول ،دوم صنعت بر پایه همان ساختار نگرشی
و س��وم ،بر پایه نگرش برخاس��ته از رنسانس اروپایی و ادامه آن به صورت
رنسانس اروپایی؟
 )2رنس��انس نو :جهش از س��اختار تحولهای تکنولوژی (انقالب صنعتی
نگرشی رنس��انس اروپایی به طرف چهارم) شکل خواهند گرفت
یک ساختار نگرش نوین؟
در این مقطع زمانی که ما زندگی میکنیم قس��مت عمده گردونه رس��انه اینترنت و
تلفنی عملیاتی شده است .دیده میشود که نحوه تکثیر گردونه رسانه اینترنت و تلفنی
در زم��ان حاضر به خوبی با نحوه تکثیر تکنولوژی چاپ در حوالی نیمه دوم قرن 15
به بعد قابل مقایسه است .تکوین گردونه رسانه اینترنت و تلفنی همچنان ادامه دارد.
در این مقطع زمانی و برای آینده قابل پیشبینی دو مسیر موازی قابل تصور است.
مس��یر اول -ادامه رنسانس اروپایی :گردونه رسانه اینترنت و تلفنی در دامنه گردونه
رسانه بماند و در آینده قابل پیشبینی به تحول در بستر رسانهای مدلهای مفهومی
و در ادامه آن به متدولوژی و نگرش نو منجر نش��ود .در این صورت تحولهای بعدی
از جمله تولید و صنعت بر پایه همان ساختار نگرشی رنسانس اروپایی و ادامه آن به
صورت تحولهای تکنولوژی (انقالب صنعتی چهارم) شکل خواهند گرفت.
مس��یر دوم -رنس��انس نو :گردونه رسانه اینترنت و تلفنی زمینهساز بستر رسانه نو از
جمله مدلهای مفهومی ش��ود که این بتواند به متدلوژی نو و س��پس به یک انقالب
نوین صنعتی در روشهای تولید منجر شود .احتماالً روندی قابل مقایسه با عملکرد
رنسانس اروپایی که چاپ زمینه تکوین متدولوژی علمی و انقالب علمی را فراهم آورد
به صورتی که انقالب علمی بس��تر انقالب صنعتی اول شد و در ادامه خود زمینهساز
تحولهای بعدی شد.
جواب این س��ؤال کلیدی ک��ه آیا ما به طرف انقالب صنعتی چهارم یا رنس��انس نو
میرویم بستگی عملکرد بستر رسانه نو (از جمله مدلهای مفهومی) در جهت تکوین
نگرش نو بر محور متدولوژی نو و نحوه تفکر نو دارد .به این ترتیب اگر تحول در بخش
رسانه با تمرکز بر بخش مدلهای مفهومی بتواند منجر به تحول در بخش متدولوژی
شود؛ در این صورت نحوه تفکر متحول خواهد شد و تحول در نحوه تفکر زمینه یک
تحول بزرگ بش��ری یا رنس��انس نو را به دنبال خواهد داش��ت .باید توجه داشت که
ادامه و تسلط نگرش علمی -تجزیهای و روشهای تفکری خطی برآمده از متدولوژی
تجزیهای (علمی) در عمل جهش به رنسانس نو را به تأخیر خواهد انداخت.
پیشتازان رنسانس نو :با توجه به نقش کلیدی استعاره و تمثیل در تکوین مدلهای
مفهوم��ی رابطهای میتوان انتظار داش��ت ک��ه مردمانی که س��اختارهای تفکری
اس��تعارهای و تمثیلی قوی دارند ،اگر بتوانند «مدلهای اس��تعارهای» و «مدلهای
تمثیل��ی» را به «مدلهای مفهومی رابط��های کاربردی» تبدیل کنند و اگر بتوانند
س��ایر عاملها را هم به خدمت بگیرند ،ش��انس بهتری برای جهش به رنسانس نو
خواهند داشت .کشورهای پیشتاز در رنسانس نو احتماالً بر این مبنا شکل خواهند
گرفت!
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