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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

رئیس قوه قضائیه در همایش سراسری
قوه قضائیه تاکید کرد:

رئیس مرکز الگوی اسالمی ایرانی پیشرفت:

اجرای الگوی پیشرفت به انسجام و هماهنگی
تصمیمات ملی کمک میکند

رئیس مرکز الگوی اسالمی ایرانی پیشرفت اجرایی
نشدن سند الگوی اس�لامی ایرانی پیشرفت را از
جمله چالشهای موجود در پیادهسازی این سند
نام ب��رد و گفت :برخی معتقدند ک��ه باید از خیر
این الگو بگذریم تا س��ندی اجرا نش��ده در اسناد
برنامهای کش��ور نیفزاییم .ولی ما باید از اقدامات

قبلی عبرت بگیری��م و به دنبال راهحل فوری و
مسکنها نباشیم.
دکت��ر صادق واعظزاده در هش��تمین کنفرانس
الگوی اس�لامی ایرانی پیشرفت که در دانشگاه
تهران برگزار ش��د ،افزود :پس از فراخوان مقام
معظم رهبری برای مش��ارکت مراجع رس��می
و صاحبنظ��ران در تکمی��ل و ارتق��ای الگوی
پیش��رفت نظرات زیادی به مرکز الگوی اسالمی
ایرانی پیش��رفت رس��یده و میرسد و در فرایند
بهرهبرداری قرار میگیرد و در میان این نظرات
دو س��ؤال و مسئله مهم همچنان تکرار و تأکید
میشود.
وی مس��ئله اول را س��ؤال از “ضرورت تهیه الگو”
دانست و ادامه داد :این س��ؤال از ابتدای طراحی
الگو مطرح بود و به آن پاس��خ داده شده است ،اما
ادامه در صفحه 2

با حضور جمعی از استادان دانشگاه ،حوزه و پژوهشگران جوان
هشتمین کنفرانس الگوی اسالمی ایرانی پیشرفت
در دانشگاه تهران برگزار شد

هشتمین کنفرانس الگوی اسالمی
ایرانی پیش��رفت با عنوان «الگوی
پیشرفت ،پیش�رانها ،چالشها

و الزام�ات تحق�ق» با مش��ارکت
دانشگاه تهران و با حضور تعدادی
از اندیش��مندان و پژوهش��گران
حوزه و دانشگاه در محل پردیس

مرکزی دانشگاه تهران برگزار شد.
دبیر هش��تمین کنفرانس الگوی
اس�لامی ایرانی پیش��رفت گفت:
ای��ن اج�لاس ب��ا حض��ور 400
شخصیت برجسته علمی ،حوزوی
و دانش��گاهی به منظور بررس��ی
چالشه��ا ،الزام��ات و مالحظات

س��ند الگ��وی اس�لامی ایران��ی
پیش��رفت و عبور از مرحله نظری
ب��ه مرحله عملیاتی برگزار ش��د.
دکتر هادی اکبرزاده افزود :در 8
سال گذشته اقدامات گستردهای
ب��رای طراحی الگو انجام ش��ده و
الگ��و ب��ه مرحله
ادامه در صفحه 3

الگوی اسالمی ایرانی پیشرفت
قالبی متناسب با سیرت قضای
اسالمی است
رئی��س قوه قضائیه با تاکید بر اینکه قوه قضائیه باید
در گام دوم انقالب حضور فعال داشته باشد ،گفت :با
الهام گرفتن از آنچه که رهبر معظم انقالب اسالمی
در رابطه با الگوی اسالمی ایرانی پیشرفت فرمودند،
الگ��وی اس�لامی ایرانی پیش��رفت ،الگوه��ا و قالب
متناس��ب با سیرت قضای اسالمی و قالبی برای یک
قضای اسالمی است.
حجتاالس�لام و المسلمین س��یدابراهیم رئیسی طی
س��خنانی در همایش سراس��ری قوه قضائیه با اشاره به
تدوین الگوی پایه ایرانی اس�لامی پیشرفت ،بیان کرد:
مسئلهای که ما حتماً در گام دوم باید در آن حضور فعال
داشته باشیم ،الهام گرفتن از فراخوان رهبر معظم انقالب
پیرامون الگوی پایه اسالمی ایرانی پیشرفت است.
وی افزود :الگوی اس�لامی ایرانی پیش��رفت ،یکی از
الگوها و یک قالب متناسب با سیرت قضای اسالمی
و قالبی برای یک قضای اسالمی است ،قالب متناسب
با این محتوا.
ادامه در صفحه 16

