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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جوانان ،ایران را الگوی نظام پیشرفته اسالمی بسازند
به مناسبت چهلمین سالروز پیروزی انقالب اسالمی و ورود
جمهوری اس�لامی ب��ه فصل جدی��دی از زندگی ،حضرت
آی��تاهلل خامنهای در بیانیهای مهم و راهبردی با تش��کر از
حضور س��رافرازانه و دشمنش��کن مردم در راهپیمایی ۲۲
بهمن ،به تبیین ویژگیهای مس��یر پر افتخار پیموده شده
در چهل سال گذشته و برکات خیرهکننده انقالب اسالمی
در رساندن ایران عزیز به جایگاه شایسته ملت پرداختند و با
تأکید بر امید واقعبینانه به آینده و نقش بیبدیل جوانان در
برداشتن گام بزرگ دوم به سمت آرمانها ،خطاب به جوانان
و آیندهسازان ایران مقتدر ،الزامات این جهاد بزرگ را در ۷
سرفصل اساسی بیان کردند.
متن بیانیه رهبر انقالب اسالمی به این شرح است:
بسم هّ
الل ال ّرحمن ال ّرحیم
هّ
السلام علی س ّیدنا
رب العالمین و ّ
الحمدلل ّ
الصالة و ّ
مح ّم�د و آل� ه ّ
الطاهری�ن و صحبه المنتجبی�ن و من تبعهم
باحسان الی یوم الدّ ین
از می��ان همهی ملتهای زیر س��تم ،کمتر ملت��ی به انقالب همت
میگمارد؛ و در میان ملتهایی که به پا خاس��ته و انقالب کردهاند،
کمتر دیده ش��ده که توانسته باشند کار را به نهایت رسانده و بهجز
تغییر حکومتها ،آرمانهای انقالبی را حفظ کرده باشند .اما انقالب
پُرشکوه ملت ایران که بزرگترین و مردمیترین انقالب عصر جدید
اس��ت ،تنها انقالبی اس��ت که یک چلّهی پُرافتخار را بدون خیانت
به آرمانهایش پش��ت س��ر نهاده و در برابر همهی وسوس��ههایی
ک��ه غیرقابل مقاومت به نظر میرس��یدند ،از کرامت خود و اصالت
ش��عارهایش صیانت کرده و اینک وارد دومین مرحلهی خودسازی
و جامعهپردازی و تمدنس��ازی شدهاس��ت .درودی از اعماق دل بر

انقالب اسالمی همچون پدیدهای زنده
و با اراده ،همواره دارای انعطاف و
آمادهی تصحیح خطاهای خویش است ،اما
تجدیدنظرپذیر و اهل انفعال نیست
این ملت؛ بر نسلی که آغاز کرد و ادامه داد و بر نسلی که اینک وارد
جهانی چهل سال دوم میشود.
فرایند بزرگ و
ِ
آن روز که جهان میان شرق و غرب مادی تقسیم شده بود و کسی
گمان یک نهضت بزرگ دینی را نمیبرد ،انقالب اس�لامی ایران ،با
قدرت و ش��کوه پا به میدان نهاد؛ چهارچوبها را شکست؛ کهنگی
کلیشهها را به رخ دنیا کشید؛ دین و دنیا را در کنار هم مطرح کرد و
آغاز عصر جدیدی را اعالم نمود .طبیعی بود که سردمداران گمراهی
ِ
راست
و ستم واکنش نشان دهند ،اما این واکنش ناکام ماند .چپ و
مدرنیته ،از تظاهر به نشنیدن این صدای جدید و متفاوت ،تا تالش
گس��ترده و گونهگون برای خفه کردن آن ،ه��ر چه کردند به اجل
محتوم خود نزدیکتر شدند .اکنون با گذشت چهل جشن ساالنهی
انقالب و چهل دههی فجر ،یکی از آن دو کانون دشمنی نابود شده
و دیگری با مشکالتی که خبر از نزدیکی احتضار میدهند ،دست و
پنجه نرم میکند! و انقالب اسالمی با حفظ و پایبندی به شعارهای
خود همچنان به پیش میرود.
برای همه چیز میتوان طول عمر مفید و تاریخ مصرف فرض کرد،
اما شعارهای جهانی این انقالب دینی از این قاعده مستثنا است؛ آنها
هرگز بیمصرف و بیفایده نخواهند شد ،زیرا فطرت بشر در همهی
عصرها با آن سرشته است .آزادی ،اخالق ،معنویت ،عدالت ،استقالل،
عزت ،عقالنیت ،برادری ،هیچ یک به یک نسل و یک جامعه مربوط
نیس��ت تا در دورهای بدرخش��د و در دورهای دیگر افول کند .هرگز
نمیتوان مردمی را تصور کرد که از این چشماندازهای مبارک دلزده
ش��وند .هرگاه دلزدگی پیش آمده ،از رویگردانی مسئوالن از این

ارزشهای دینی بوده اس��ت و نه از پایبندی به آنها و کوشش برای
تحقق آنها.
انقالب اس�لامی همچون پدی��دهای زنده و با اراده ،هم��واره دارای
انعطاف و آمادهی تصحیح خطاهای خویش است ،اما تجدیدنظرپذیر
و اهل انفعال نیست .به نقدها حساسیت مثبت نشان میدهد و آن را
نعمت خدا و هشدار به صاحبان حرفهای بیعمل میشمارد ،اما به
هیچ بهانهای از ارزشهایش که بحمداهلل با ایمان دینی مردم آمیخته
اس��ت ،فاصله نمیگیرد .انقالب اسالمی پس از نظامسازی ،به رکود
و خموش��ی دچار نشده و نمیش��ود و میان جوشش انقالبی و نظم
سیاس��ی و اجتماعی تضاد و ناسازگاری نمیبیند ،بلکه از نظریهی
نظام انقالبی تا ابد دفاع میکند.
جمهوری اس�لامی ،متحجر و در برابر پدیدهها و موقعیتهای نو به
نو ،فاقد احساس و ادراک نیست ،اما به اصول خود به شدت پایبند و
به مرزبندیهای خود با رقیبان و دشمنان به شدت حساس است .با
خطوط اصلی خود هرگز بیمباالتی نمیکند و برایش مهم است که
چرا بماند و چگونه بماند .بیشک فاصلهی میان بایدها و واقعیتها،
هم��واره وجدانه��ای آرمانخواه را ع��ذاب داده و میدهد ،اما این،
فاصلهای طی شدنی است و در چهل سال گذشته در مواردی بارها
طی شده است و بیشک در آینده ،با حضور نسل جوان مؤمن و دانا
و پُرانگیزه ،با قدرت بیشتر طی خواهد شد.
انقالب اس�لامی ملت ایران ،قدرتمند ا ّما مهربان و باگذشت و حتی
مظلوم بوده است .مرتکب افراطها و چپرویهایی که مایهی ننگ
بس��یاری از قیامها و جنبشها است ،نشده است .در هیچ معرکهای
حت��ی با آمریکا و صدام ،گلولهی اول را ش��لیک نکرده و در همهی
م��وارد ،پساز حملهی دش��من از خود دفاع ک��رده و البته ضربت
متقاب��ل را محکم فرود آورده اس��ت .این انق�لاب از آغاز تا امروز نه
بیرحم و خونریز بوده و نه منفعل و مردد .با صراحت و شجاعت در
برابر زورگویان و گردنکشان ایستاده و از مظلومان و مستضعفان دفاع
کرده است .این جوانمردی و مروت انقالبی ،این صداقت و صراحت و
اقتدار ،این دامنهی عمل جهانی و منطقهای در کنار مظلومان جهان،
مایهی سربلندی ایران و ایرانی است و همواره چنین باد.
اینک در آغاز فصل جدیدی از زندگی جمهوری اسالمی ،این بندهی
ناچیز مایلم با جوانان عزیزم ،نس��لی که پا به میدان عمل میگذارد
تا بخش دیگری از جهاد بزرگ برای ساختن ایران اسالمی بزرگ را
آغاز کند ،سخن بگویم .سخن اول دربارهی گذشته است.
عزی�زان! نادانس��تهها را جز با تجربهی خود یا گوش س��پردن به
تجربهی دیگران نمیتوان دانس��ت .بس��یاری از آنچ��ه را ما دیده و
آزمودهایم ،نسل شما هنوز نیازموده و ندیده است .ما دیدهایم و شما
خواهید دید .دهههای آینده دهههای ش��ما است و شمایید که باید
کارآزموده و پُرانگیزه از انقالب خود حراس��ت کنید و آن را هر چه
بیشتر به آرمان بزرگش که ایجاد تمدن نوین اسالمی و آمادگی برای
طلوع خورشید والیت عظمی (ارواحنافداه) است ،نزدیک کنید .برای
برداشتن گامهای استوار در آینده ،باید گذشته را درست شناخت و از
تجربهها درس گرفت؛ اگر از این راهبرد غفلت شود ،دروغها به جای

حقیقت خواهند نشست و آینده مورد تهدیدهای ناشناخته
قرار خواهد گرفت .دشمنان انقالب با انگیزهای قوی ،تحریف
و دروغپردازی دربارهی گذش��ته و حتی زمان حال را دنبال
میکنن��د و از پول و همهی ابزارها برای آن بهره میگیرند.
رهزنان فکر و عقیده و آگاهی بسیارند؛ حقیقت را از دشمن
و پیاده نظامش نمیتوان شنید.
انقالب اس�لامی و نظام برخاسته از آن ،از نقطهی صفر آغاز
ش��د؛ اوالً :همه چیز علیه ما بود ،چه رژیم فاس��د طاغوت
که عالوهبر وابستگی و فس��اد و استبداد و کودتایی بودن،
اولین رژیم س��لطنتی در ایران بود که به دس��ت بیگانه -و
نه به زور شمش��یر خود -بر س�� ِر کار آمده بود و چه دولت
آمریکا و برخی دیگر از دولتهای غربی ،و چه وضع به شدت
نابسامان داخلی و عقبافتادگی شرمآور در علم و فناوری و
سیاست و معنویت و هر فضیلت دیگر.
ثانی ًا :هیچ تجربهی پیش��ینی و راه طی شدهای در برابر ما
وجود نداش��ت .بدیهی اس��ت که قیامهای مارکسیستی و امثال آن
نمیتوانس��ت برای انقالبی که از متن ایمان و معرفت اسالمی پدید
آمده اس��ت ،الگو محسوب شود .انقالبیون اسالمی بدون سرمشق و
تجربه آغاز کردند و ترکیب جمهوریت و اسالمیت و ابزارهای تشکیل
و پیش��رفت آن ،جز با هدایت الهی و قلب نورانی و اندیشهی بزرگ
امام خمینی ،به دست نیامد و این نخستین درخشش انقالب بود.
پس آنگاه انقالب ملّت ایران ،جهان دو قطبی آن روز را به جهان سه
قطبی تبدیل کرد و س��پس با س��قوط و حذف شوروی و اقمارش و
پدید آمدن قطبهای جدید قدرت ،تقابل دوگانهی جدید «اسالم و
استکبار» پدیدهی برجستهی جهان معاصر و کانون توجه جهانیان
ش��د .از س��ویی نگاه امیدوارانهی ملتهای زیر س��تم و جریانهای

جمهوری اسالمی ،متحجر و در برابر پدیدهها
و موقعیتهای نو به نو ،فاقد احساس و ادراک
نیست ،اما به اصول خود به شدت پایبند و به
مرزبندیهای خود با رقیبان و دشمنان به
شدت حساس است .با خطوط اصلی خود
هرگز بیمباالتی نمیکند و برایش مهم است
که چرا بماند و چگونه بماند

آزادیخواه جهان و برخی دولتهای مایل به اس��تقالل ،و از سویی
نگاه کینهورزانه و بدخواهانهی رژیمهای زورگو و قلدرهای باجطلب
عالم ،بدان دوخته شد .بدین گونه مسیر جهان تغییر یافت و زلزلهی
انقالب ،فرعونهای در بس��ت ِر راحت آرمیده را بیدار کرد؛ دشمنیها
با همهی ش��دت آغاز شد و اگر نبود قدرت عظیم ایمان و انگیزهی
این ملت و رهبری آس��مانی و تأیید ش��دهی امام عظیمالش��أن ما،
تاب آوردن در برابر آن همه خصومت و ش��قاوت و توطئه و خباثت،
امکانپذیر نمیشد.
به رغم همهی این مشکالت طاقتفرسا ،جمهوری اسالمی روز به روز
گامهای بلندتر و استوارتری به جلو برداشت .این چهل سال ،شاهد
جهادهای بزرگ و افتخارات درخشان و پیشرفتهای شگفتآور در
ایران اسالمی اس��ت .عظمت پیشرفتهای چهلسالهی ملت ایران
آنگاه به درس��تی دیده میشود که این مدت ،با مدتهای مشابه در
انقالبهای بزرگی همچون انقالب فرانسه و انقالب اکتبر شوروی و
انقالب هند مقایسه شود .مدیریتهای جهادی الهام گرفته از ایمان
اس�لامی و اعتقاد به اصل «ما میتوانیم» که امام بزرگوار به همهی
ما آموخت ،ایران را به عزت و پیشرفت در همهی عرصهها رسانید.
انق�لاب به یک انحطاط تاریخی طوالنی پایان داد و کش��ور که در
دوران پهلوی و قاجار به شدت تحقیر شده و به
شدت عقب مانده بود ،در مسیر پیشرفت سریع ادامه در صفحه 2
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اخبار مرکز

قرار گرفت؛ در گام نخس��ت ،رژیم ننگین سلطنت استبدادی را به
حکومت مردمی و مردمس��االری تبدیل کرد و عنصر ارادهی ملی را
که جانمایهی پیشرفت همهجانبه و حقیقی است در کانون مدیریت
کشور وارد کرد؛ آنگاه جوانان را میداندار اصلی حوادث و وارد عرصه
مدیریت کرد؛ روحی ه و باور «ما میتوانیم» را به همگان منتقل کرد؛
به برکت تحریم دشمنان ،اتکا به توانایی داخلی را به همه آموخت و
این منشأ برکات بزرگ شد:
اوالً :ثبات و امنیت کشور و تمامیت ارضی و حفاظت از مرزها را که
آماج تهدید جدی دشمنان قرار گرفته بود ضمانت کرد و معجزهی
پیروزی در جنگ هشتس��اله و شکس��ت رژیم بعثی و پشتیبانان
آمریکایی و اروپایی و شرقیاش را پدیدآورد.
ثانی� ًا :موتور پیش��ران کش��ور در عرصهی علم و فن��اوری و ایجاد
زیرساختهای حیاتی و اقتصادی و عمرانی شد که تا اکنون ثمرات
بالندهی آن روز به روز فراگیرتر میشود .هزاران شرکت دانشبنیان،
هزاران طرح زیرساختی و ضروری برای کشور در حوزههای عمران
و حمل و نقل و صنعت و نیرو و معدن و سالمت و کشاورزی و آب
و غیره ،میلیونها تحصیلکردهی دانش��گاهی یا در حال تحصیل،
هزاران واحد دانش��گاهی در سراس��ر کش��ور ،دهها ط��رح بزرگ از
قبیل چرخهی سوخت هس��تهای ،سلولهای بنیادی ،فناوری نانو،
زیستفناوری و غیره با رتبههای نخستین در کل جهان ،شصت برابر
شدن صادرات غیرنفتی ،نزدیک به ده برابر شدن واحدهای صنعتی،
دهها برابر شدن صنایع از نظر کیفی ،تبدیل صنعت مونتاژ به فناوری
بومی ،برجستگی محسوس در رشتههای گوناگون مهندسی از جمله
در صنایع دفاعی ،درخشش در رشتههای مهم و حساس پزشکی و
جایگاه مرجعیت در آن و دهها نمونهی دیگر از پیش��رفت ،محصول