توسعه همه جانبه کشور با رعایت
الزاماتمحیطزیستی
امکانپذیر است
دکتر عیس��ی کالنتری معاون رئیسجمهور و رئیس
س��ازمان حفاظت محیطزیست کش��ور در نشست
گفتوگوهای راهبردی اندیشکده آب ،محیطزیست،
امنی��ت غذای��ی و مناب��ع طبیع��ی در مرک��ز الگو،
دیدگاهه��ای خود را درب��اره الزامات اساس��ی برای
دستیابی به الگوی پیشرفت در حوزه محیطزیست و
استفاده صحیح از مواهب خدادادی مطرح کرد .ایشان
نخست به این نکته اشاره کرد که شرط اساسی برای
پرداختن به ابعاد گوناگون مسئله محیطزیست،یک
بح��ث و گفتمان آزادان��ه و ب��دون محدودیت برای
صاحبنظران اس��ت و انتظار بر این اس��ت که مرکز
الگوی اسالمی ایرانی پیش��رفت این امکان را فراهم
آورد که مس��ائل علمی بدون مالحظات ایدئولوژیک
مطرح ش��ود و فارغ از جنبههای سیاسی ،ابتدا اصل
موضوع به خوبی ش��ناخته ش��ود و سپس با دقت و
جامعیت ،انتخابهای اس��تراتژیک و مهم ( از جمله
ارزشهای اقتصادی -اجتماعی) صورت پذیرد.
ادامه در صفحه 3

چالشهای اجرایی نشدن اسناد کشور /رضورت توجه به تحوالت جهانی برای اسناد بلندمدت/9 4 /مدلمناسبایرانبرایدستیابیبهقدرتمنطقهدربردارندهتاکتیکهایمختلفچندجانبهنگریاست
------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------------------بررسی چالشهای پیش رو برای اجرای الگوی اسالمیایرانی پیرشفت  /13 6 /تأکید قانون اساسی به امر به معروف و نهی از منکر و رضورت توجه به آن به عنوان یک پیرشان پیرشفت
------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------------------عزم ،بزرگرتین رسمایه و پشتوانه برای پیرشفت عزمتندانه و تحولآفرین /14 7 /همه قوانین و برنامهریزیها مربوط باید در جهت آسان کردن تشکیل خانواده و پاسداری از قداست آن باشد
------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------------

اردیبهشت و خرداد ماه  1398شامره 70

رئیس مرکز الگوی اسالمی ایرانی پیشرفت:

اخبار مرکز

اجرای الگوی پیشرفت به انسجام و هماهنگی تصمیمات ملی کمک میکند
ادامه از صفحه  1چون این س��ؤال تکرار میشود ،به
جنبه دیگری از این ضرورت که انسجامبخشی به
تصمیمات برنامهای اس��ت ،اشاره میشود .دکتر
واعظزاده انس��جام و هماهنگی تصمیمات کالن
و برنامهای در س��طح ملی را یک ضرورت جدی
برای پیشرفت کشور دانست و اظهار کرد :الگوی
پیش��رفت باید و میتواند به این انسجامبخش��ی
کمک کند؛ تصمیمات برنامهای شامل سیاستها
و قوانی��ن مرب��وط و نی��ز برنامهه��ای عمومی و
بخشی است.
رئی��س مرکز الگوی اس�لامی ایرانی پیش��رفت
خاطر نش��ان کرد :یکی از مش��کالت کشور عدم
انس��جام و هماهنگی میان این تصمیمات است.
خیل��ی از ای��ن تصمیم��ات به ص��ورت منفرد و
بدون ارتباط با اس��ناد باالدستی و یا بدون تهیه
اس��ناد پاییندستی اتخاذ میش��ود .همه قوانین
برنامهای ،منطبق بر سیاس��تهای کالن کش��ور
تهیه نشده است.
سیاستهای کالن کشور باید اساس برنامههای
توسعه کشور باشد و هیچ طرح یا برنامهای
نباید خارج از شمول برنامههای بلندمدت
کشور به انجام برسد

2

وی ب��ا بیان اینکه بعض��ی برنامههای پرهزینه و
طوالنیمدت کش��ور بدون پش��توانه در اس��ناد
باالدس��تی تهیه و اجرا میشود که فارغ از خوب
یا بد بودن برنامه ،موجب عدم انسجام تصمیمات
برنامهای کش��ور میش��ود ،یادآور شد“ :مسکن
مه��ر” و “ط��رح تحول س�لامت” از ای��ن گونه
تصمیمات بود که علیرغم مصارف چند ده هزار
میلیارد تومانی پشتوانهای در برنامههای توسعه
 ۵ساله کش��ور نداشت و به همین علت با تغییر
شرایط تأمین منابع آنها با مشکل مواجه شد.
دکتر واعظزاده تأکید کرد :سیاس��تهای کالن
کش��ور باید اساس برنامههای توسعه کشور باشد
و هی��چ طرح یا برنامهای نباید خارج از ش��مول
برنامههای بلندمدت کشور به انجام برسد.
وی الگ��وی اس�لامی ایرانی پیش��رفت را س��ند
باالدس��تی همه اس��ناد کش��ور توصی��ف کرد و
گفت :بر این اس��اس در درجه اول سیاستهای
کالن جمه��وری اس�لامی و برنامههای توس��عه
بلندم��دت را منس��جم و هماهن��گ میکن��د.
انسجامبخشی تصمیمات برنامهای کشور نیازمند
یکپارچهس��ازی و هماهنگی نظام تصمیمسازی
و تصمیمگیری جمهوری اس�لامی در چارچوب
قانون اساس��ی است و برای این منظور احتیاجی

به اصالح قانون اساس��ی نیس��ت .چرا که قانون
اساسی از ظرفیت الزم برای این تجدید ساختار
برخوردار اس��ت و الگوی پیشرفت نیز الزمه این
انسجامبخشی به شمار میرود.
رئی��س مرکز الگوی اس�لامی ایرانی پیش��رفت
مسئله دوم را "اجرای الگوی پیشرفت" دانست و
یادآور ش��د :به درستی مطرح میشود که تجربه
خوبی از اجرای اس��ناد برنام��های در جمهوری
اسالمی در دست نیس��ت .اسناد کالن برنامهای
غالباً به میزان مورد انتظار اجرا نش��ده اس��ت و
حتی بعضاً برآورد دقیق��ی از میزان اجرا یا عدم
اجرای آنها در دست نیست.
وی یک��ی از نگرانیهای ب��زرگ در این زمینه را
اجرایی نشدن الگو و اینکه الگوی پیشرفت هم به
همان سرنوشت دچار شود ،دانست و گفت :بعضی
منتقدان این خطر را آنقدر جدی میگیرند که
معتقدند از خیر الگو بگذرید و سندی اجرا نشده
بر اس��ناد برنامهای کشور نیفزایید و حتی برخی
معتقدند کش��ور اص��والً توانایی اج��رای چنین
الگویی را ندارد؛ زیرا موانع و مش��کالت اولیهای
وج��ود دارد که تا مرتفع نش��وند ،الگو قابل اجرا
نخواهد بود.
دکتر واعظزاده ب��ا تأکید بر اینکه این نگرانیها،
نگرانیهایی جدی اس��ت ،اضافه کرد :اما با کنار
گذاشتن الگوی پیشرفت و برنامههای بلندمدت
مش��کل حل نمیشود .مشکل عدم اجرای اسناد
را باید حل کرد .درس��ت است اس��ناد برنامهای
مانند سند چش��مانداز  ۲۰س��اله ،سیاستهای
کلی نظام و برنامههای  ۵س��اله توس��عه کش��ور
به نحو قابل قبول اجرا نش��ده اس��ت ،اما تسلیم
شدن به این واقعیت تلخ به معنی کنار گذاشتن
آیندهنگری و تدبیر در اداره کش��ور است و باید
از اجرای نامطلوب اس��ناد برنامهای کشور عبرت
بگیریم و الگوی پیش��رفت را به درستی اجرایی
کنیم.
وی ادام��ه داد :برای این منظ��ور باید الگو قابل
اجرا باش��د ،بنابراین باید مسائل اساسی کشور و
قابلیته��ای ملی و موقعی��ت جهانی در طراحی
آن در نظر گرفته ش��ود .ضم��ن آنکه زمینههای
روحی و روانی و اجتماعی الزم برای اجرای الگو
باید فراهم شود و ضمانتهای حقوقی قوی برای
اجرای الگو در خود الگو پیشبینی شود.
ب��ه گفته دکتر واع��ظزاده ،از جمله ضمانتهای
حقوقی این اس��ت که باید نسبت الگو به عنوان
سند باالدس��تی س��ایر اس��ناد برنامهای از نظر
حقوقی مشخص ش��ود ،ضمن آنکه در عمل نیز
باید اجرای الگوی پیشرفت ،رعایت سیاستهای
کالن و اجرای برنامههای توسعهای یک مجموعه