مدیریتهای جهادی الهام گرفته از ایمان
اسالمی و اعتقاد به اصل «ما میتوانیم» که
امام بزرگوار به همهی ما آموخت ،ایران را به
عزت و پیشرفت در همهی عرصهها رسانید
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آن روحیه و آن حضور و آن احس��اس جمعی است که انقالب برای
ایران پیشاز انقالب ،در تولید علم و فناوری
کشور به ارمغان آوردِ .
صف��ر بود ،در صنعت ب ه جز مونت��اژ و در علم ب ه جز ترجمه هنری
نداشت.
ثالث ًا :مشارکت مردمی را در مسائل سیاسی مانند انتخابات ،مقابله با
فتنههای داخلی ،حضور در صحنههای ملی و استکبارستیزی به اوج
رسانید و در موضوعات اجتماعی مانند کمکرسانیها و فعالیتهای
نیکوکاری که از پیشاز انقالب آغاز شده بود ،افزایش چشمگیر داد.
پساز انقالب ،مردم در مسابقهی خدمترسانی در حوادث طبیعی
و کمبودهای اجتماعی مشتاقانه شرکت میکنند.
رابع ًا :بینش سیاس��ی آحاد مردم و نگاه آنان به مسائل بینالمللی
را به گونهی ش��گفتآوری ارتقاء داد .تحلیل سیاسی و فهم مسائل
بینالملل��ی در موضوعات��ی همچ��ون جنایات غ��رب به خصوص
آمریکا ،مس��ئلهی فلس��طین و ظلم تاریخی به ملّت آن ،مسئلهی
جنگافروزیه��ا و رذالتها و دخالته��ای قدرتهای قلدر در امور
ملتها و امثال آن را از انحصار طبقهی محدود و عزلتگزیدهای به
نام روشنفکر ،بیرون آورد؛ این گونه روشنفکری میان عموم مردم در
همهی کش��ور و همهی ساحتهای زندگی جاری شد و مسائلی از
این دست حتی برای نوجوانان و نونهاالن ،روشن و قابل فهم گشت.
خامس ًا :کفهی عدالت را در تقسیم امکانات عمومی کشور سنگین
کرد .نارضایتی این حقیر از کارکرد عدالت در کش��ور به دلیل آنکه
این ارزش واال باید گوهر بیهمتا بر تارک نظام جمهوری اس�لامی
باشد و هنوز نیست ،نباید به این معنی گرفته شود که برای استقرار
عدالت کار انجام نگرفته اس��ت .واقعیت آن اس��ت که دستاوردهای
مبارزه با بیعدالتی در این چهار دهه ،با هیچ دورهی دیگر گذش��ته
قابل مقایسه نیست .در رژیم طاغوت بیشترین خدمات و درآمدهای
کشور در اختیار گروه کوچکی از پایتختنشینان یا همسانان آنان در
برخی دیگر از نقاط کش��ور بود .مردم بیشتر شهرها به ویژه مناطق
دوردس��ت و روس��تاها در آخر فهرس��ت و غالباً محروم از نیازهای
اولیهی زیرس��اختی و خدمترس��انی بودند .جمهوری اسالمی در
شمار موفقترین حاکمیتهای جهان در جابهجایی خدمت و ثروت
از مرکز به همه جای کشور و از مناطق مرفهنشین شهرها به مناطق
پاییندست آن بوده است .آمار بزرگ راهسازی و خانهسازی و ایجاد
مراکز صنعتی و اصالح امور کشاورزی و رساندن برق و آب و مراکز
درمانی و واحدهای دانشگاهی و سد و نیروگاه و امثال آن به دورترین
مناطق کش��ور ،حقیقتاً افتخارآفرین است؛ بیشک این همه ،نه در
تبلیغات نارسای مسئوالن انعکاس یافت ه و نه زبان بدخواهان خارجی
و داخلی به آن اعتراف کرده اس��ت؛ ولی هس��ت و حس��نهای برای
مدی��ران جهادی و ب��ا اخالص نزد خدا و خلق اس��ت .البته عدالت
مورد انتظار در جمهوری اسالمی که مایل است پیرو حکومت علوی
شناخته شود ،بسی برتر از اینها است و چشم امید برای اجرای آن به
شما جوانها است که در ادامه بدان خواهم پرداخت.
سادس� ًا :عیار معنویت و اخ�لاق را در فض��ای عمومی جامعه به

گونهای چشمگیر افزایش داد .این پدیدهی مبارک را رفتار و منش
حضرت امام خمینی در طول دوران مبارزه و پساز پیروزی انقالب،
بیشاز هر چیز رواج داد؛ آن انس��ان معنوی و عارف و وارس��ته از
پیرایههای ما ّدی ،در رأس کش��وری قرار گرفت که مایههای ایمان
مردمش بسی ریشهدار و عمیق بود .هرچند دست تطاول تبلیغات
مروج فساد و بیبند و باری در طول دوران پهلویها به آن ضربههای
س��خت زده و لجنزاری از آلودگی اخالقی غربی را به درون زندگی
مردم متوس��ط و به خصوص جوانان کشانده بود ،ولی رویکرد دینی
و اخالقی در جمهوری اس�لامی ،دلهای مس��تعد و نورانی به ویژه
جوانان را مجذوب کرد و فضا به س��ود دین و اخالق دگرگون ش��د.
مجاهدتهای جوانان در میدانهای سخت از جمله دفاع مقدس ،با
ذک��ر و دعا و روحیهی برادری و ایثار همراه ش��د و ماجراهای صدر
اس�لام را زنده و نمایان در برابر چش��م همه نهاد .پدران و مادران و
همسران با احساس وظیفهی دینی از عزیزان خود که به جبهههای
گوناگون جهاد میش��تافتند دل کندند و س��پس ،آنگاه که با پیکر
خونآلود یا جس��م آس��یبدیدهی آنان روبهرو شدند ،مصیبت را با
شکر همراه کردند .مساجد و فضاهای دینی رونقی بیسابقه گرفت.
صف نوبت برای اعتکاف از هزاران جوان و اس��تاد و دانشجو و زن و
مرد و صف نوبت برای اردوهای جهادی و جهاد س��ازندگی و بسیج
س��ازندگی از هزاران جوان داوطلب و فداکار آکنده شد .نماز و حج
و روزهداری و پیادهروی زیارت و مراس��م گوناگون دینی و انفاقات و
صدقات واجب و مس��تحب در همه جا ب��ه ویژه میان جوانان رونق
یافت و تا امروز ،روز به روز بیش��تر و با کیفیتتر شده است و اینها
هم��ه در دورانی اتفاق افتاده که س��قوط اخالق��ی روزافزون غرب
و پیروان��ش و تبلیغ��ات پُر حجم آنان برای کش��اندن مرد و زن به
لجنزارهای فس��اد ،اخالق و معنویت را در بخشهای عمدهی عالم
منزوی کرده اس��ت؛ و این معجزهای دیگر از انقالب و نظام اسالمی
ف ّعال و پیشرو است.
سابع ًا :نماد پر ابهت و با شکوه و افتخارآمیز ایستادگی در برابر قلدران
و زورگویان و مس��تکبران جهان و در رأس آنان آمریکای جهانخوار
و جنایتکار ،روز به روز برجس��تهتر ش��د .در تمام این چهل س��ال،
تسلیمناپذیری و صیانت و پاسداری از انقالب و عظمت و هیبت الهی
آن و گردن بر افراش��تهی آن در مقابل دولتهای متکبر و مستکبر،
خصوصیت ش��ناختهشدهی ایران و ایرانی به ویژه جوانان این مرز و
بوم به ش��مار میرفته است .قدرتهای انحصارگر جهان که همواره
حیات خود را در دس��تاندازی به اس��تقالل دیگر کشورها و پایمال
کردن منافع حیاتی آنها برای مقاصد ش��وم خود دانستهاند ،در برابر
ایران اسالمی و انقالبی ،اعتراف به ناتوانی کردند .ملت ایران در فضای
حیاتبخش انقالب توانس��ت نخست دستنشاندهی آمریکا و عنصر
خائن به ملت را از کش��ور بران َد و پس ازآن هم تا امروز از س��لطهی
دوبارهی قلدران جهانی بر کشور با قدرت و شدت جلوگیری کند.
جوان��ان عزی��ز! اینها بخش��ی مح��دود از س��رفصلهای عمده در
سرگذشت چهلسالهی انقالب اسالمی است ،انقالب عظیم و پایدار
و درخشانی که شما به توفیق الهی باید گام بزرگ دوم را در پیشبرد
آن بردارید.
محصول تالش چهلساله ،اکنون برابر چشم ما است :کشور و ملتی
مس��تقل ،آزاد ،مقتدر ،با عزت ،متدین ،پیش��رفته در علم ،انباشته
از تجربههای��ی گرانبها ،مطمئن و امیدوار ،دارای تأثیر اساس��ی در
منطقه و دارای منطق قوی در مس��ائل جهانی ،رکورددار در شتاب
پیش��رفتهای علم��ی ،رکورددار در رس��یدن به رتبهه��ای باال در
دانشها و فناوریهای مهم از قبیل هس��تهای و سلولهای بنیادی
و نانو و هوافضا و امثال آن ،س��رآمد در گسترش خدمات اجتماعی،
سرآمد در انگیزههای جهادی میان جوانان ،سرآمد در جمعیت جوان
کارآمد و بس��ی ویژگیهای افتخارآمی��ز دیگر که همگی محصول
انقالب و نتیجهی جهتگیریهای انقالبی و جهادی است و بدانید
که اگر بیتوجهی به شعارهای انقالب و غفلت از جریان انقالبی در
برهههایی از تاریخ چهلساله نمیبود -که متأسفانه بود و خسارتبار
هم بود -بیشک دس��تاوردهای انقالب از این بسی بیشتر و کشور
در مس��یر رسیدن به آرمانهای بزرگ بسی جلوتر بود و بسیاری از
مشکالت کنونی وجود نمیداشت.
ایران مقتدر ،امروز هم مانند آغاز انقالب با چالشهای مس��تکبران
روبهرو است اما با تفاوتی کام ً
ال معنیدار .اگر آن روز چالش با آمریکا
عمال بیگانه یا تعطیلی س��فارت رژیم
بر س��ر کوتاه کردن دس��ت ّ
صهیونیس��تی در تهران یا رس��وا کردن النهی جاسوسی بود ،امروز
چالش بر س�� ِر حضور ایران مقتدر در مرزهای رژیم صهیونیستی و
برچیدن بس��اط نفوذ نامش��روع آمریکا از منطقهی غرب آس��یا و
حمایت جمهوری اسالمی از مبارزات مجاهدان فلسطینی در قلب
باللهّ و مقاومت
سرزمینهای اشغالی و دفاع از پرچم برافراشتهی حز 
در سراسر این منطقه است و اگر آن روز ،مشکل غرب جلوگیری از
خرید تس��لیحات ابتدایی برای ایران بود ،امروز مشکل او جلوگیری
از انتقال س�لاحهای پیش��رفتهی ایرانی به نیروهای مقاومت است.
اگ��ر آن روز گمان آمریکا آن بود ک��ه با چند ایرانی خودفروخته یا
با چند هواپیما و بالگرد خواهد توانس��ت بر نظام اس�لامی و ملت
ایران فائق آید ،امروز برای مقابلهی سیاس��ی و امنیتی با جمهوری
اسالمی ،خود را محتاج به یک ائتالف بزرگ از دهها دولت معاند یا
مرعوب میبیند و البته باز هم در رویارویی ،شکست میخورد .ایران
به برکت انقالب ،اکنون در جایگاهی متعالی و شایستهی ملت ایران

در چشم جهانیان و عبور کرده از بسی گردنههای دشوار در مسائل
اساسی خویش است.
اما راه طی شده فقط قطعهای از مسیر افتخارآمیز به سوی آرمانهای
بلند نظام جمهوری اس�لامی است .دنبالهی این مسیر که به گمان
زیاد ،به دشواریِ گذشتهها نیست ،باید با همت و هشیاری و سرعت
عمل و ابتکار شما جوانان طی شود .مدیران جوان ،کارگزاران جوان،
اندیش��مندان جوان ،فعاالن جوان ،در همهی میدانهای سیاسی و
اقتصادی و فرهنگی و بینالمللی و نیز در عرصههای دین و اخالق و
معنویت و عدالت ،باید شانههای خود را به زیر بار مسئولیت دهند،
از تجربهها و عبرتهای گذشته بهره گیرند ،نگاه انقالبی و روحیهی
انقالب��ی و عمل جهادی را به کار بندند و ایران عزیز را الگوی کامل
نظام پیشرفتهی اسالمی بسازند.
نکتهی مهمی که باید آیندهسازان در نظر داشته باشند ،این است که
در کشوری زندگی میکنند که از نظر ظرفیتهای طبیعی و انسانی،
کمنظیر اس��ت و بسیاری از این ظرفیتها با غفلت دستاندرکاران
تاکن��ون بیاس��تفاده یا کماس��تفاده مانده اس��ت .همتهای بلند
و انگیزهه��ای جوان و انقالبی ،خواهند توانس��ت آنه��ا را فعال و در
پیشرفت ما ّدی و معنوی کشور به معنی واقعی جهش ایجاد کنند.
مهمترین ظرفیت امیدبخش کشور ،نیروی انسانی مستعد و کارآمد
با زیربنای عمیق و اصیل ایمانی و دینی اس��ت .جمعیت جوان زیر
۴۰سال که بخش مهمی از آن نتیجهی موج جمعیتی ایجاد شده
در دههی  ۶۰است ،فرصت ارزشمندی برای کشور است ۳۶ .میلیون
نفر در س��نین میانهی  ۱۵و  ۴۰سالگی ،نزدیک به  ۱۴میلیون نفر
دارای تحصی�لات عالی ،رتب��هی دوم جه��ان در دانشآموختگان
علوم و مهندس��ی ،انبوه جوانانی که با روحیهی انقالبی رشد کرده
و آمادهی تالش جهادی برای کش��ورند و جمع چش��مگیر جوانان
محقق و اندیشمندی که به آفرینشهای علمی و فرهنگی و صنعتی
و غیره اشتغال دارند؛ اینها ثروت عظیمی برای کشور است که هیچ
اندوختهی مادی با آن مقایسه نمیتواند شد.
ب ه جز اینها ،فرصتهای مادی کشور نیز فهرستی طوالنی را تشکیل
میده��د که مدیران کارآمد و پُرانگیزه و خردمند میتوانند با فعال
کردن و بهرهگیری از آن ،درآمدهای ملی را با جهشی نمایان افزایش
داده و کش��ور را ثروتمند و بینیاز و ب��ه معنی واقعی دارای اعتماد
به نفس کنند و مش��کالت کنونی را بر طرف نماین��د .ایران با دارا
ب��ودن یک درصد جمعی��ت جهان ،دارای  ۷درص��د ذخایر معدنی
جهان است :منابع عظیم زیرزمینی ،موقعیت استثنائی جغرافیایی
میان ش��رق و غرب و ش��مال و جنوب ،بازار بزرگ ملی ،بازار بزرگ
منطقهای با داش��تن  ۱۵همسایه با  ۶۰۰میلیون جمعیت ،سواحل
دریایی طوالنی ،حاصلخیزی زمین با محصوالت متنوع کش��اورزی
و باغ��ی ،اقتصاد بزرگ و متنوع ،بخشهایی از ظرفیتهای کش��ور
است؛ بسیاری از ظرفیتها دس��تنخورده مانده است .گفته شده
است که ایران از نظر ظرفیتهای استفاده نشدهی طبیعی و انسانی
در رتبهی اول جهان اس��ت .بیش��ک شما جوانان مؤمن و پُرتالش
خواهی��د توانس��ت این عیب ب��زرگ را برطرف کنی��د .دههی دوم
چشمانداز ،باید زمان تمرکز بر بهرهبرداری از دستاوردهای گذشته
و نیز ظرفیتهای استفاده نشده باشد و پیشرفت کشور از جمله در
بخش تولید و اقتصاد ملی ارتقاء یابد.

موتور پیشران کشور در عرصهی علم و فناوری
و ایجاد زیرساختهای حیاتی و اقتصادی و
عمرانی شد که تا اکنون ثمرات بالندهی آن
روز به روز فراگیرتر میشود
اما پیش از همه چیز ،نخستین توصیهی من امید و نگاه خوشبینانه
اساس��ی همهی قفلها ،هیچ گامی
به آینده اس��ت .بدون این کلید
ِ
نمیت��وان برداش��ت .آنچه میگوی��م یک امید ص��ادق و متکی به
واقعیتهای عینی اس��ت .اینجانب همواره از امید کاذب و فریبنده
دوری جس��تهام ،اما خود و هم��ه را از نومیدی بیجا و ترس کاذب
نیز بر حذر داش��تهام و بر حذر میدارم .در طول این چهل سال -و
اکنون مانند همیشه -سیاست تبلیغی و رسانهای دشمن و فعالترین
برنامههای آن ،مأیوسسازی مردم و حتی مسئوالن و مدیران ما از
آینده است .خبرهای دروغ ،تحلیلهای مغرضانه ،وارون ه نشان دادن
واقعیتها ،پنهان ک��ردن جلوههای امیدبخش ،بزرگ کردن عیوب
کوچک و کوچک نش��ان دادن یا انکار محس��نات بزرگ ،برنامهی
همیشگی هزاران رس��انهی صوتی و تصویری و اینترنتی دشمنان
ملت ایران اس��ت؛ و البته دنبالههای آنان در داخل کش��ور نیز قابل
مش��اهدهاند که با اس��تفاده از آزادیها در خدمت دش��من حرکت
میکنند .ش��ما جوانان باید پیشگام در شکس��تن این محاصرهی
تبلیغاتی باش��ید .در خود و دیگران نهال امی��د به آینده را پرورش
دهید .ترس و نومیدی را از خود و دیگران برانید .این نخس��تین و
ریش��هایترین جهاد شما است .نشانههای امیدبخش -که به برخی
از آنها اشاره شد -در برابر چشم شما است .رویشهای انقالب بسی
فراتر از ریزشها است و دست و دلهای امین و خدمتگزار ،به مراتب
بیشتر از مفس��دان و خائنان و کیسهدوختگان است .دنیا به جوان
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ایرانی و پایداری ایرانی و ابتکارهای ایرانی ،در بسیاری از عرصهها با
چشم تکریم و احترام مینگرد .قدر خود را بدانید و با قوت خداداد،
به سویآینده خیز بردارید و حماسه بیافرینید.
و ا ّما توصیهها:

 )۱عل�م و پژوهش :دانش ،آش��کارترین وس��یلهی عزت و قدرت
یک کش��ور اس��ت .روی دیگر دانایی ،توانایی است .دنیای غرب به
برکت دانش خود بود که توانس��ت برای خود ثروت و نفوذ و قدرت
دویست ساله فراهم کند و با وجود تهیدستی در بنیانهای اخالقی
ب مانده از
و اعتقادی ،با تحمیل س��بک زندگی غربی به جوامع عق 
کاروان علم ،اختیار سیاس��ت و اقتصاد آنها را به دس��ت گیرد .ما به
سوءاس��تفاده از دانش مانند آنچه غرب کرد ،توصیه نمیکنیم ،اما
مؤکدا ً به نیاز کشور به جوشاندن چشمهی دانش در میان خود اصرار
میورزیم .بحمداهلل اس��تعداد علم و تحقیق در ملّت ما از متوس��ط
جهان باالتر است .اکنون نزدیک به دو دهه است که رستاخیز علمی
در کش��ور آغاز شده و با س��رعتی که برای ناظران جهانی غافلگیر
کننده بود -یعنی یازده برابر شتاب رشد متوسط علم در جهان -به
پیش رفته است .دستاوردهای دانش و فناوری ما در این مدت که ما
را به رتبه شانزدهم در میان بیش از دویست کشور جهان رسانید و
مایهی شگفتی ناظران جهانی شد و در برخی از رشتههای حساس و
نو پدید به رتبههای نخستین ارتقاء داد ،همه و همه در حالی اتفاق
افتاده که کش��ور دچار تحریم مالی و تحریم علمی بوده است .ما با
وجود شنا در جهت مخالف جریان دشمنساز ،به رکوردهای بزرگ
دست یافتهایم و این نعمت بزرگی است که به خاطر آن باید روز و
شب خدا را سپاس گفت.

در طول این چهل سال -و اکنون مانند
همیشه -سیاست تبلیغی و رسانهای دشمن و
فعالترین برنامههای آن ،مأیوسسازی مردم
و حتی مسئوالن و مدیران ما از آینده است
اما آنچه من میخواهم بگویم این اس��ت که این راه طی ش��ده ،با
همهی اهمیتش فقط یک آغاز بوده اس��ت و نه بیش��تر .ما هنوز از
قلههای دانش جهان بس��یار عقبیم؛ باید به قلهها دست یابیم .باید
از مرزهای کنونی دانش در مهمترین رشتهها عبور کنیم .ما از این
مرحله هنوز بس��یار عقبیم؛ ما از صفر شروع کردهایم .عقبماندگی
شرمآور علمی در دوران پهلویها و قاجارها در هنگامی که مسابقهی
علمی دنیا تازه ش��روع ش��ده بود ،ضربهی س��ختی بر ما وارد کرده
و ما را از این کاروان ش��تابان ،فرس��نگها عقب نگه داشته بود .ما
اکن��ون حرکت راآغاز کرده و با ش��تاب پیش میروی��م ،ولی این
شتاب باید سالها با شدت باال ادامه یابد تا آن عقبافتادگی جبران
شود .اینجانب همواره به دانشگاهها و دانشگاهیان و مراکز پژوهش
و پژوهن��دگان ،گ��رم و قاطع و جدی در این باره تذکر و هش��دار و
فراخوان دادهام ،ولی اینک مطالبهی عمومی من از شما جوانان آن
است که این راه را با احساس مسئولیت بیشتر و همچون یک جهاد
در پیش گیرید .س��نگ بنای یک انقالب علمی در کش��ور گذاشته
شده و این انقالب ،شهیدانی از قبیل شهدای هستهای نیز داده است.
بهپا خیزید و دشمن بدخواه و کینهتوز را که از جهاد علمی شما به
شدت بیمناک است ناکام سازید.
ّ
 )۲معنویت و اخالق :معنویت به معنی برجسته کردن ارزشهای
معن��وی از قبیل :اخالص ،ایثار ،توکل ،ایم��ان در خود و در جامعه
اس��ت و اخالق به معن��ی رعایت فضیلتهایی چ��ون خیرخواهی،
گذشت ،کمک به نیازمند ،راستگویی ،شجاعت ،تواضع ،اعتماد به
نفس و دیگر خلقیات نیکو است .معنویت و اخالق ،جهت دهندهی
همهی حرکتها و فعالیتهای فردی و اجتماعی و نیاز اصلی جامعه
است؛ بودن آنها ،محیط زندگی را حتی با کمبودهای مادی ،بهشت
میسازد و نبودن آن حتّی با برخورداری ما ّدی ،جهنم میآفریند.
ش��عور معنوی و وجدان اخالقی در جامعه هرچه بیشتر رشد کند
برکات بیشتری به بار میآورد؛ این ،بیگمان محتاج جهاد و تالش
است و این تالش و جهاد ،بدون همراهی حکومتها توفیق چندانی
نخواهد یافت .اخالق و معنویت ،البته با دس��تور و فرمان به دست
نمیآید ،پس حکومتها نمیتوانند آن را با قدرت قاهره ایجاد کنند،
اما اوالً خود باید منش و رفتار اخالقی و معنوی داش��ته باش��ند و
ثانی��اً زمین ه را برای رواج آن در جامع��ه فراهم کنند و به نهادهای
اجتماعی در این باره میدان دهند و کمک برسانند؛ با کانونهای ضد
معنویت و اخالق ،به شیوهی معقول بستیزند و خالصه اجازه ندهند
که جهنمیها مردم را با زور و فریب ،جهنمی کنند.
ابزارهای رس��انهای پیش��رفته و فراگیر ،امکان بسیار خطرناکی در
اختیار کانونهای ضد معنویت و ضد اخالق نهاده است و هماکنون
تهاج��م روزافزون دش��منان به دلهای پاک جوان��ان و نوجوانان و
حتی نونهاالن با بهرهگیری از این ابزارها را به چشم خود میبینیم.
دستگاههای مسئول حکومتی در این باره وظایفی سنگین بر عهده
دارند که باید هوشمندانه و کام ً
ال مسئوالنه صورت گیرد و این البته
به معنی رفع مسئولیت از اشخاص و نهادهای غیرحکومتی نیست.
در دورهی پیشرو باید در این بارهها برنامههای کوتاه مدت و میان

مدت جامعی تنظیم و اجرا شود؛ انشاءاللهّ .
 )۳اقتصاد :اقتصاد یک نقطهی کلیدیِ تعیینکننده است .اقتصاد
قوی ،نقطهی قوت و عامل مهم سلطهناپذیری و نفوذناپذیری کشور
اس��ت و اقتصاد ضعیف ،نقطهی ضعف و زمینهساز نفوذ و سلطه و
دخالت دش��منان اس��ت .فقر و غنا در ما ّدیات و معنویات بشر ،اثر
میگذارد .اقتصاد البته هدف جامعهی اسالمی نیست ،اما وسیلهای
اس��ت که بدون آن نمیت��وان به هدفها رس��ید .تأکید بر تقویت
ی بر تولید انبوه و با کیفیت ،توزیع
اقتصاد مس��تقل کشور که مبتن 
عدالتمحور و مصرف به اندازه و بیاس��راف و مناس��بات مدیریتی
خردمندانه اس��ت و در سالهای اخیر از سوی اینجانب بارها تکرار
و بر آن تأکید شده ،به خاطر همین تأثیر شگرفی است که اقتصاد
میتواند بر زندگی امروز و فردای جامعه بگذارد.
انقالب اس�لامی راه نجات از اقتصاد ضعیف و وابسته و فاسد دوران
طاغوت را به ما نشان داد ،ولی عملکردهای ضعیف ،اقتصاد کشور را
از بیرون و درون دچار چالش ساخته است .چالش بیرونی تحریم و
وسوسههای دشمن است که در صورت اصالح مشکل درونی ،کماثر
و حتی بیاثر خواهد شد .چالش درونی عبارت از عیوب ساختاری و
ضعفهای مدیریتی است.
مهمترین عیوب ،وابستگی اقتصاد به نفت ،دولتی بودن بخشهایی از
اقتصاد که در حیطهی وظایف دولت نیست ،نگاه به خارج و نه به توان
و ظرفیت داخلی ،استفادهی اندک از ظرفیت نیروی انسانی کشور،
بودجهبندی معیوب و نامتوازن ،و سرانجام عدم ثبات سیاستهای
اجرائی اقتصاد و عدمرعایت اولویتها و وجود هزینههای زائد و حتی
مسرفانه در بخشهایی از دستگاههای حکومتی است .نتیجهی اینها
مش��کالت زندگی مردم از قبیل بیکاری جوانها ،فقر درآمدی در
طبقهی ضعیف و امثال آن است.
راهحل این مش��کالت ،سیاستهای اقتصاد مقاومتی است که باید
برنامهه��ای اجرائی برای همهی بخشهای آن تهی��ه و با قدرت و
نشاط کاری و احساس مسئولیت ،در دولتها پیگیری و اقدام شود.
درونزایی اقتصاد کشور ،مولد شدن و دانشبنیان شدن آن ،مردمی
کردن اقتصاد و تصدیگری نکردن دولت ،برونگرایی با استفاده از
ظرفیتهایی که قب ً
ال به آن اشاره شد ،بخشهای مهم این راهحلها
اس��ت .بیگمان ی��ک مجموعهی جوان و دانا و مؤمن و مس��لط بر
دانستههای اقتصادی در درون دولت خواهند توانست به این مقاصد
پیش رو باید میدان فعالیت چنین مجموعهای باشد.
برسند .دوران ِ 
جوانان عزیز در سراس��ر کشور بدانند که همهی راهحلها در داخل
کش��ور است .اینکه کسی گمان کند که «مشکالت اقتصادی صرفاً
ناشی از تحریم اس��ت و علت تحریم هم مقاومت ضد استکباری و
تسلیم نش��دن در برابر دشمن است؛ پس راهحل ،زانو زدن در برابر
دش��من و بوس��ه زدن بر پنجهی گرگ است» خطایی نابخشودنی
است .این تحلیل سراپا غلط ،هر چند گاه از زبان و قلم برخی غفلت
زدگان داخلی صادر میشود ،اما منشأ آن ،کانونهای فکر و توطئهی
خارجی است که با صد زبان به تصمیمسازان و تصمیمگیران و افکار
عمومی داخلی القاء میشود.
 )۴عدالت و مبارزه با فساد :این دو الزم و ملزوم یکدیگرند .فساد
اقتصادی و اخالقی و سیاس��ی ،تودهی چرکین کشورها و نظامها و
اگر در بدنهی حکومتها عارض شود ،زلزلهی ویرانگر و ضربه زننده
به مشروعیت آنها است؛ و این برای نظامی چون جمهوری اسالمی
که نیازمند مشروعیتی فراتر از مشروعیتهای مرسوم و مبناییتر از
مقبولیت اجتماعی است ،بسیار جدیتر و بنیانیتر از دیگر نظامها
است .وسوسهی مال و مقام و ریاست ،حتی در َعلَویترین حکومت
تاری��خ یعنی حکومت خ��ود حضرت امیرالمؤمنین (علیهالس�لام)
کس��انی را لغزاند ،پس خطر بُروز این تهدید در جمهوری اسالمی
هم که روزی مدیران و مس��ئوالنش مسابقهی زهد انقالبی و ساده
زیس��تی میدادند ،هرگز بعید نبوده و نیست؛ و این ایجاب میکند
که دستگاهی کارآمد با نگاهی تیزبین و رفتاری قاطع در قوای سه
گانه حضور دائم داشته باشد و به معنای واقعی با فساد مبارزه کند،
به ویژه در درون دستگاههای حکومتی.
البته نسبت فساد در میان کارگزاران حکومت جمهوری اسالمی در
مقایسه با بسیاری از کشورهای دیگر و به خصوص با رژیم طاغوت
که س��ر تا پا فس��اد و فسادپرور بود ،بس��ی کمتر است و بحمداهلل
مأموران این نظام غالباً سالمت خود را نگاه داشتهاند ،ولی حتی آنچه
هست غیرقابل قبول اس��ت .همه باید بدانند که طهارت اقتصادی
شرط مشروعیت همهی مقامات حکومت جمهوری اسالمی است.
همه باید از شیطان حرص بر حذر باشند و از لقمهی حرام بگریزند و
از خداوند در اینباره کمک بخواهند و دستگاههای نظارتی و دولتی
باید با قاطعیت و حساس��یت ،از تش��کیل نطفهی فساد پیشگیری
و با رش��د آن مبارزه کنند .این مبارزه نیازمند انسانهایی با ایمان
و جهادگر و منیعالطبع با دس��تانی پاک و دلهایی نورانی اس��ت.
ای��ن مبارزه بخش اثرگذاری اس��ت از تالش همهجانبهای که نظام
جمهوری اسالمی باید در راه استقرار عدالت به کار برد.
عدالت در صدر هدفهای اولیهی همهی بعثتهای الهی است و در
جمهوری اسالمی نیز دارای همان شأن و جایگاه است؛ این ،کلمهای
مقدس در همهی زمانها و سرزمینها است و به صورت کامل ،جز
میس��ر نخواهد شد ولی
در حکومت حضرت ولیعصر (ارواحنافداه) ّ
به صورت نسبی ،همه جا و همه وقت ممکن و فریضهای بر عهدهی
همه به ویژه حاکمان و قدرتمندان است .جمهوری اسالمی ایران در

این راه گامهای بلندی بر داش��ته است که قب ً
ال بدان اشارهای کوتاه
رفت؛ و البته در توضیح و تش��ریح آن باید کارهای بیشتری صورت
گیرد و توطئهی واژگونهنمایی و الاقل س��کوت و پنهانس��ازی که
اکنون برنامهی جدی دشمنان انقالب است ،خنثی گردد.
با این همه ،اینجانب به جوانان عزیزی که آیندهی کش��ور ،چش��م
انتظار آنها اس��ت صریحاً میگویم آنچه تاکنون ش��ده با آنچه باید
میش��ده و بشود ،دارای فاصلهای ژرف است .در جمهوری اسالمی،
دلهای مس��ئوالن به طور دائم باید برای رفع محرومیتها بتپد و
از ش��کافهای عمیق طبقاتی به شدت بیمناک باشد .در جمهوری
اسالمی کسب ثروت نهتنها جرم نیست که مورد تشویق نیز هست،
ام��ا تبعیض در توزیع منابع عمومی و میدان دادن به ویژهخواری و
م��دارا با فریبگران اقتصادی که هم��ه به بیعدالتی میانجامد ،به
شدت ممنوع است؛ همچنین غفلت از قشرهای نیازمند حمایت ،به
هیچ رو مورد قبول نیست .این سخنان در قالب سیاستها و قوانین،
بارها تکرار شده است ،ولی برای اجرای شایستهی آن چشم امید به
شما جوانها است؛ و اگر زمام ادارهی بخشهای گوناگون کشور به
جوانان مؤمن و انقالبی و دانا و کاردان -که بحمداهلل کم نیس��تند-
سپرده شود ،این امید برآورده خواهد شد؛ انشاءاللهّ .
 )۵اس�تقالل و آزادی :اس��تقالل مل��ی به معن��ی آزادی ملت و
حکومت از تحمیل و زورگویی قدرتهای س��لطهگر جهان اس��ت.
و آزادی اجتماع��ی ب��ه معنای حق تصمیمگی��ری و عمل کردن و
اندیش��یدن برای همهی افراد جامعه است؛ و این هر دو از جملهی
ارزشهای اس�لامیاند و این هر دو عطیهی الهی به انس��انهایند و
هیچ کدام تفضل حکومتها به مردم نیس��تند .حکومتها موظف
به تأمین این دو اند .منزلت آزادی و اس��تقالل را کس��انی بیش��تر
میدانند که برای آن جنگیدهاند .ملت ایران با جهاد چهلس��الهی
خود از جملهی آنها اس��ت .استقالل و آزادی کنونی ایران اسالمی،
دس��تاورد ،بلکه خونآور ِد صدها هزار انس��ان واال و شجاع و فداکار
اس��ت؛ غالباً جوان ،ولی همه در رتبههای رفیع انس��انیت .این ثمر
ش��جرهی طیبهی انق�لاب را با تأویل و توجیههای س��ادهلوحانه و
بعضاً مغرضانه ،نمیتوان در خطر ق��رار داد .همه -مخصوصاً دولت
جمهوری اس�لامیّ -
موظف به حراس��ت از آن ب��ا همهی وجودند.
بدیهی اس��ت که «استقالل» نباید به معنی زندانی کردن سیاست
و اقتصاد کش��ور در میان مرزهای خ��ود و «آزادی» نباید در تقابل
با اخالق و قانون و ارزشهای الهی و حقوق عمومی تعریف شود.