اقدامات منسجم و هماهنگ را تشکیل دهد.
وی با تأکید به ایجاد فرایند پایش و نظارت الگو،
گف��ت :از روز اول ابالغ الگو باید به طور دقیق و
کارآم��د این پایشها آغاز ش��ود و دائماً بازخورد
الزم را برای حفظ انس��جام و هماهنگی اقدامات
تولید کند.
رئیس مرکز الگوی اس�لامی ایرانی پیش��رفت با
بیان اینکه مهمت��ر از همه باید جدیت کافی در
اج��رای الگو در همه س��طوح ب ه ویژه در س��طح
ارکان نظ��ام ب��ه وجود آی��د ،ادام��ه داد :اجرای
تصمیمات برنامهای بلندمدت کار دشواری است.
اولین پیام الگوی پیشرفت وسعت دادن به
افق دید و صبوری مردم و مسئوالن برای
اجرای راهحلهای اساسی و بلندمدت است

این تصمیمات مانند داروی تلخ است که درمان
و س�لامتی میآورد .باید س��ختی اجرای آنها را
تحمل کرد تا نتایج شیرینش به بار بیاید.
وی ب��ا اب��راز تأس��ف از اینکه جامع��ه ما دیدی
کوتاهمدت پیدا کرده و غالباً به دنبال آن اس��ت
که مش��کالت موج��ود را با راهحله��ای فوری
و کوتاهم��دت ح��ل کن��د ،اضافه ک��رد :غافل از
اینکه خیلی از مش��کالت ریشههای عمیق دارد
و بنابراین راهحلهای اساس��ی و درازمدت الزم
دارد .صب��ر و تحمل جامعه برای به بار نشس��تن
تدابیر بلندمدت ،کم شده است؛ از این رو دارایی
مل��ی صرف مس��کنهای فوری میش��ود ،بدون
آنکه پیش��رفت مطلوب در حل مشکالت اساسی
به وجود آید.
رئیس مرکز الگوی اسالمی ایرانی پیشرفت ادامه
داد :بر این اس��اس اولین پیام الگوی پیش��رفت
وس��عت دادن ب��ه افق دی��د و صب��وری مردم و
مس��ئوالن برای اج��رای راهحلهای اساس��ی و
بلندمدت اس��ت .این صبوری البته با نصیحت و
صرفاً با ابالغ الگو به دست نمیآید ،بلکه با تالش
مدبرانه و جدی حاصل میش��ود .اگر اجرای الگو
از روز اول ابالغ آن با جدیت و تدبیر آغاز ش��ود،
امیدواری نس��بت به اثربخش��ی آن به تدریج به
وج��ود خواه��د آمد و دی��د کوتاهم��دت به دید
بلندمدت متمایل خواهد شد.
دکت��ر واع��ظزاده تأکید کرد :اگر عم��ل و اقدام
اساسی و مدبرانه آغاز شود ،حتماً جامعه صبوری
الزم را برای دیدن نتایج آن از خود نشان خواهد
داد؛ اما بیعملی و اقدامات عجوالنه و کوتاهمدت
برای حل مش��کالت اساس��ی به افزایش امید و
صبوری جامعه کمک نخواهد کرد.
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ادامه از صفحه  1نهای��ی و ورود به مرحله اجرا نزدیک
شده و اینکه ما از حوزه نظر به حوزه عمل ورود پیدا
کنیم باید یک س��ری مالحظات و الزامات را در نظر
بگیریم ،زیرا آنچه به عنوان الگو تهیه شده روی کاغذ
اس��ت و برای اینکه در صحنه عمل پیاده شود باید
چالشها ،الزامات و مالحظاتی را در نظر بگیریم که
محورهای موضوع این کنفرانس است.
وی گفت :ما مجموعهای تدابیر و اقداماتی را که باید
انجام ش��ود ،در این الگو پیشنهاد کردیم و طبیعی
است همه این اقدامات اولویت و وزن یکسانی ندارند
و ب��ا کمک جامعه علمی و نخبگانی باید تعدادی از
این تدابیر تحت عنوان تدابیر پیشران ،جزو اقداماتی
قرار گیرد که ما در شورای الگو در  15 ،10سال اول
اجرا باید آن را مورد توجه قرار دهیم.