ما هنوز از قلههای دانش جهان بسیار عقبیم؛
باید به قلهها دست یابیم .باید از مرزهای
کنونی دانش در مهمترین رشتهها عبور کنیم

 )۶ع�زت م ّلی ،رواب�ط خارجی ،مرزبندی با دش�من :این هر
اصل «عزت ،حکمت ،و مصلح��ت» در روابط
س��ه ،ش��اخههایی از ِ
بینالمللیاند .صحنهی جهانی ،امروز ش��اهد پدیدههایی است که
تحقق یافته یا در آس��تانهی ظهورند :تحرک جدید نهضت بیداری
اس�لامی بر اس��اس الگ��وی مقاوم��ت در برابر س��لطهی آمریکا و
صهیونیسم؛ شکست سیاس��تهای آمریکا در منطقهی غرب آسیا
و زمینگیر ش��دن همکاران خائن آنها در منطقه؛ گسترش حضور
قدرتمندانهی سیاس��ی جمهوری اس�لامی در غرب آسیا و بازتاب
وسیع آن در سراسر جهان سلطه.
اینه��ا بخش��ی از مظاهر عزت جمهوری اس�لامی اس��ت که جز با
ش��جاعت و حکمت مدیران جهادی به دست نمیآمد .سردمداران
نظام سلطه نگراناند؛ پیشنهادهای آنها عموماً شامل فریب و خدعه
و دروغ است .امروز ملت ایران عالوه بر آمریکای جنایتکار ،تعدادی
از دولتهای اروپایی را نیز خدعهگر و غیرقابل اعتماد میداند .دولت
جمهوری اس�لامی باید مرزبندی خود را با آنها با دقت حفظ کند؛
از ارزشهای انقالبی و ملی خود ،یک گام هم عقبنشینی نکند؛ از
تهدیدهای پوچ آنان نهراسد؛ و در همه حال ،عزت کشور و ملت خود
را در نظر داشته باشد و حکیمانه و مصلحتجویانه و البته از موضع
انقالبی ،مشکالت قابل حل خود را با آنان حل کند .در مورد آمریکا
حل هیچ مش��کلی متصور نیس��ت و مذاکره با آن جز زیان مادی و
معنوی محصولی نخواهد داشت.
 )۷س�بک زندگی :س��خن الزم در این باره بسیار است .آن را به
فرصتی دیگر وامیگذارم و به همین جمله اکتفا میکنم که تالش
غرب در ترویج س��بک زندگی غربی در ای��ران ،زیانهای بیجبران
اخالقی و اقتصادی و دینی و سیاسی به کشور و ملّت ما زده است؛
مقابله با آن ،جهادی همهجانبه و هوشمندانه میطلبد که باز چشم
امید در آن به شما جوانها است.
در پایان از حضور سرافرازانه و افتخارانگیز و دشمنشکن ملت عزیز
در بیس��تو دوم بهمن و چهلمین س��الگرد انقالب عظیم اسالمی
تشکر میکنم و پیشانی سپاس بر درگاه حضرت حق میسایم .سالم
بر حضرت بقی ةاللهّ (ارواحنا فداه)؛ سالم بر ارواح طیبهی شهیدان واال
مقام و روح مطهر امام بزرگوار؛ و سالم بر همهی ملت عزیز ایران و
سالم ویژه به جوانان.
دعاگوی شما
س ّیدعلی خامنهای  / ۲۲بهمنماه ۱۳۹۷ /
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در نشست مشترک شورای عالی الگو با وزیر علوم عنوان شد؛

اخبار مرکز

4

دو سال آینده فرصت طالیی برای تکمیل و ارتقای سند الگوی اسالمی ایرانی پیشرفت
در نشست مشترک شورای عالی الگوی اسالمی ایرانی پیشرفت با دكتر منصور
غالمي ،وزیر علوم تحقیقات و فناوری ،راهکارهای مشارکت بیشتر دانشگاهیان در
تکمیل و ارتقای الگوی پایه اسالمی ایرانی پیشرفت مورد بررسی قرار گرفت .به
گزارش دفتر ارتباطات مرکز  ،دکتر غالمی وزیر علوم و تحقیقات و فناوری در اين
نشست گفت :تمام زحماتی که برای سند الگوی اسالمی ایرانی پیشرفت کشیده
ش��ده است مبتنی بر کارها و مطالعات تخصصی و علمی است .این فرصت مهم
و مغتنمی است که بعد از فرمایش رهبری فراهم شده تا سند الگو در دانشگاهها
و پژوهش��گاهها به بررسی و اصالح گذاشته شود و این فرصت ،به معنای مهم و
ماندگار و اساسی بودن سند الگو برای نظام جمهوری اسالمی است .دکتر غالمی
ادامه داد :در راس��تای فراخوان رهبر معظم انقالب ،دانشگاهها و مراکز پژوهشی
را به بررس��ی ،تکمیل و ارتقای س��ند الگو فراخواندهایم تا از ظرفیت دانشگاهها

میکنند .مرکز الگو وظیفه دارد و تالش میکند امکان فعال ش��دن تواناییها و
پتانسیلهای علمی کشور را در طراحی الگو فراهم کند .رئیس شورای عالی الگو
گفت :دو سال آینده یک فرصت طالیی پیشروی دانشگاهها و مراکز علمی برای
ایفای این مس��ئولیت عظیم علمی و اجتماعی اس��ت .در این راه به رغم ارتباط
خوبی که مرکز الگو با دانش��گاهیان داشته است با چالشهایی مواجه هستیم و
این چالشها باید مرتفع شود تا از فرصت ایجاد شده ،حداکثر استفاده شود .دکتر
واعظزاده گفت :تاکنون بیش از سه هزار تن از پژوهشگران فعال کشور در شمار
مشارکتکنندگان در اولیه تهیه سند الگو هستند و برای طی مسیر پیشرو ،از
همه کسانی که به پیشرفت ایران عالقهمند هستند با هر سلیقهای ،برای همکاری
در این امر مهم ،دعوت میشود .همکاری در این مرحله ،عالوه بر افزایش غنای
سند ،یک فرصت برای همکاری دانشگاهها با جامعه و ایفای مسئولیت اجتماعی

و مراجع علمی کش��ور در این جهت استفاده بیش��تری داشته باشیم .وی ادامه
داد :با توجه به روحیه نقادی موجود در دانش��گاهها ،اگر به موقع به س��راغ این
مس��ئله نرویم ،ش��اهد نقد خودمان خواهیم بود .لذا این فرصت برای همکاران
فراهم شده تا با ورود به این موضوع نقش خود را در این زمینه ایفا کنند .بر این
اساس دانشگاه عالمه طباطبایی به عنوان هسته مرکزی بررسی سند الگو تعیین
شده تا فعالیتهای علمی الزم را
در این ارتب��اط انجام دهند .وزیر
طراحی الگوی اسالمی ایرانی علوم ادامه داد :م��ا به عنوان یک
پیشرفت ،به عنوان مهمترین سند تکلیف به این مطلب نگاه کردهایم
برنامهای کشور با استفاده از ظرفیت و تالش میکنیم در اولین فرصت
علمی و فکری کشور انجام شده است .نظرات همه دانشگاهیان را جمع
مرحله تکمیل و ارتقای الگو نیز باید کرده به مرکز الگ��و ارائه کنیم تا
مبتنی بر مشارکت گسترده عالمان و نق��ش مؤثری در تکمیل و ارتقای
اندیشمندانباشد س��ند الگوی پیش��رفت اسالمی
ایرانی داشته باشیم .رئیس مرکز
الگوی اسالمی ایرانی پیشرفت نيز در سخناني ضمن تشکر از حضور وزیر علوم و
معاونان وي گفت :الگوی پیشرفت نقشی تاریخساز در ایران دارد و دارای جامعیت
است و با باالترین سطوح مدیریت و رهبری نظام ارتباط دارد .بنابراین آیندگان
در ارزیابی جمهوری اس�لامی به آن توجه ویژه خواهند داشت .دکتر واعظ زاده
با اش��اره به ضرورت تکمیل و ارتقای سند الگوی اسالمی ایرانی پیشرفت گفت:
در مدت تدوین الگو جلسات و نشستهای متعددی با مراکز علمی و دانشگاهها
برگزار ش��ده و این همکاریها ادامه دارد .وی ادامه داد :طراحی الگوی اس�لامی
ایرانی پیش��رفت ،به عنوان مهمترین سند برنامهای کشور با استفاده از ظرفیت
علمی و فکری کشور انجام شده است .مرحله تکمیل و ارتقای الگو نیز باید مبتنی
بر مشارکت گسترده عالمان و اندیشمندان باشد .روش طراحی باز به جای بسته
در نظر گرفته شده تا همکاری و مشارکت وسیع امکانپذیر شود .موفقیت الگو به
همه کسانی تعلق دارد که در این امر مقدس به ُطرق مختلف همکاری و مشارکت

دانش��گاهها هم هست .در ادامه این جلسه ،رئیس دانشگاه عالمه طباطبایی نیز
گزارش��ی از اقدامات انجام شده در این زمینه ارائه داد و برخی از اعضای شورای
عالی و معاونان وزیر علوم به اظهارنظر و بحث در راس��تای سند الگوی پیشرفت
اس�لامی ایرانی پرداختند .پس از اظهارنظر اعضای شورای عالی و معاونان وزیر
موارد ذیل به عنوان جمعبندی جلسه مورد تأیید قرار گرفت:
 مشارکت حداکثری دانشگاهیان با هر سلیقه فکری و سیاسی و تخصص برایهمفک��ری و تکمی��ل و ارتقای الگوی پایه با اس��تفاده از دانش بومی و تجربیات
جهانی جلب شود.
 ستاد پشتیبانی علمی برای تکمیل و ارتقای الگو با عضویت مدیران ارشد ستادوزارت علوم و ش��ماری از روسای ،دانشگاهها و پژوهشگاهها با حضور نمایندگان
مرکز الگو تشکیل شود.
 همایشها و هماندیش��یهای تخصصی متنوع با حضور متخصصان رشتههایعلمی به منظور بهرهمندی از نظرات و دستیابی به اجماع نخبگانی نسبت به الگو
در دانشگاههای سراسر کشور برگزار شود.
 در بررسی سند ،چارچوب و روششناسی سند کنونی مفروض گرفته شود و برآن اساس الگو ارتقا داده شود .برگشت به عقب و تدوین از ابتدا مناسب نیست.
 اج��رای برنامههای گفتمانس��ازی و مطالبهگری الگوی پیش��رفت در بخشدانش��جویی پیگیری و موضوعات مرب��وط به الگو در پایاننامهها و رس��الههای
دانشجویان مورد توجه قرار گیرد.
 مشارکت انجمنهای علمی در تهیه و طراحی الگو تسهیل و تقویت شود. برگزاری کرس��یهای آزاداندیش��ی و برنامههای انجمنهای علمی در س��طحدانشجویی در معاونت فرهنگی و اجتماعی
ت رؤسای دانشگاهها به منظور تأمین مشارکت هر چه بیشتر مراکز علمی
 نشس در تکمیل و ارتقای الگو برگزار شود.
 −نظرات استادان و فرهیختگان ایرانی خارج از کشور نسبت به الگو اخذ شود.
 −حاصل نظرات دانش��گاهها و مراکز علمی در خصوص تکمیل و ارتقای الگو در
شورای عالی مرکز الگوی اسالمی ایرانی پیشرفت مطرح شود.
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الگوی اسالمی ایرانی پیشرفت الگویی فراتوسعهای است
دیدگاه

دکتر محمدحسین پناهی (رئیس اندیشکده امور اجتماعی ،جمعیت
و نیروی انس��انی) در نشست «دانشگاه ،گفتمان انقالب اسالمی با
محوریت انقالب اسالمی و جهانی شدن» که به همت بسیج اساتید
تهران بزرگ در دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه عالمه طباطبایی
برگزار ش��د ،گفت :برخی معتقدند که طرح الگوی اسالمی ایرانی پیشرفت یک
الگوی بازگش��ت به گذشته است ،اما با توجه به سیر تاریخی مفهوم و الگوهای
پیش��رفت و توس��عه میتوان دریافت که این الگو یک الگوی فراتوسعه است و
بازگشت به گذشته نیست.
وی در ادامه افزود :مقام معظم رهبری با طرح الگوی اسالمی ایرانی پیشرفت به
این مورد تأکید کردند که دیگر نمیتوان یک الگوی توسعه را برای همه کشورها
توصیه کرد و طراحی یک الگوی بومی مورد نیاز است.
اس��تاد دانش��گاه عالمه طباطبایی بیان کرد :برای بهبود الگوی اسالمی ایرانی
پیش��رفت باید اش��کاالت موجود را رفع کرده و به ابهامات موجود پاسخ دهیم.
بعضیه��ا از این مفهوم ب��هعنوان
بازگش��ت به گذش��ته یاد میکنند
اکنون در دورانی قرار داریم که
چرا که مفهوم پیش��رفت مربوط به
نظریات توسعه نیز باید کنار گذاشته قرن  ۱۹میالدی اس��ت که تغییر و
شود و میتوان گفت در دوران تحوالت بزرگ در حالشکلگیری
پساتوسعه قرار داریم و دوران نظری ب��ود و همزم��ان ب��ا ای��ن تحوالت،
توسعه در جهان تمام شده است جامعهشناس��ی نیز ایجاد شد و پس
از ایجاد مفهوم جامعهشناسی ،طرح
پیشرفت اجتماعی مطرح شد.
دکتر پناهی خاطرنش��ان کرد :البته نگاه تکخطی به جوامع و پیشرفت وجود
داشت به این مفهوم که تجویز مسیر تکخطی نوسازی در دنیا صورت گرفت که
ناشی از نگاه تکخطی به پیشرفت بود و این امر نیز سبب تلقی پیشرفته بودن
کشورهای اروپایی شد که به خود اجازه دادند ،کشورهای دیگر را استعمار کنند.

وی اف��زود :در قرن  ۲۰میالدی نیز بر اس��اس نظ��رات مارکس ،نظریه دوم نیز
ش��کل گرفت که مبنای آن نیز رشد اقتصادی بود .اما بعد از جنگ جهانی دوم
نظریات پیشرفت و رشد ،نقد میشوند و نظریه توسعه جایگزین آن شده و توسعه
اجتماعی در کنار توسعه اقتصادی مطرح میشود.
این اس��تاد جامعهشناس��ی عنوان کرد :اکنون در دورانی قرار داریم که نظریات
توسعه نیز باید کنار گذاشته شود و میتوان گفت در دوران پساتوسعه قرار داریم
و دوران نظری توسعه در جهان تمام شده است .در جوامع کنونی فرهنگ نقش
و تأثیر فراوانی در پیشرفت آن جامعه دارد.
دکتر پناهی اعالم کرد :با طرح الگوی اسالمی ایرانی پیشرفت توسط مقام معظم
رهبری ،میتوان دریافت که نگاه این الگو بازگشت به شاخصهای گذشته نیست،
بلکه یک مفهوم جدید در ادبیات توسعه محسوب میشود.
وی اش��اره کرد :اکنون مقدمهای از الگوی اسالمی ایرانی پیشرفت نوشته شده
است و تمام افرادی که دلسوز جامعه هستند و برای توسعه کشور دغدغه دارند،
باید نسبت به جامعه و تحوالت آن واکنش نشان داده و نظرات خود را در مورد
این الگو بیان کنند.
این اس��تاد دانشگاه اعالم کرد :مقام معظم رهبری نیز از تمام افرادی که نسبت
به تحول جامعه احساس مسئولیت میکنند خواستهاند که این الگوی مقدماتی
را بخوانند و نسبت به اصالح و بازنویسی آن پیشنهادهای خود را ارائه دهند.
دکتر پناهی افزود :الگوی ایرانی اس�لامی پیشرفت دارای ارکان مهمی از جمله
آرمانها و مبانی انقالب اسالمی است و با توجه به تجارب توسعه کشورهای دیگر
تدوین شده است و نظر رهبری نیز این است که از اجماع نخبگانی در تدوین این
الگو استفاده شده تا الگوی نهایی پیشرفت ،متناسب با شرایط کشور تدوین شود.
وی بیان کرد :بدون برنامه درست نمیتوان به پیشرفت رسید و برای اینکه الگوی
اسالمی ایرانی پیشرفت موفق باشد ،باید برنامههای آن متناسب با شرایط فعلی
و چش��مانداز آینده باشد تا بتوان در  ۴۰س��ال دوم به تمدنسازی مورد انتظار
دست پیدا کرد.

الگو هر چقدر فاخر تهیه شود ،اگر به یک عزم ملی تبدیل نشود،
ضمانت اجرا نخواهد داشت
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نشست مشترک مجمع وزیران ادوار با اعضای شورای عالی ،روسای اندیشکدهها
و مدیران مرکز الگوی اس�لامی ایرانی پیشرفت روز سهشنبه ( 14اسفندماه) در
مرکز الگوی اس�لامی ایرانی پیشرفت برگزار ش��د .این نشست در پی فراخوان
متف ّکران ،اس��تادان و صاحبنظران از سوی رهبر انقالب برای تکمیل و ارتقای
الگوی پایه اسالمی ایرانی پیشرفت و به منظور بررسی قابلیت اجرا و تحولآفرینی
الگو صورت گرفت.
دکتر هادی اکبرزاده عضو شورای عالی و معاون علمی و تقسیمکار ملی مرکز
الگوی اسالمی ایرانی پیشرفت در این نشست درباره ضمانت اجرایی الگو گفت:
بح��ث ضمان��ت اجرا ،از نگرانیها و دغدغههای ما از ش��روع کار یعنی از س��ال
 ۱۳۹۰بوده اس��ت .س��ؤال اصلی این است که چه کنیم الگو به سرنوشت دیگر
اس��ناد در عدم اجرا مبتال نش��ود .واقعیت آن است که الگو هر چقدر فاخر تهیه
ش��ود ،اگر به یک عزم ملی تبدیل نش��ود ،ضمانت اجرا نخواهد داش��ت .از این
رو تبدیل مباحث الگو به گفتمان و
جریان فک��ری ابتدا در بین نخبگان
تبدیل مباحث الگو به گفتمان و و در مرحله بعد تسری آن به عموم
جریان فکری ابتدا در بین نخبگان جامعه یک ضرورت است .اینکه پس
و در مرحله بعد تسری آن به عموم از  7سال کار فشرده در طراحی الگو
و مشارکت بیش از  ۳۰۰۰شخصیت
جامعه یک ضرورت است علم��ی و  ۷ه��زار نخب��ه ج��وان،
مق��ام معظم رهبری مجددا ً همه صاحبنظران حوزوی و دانش��گاهی و مراجع
سیاستگذاری و قانونگذاری و برنامهریزی کشور را برای اظهارنظر فرا خواندند،
اضافه بر ضرورت تکمیل و ارتقای محتوا ،بخشی نیز به خاطر آن است که عزم
ملی حاصل شود.
عضو ش��ورای عالی مرکز الگوی اسالمی ایرانی پیش��رفت یکی دیگر از الزامات
مربوط به ضمانت اجرا را تقسیمکار ملی دانست و افزود :در بخش تدابیر سند

الگو باید برای هر تدبیر مسئول اجرا و مقام پاسخگو مشخص شود.
دکتر اکبرزاده درباره روند تکمیل محتوایی الگو گفت :گاهی در اسناد راهبردی
همه مطلوبها بدون توجه به ظرفیت محدود کشور ذکر میشود که در اجرا با
مشکل مواجه میشویم چرا که کشور منابع الزم برای اجرای همزمان تمامی آنها
را ندارد .اولویتبندی و برههبندی تدابیر یک ضرورت است و از جمله کارهایی
اس��ت که بایستی طی دو س��ال آینده انجام گیرد .یکی دیگر از الزامات تبیین
ساز و کاری برای نظارت بر اجرای
سند اس��ت .با توجه با اینکه سند
باالدستی و در مقام اجرا فرا قوهای در بخش تدابیر سند الگو باید برای
است ،طراحی چنین ساز و کاری هر تدبیر مسئول اجرا و مقام پاسخگو
مشخص شود
بسیار پیچیده اما ضروری است.
دکتر اکبرزاده در ادامه سخنانش به
بحث پویایی سند اشاره و تأکید کرد :آیندهپژوهی یکی از پیشنیازهای طراحی
الگو است و این کار انجام گرفته است ،لیکن میدانیم آیندهپژوهی هر چقدر هم
جامع و علمی انجام گیرد ،نمیتوان آیندههای دور را با قطعیت پیشبینی کرد،
بنابراین الگو بایس��تی ماهیت پویا و قابلیت انعطاف داشته باشد .در حال حاضر
طراحی ساز و کاری برای این منظور در دستور کار است.
معاون علمی و تقسیمکار ملی مرکز الگوی اسالمی ایرانی پیشرفت در پاسخ به
سؤالی در خصوص شایستهساالری گفت :ما ب ه جای اینکه واژه شایستهساالری را
ب ه عنوان یک واژه کلیشهای در سند ذکر کنیم ،سازوکارهایی را طراحی کردهایم
که منجر به تحقق شایستهساالری خواهد شد ،تدابیر شماره  45تا  51ناظر به
این موضوع است.
دکتر اکبرزاده در پایان س��خنانش ب��ار دیگر بر ضرورت اجماع عمومی تأکید و
اذعان کرد :تدوین این سند هر چقدر هم طول کشد ،در نهایت باید به عزم ملی
تبدیل شود تا ضمانت اجرا داشته باشد.
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ضرورت استفاده از تجارب مدیریتی کشور برای تکمیل الگو

رئیس مرکز الگوی اسالمی ایرانی
پیشرفت در جمع مجمع وزیران
ادوار ب��ا بیان اینکه اس��تفاده از
تج��ارب و عبرته��ای مدیریتی
کشور پس از انقالب برای تکمیل
الگو ضروری اس��ت ،گفت :مرکز،
ط��راح الگو نیس��ت ،بلکه مرجع
هماهنگی متفکران و محققان و
سیاستگذاران کشور برای دست یافتن به الگو است.
دکتر صادق واعظزاده در نشست مشترک مجمع وزیران ادوار با اعضای شورای عالی ،رؤسای
اندیش��کدهها و مدیران مرکز الگوی اسالمی ایرانی پیش��رفت که در پی فراخوان متفکران،
استادان و صاحبنظران از سوی رهبر انقالب برای تکمیل و ارتقای الگوی پایه اسالمی ایرانی
پیشرفت و به منظور بررسی قابلیت اجرا و تحولآفرینی الگو در مرکز الگوی اسالمی ایرانی
پیش��رفت برگزار شد ،ضمن ابراز خرس��ندی از حضور وزرای  ۴دهه کشور در جمع اعضای
شورای عالی ،رؤسای اندیشکدهها و مدیران مرکز ،روند تهیه و تدوین الگو که حاصل تالش
نظاممند چند هزار تن از صاحبنظران ،استادان دانشگاهی و حوزوی و نخبگان جوان طی ۷
سال گذشته است را تشریح کرد.
وی در این نشس��ت پیشرفت را تحول انسانی و اجتماعی مطلوب عنوان و تأکید کرد :برای
پیشرفت واقعی باید تغییرات شتابدار و هدفمندی در سطح اجتماع رخ دهد .سرعت و کیفیت
این تحوالت را میتوان با تحوالت معمول جامعه در گذشته سنجید و یا آن را با تحوالت در
جوامعی که کم و بیش به نوعی پیش��رفت دستیافتهاند ،مقایسه کرد .مسلماً این تحوالت
مهم و فزاینده فقط با بیان آمال و آرزوها و گفتوگو انجام نخواهد ش��د .بلکه مستلزم عمل
و تالش اجتماعی اس��ت و این تالش حتماً باید مدبرانه باش��د و تدابیر آن مدون و مس��تند
شده باشد .از این رو الگوی پیشرفت به عنوان راهنمای عمل اجتماعی ضروری است .رئیس
شورای عالی مرکز الگوی اسالمی تصریح
کرد :در ایران خیلی از اس��ناد پیشاز این
سند باید صریح باشد و تدابیر مهمی تهیهشده ،ولی ب ه درستی محقق نشدهاند
برای عمل و اقدام ارائه کند و به ذکر و بعضاً همانند سند چشمانداز بیستساله
آرمانها و هدفها منحصر نشود .این بهصورت حداقلی به اجرا درآمدهاند .اینها
سند نباید وارد جزئیات شود و حتی تجربیاتی هس��تند که باید از آنها استفاده
کنیم ت��ا برنامههای آین��ده و ب ه خصوص
برای برنامههایی که دولتها و مجالس
الگوی پیشرفت ب ه صورتی طراحی شود که
تهیهمیکنند،محدودیتایجادکند به عمل درآید و اجرایی شود.
رئیس مرکز الگوی اسالمی ایرانی پیشرفت افزود :باید در اسناد باالدستی و برنامههای جاری
کشور انسجامی ایجاد شود .از جمله حدود  ۱۲۰۰بند سیاستهای کلی نظام بهصورت یک
کل هماهنگ و منسجم و بدون تناقض تنقیح و بازتدوین شود .این امر احتیاج به مجموعهای
ب ه عنوان مبنا دارد و این مجموعه ممکن است سند الگوی پیشرفت باشد .در حال حاضر که
فرصت برای تکمیل و اصالح سند الگو وجود دارد ،باید از تجارب مدیران عالیرتبه همچون
حاضران در این نشست استفاده شود.
دکتر واعظزاده در ادامه ،عملیاتی و تحولآفرین بودن الگو را از مهمترین مسائل پیش روی
این سند دانست و گفت :اسناد برنامهای ما دارای مشکالتی هستند و بهدرستی اجرا نشدهاند.
برخی پیشبینی میکنند که حدود  ۴۰درصد برنامههای توسعه پنجساله کشور به اجرا در
آمده است .اسناد برنامهای کشور در مرحله تهیه و اجرا آسیبشناسی شده و سعی شده است
در طراحی الگو نتایج این آسیبشناس��ی عبرت گرفته ش��ود تا مجددا ً به دام این آسیبها
نیفتیم.
وی افزود :نکته بعدی این است که این سند ضمن اینکه آرمانی است و با اعتقادات و آمال و
آرزوهای ملت ما پیوند خورده است ،باید مسائل اساسی کشور را حل کند .مطالعه گستردهای
در این رابطه صورت گرفت و از حدود  ۱۰۰نفر از متخصصان برجس��ته کشور در رشتههای
مختلف با یک روش علمی نظرخواهی شد و در نتیجه حدود  ۸۰مسئله مهم کشور شناسایی
شد و بعد در جمعهای متعددی روابط علت و معلولی این مسائل مشخصشده و مسائلی که
علتالعلل هستند در  ۱۲مورد تشخیص داده شد .قرار شد در الگو در درجه اول به این مسائل
اساسی و در درجه بعد به مجموعه مسائل مهم ایران پرداختهشده و به آنها پاسخ داده شود.
دکتر واعظزاده تأکید کرد :راهحل این مسائل و حرکت در مسیر پیشرفت کشور باید با توجه
به تواناییهای کشور باشد .در واقع نمیتوان فقط آرزوها و آمال را شماره و فهرست کنیم و
انتظار داشته باشیم که به آنها نائل شویم .لذا مطالعهای در مورد قابلیتهای ماندگار ملی انجام
شد و قابلیتهایی که با سرزمین ،فرهنگ و معنویت ما پیوند دارد ،ب ه طور مشروح بررسی شد.
برای نمونه جمعیت گسترده ،موقعیت ارتباطی منطقهای که تا حدود زیادی منحصر بهفرد
است و منابع طبیعی کشور و اعتقادات دینی و سابقه فرهنگی و تمدنی مردم ایران محاسبه،
مطالعه و تشریح شد .شکوفا شدن این قابلیتها که غالباً مغفول ماندهاند یا در حد مطلوبی به
فعلیت نرسیدهاند ،در الگو مورد توجه قرار گرفته است.

وی در ادامه گفت :این سند باید
صریح باشد و تدابیر مهمی برای
عم��ل و اقدام ارائه کند و به ذکر
آرمانها و هدفها منحصر نشود.
این سند نباید وارد جزئیات شود
و حت��ی ب��رای برنامههای��ی که
دولتها و مجالس تهیه میکنند،
محدودیت ایجاد کند .قرار نیست
این سند عاملی برای اخالل در کار سایر سطوح کشور باشد و باید در یک سطح عالی ارائه
شود و در عینحال نباید کلیات بدیهی را ذکر کند .این سند باید اقدامات اساسی و عملیاتی
را مشخص کند .از اینجهت فصل آخر الگو به تدابیر اختصاص پیدا کرده است.
دکتر واعظزاده با اشاره به ضرورت تحولآفرینی الگو گفت :این الگو باید بهگونهای عمل کند
که اقدام جدیدی را کلید زده و نوآوری داش��ته باش��د .این مس��ئله از ابتدا مورد نظر بود ،بر
این اساس نوآوری علمی و نوآوری معطوف به قابلیتها و تواناییهای کشور و تجارب ملی و
بینالمللی مطالعه شد .تجربه تعدادی از کشورهایی که در این حوزه موفق بودند ،بررسی و
در عین حال سعی شد از همه ظرفیتهای کشور ازجمله دانشگاهها ،حوزهها ،شخصیتهای
راهبردی ،کارشناسان برجسته و غیره استفاده شود .بنابراین این مرکز طراح الگو نیست .بلکه
مرکزی است که کمک میکند مجموعهای از متفکران ،محققان ،شخصیتهای سیاستگذار
و راهبردی کشور دورهم جمع شوند تا چنین کاری انجام گیرد .این موضوع تا حدود زیادی
یک امر جدید محس��وب میشود .س��عی شد قبل از اینکه الگو به مرحله ابالغ و اجرا برسد،
گفتمانی شروع شود که غیر از تضمین حقوق برای اجرای سند ،یک تضمین گفتمانی هم در
بین نخبگان و جوانان به وجود آورد .تالش شد تا همکاریهای علمی و راهبردی در کنار هم
جلو رفته و عالوه بر استفاده از دانشمندان و شخصیتهای راهبردی که امروز در این جلسه
نمونه مهمی از آن را شاهد هستیم ،از همه ظرفیتها بهرهبرداری شود.
رئیس مرکز الگوی اس�لامی ایرانی پیش��رفت گفت :بهغیر از مواردی که در اس��ناد قبلی
وجود داش��ته و الزم اس��ت که مجددا ً بر آنها تأکید ش��ود ،در الگو حدود  ۲۰هدف یا تدبیر
جدید و تحولآفری��ن وجود دارد که یا
ش از این در اس��ناد کش��ور به
اصوالً پی 
آنها اش��ارهای نش��ده یا روی آنها تأکید الگو باید بهگونهای عمل کند که
نشده اس��ت که در اینجا به تعدادی از اقدام جدیدی را کلید زده و نوآوری
آنها بهطور خالصه اشاره میشود .اولین داشته باشد
مورد ،اقتصاد مبتنی بر معنویت اس��ت.
متخصصان در اندیش��کده معنویت ،تعبیر جدیدی از معنویت بر مبنای معارف اس�لامی به
دس��ت دادهاند که به پیشرفت مادی و رشد اقتصادی کمک میکند .نوآوری دیگر در حوزه
سیاس��ی است که مقرر شده است جمهوری اسالمی عالوه بر اینکه مبتنی بر آرای عمومی
والیتفقیه است ،باید با بهرهمندی نظاممند از مشورت نخبگانی اداره شود .این کاری است که
برخی کشورهای صنعتی بهنوعی انجام میدهند ،یعنی حلقههای دانشگاهی و اندیشکدهها با
نظام اجرایی و برنامهریزی و سیاستگذاری کشور نوعی پیوند و همکاری دارند .اینکه مشورت
نظاممند نخبگانی؛ چگونه در کشور ب ه نحو بومی اجرایی شود ،نیازمند مطالعه مفصل است
و احتیاج به برنامهریزی دارد .پیوند مس��تمر بین دانشگاهها و حوزهها و نظام ،به واسطه این
مش��ورت تأمین خواهد شد .نکته جدید دیگر در الگو تأکید بر تولید علمی اصیل در کشور
اس��ت که به معنای این است که در پژوهشها نه تنها راهحلهای علمی جدید باشند ،بلکه
سؤاالت و مسائلی که پاسخ و راهحل آنها کشف و ابداع میشود ،نیز جدید باشد.
دکتر واعظزاده توجه به نو شدن توانمندیهای سنتی را یکی دیگر از تدابیر جدید الگو ذکر
کرد و گفت :ما امروز افس��وس میخوریم که مهارتهای حرفهای که حاصل تمدن گذشته
ایران اس��ت ،از بین رفته یا در حال نابودی اس��ت .در حوزههایی مانند معماری ،کشاورزی و
انرژیهای تجدیدپذیر ،فنون سنتی مختلفی وجود داشته که در حال فراموش شدن هستند.
اینها باید با کمک پژوهش نو شده و بهصورت جدید و متناسب با مقتضیات زندگی امروز و
در تلفیق با دستاوردهای نوین ،به فناوریهای صنعتی که مستعد تولید انبوه هستند ،تبدیل
شوند.
وی افزود :احیای بازارهای تولیدی تخصصی یکی دیگر از تدابیر تحولی الگو است .متأسفانه
ی که ت��ا زمانی نه چندان دور،
بازاره��ای امروزی ما فقط بازارهای تجاری هس��تند ،در حال 
بازاره��ای ما تولیدی -تجاری بودند .در حال حاضر مراکزی که در دنیا ابداع ش��دهاند مانند
پ��ارک علم و فناوری و ش��هرک صنعت��ی و مرکز خرید را تقلید کردهایم ،اما از س��نتهای
خودمان که قابلیت احیا دارند ،غفلت کردهایم .بازارهای تولیدی ما مثل بازار کفاشها ،بازار
مسگرها بازارهای تولیدی -تجاری بودند و حتی بازار قالیفروشان که به ظاهر تجاری بود ،با
تولیدکنندگان ارتباط مستقیم داشت .بازارهای تولیدی باید مطابق مقتضیات زندگی جدید
و در موضوعات جدید احیا و دایر شود :مثل آنچه که بعضاً در کشور هست مانند موردی که
در خصوص گل و گیاه در شهر محالت وجود دارد.
رئیس مرکز الگوی اس�لامی ایرانی پیشرفت خاطرنشان کرد :از دیگر نوآوریهای مطرح در
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الگو ،س��امانه اطالعاتی واحدی است که مقرر شده در کشور طراحی و ایجاد شود تا مالیات
س��تانی و تأمین اجتماعی و تخصیص منابع را هماهنگ کند .در غیاب این سامانه یکپارچه
ممکن است افراد و مؤسساتی از یک طرف مالیات نپردازند ،اما تسهیالت تجاری و تولیدی
دریافت کنند .این دو موضوع با یکدیگر تناسبی ندارند .کسی باید تسهیالت کالن بگیرد که
مالیات کالن پرداخت کرده باشد و ثابت شده باشد که صالحیت دریافت تسهیالت را دارد.
دکتر واعظزاده در ادامه به بازنگری در ضوابط مدیران کش��ور در الگو اش��اره کرد و افزود :از
ابتدای انقالب تا امروز گفته میشود که ما باید در معیشت از امیرالمؤمنین (ع) تبعیت کنیم
و البته خود حضرت فرمودهاند نمیتوانید مثل من زندگی کنید .از آن طرف حد کفافی که
در فرهنگ ما برای معیشت ذکر شده و قابل عمل و تبعیت است ،برای مسئوالن الزامی نشده
است .این حد کفاف به همراه اقتصاد بر پایه معنویت یعنی تولید حداکثری ،یعنی هر چقدر
میتوانید ثروت تولید کنید و حتی مالک ثروت ش��وید ،اما در معیش��ت و مصرف ش��خصی
میانهروی پیشه کنید و از زیادهروی و اسراف و تجمل بپرهیزید و ثروت خود را در راه پیشرفت
جامعه ب ه کار گیرید .حد کفاف از نظر علمی تعریف شده و ویژگیهای آن در بعضی پژوهشها
در شرایط امروز مشخص شده است .در الگو ،معیشت در حد کفاف به عنوان شرط پذیرفتن
مسئولیت در جمهوری اسالمی تعیین شده است.
وی افزود :از دیگر تدابیر تحولآفرین الگو آن اس��ت که حداکثر یک درصد جمعیت کش��ور
حقوقبگیر دولت باشند .در بعضی کشورهای پرجمعیتتر از ایران با همین حدود کارکنان
دولتی کش��ور خود را اداره میکنند ،در حالی که امروز بخش اعظم بودجه کش��ور در ایران
صرف اداره دولت میشود.
دکتر واعظزاده در بخش دیگری از سخنان خود عنوان کرد :میدانیم که به صرف تدوین و ابالغ
الگو تحولی در کشور صورت نمیگیرد ،بلکه باید عوامل انگیزشی و شتابدهنده در جامعه فعال
شوند .گاهی گفته میشود که باید تحولی اساسی در ساختار نظام انجام شود تا پیشرفت کشور
شتاب بگیرد .از طرف دیگر میدانیم که ساختار نظام جمهوری اسالمی ایران در قانون اساسی
بهنحو مناس��بی طراحی شده است .بنابراین اداره نظام با همین شاکله قانونی به شرط تحقق
مشورت نظاممند نخبگانی ممکن است یک عامل انگیزشی و شتابدهنده باشد.