دبیر هش��تمین کنفران��س الگوی اس�لامی ایرانی
پیشرفت افزود :از جمله مالحظات و الزامات اجرای
سند الگو یکی موضوع تقسیم کار ملی است که ما
برای اجرای الگو باید مشخص کنیم هر بخش از الگو
ب��ر عهده کدام یک از نهاده��ای حاکمیتی یا مردم
است .وی گفت :نکته دیگر اینکه ما برای اجرای الگو
آیا نیاز به یک نهادها و س��اختارهای جدیدی داریم
و یا در چارچوب ساختارهای جدید قابل اجرا است.
دکت��ر اکبرزاده اف��زود :بحث نظ��ارت و پایش در
خصوص اجرای الگو نیز از مس��ائلی اس��ت که در
ای��ن اجالس به آن پرداخته میش��ود .وی با بیان
اینکه استقبال خوبی از این کنفرانس صورت گرفته
اس��ت ،گفت :در این کنفران��س حدود  400نفر از
شخصیتهای علمی کشور حضور دارند و بیش از

 300مقاله علمی دریافت کردهایم که  158مقاله از
آنها پس از داوریهای گسترده پذیرفته شده است
که در دو دسته مقاالت شفاهی و پوستر در  2روز
برگزاری کنفرانس ارائه شدند.
وی در پاس��خ به این س��ؤال که سند الگو با صدور
بیانی��ه گام دوم ،بازنگ��ری و تکمیل خواهد ش��د،
گف��ت :بیانیه گام دوم و س��ند الگ��و هر دو مکمل
یکدیگرند؛ زیرا از یک مرجع صادر ش��دهاند ،مقام
معظم رهبری که بیانیه را صادر فرمودند خودشان
دس��تور طراحی این الگ��و را داده بودند ،بنابراین
کاری که ما برای س��ند الگ��و باید انجام دهیم این
اس��ت که منویات ایش��ان در بیانیه گام دوم را در
قالب س��ازوکارهایی در این سند طراحی کنیم که
انشاءاهلل عملیاتی شود.

اخبار مرکز

با حضور جمعی از استادان دانشگاه ،حوزه و پژوهشگران جوان هشتمین کنفرانس الگوی
اسالمی ایرانی پیشرفت در دانشگاه تهران برگزار شد

توسعه همه جانبه کشور با رعایت الزامات محیطزیستی امکانپذیر است
ادامه از صفحه  1رئی��س س��ازمان حفاظ��ت
محیطزیست دالیل این موضوع را نیز تحلیل
ک��رد که چرا در حالی که اغلب دس��تگاههای
اجرای��ی از دس��تاوردهای مثب��ت خ��ود طی
چهل سال گذشته س��خن گفتهاند ،وضعیت
محیطزیس��ت کش��ور به گونهای است که در
بسیاری از شاخصها (نظیر هوای کالنشهرها
و ش��رایط تاالبها ،منابع آبهای زیرزمینی و
پوش��ش گیاهی ،پسماندها و عملکرد صنایع)
منفی اس��ت؛ زیرا در عمل اغلب تصمیمها در
تضاد با توس��عه پایدار بوده اس��ت و در حالی
که امکان داش��ت که بین توسعه و محیطزیست آشتی و
تعادل برقرار کرد ،ولی جای چنین اس��تراتژی روشنی در
محیطزیست کشور تاکنون خالی بوده است.
از نگاه رئیس س��ازمان حفاظت محیطزیست کشور ،این
نکته بس��یار حیاتی است که در قبال هزینههای هنگفت
توسعه در بخشهای مختلف کشور ،هزینه کافی و به موقع
با پیروی از ضوابط محیطزیست و توسعه
پایدار و رعایت حقوق نسلهای بعد و توجه
شجاعانه به این موارد در الگوی پیشرفت
(با نگاه منصفانه به وضعیت موجود کشور و
برخورد مدبرانه با آن) هیچ مشکلی بر سر راه
اقتصاد و توسعه کشور ایجاد نخواهد شد
و با ش��یوههای صحیح برای مطالعات محیطزیستی ،یک
تکلیف فراتر از سلیقه و فش��ار بخشهایی است که فقط
به منافع کوتاهمدت خود میاندیشند ،کما اینکه با اندکی
توجه به موضوع آلودگی هوا ،تحول چشمگیری در کیفیت
سوخت تولیدی و مصرفی اتفاق افتاد؛ زیرا دولت فعلی باور
بیشتری نسبت به محیطزیست (در خصوص رابطه کیفیت
هوا و کیفیت س��وخت) داشته است ،اما مث ً
ال در خصوص
حقابه تاالبها ،رفتار عوامفریبانهای را شاهد بودهایم.
دکتر کالنتری دخالتهای سیاس��ی در امر محیطزیست
را نیز از جمله مشکالت اساسی کشور برشمرد و از جمله
مصادیق این مشکل ،موضوع کاهش تولید کربن را مطرح
ک��رد که علیرغم سیاس��تهای ابالغی رهبری در س��ال
 1389برای کاهش  732میلیون تن تولید کربن تا س��ال
 1400و تکلیف برنامه ششم مبنی بر کاهش  232میلیون

تن تا پایان برنامه ششم و تعهد ایران در کنوانسیون پاریس
برای کاهش چهار درصدی (معادل  72میلیون تن) تا سال
 1409( 2030شمس��ی) که بسیار کمتر از اعدادی است
که در سیاستهای داخلی تعیین شده است ،اما در عمل،
در پش��ت پردههای سیاسی با تهدید و حملههایی مواجه
هستیم که اگر دست به چنین اقداماتی بزنید کشور تعطیل
میش��ود و در حالی که مدیران فهیم کشور ،توانایی انجام
اقدامات محیطزیستی شایان توجهی را دارند (همانگونه
که در صنعت پاالیشگاهی این چنین شد (سطح اقدامات
در کل کشور (و در تمامی بخشها) آن چیزی نیست که
الزمهی زندگی س��الم برای جمعیت فعلی کشور و رعایت
مصالح نسلهای آینده باشد.
رئیس س��ازمان حفاظت محیطزیست کش��ور با تشریح
نقش دستگاههای مختلف در تصمیمگیری برای استقرار
صنایع ،ایجاد تأسیس��ات و تخصی��ص آب به بخشهای
مختلف و سیاس��تها و برنامههای کالن دولت و تکالیف
برنامه ،این نکته را مجددا ً تأکید کرد که با پیروی از ضوابط
محیطزیست و توسعه پایدار و رعایت حقوق نسلهای بعد
و توجه ش��جاعانه به این موارد در الگوی پیشرفت (با نگاه
منصفانه به وضعیت موجود کشور و برخورد مدبرانه با آن)
هیچ مشکلی بر سر راه اقتصاد و توسعه کشور ایجاد نخواهد
شد ،مشروط بر اینکه با گسترش آموزشها از جمله به طور
صحیح و اصولی برای دانش��جویان در رشتههای مختلف
دانش��گاهی) و ایجاد شرایط کافی برای حضور و مشارکت
مردم (با شعار هشتاد میلیون محیط بان) ،محیطزیست را
به عنوان اصلیترین مسئله جامعه همواره مد نظر داشته
باشیم.
در پایان این نشست تعدادی از صاحبنظران و حاضران نیز
به طرح دیدگاهها و پیشنهادهای خود پرداختند که برخی
از مهمترین موارد آن به شرح زیر است:
* لزوم س��رمایهگذاری برای حفظ محیطزیست سالم در