رئیس مرکز الگوی اس�لامی ایرانی پیش��رفت به نیاز پیشرفت به منابع عظیم اشاره و عنوان
کرد :در الگو به کشف منابع جدید توجه شده است .کشور قابلیتهای زیادی ازجمله شامل
نیروی انسانی دارد که نسبتاً پیشرفته است و البته مشکل کیفیت و تناسب با بازار هم دارد.
ذخایر طبیعی کشور نیز بسیار غنی است و موقعیت جغرافیایی ایران کمنظیر است .اینها همه
قابلیتهای مهم کشور هستند .از سوی دیگر ،فعال شدن این قابلیتها نیازمند منابع عظیمی
است که امروز در دست نیست .مث ً
ال در الگو مقرر شده است که ظرف  ۱۵سال خامفروشی
متوقف شود .این تدبیر خود نیازمند منابع زیادی است .به خصوص که ما امروز برای استخراج
نفت گاهی با کمبود منابع مواجه میشویم.
دکتر واعظزاده ادامه داد :اگر بخواهیم صادرات نفت خام را کم کرده و آن را در یک زنجیره
پیشرونده فرآورده ،به تولید ارزشافزوده تبدیل کنیم ،نیازمند منابع جدید هستیم .این منابع
کجا هس��تند؟ توسعه اخیر کشور چین بر منابع خارجی س��وار شد و هزاران میلیارد دالر را
جذب کرد .توسعه اروپا با منابع حاصل از استعمار انجام شد و منابع عظیمی از آسیا و آفریقا
و آمریکای جنوبی به اروپا سرازیر شد .در خصوص ایران وضعیت متفاوت است .خوشبختانه
منابع معنوی ایران بسیار عظیم است .اما منابع مادی پیشرفت ایران چگونه باید تأمین شود
تا قابلیتهای خفته کشور را فعال کند؟ در الگو به کشف منابع جدید اشاره شده است .این
موضوع را باید مورد مطالعه قرار داد و به مصادیق آن پرداخت.
وی افزود :آغاز حرکت تحولی و ش��تاب گرفتن تحوالت مطل��وب در ایران به عنوان مرحله
اولیه پیش��رفت بسیار مهم اس��ت .همانطور که در مباحث الگو ذکر شده ،باید یک حرکت
شتابان شکل بگیرد و منابع و امکانات بسیج شوند تا کشور وارد مسیر پیشرفت سریع شود.
اما آیا مردم ما بالفاصله پس از ابالغ سند الگو ،به یکباره پر تالشتر و خالقتر خواهند شد؟
آیا مدیران کشور مدبرتر خواهند شد؟ چگونه سرعت تحوالت مثبت افزایش خواهد یافت و
شتاب خواهد گرفت.
دکتر واعظزاده در پایان سخنان خود تصریح کرد :به هر حال طراحی این حرکت تحولآفرین
بزرگ به سادگی میسر نخواهد شد و امیدواریم از گنجینه تجارب و اندیشه مدیران کشور در
این جمع برای این منظور کمک بگیریم.

تعامل مستمر مرکز الگو با مجمع وزیران ادوار
مجمع عمومی فوقالعاده وزیران
ادوار در  14اس��فندماه با حضور
برخ��ی وزرا و معاونان دولتهای
قبل��ی و فعلی ب��ه میزبانی مرکز
الگوی اس�لامی ایرانی پیشرفت
برگزار شد.
در ابت��دای ای��ن نشس��ت دکتر
محمدرضا ع��ارف ،رئیس مجمع
وزیران ضمن خوش��امدگویی به
حضار گفت :در این جلسه قصد
داری��م بهطور خاص به بررس��ی
موانع توسعه و پیشرفت در کشور
پرداخت��ه و چالشهای اصلی که
در نظام ما و در کشور با آن روبهرو هستیم را با استفاده از تجربه ارزندهای که در جمع
اعضای محترم وجود دارد ،بررسی کنیم.
وی تأکید کرد :هدف ما این اس��ت که در حل مشکالت مردم سهیم باشیم و انشاءاهلل
با اجرایی ش��دن برنامههای پیش��رفت،
ن��گاه م��ا اینگونه باش��د ک��ه از طریق
توسعهاجتماعینتیجهمداخله همفک��ری و همافزایی با اعضای مجمع
آگاهانه و تعمدی و با استفاده که در برگیرنده همه حوزهها و معاونین
از ابزارهای سیاستگذاری و رئیسجمهور وقت در چهار دهه گذشته
اس��ت ،بتوانیم در برنامههای پیش��رفت
برنامهریزی به منظور به وجود کش��ور مؤثر باش��یم .خوشحال هستیم
آوردن تغییرات غیرتصادفی به سمت اعالم کنی��م مجموعه وزی��ران اقماری
اهداف مطلوب است با  ۷کمیس��یون تخصص��ی و راهبردی
و دبیرخان��ه این طرحها در این مس��یر
حرکت میکند.
دکتر عارف در ادامه توضیحات خود افزود :در این برنامهریزی باید به اس��ناد باالدستی،
سند چشمانداز و سیاستهای مختلف ،ب ه طور خاص توجه شده و در کنار تالش برای
حل مشکالت و حاکمیت ارزشها و تحقق آرمانها ،درنهایت همکاری و تعامل خوبی با
همه نهادها داشته باشیم.
دکتر عارف با تأکید بر این موضوع که همکاری مجمع وزیران باید بهنوعی باشد که وارد
جزئیات شود ،افزود :نباید این فعالیت ب ه نوعی تلقی شود که دخالت در کار دستگاهها
باش��د و به همین دلیل جهتگیری ما همین کمیس��یونهای تخصصی بوده و توصیه

شده است که وزرا در هر بخش با
ما تعامل داشته باشند.
وی در ادام��ه تصری��ح ک��رد :م��ا
نشس��تهای تخصصی متعددی
داش��تهایم و راهبردهای��ی را ک��ه
مورد نظر مجمع بوده و به تصویب
میرس��د ،دنب��ال ک��رده و تالش
میکنی��م این کار اجرایی ش��ود.
استحضار دارید ،که تدوین الگوی
اس�لامی ایرانی پیشرفت ،یکی از
مطالبات و دغدغههای مقام معظم
رهبری محس��وب میشود .ایشان
در فرمایشاتش��ان اشاره کردند که
ی ش��ده و در
ما باید بررس��ی کنیم چ��ه الگویی باید مبتنی بر ارزشها و انقالب طراح 
عینحال پاس��خگوی مطالبات موجود بوده و دارای نکتههای قابل ارزیابی باشد .ب ه هر
حال خوشحال هستیم که با تدبیر معظم له این مرکز ،یعنی مرکز الگوی اسالمی ایرانی
س شده و من تش��کر میکنم از آقای دکتر واعظزاده و همکارانشان و
پیش��رفت ،تأسی 
همه نخبگانی که طی این مدت طوالنی روی این طرح کارکردهاند .با تدبیر مقام معظم
رهبری این سند در دیدگاه و ارزیابی
نخبگان قرار گرفته و این فرصت بسیار
خوبی است که نخبگان و نهادهایی که تولید فضای شهری مبتنی بر اصول
برنامهریزی انجام میدهند ،نسبت به بازار ،منجر به ایجاد قطب شمال-
این موضوع اظهارنظر کرده و نقدهای جنوب در شهر تهران شده است
خ��ود را مط��رح کنند ت��ا در نهایت
انشاءاهلل ما بتوانیم در سال  ۱۴۰۰سند جامعی را داشته باشیم که آن را مبنای توسعه
و برنامههای توسعه کشور قرار دهیم.
در این راستا ،جلساتی را هم جناب آقای مهندس شافعی در دبیرخانه برگزار کردهاند و
هدف اصلی هم این است که انشاءاهلل الگو بتواند از این ظرفیت که در مجموعهی وزرا
وجود دارد استفاده کند.
در آستانه چهل و یکمین سال انقالب شکوهمند اسالمی ،مقام معظم رهبری بیانیهای
جدید را ابالغ فرمودند که در این بیانیه  ۷توصیه مختلف ابالغشده است که علیاالصول
راهبرد برنامه آینده الگوی اسالمی ایرانی پیشرفت خواهد بود و طبیعتاً تبیین راهبردهای
توس��عه در کش��ور باید مبتنی بر این رهنمودها و هفت موضوع مهم مطرحشده در آن
باش��د که مطمئناً ما هم در کمیس��یون تخصصی باید به این موضوع
ادامه در صفحه 8
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اصول راهبردی عدالت و بررسی تدابیر سند الگوی پایه
ب��ه هم��ت اندیش��کده عدالت مـرک��ز الگو
«پـنـجمین نشس�ـت هـمانـدیشی
س�الیانه صاحبنظران و پژوهش�گران
عدال�ت» با موض��وع «اص�ول راهبردی
عدال�ت و بررس�ی تدابیر س�ند الگوی
پایه» در قالب چهار نشس��ت اندیشه ورزی
در اسفندماه سال جاری در مرکز الگو برگزار
شد .این نشس��ت علمی با حضور جمعی از
صاحبنظ��ران و پژوهش��گران حوزه عدالت
و ارائ��ه  13مقاله تخصص��ی در محورهای
موضع مذکور در قالب  4نشس��ت اندیش��ه
ورزی بخشهای چهارگانه؛ اجتماعی ،اقتصادی ،سیاسی و فرهنگی برگزار شد.
در افتتاحیه نشست آقای حجتاالسالم المسلمین دکتر میرمعزی رئیس اندیشکده
عدال��ت با توضیح کوتاه در مورد موضوع نشس��ت و محوره��ای آن به عنوان نمونه

تکاف��ل اجتماعی جامعه را ب��ه عنوان اصل
راهبردی تش��ریح کرد ک��ه تحقق این اصل
در ح��د ض��رورت به عهده م��ردم و در حد
کفاف به عهده دولت اسالمی است .در ادامه
دکتر مخزن موسوی دبیر علمی این نشست
ه��دف از این نشس��ت را پرداختن به اصول
راهبردی عدالت به عن��وان مبادی ورود به
موضوع راهبرده��ا در تکمیل مراحل نهایی
نظریهپردازی عدالت تبیین و بررسی تدابیر
در عرصههای چهارگانه با رویکرد عدالت را
از اهداف دیگر نشست بیان کرد.
گزارشهای علمی چهار نشس��ت اندیشهورزی در محورهای چهارگانه به تفصیل در
شمارههای بعدی ماهنامه در اختیار عدالتپژوهان به زیور تبع خواهد رسید.
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ادامه از صفحه  8بپردازیم .این بیانیه برای دهههای آینده راهگش��ا اس��ت و اولویتهای
هفت توصیهای که مقام معظم رهبری فرمودند ،توسط کمیسیونهای تخصصی ارزیابی
شده و ما هم باید در اجرایی شدن این سند سهیم باشیم.
دکتر عارف در خاتمه سخنان خود افزود :هیئتمدیره مقرر کرد که در هر جلسه مجمع
از چند نفر از بزرگان و پیشکسوتانی که زحمتکشیدهاند و شرایط خوب امروزه کشور
مدیون زحمات آنها است ،تقدیر شود .به همین دلیل از این بزرگان و پیشکسوتان عزیز
وزرای اسبق تقدیر شده و بنده هم خدمت این بزرگان خیر مقدم میگویم .انتظار ما این
است که در نظر داشته باشید که شما صاحب این مجمع هستید و تمام وزرا و معاونین
رئیسجمهور در دوران پس از انقالب علیاالصول عضو این مجمع هس��تند تا حرکتی
جدیدتر را در امور مختلف مجمع داشته باشیم و با تالش شما عزیزان ما سهم بیشتری
را در شکلگیری و تصویب اسناد باالدستی و برنامههای پیشرفت کشور داشته باشیم.
در ادامه این برنامه ،مهندس غالمرضا شافعی ،دبیر و نایب رئیس مجمع وزیران به بیان
دیدگاههای خود پرداخت و اعالم کرد :سه چالش اصلی کشور در جلسات مجمع مورد
بررسی قرار گرفته و مهمترین و اولین آنها امر اشتغال است .در همین زمینه با وزرایی که
بیشتر از سایرین در این حوزه مرتبط
بودند ،مصاحبههای انجامش��ده و با
"حجم باالی تعارضات و همستیزیهای مشارکت دانش��گاه صنعتی شریف
ناشی از آن" در بزنگاههای مهم نقش این مصاحبهها منجر به انتش��ار به
کتابی ش��ده که ماحصل تجربه ۱۲
اصطکاک بین نیروهای پیش برنده تن از آقایان وزرا است.
جامعه و خنثیسازی نیروهای اجتماعی پروژه دیگری که توسط زیرمجموعه
را ایفاء میکند مجم��ع و دبیرخانه آن انجا م ش��ده
است ،کتابی است که فع ً
ال بهصورت
دیجیتالی منتشر شده است .این کتاب در زمینه ایجاد آکادمی وزرا است .در جلسه قبلی
مجمع تصمیم گرفته شد تا بحث آکادمی وزرا را به مطالعه بگذاریم .این کار انجام شد و
با  ۱۶نفر از وزرای مربوط و صاحبنظر در این حوزه مصاحبههایی انجا م شده که ماحصل
آن نیز که ب ه صورت کتاب آماده است .به نظر میرسد این اثر ،کتاب بسیار ارزشمندی
باشد در جهت ایجاد دانشکده حکمرانی که مشابه آن در بسیاری از کشورهای مختلف
دنیا نیز وجود دارد و دانش��گاههایی بر مبنای تجربیات افراد حاکم بر جامعه تأس��یس
شده است .در کشور ما جای چنین دانشکده و آکادمی خالی است .این مجموعه تحت
عنوان پروژه آکادمی وزرا با هدف مستندسازی دانش و تجارب وزیران در ادوار مختلف
جمهوری اسالمی ایران و همکاری دانشگاه صنعتی شریف تهی ه شده است.
وی در ادامه توضیحات خود افزود :در بخش بعدی این جلس��ه به الگوی پایه اس�لامی
ایرانی پیش��رفت خواهیم پرداخت .دبیرخانهی مجمع وزیران طی  ۱۴ماه گذش��ته نیز
چهلو یک جلسه برگزار کرده است .این جلسات با حضور کارشناسان و معاونین وزرا و
بعضاً خود وزیران سابق و اسبق تشکیلشده و در حوزههای مختلفی اعم از صنعت علوم
اقتصاد ،فرهنگ و غیره  ۴۱جلسه تشکیل شده است که مطالب این جلسات را میتوان
از طریق فضای مجازی به دوستان انتقال داد.
این جلس��ات ب ه طور منظم در روزهای دوش��نبه برگزار میش��ود و اگر همکاران الزم
میدانند موضوعاتی مورد بررسی قرار بگیرد ،به ما اطالع دهند تا در مورد آنها نیز بحث
و تبادلنظر انجام ش��ود .در مورد سند و الگوی اسالمی ایرانی پیشرفت نیز چند جلسه

تش��کیل ش��د و با آقای دکتر کیانی و آقای دکتر قریب و دکتر فیاض و برخی دیگر از
دوستان همفکریهایی صورت گرفته و این آمادگی وجود دارد که در این جلسه ماحصل
این مشورتها ارائه شود.
س��پس ایشان از کمیسیونهای مجمع خواستند که گزارش عملکرد خود را به مجمع
ارائه کنند ،بر اساس گزارش کمیسیون حقوقی و قضائی ،وزرا سابق و اسبق دادگستری،
یافتهها و پیشنهادهای خود را در این مقطع حساس تغییر رئیس قوه قضائیه ،تنظیم و به
رئیس جدید تقدیم کردهاند که مورد استقبال ایشان واقع شده است.
گزارش کمیس��یونهای دیگر نیز به ویژه در مورد ارزیابی سند الگوی پایه ارائه گردید.
کمیسیونها و اعضاء ،ضمن تأکید بر ضرورت وجود برنامههای درازمدت و نیز چشمانداز
و نگاه به افقهای دور دست و ضرورت آیندهپژوهی ،بر نکات زیر تأکید کردند:
ضرورت یا عدمضرورت تدوین الگوی پایه ،جایگاه حقوقی الگو در قانون اساسی؟ تجربه
س��ایر کشورها در داشتن یا نداشتن الگو؟ ضرورت شاخصپذیری و قابلیت اندازهگیری
اهداف الگو ،و اینکه اساساً در بحث الگو به وضعیت و یا شخصیت موجود و قابل دسترس
و قابل ارائه و قابل حصول اشاره میشود ،نه وعدهی ساختن وضعیت ایدهآلی که تجربه
نشده است و قابلیت دسترسی و حصول آن به اثبات نرسیده است.
همچنین در این نشست از سوی اعضاء مجمع وزیران ادوار ،بر عدالت اجتماعی ضرورت
اتخاذ تدابیر الزم جهت توس��عه و گس��ترش تعامل کارآمدت��ر در صحنهی بینالملل،
تنشزدائ��ی و توس��عه روابط پایدار و توس��عه روابط منطقهای به ویژه با همس��ایگان،
سازمانهای بینالمللی ،اصالح ساختار مدیریت کالن کشور ،تالش مؤثر بر حفظ وحدت
ملی و تحکیم وفاق ملی با توجه به گس��تردگی اقوام ایرانی و گرایشهای سیاس��ی و
قومی و مذهبی ،پایداری خانواده و برجس��تهتر کردن نقش خانوادهها در برنامهریزیها،
آسیبشناس��ی دالی��ل عقبماندگی در اجرای برنامههای پنجس��اله و نیز چش��مانداز
بیستس��اله ،توج��ه به فناوریهای جدید ،اتخاذ ش��یوههای کارآم��د در امر نظارت بر
انتخابات از سوی ش��ورای نگهبان ،اخالق محوری ،شایستهساالری و گزینش مجریان
قاعدهپذیر ،پرهیز از تولید اس��ناد تکراری .حصول اجماع فکری در امهات چش��مانداز و
"الگو" .اصالح نظام آموزش��ی به طوری که تحصیلکردگان با تراز اسالمی ایرانی تربیت
ش��وند .محدودتر کردن تعداد دستگاههای نظارتی و کیفی کردن آنها و غیره .همکاران
مرکز الگوی اسالمی ایرانی پیشرفت نیز در باب تبیین متدولوژی روش تهیه الگو اظهار
داشتند؛ این الگو با مشارکت هزاران نفر از نخبگان و دانشگاهیان و علماء تهیه شده است
و نیز در باب مباحث مختلف مطروحه ،توضیحات مفصلی ارائه کردند.
در ادامه به مناسبت آغاز چهل و یکمین سال پیروزی انقالب اسالمی از وزرا و خانوادههای
وزرای پیشکسوت تجلیل شد .وزرای پیشکسوت تجلیل شده عبارتاند از :شهید دکتر
مصطفی چمران ،شهید امیر سرلشکر فکوری ،شهید سرلشکر سید موسی نامجو ،شهید
امیر سرلشکر خلبان جواد فکوری ،مرحوم امیر سرلشکر محمد سلیمی ،سردار سرتیپ
محمدحسین جاللی ،سردار سرتیپ پاسدار محسن رفیقدوست ،امیر سرتیپ محمدرضا
رحیمی ،دکتر علیمحمد ایزدی ،دکتر عباس شیبانی،دکتر عباسعلی زالی ،دکتر هادی
منافی ،دکتر محمدهادی نژادحسینیان ،دکتر محمود احمدزاده هروی ،دکتر سیدکاظم
اکرمی ،دکتر حسن عارفی و مهندس اکبر ترکان.
در بخش دوم نشس��ت مش��ترک مجمع وزیران ادوار با اعضای ش��ورای عالی ،روسای
اندیشکدهها و مدیران مرکز الگوی اسالمی ایرانی پیشرفت ،قابلیت اجرا و تحولآفرینی
الگوی اسالمی ایرانی پیشرفت مورد نقد و بررسی قرار گرفت.
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چالشهای پیشرفت اجتماعی ایران :در راستای تحقق الگوی اسالمی ایرانی پیشرفت
اخبار مرکز

شس��ت تخصصی چالشهای پیشرفت اجتماعی ایران :در راستای تحقق الگوی
اس�لامی ایرانی پیش��رفت از طرف اندیش��کده امور اجتماعی ،جمعیت و نیروی
انس��انی در مرکز الگو برگزار ش��د .محورهای این نشس��ت ،ش��امل چهار دسته
چالشهای ساختاری ،کارکردی ،فرهنگی و قانونی درون -جامعهای بود .در این
نشس��ت علمی طبق برنامه ،مقاالت زیر با داوری و نقادی استادان دانشگاه مورد
بحث و بررسی قرار گرفت:
 لزوم برنامهریزی اجتماعی در ایران؛ نویسنده :خانم دکتر شهال کاظمیپور(استاد جامعهشناسی دانشگاه تهران)
داوران و نقادان مقاله :دکتر غالمرضا غفاری (دانش��یار جامعهشناس��ی دانشگاه
تهران و معاون فرهنگی و اجتماع��ی وزارت علوم ،تحقیقات و فنآوری) و دکتر
محمدحس��ین پناهی (استاد جامعهشناسی دانش��گاه عالمه طباطبایی و رئیس
اندیشکده امور اجتماعی ،جمعیت و نیروی انسانی)
 آموزش عالی و توسعه پایدار؛ نویسنده :خانم دکتر خدیجه سفیری (استادجامعهشناسی دانشگاه الزهرا (س))
داوران و نقادان مقاله :دکتر حس��ین میرزایی (دانش��یار جامعهشناسی دانشگاه
تهران و رئیس پژوهشکده مطالعات اجتماعی و فرهنگی وزارت علوم ،تحقیقات و
فنآوری) و سایر اعضای نشست.
 واقعیتهای تجسدیافته شهری ،مانعی برای هر الگوی بدیل؛ نویسنده:دکتر عبدالحسین کالنتری (دانشیار جامعهشناسی دانشگاه تهران)
داوران و نقادان مقاله :دکتر محمد شیخی (دانشیار دانشگاه عالمه طباطبایی) و
خانم دکتر فاطمه جواهری (دانشیار جامعهشناسی دانشگاه خوارزمی)
ی دوگانگیهای س�اختاری جامعه ایران و نق�ش آن در کند یا
 ویژگ� خنثیسازی پیشرفت جامعه؛ نویسنده :دکتر محمد میرسندسی (عضو هیئت
علمی گروه جامعهشناسی دانشگاه امام حسین (ع))
داوران و نقادان مقاله :دکتر رحیم محمدی (عضو هیئت علمی گروه جامعهشناسی
دانشگاه امام حسین (ع)) و دکتر مسعود گلچین (دانشیار جامعهشناسی دانشگاه
خوارزمی)
در ادامه به بیان برخی از نکات مهم مقاالت ارائه شده پرداخته میشود:
از دیدگاه دکتر کاظمی ،برنامهریزی به مثابه طراحی برای ايجاد يك جامعه فعال
اس��ت كه بستر دخالت آگاهانه مردم را در توسعه فراهم میکند .در این ارتباط،
مطالعات انجام ش��ده در مورد برنامههای توسعه اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی
ایران ،نشان میدهد اکثر این برنامهها با موفقیت همراه نبوده و بین سیاستگذاری
اجتماع��ی برنامهها ب��ا مقتضیات و تغییرات اجتماعی حاصل��ه در جامعه ایران،
تناس��بی وجود ندارد .آنچه صاحبنظران مطرح میکنند ،لزوم برنامهریزی برای
تحقق توسعه اجتماعی است .البته باید متذکر شد که نه هر نوع برنامهریزی ،بلکه
برنامههایی که با مشارکت ذینفعان تدوین شده باشند .اهداف را با تکیه بر منابع
و امکانات و آمارهای دقیق ،تعیین کرده و به طور مرتب مراحل اجرای برنامهها،
مورد ارزیابی قرار گیرند .توس��عه اجتماعی که بر اس��اس برنامهریزی هدایتگر،

نظارتمحور و مشارکتی محقق شود ،به بهگشت ظرفیتهای اجتماعی و از طریق
آن به بهگشت ظرفیتهای انسانی و نهایتاً بهبود کیفیت زندگی منجر خواهد شد.
مطالعه و ارزیابی ادبیات توسعه و توسعه اجتماعی در این بررسی نشان میدهد
که ،برای دس��تیابی به توسعه اجتماعی میبایست سیاستگذاری و برنامهریزی
داشته باشیم .چنانکه کو لگارنی ،اشاره میکند :توسعه اجتماعی نتیجه مداخله
آگاهانه و تعمدی و با استفاده از ابزارهای سیاستگذاری و برنامهریزی به منظور
به وجود آوردن تغییرات غیرتصادفی به س��مت اهداف مطلوب است .همچنین
جونز و پند ،مطرح میکنند :که توسعه اجتماعی وقتی امکانپذیر خواهد بود که
دگرگونیهای نهادی در جامعه صورت گرفته باشد و سیاستگذاری و برنامهریزی
اجتماعی برای پاسخگویی به تمام
نیازهای بشری انجام شده باشند.
آنه��ا اضافه میکنند که :توس��عه توسعه اجتماعی نتیجه مداخله آگاهانه
اجتماعی تلفیقی از «سازماندهی و تعمدی و با استفاده از ابزارهای
اجتماعی» و «برنامهریزی و طراحی سیاستگذاری و برنامهریزی به منظور
اجتماعی» اس��ت ،که اس��تراتژی
به وجود آوردن تغییرات غیرتصادفی به
سیاسی ،توسعه اقتصادی ،حمایت
اجتماع��ی ،تحلی��ل برنامهریزی ،سمت اهداف مطلوب است
دولت و پژوهش ارزشیابی را در کنار هم میخواهد داشته باشد.
از دیدگاه دکتر خدیجه س�فیری ،بر اس��اس تعریف اندیش��کده امور اجتماعی،
جمعیت و نیروی انسانی ،پیش��رفت شامل -1 :بهگشت ظرفیتهای اجتماعی؛
 -2بهگشت ظرفیتهای انسانی و  -3رابطه آنها با ارتقاء کیفیت زندگی مادی و
معنوی انسانها است.
با توجه به این تعریف ،آیا آموزش عالی در کشور ما تأمین کننده آنچه در ساختارش
به عنوان هدف قرار داده شده ،هست؟ و آیا موجب بهگشت ظرفیتهای اجتماعی
و انسانی هست؟ در این نویسنده ،با مفهوم توسعه پایدار کار را ادامه داده ،چون
با قدری اغماض تعریف توسعه پایدار در تعریف پیشرفت اجتماعی میگنجد.
نویسنده در این مقاله 5 ،فاز را برای داشتن دانشگاه پایدار ارائه میکند:
فاز اول :تعریف و مشخص کردن یک چشمانداز پایدار برای دانشگاه
اولین قدم که یک فرد یا گروهی از افراد در دانش��گاه مس��یر پایداری در داشتن
یک چشمانداز یا آرزو است که امکان اقدام و رفتار و حرکت تکتک اعضا دانشگاه
در مسیر و فلسفه توسعه پایدار را فراهم آورد .در این مرحله هیچ مانع و مشکلی
نباید به ذهن بیاید و فقط خالقیت و تصور خالق و آزاد باید جریان داشته باشد.
در این مرحله ،دانش��گاه باید تعریف دقیقی از دانش��گاه پایدار را مشخص کند و
آن را مشخصاً برای دانشگاه و خصوصیات آن مشخص کند .به عنوان یک تعریف
پایه :یک مؤسس��ه آموزش عالی است ،که همه یا بخشی از آن ،که در منطقه یا
جهان فعالیت و پیش��رفت میکند ،متعهد باشد به کاهش اثرات مخرب و منفی
زیس��تمحیطی اقتصادی ،اجتماعی ،اثرات بر بهداشت و سالمت انسانها که به
خاطر استفاده از منابعش جهت انجام امر آموزش و پژوهش و ارتباط با خارج از
دانشگاه و صنعت و مشارکت با بخشهای دیگر جامعه ایجاد شده و مشارکت و
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اقداماتش را به نوعی طراحی کند که به جامعه در راس��تای و برای عبور از این
وضعیت به وضعیت زیستی پایدار کمک کند.
فاز دوم :مأموریت
یک چشمانداز برای آینده به عنوان پایهای برای طراحی مأموریت به کار میرود.
در حقیقت مأموریت باید انگیزه و علت و الهاماتی که منجر به این چشمانداز شده
را شرح دهد .بیانیه مأموریت به سه سؤال کلیدی پاسخ میدهد که چه کسی چه
کاری را انجام میدهد و به چه دلیلی آن را انجام میدهد .مأموریت باید بستری
برای اقدامات آینده و فلس��فه انجام این اقدامات که پش��توانه انجام آنها است را
فراهم کند .غایت هدف اعضای دانشگاه که نماینده موضوع پایداری در دانشگاه
هس��تند ،طراحی یک بیانیه مأموریتی است که در آن پایداری به عنوان یکی از
ارزشهای اصلی و هستهای دانشگاه باشد.
فاز سوم :تش�کیل کمیته پایداری برای تهیه سیاستها ،آییننامهها و
مقررات ،اهداف خرد و کالن
قدم مدیریتی بعدی که نش��ان دهنده تعهد عملی س��ازمان به اجرای پایداری
است تشکیل کمیته پایداری برای تهیه و قراردادن سیاستهای متضمن توسعه
پایدار در سیاستهای موجود و عملیات روزانه دانشگاه و همچنین ایجاد ساز و
کارهای الزم برای اجرای موفق این مأموریت است .در مدل دانشگاه پایدار ،کمیته
توسعه پایدار (یا کمیته پایداری) راه
را برای اجرای برنامه توس��عه پایدار
تولید فضای شهری مبتنی بر اصول مش��خص و هم��وار میس��ازد .این
بازار ،منجر به ایجاد قطب شمال -کمیته اصلیتری��ن و باالترین مرجع
تصمیمگیرنده در این خصوص است.
جنوب در شهر تهران شده است
با تعیین سیاستهای کلی و اهداف و
برنامههای مشخص ،کمک میکند تا همه افراد دانشگاه در راستای تحقق اهداف
توسعه پایدار اقدام و عمل کنند و گام بردارند .در حقیقت این کمیته ،اطالعات،
روابط ،تعیین همپوشانی فعالیتها ،جذب سرمایه و اطمینان از اجرای سیاستها
را مدیریت میکند.
فاز چهارم  :ایجاد استراتژیهای الزم
بر اس��اس گفته باوئر برای اثرگذار بودن توس��عه پایدار ،این موضوع باید در تمام
ارکان دانشگاه نفوذ پیدا کند .این استراتژیها در زیرمجموعه کمیته توسعه پایدار
باید طراحی ش��ود و در چهار بخش آموزش ،پژوهش ،ارتباطات برونسازمانی و
درون سازمان اجرایی شود .این استراتژیها در این چهار بخش ،پایداری را تغذیه
میکند .این چهار بخش دو هدف اصلی را باید دنبال کنند :اول اینکه حساسیت
و آگاهی همه افراد مرتبط با فعالیتها را نس��بت به توسعه پایدار باال ببرند .دوم
اینکه از تمام ف ّناوریها و تمام امکانات برای کاهش اثرات منفی بر محیطزیست
جامعه و اقتصاد استفاده کنند و برنامههای بلندمدت و در جهت حفظ دستاوردها
برای نسل آینده طراحی و اجرا شود.
در مرحله بعدی بازرس��ی و ارزیابی سیس��تم طراحیشده و اطمینان از حسن
اجراس��ت .مرحله بعد بهبود مستمر است که ش��امل Plan - Do - Check – Act
است ،یعنی طرح و برنامهریزی /اجرا /کنترل /تصحیح و اجرای قوانین جدید.
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از دیدگاه دکتر عبدالحسین کالنتری ،فضای شهری با شکلگیری افق اجتماعی و
امکانها و امتناعهای آن در تحقق امکانی دیگر در زندگی اجتماعی شهری تولید
میشوند .طبق نتایج این تحقیق ،تهران از دهۀ  70تا دهۀ  ،90متأثر از برنامهها و
سیاستگذاریهای بازار آزادی در شهرسازی ،تبدیل به شهری سرمایهدارانه شده
است؛ تولید فضای شهری مبتنی بر اصول بازار ،منجر به ایجاد قطب شمال -جنوب
در شهر تهران شده است؛ توافق دولت و سرمایهداری مالی و مستغالت در شمال
شهر موجب ب ه وجود آمدن مراکز فروش ،بلندمرتبهسازی و انتقال امکانات به آنجا
شده است؛ این انتقال ضرورت ایجاد هژمونی را ضروری ساخته که بهواسطۀ فن
تبلیغات از طریق بهکار گیری سلبریتیها و ارزشهای اخالقی موفقیت فردی،
تقدیس مصرف و غیره ،تالش ش��ده اس��ت که این شکاف طبیعیسازی شود .از
اینرو تغییرات فضای ش��هری ،صرفاً در وجه عینی و تجس��دیافته نیست؛ بلکه
برای تعیین کنشها باید به ناخودآگاه رویاپردازی و تخیالت ساکنان شهری نیز
رسوخ کند .بر همین اساس در تهران در سه دهۀ اخیر هم از وجه عینی و هم از
وجه ذهنی فضایی تولید شده است که مبتنی بر ایماژهای مصرف ،رقابتپذیری
و موفقیت فردی اس��ت .بنابراین الگوی بدیل در چنین وضعیتی ن ه تنها هزینۀ
مواجهه با ساختارهای عینی را دارد؛ بلکه باید هزینۀ فضای ذهنی که جامعهپذیر

اصول بازار آزاد و لذتطلبی مصرف اس��ت ،هم بپردازد .در چنین شرایطی ایدۀ
ایرانی -اسالمیسازی در سطح شعار مانده و حتی میتواند در خدمت ایدئولوژی
فعلیتیافته ،یعنی بازار آزاد نیز قرار گیرد.
از دیدگاه دکتر محمد میرسندسی ،جامعه ایرانی به لحاظ تاریخی از دوگانگیهای
قاب��ل توجهی رنج میب��رد .دوگانگیهایی که به لحاظ ش��رایط تاریخی و جب ِر
تغییرات اجتماعی پدید آمدهاند ولی ،پس از آن کمتر میل به یکپارچگی دوباره
در آنها دیده میشود ،به شکلی که با نگاهی به جامعه میتوان مصادیق متعددی
از این دوگانگی -چندگانگیها را در عرصههای مختلف مشاهده کرد .برای نمونه
در اقتصاد میتوان به ساختار تولید سنتی (صنایعدستی) -ساختار تولید صنعتی،
کش��اورزی سنتی -کشاورزی مکانیزه ،بازار سنتی (تیمچه و غیره)– بازار مدرن
(پاس��اژ و مال و غیره) اشاره کرد .در فرهنگ این دوگانگیها را در کنش ،هنجار
و ارزشهای متفاوت و متعدد میتوان همچون ساختار متفاوت حوزه و دانشگاه،
نگاه متفاوت به دنیا و جهان پیرامونی و غیره سراغ گرفت .در سیاست به گونهای
دیگر این دو -چندگانگیها خودنمایی میکند :تمرکزگرایی -مشارکتجویی ،یکه
س��االری -مردمساالری ،انتصاب -انتخاب نمونههایی از این دوگانگیها هستند.
بنابرای��ن ضمن آنکه باید پذیرف��ت که تعارض و اختالف یک��ی از محرکهای
اصل��ی توس��عه و پیش��رفت در
جامعه به ش��مار میآید ،اما دامنۀ
اختالف و تش��دید تعارضها ،یا به حجم باالی تعارضات و همستیزیهای ناشی
عبارتی «حجم ب��االی تعارضات و از آن" در بزنگاههای مهم نقش اصطکاک
همستیزیهای ناش��ی از آن» در
بین نیروهای پیش برنده جامعه و خنثیسازی
بزنگاههای مهم نق��ش اصطکاک
بین نیروهای پیش برنده جامعه و نیروهای اجتماعی را ایفاء میکند
خنثیس��ازی نیروهای اجتماعی را ایفاء میکند و به رغم بهکار گیری نیروهای
فراوان ،در دس��تیابی به اهداف توسعهای ناکام میماند .بر این اساس ،با تکیه بر
این دیدگاه نظری با محوریت گزارههای زیر میکوشد تا با بسط گزارههای فوق
و مستدل و مستند کردن آنها و بیان و تحلیل اهمیت لزوم گذار از دوگانگیهای
گریبانگیر جامعه ایرانی ،در نهایت مرکز الگوی اسالمی -ایرانی پیشرفت را مجاب
سازد تا با دیدی وسیعتر به این قضیه نگریسته و زمینههای اجتماعی -سیاسی
الزم برای کاس��تن از حجم و دامنه دوگانگیها را به عنوان یک هدف راهبردی
برای خویش و نهادهای برنامهریز و تصمیمساز در دستور کار خویش قرار دهد:
 .1تفاوت و تعارض از الزمههای زندگی اجتماعی است
 .2اس��تمرار تعارضها و حل نشدن آنها در میانمدت برای جامعه مسئلهساز و
بحرانآفرین است
 .3پس ماند تعارضات اجتماعی در طوالنیمدت موجب شکلگیری دوگانگیهای
ساختاری شده و همچنان در حال حاضر همخودنمایی میکند.
 .4هر یک از س��اختارگونههای موجود در جامعه کنش ،هنج��ار ،ارزش ،نهاد و
سازمانیافتگیهای خاص خود را دارا میباشند (تقریباً تمامی عناصر موجود در
یک ساختار اجتماعی را دارند)
 .5جامعه ایرانی حامل ساختارگونههای متعددی در حوزههای اجتماعی ،سیاسی،
فرهنگی و اقتصادی است
 .6وجود ساختار گونههای چندگانه و شرایط دو -چندگانگی ساختاری هزینههای
زیادی برای جامعه در پی دارد و تعارضات زیرپوس��تی و پیوس��تهای را موجب
میش��وند (برای تصدیق این گزاره کافی اس��ت در عرصه سیاسی -اجتماعی به
تاریخ ایران در 150 -200سال اخیر نگریسته و ببینیم چندین تحول اجتماعی
عمده از جنس انقالب ،کودتا و جنبشهای اجتماعی از جنبش تنباکو و انقالب
مش��روطه گرفته تا کودتاهای  1299و 1332و جنبشهای  15خرداد و انقالب
اسالمی ،وقایع سال  ،1360کوی دانشگاه  1378و 1382و رویدادهای سال 88
 ،...به عنوان پیامدهای تعارضات مورد اشاره در جامعه ایرانی رخ داده است).
 .7این تعارضاتِ پیوسته ،همواره مانع جدی بر سر راه پیشرفت و توسعه جامعه
ایرانی بوده است.
 .8به هیچ وجه نمیتوان تعارضات انباشته شده در جامعه ایرانی را به طور کامل
از بی��ن برد ،ولی در چارچوب یک چش��مانداز میان -درازمدت بایس��تی به این
راهحلیابی برای این تعارضات توجه داشت و کوشید با برنامهریزی و آگاهی کامل
از دامنه آنها کاست تا شرایط وفاق نسبی و یکپارچگی در ساختارهای اجتماعی
پدیدار شود.
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رویکردهای نوآوری در سیاستهای اقتصاد مقاومتی
دکتر محمدرضا رضوانی

دانشآموخته دکترای اقتصاد صنعتی ،محقق و مدرس مراکز آموزش عالی

اش�اره :مطالب تنظیمی با موضوع "رویکردهای نوآوری در سیاس��تهای اقتصاد
مقاومتی" در آستانه روز ملی اقتصاد مقاومتی با هدف تبیین نقش نوآوری در تحقق
سیاستها و راهبردهای اقتصاد مقاومتی ابالغی از سوی رهبر حکیم و فرزانه انقالب
اسالمی حضرت امام خامنهای مدظلهالعالی تدوین شده است.
نوآوری که پایه اصلی آن را ایدههای جدید مبتنی بر علم و دانش تشکیل میدهد،
با کاربردی شدن آن ،رابطه و پیوند بین علم و عمل شکل میگیرد .نوآوری ،ابزاری
اس��ت که کارآفرینان با آن محصول جدید و ثروتی جدید میآفرینند ،منابع تولید
را ایج��اد میکنند ،ی��ا در منابع موجود زمینه ثروتآفرین��ی را فراهم میکنند .در
مفهوم دیگر ،نوآوری را فرایند گردآوری هر نوع ایده جدید و مفید برای حل مسئله
دانس��تهاند .اقتصاددانان و پیشگامان عرصه نوآوری ،ابعاد نوآوری را در پنج موضوع
خالصه میکنند:
• نوآوری فرایند (ارائه فرایند جدید و فناوری جدید تولید محصول).
• نوآوری بازار (ایجاد بازار جدید و یا توسعه بازار موجود با تنوع تولید).
• نوآوری منابع (ایجاد منابع جدید تولید ،عرضه مواد اولیه و س��ایر عوامل تولید
جدید).
• نوآوری س��ازمان (س��ازماندهی جدید صنعتی و تولیدی و ایجاد س��ازمانهای
جدید).
از جنبههای مهم نوآوری ،رابطه مس��تحکم و گس��ترده آن با تکنولوژی ،فناوری و
روشهای تولید کاال و خدمات است .از سوی دیگر ،کاربردهای متعدد و گستردهای
از نوآوری بیان شده است که میتوان به کاربرد نوآوری در حوزههای مختلف علمی،
اقتصادی ،صنعتی ،فرهنگی ،فردی
و اجتماعی ،اشاره داشت.
اقتصاد مقاومتی در چارچوب سیاستها تحریم اقتص��ادی همواره به عنوان
و راهبردهای ابالغی ،برخوردار از یکی از ابزاره��ای تحمیلی و اجبار
ویژگی و ماهیتی جهادی ،انعطافپذیر ،در پیشبرد اهداف سیاست خارجی
فرصتساز ،مولد ،درونزا ،پیشرو و کشورها ،مورد استفاده قرارگرفته و
برونگرا ،بیان شده که با ابعاد مختلف رویکرد اصلی آن ،ایجاد مش��کالت
اقتصادی و فش��ار بر کش��ور هدف،
نوآوری همراه است
ب��رای تغییر رفتار بوده اس��ت .این
تغییر رفتار میتواند تغییر رفتار سیاسی یا تغییر سیاستهای اقتصادی باشد .البته
کارنامه کش��ورهایی که از این ابزار استفاده کردهاند ،تاریک و مورد نقد قرار گرفته
اس��ت .ایران از جمله کشورهایی است که تحریم اقتصادی بر کشور را در دورههای
مختلف تاریخی تجربه کرده و مورد هدف بیگانگان و دش��منان بوده اس��ت .ایران
اسالمی برای کاهش و خنثی نمودن تاثیر تحریم بر کشور و با تدبیر حکیمانه رهبر
معظم انقالب ،الگوی اقتصاد مقاومتی را پایهگذاری کرده است.
تاکید رهبر معظم انقالب مدظلهالعالی در این خصوص ،ناظر بر این نکته میباشد که
ایران اسالمی با استعدادهای سرشار معنوی و مادی و ذخائر و منابع غنی و متنوع و
زیرساختهای گسترده و مهمتر از همه ،برخورداری از نیروی انسانی متعهد و کارآمد
و دارای عزم راس��خ برای پیش��رفت ،اگر از الگوی اقتصادی بومی و علمی برآمده از
فرهنگ انقالبی و اسالمی که همان اقتصاد مقاومتی است ،پیروی کند نه تنها بر همه
مشکالت اقتصادی فائق میآید و دشمن را که با تحمیل یک جنگ اقتصادی تمام
عیار در برابر این ملت بزرگ صفآرایی کرده ،به شکست و عقبنشینی وا میدارد،
بلکه خواهد توانس��ت در جهانی که مخاطرات و بیاطمینانیهای ناشی از تحوالت
خارج از اختیار ،مانند بحرانهای مالی ،اقتصادی ،سیاسی و  ...در آن رو به افزایش
است ،با حفظ دستاوردهای کشور در زمینههای مختلف و تداوم پیشرفت و تحقق
آرمانها و اصول قانون اساسی و سند چشمانداز بیست ساله ،اقتصاد متکی به دانش
و فناوری ،عدالت بنیان ،درونزا و برونگرا ،پویا و پیش��رو را محقق س��ازد و الگویی
الهامبخش از نظام اقتصادی اسالم را عینیت بخشد.
معظمل��ه توصیه فرمودهاند که الزم اس��ت قوای کش��ور بیدرن��گ و با زمانبندی
مش��خص ،اقدام به اجرای آن کنند و با تهیه قوانین و مقررات الزم و تدوین نقش��ه

راه برای عرصههای مختلف ،زمینه و فرصت مناسب برای نقشآفرینی مردم و همه
فع��االن اقتص��ادی را در این جهاد مقدس فراهم آورند تا به فضل الهی ،ملت بزرگ
ایران همچون حماسه سیاسی در برابر چشم جهانیان رخ نمایاند.
اقتصاد مقاومتی در چارچوب سیاستها و راهبردهای ابالغی ،برخوردار از ویژگی و
ماهیتی جهادی ،انعطافپذیر ،فرصتساز ،مولد ،درونزا ،پیشرو و برونگرا ،بیان شده
که با ابعاد مختلف نوآوری همراه است .از جمله آنکه رویکرد جهادی ،ناظر بر اقداماتی
اس��ت که با بهرهگیری از تمامی امکانات ،زمان و مسیر را برای دستیابی به اهداف،
کوتاه ساخته و عبور از موانع را ممکن میسازد .این مهم مستلزم خالقیت و نوآوری
و انتخاب بهترین راه از میان راههای ممکن و موجود است .انعطافپذیری نیز شرایط
را از ایستایی به پویایی تبدیل میکند .در وضعیت پویایی ،قدرت اتخاذ تصمیمهای
گوناگون فراهم میشود و محدودیتهای دستیابی به اهداف را نیز کاهش میدهد.
فرصتس��از بودن به این معنی است که میتوان شرایط را به نفع خود تغییر داد و
در بیان س��اده؛ از کاه ،کوه س��اخت و کوه را هموار کرد .همه موارد فوق با خالقیت
و نوآوری ،ممکن میش��ود .از دیگر ابعاد نوآوری را میتوان در مولفههای تاکیدی و
مورد اشاره در بندهای 24گانه سیاستهای اقتصاد مقاومتی ،مالحظه و تحلیل کرد.
از قبی��ل فناوری تولید ،اقتصاد دانشبنی��ان ،رقابتپذیری اقتصاد ،بهرهوری تولید،
کارآفرینی ،ارزشافزوده ،که جنبههای متفاوتی از ماهیت نوآوری را شامل میشوند.
تحلیل رابطه نوآوری با اقتصاد ،معطوف به این نکته است که فناوری تولید؛ مجموعه
روشها و فرایندها ،مهارتها ،تجهیزات ،اطالعات ،سیس��تمهای س��ختافزاری و
نرمافزاری برای تبدیل منابع به محصول ،کاال یا خدمات را شامل میشود و نوآوری؛
هر گونه تغییر و تحول در فناوری و ترک روشهای سنتی و قدیمی در فرایند تولید
است .در اقتصاد دانشبنیان نیز تاکید بر به کار گیری روشهای علمی و مالحظات
فنی و افزای��ش توانایی تولید از رهگذر
تجمیع دانشه��ای پراکن��ده و ایجاد
فض��ای علم و فن��اوری در عرصه تولید در اقتصاد دانشبنیان نیز تاکید بر
محصول اس��ت به نحوی که ترکیبات به کار گیری روشهای علمی و
بس��یار کوچ��ک ،نقش بس��یار مهمی مالحظات فنی و افزایش توانایی تولید
ایف��ا کنند و اقتص��ادی را هدفگذاری از رهگذر تجمیع دانشهای پراکنده
میکند که کاالهای تولید ش��ده دارای
و ایجاد فضای علم و فناوری در عرصه
قدرت رقاب��ت و از ارزش افزوده باالیی،
تولید محصول است
ناشی از تکنولوژی ،فناوری ،بهرهوری و
نوآوری ،برخوردار باشند .همچنین رقابتپذیری نیازمند شرایطی است که متفاوت
با رقبا عمل شود و این مهم با نوآوری حاصل میشود .افزایش قدرت رقابتپذیری
مس��تلزم اعمال رویکردهای مبتنی بر منابع (استفاده از ظرفیتها و مزیتها برای
توسعه رقابت) ،مبتنی بر تحلیل بازار (شناخت سالیق مشتریان ،رفتار رقبا ،شناسایی
نیازها و تالش برای تامین نیازها) ،مبتنی بر خالقیت و نوآوری (هدفگذاری برای
تولید محصوالت جدید ،بازارهای جدید) ،میباشد .بهرهوری؛ به عنوان شاخص مهم
اقتصادی ،دانش و فن تولید و معیار عملکرد و یا قدرت و توان هر سازمان در تولید
کاال و خدمات ،تعریف شده است .حداکثر استفاده از منابع فیزیکی ،نیروی انسانی و
سایر عوامل تولید به روشهای علمی است ،به طوری که به کاهش هزینههای تولید،
گس��ترش بازارها ،افزایش اشتغال و باال رفتن سطح زندگی همه آحاد ملت ،منجر
شود .استفاده بهینه از مجموعه استعدادها و تواناییها و ظرفیتها در مسیر پیشرفت
جامع��ه ،س��ازمان و زندگی فردی ،از مفاهیم و ماهیت به��رهوری و حاصل نوآوری
است .رابطه بین اقتصاد مقاومتی با کارآفرینی و نوآوری ،بر مبنای مفهوم کارآفرینی
که عبارت اس��ت از نوآوری همراه با مخاطره معقول برای اس��تفاده از فرصتهای
ایجاد کس��ب و کار جدید ،حل مش��کالت جامعه ،توسعه کسب و کارهای موجود،
بهبود زندگی فردی و خانوادگی ،تحلیل میشود .بر این اساس ،کارآفرینی صرفا با
رهیافتهای نوآوری ،تحقق مییابد.
با عنایت به مراتب فوق ،توانمندسازی نیروی انسانی و افزایش دانش و مهارتهای
خالقی��ت و ن��وآوری ،در تحقق اهداف اقتصادی ،حائز اهمیت اس��ت به طوری که
افزایش س��هم سرمایه انس��انی در زنجیره تولید تا مصرف از طریق ارتقای آموزش،
مه��ارت ،خالقیت ،کارآفرینی و تجربه نیز در سیاس��تهای اقتصاد مقاومتی مورد
تاکید واقع شده است.
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