برنامههای توس��عه ،تقویت مبانی آموزشهای
محیطزیس��تی و اس��تقرار الگوی مناسب برای
پای��ش پای��داری محیطزیس��ت در برنامههای
توسعه
* لزوم رعایت خطوط قرمز محیطزیس��تی در
انتقال آب بی��ن حوضهای ،اتخ��اذ راهبردهای
ش��فاف و عالمان��ه برای عدم تکرار اش��تباهات
گذش��ته ،ارتقاء جایگاه خدمتگ��زاران و فعاالن
محیطزیست
* لزوم عبرتآم��وزی از ناکارآم��دی مدیریت
ناهماهنگ کش��ور در جریان سیل اخیر ،پرهیز
از سعی و خطا و استفاده از اشخاص دارای صالحیت علمی
و تغییر رویکرد در حکمرانی سرزمینی
* لزوم توجه یکپارچه به موضوع آلودگی در سه عنصر آب،
خاک ،هوا (عموماً ناشی از فلزات سنگین) ،نقش الگوهای
توس��عه منطقهای و نظام سنجش ،پایش و نهاد تنظیمگر
متمرکز و اجرای کامل سیاستها با حضور حداکثری بخش
خصوصی
* لزوم شفافس��ازی موضوع توس��عه پایدار و ایجاد رابطه
منطقی بین رتبههای مورد نظر در الگوی پیشرفت با الزامات
توسعه پایدار
* ال��زام ب��ه تبعی��ت از الگوی توس��عه موزون مل��ی ،اصالح و
تقویت س��اختارهای س��ازمان حفاظت محیطزیس��ت کشور،
تأمین اب��زار کافی برای اجرای ضوابط و تدابیر محیطزیس��ت
در الگوی اس�لامی ایرانی پیش��رفت ،ایجاد شفافیت و پاسخ به
مطالبهگریهای مردمی در الگوی پیشرفت
* ل��زوم ارزیاب��ی و بیان دقیق��ی از خس��ارتها و منافع
محیطزیس��تی حاصل از س��یلهای اخیر و پرهیز از نگاه
یکس��ویه به توسعه سدها به بهانه سیل (و غفلت از سایر
راهکارها)
* لزوم توس��عه آموزشهای اساسی محیطزیستی با ارج
نهادن به منافع اجتماعی و نقش علم در سالمت اجتماعی
و محیطزیس��تی و آیندهنگری و جلوگیری از تخریبها با
وضع قوانین مناسب
* ل��زوم اس��تفاده از مداخله مردم��ی در تصمیمگیریها
فراتر از موضوع مطالبهگری و تظاهرات محیطزیس��تی و
مشارکت سازمانهای مردمنهاد
* ل��زوم تثبیت جای��گاه جنبشهای مردم��ی در تدابیر
محیطزیس��تی الگوی اسالمی ایرانی پیش��رفت و انتقال
مبحث محیطزیس��ت از حوزه امنیتی -سیاسی به حوزه
اجتماعی.
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اخبار مرتبط

رئیس دانشگاه تهران در هشتمین کنفرانس الگوی اسالمی ایرانی پیشرفت مطرح کرد:

چالشهای اجرایی نشدن اسناد کشور /ضرورت توجه به تحوالت جهانی برای اسناد بلندمدت
رئیس دانش��گاه تهران با اش��اره به تحوالت سریع
جهان��ی و توس��عه فناوریهای ه��وش مصنوعی و
الکترونیکی ،گفت :اگر ما میخواهیم آینده خود را
تا  ۵۰سال آینده در قالب سندی تدوین کنیم ،باید
به گونهای تدوین ش��ود که با تحوالت جهانی آینده
منطبق و سازگار باشد.
دکتر محمود نیلی احمدآبادی در هشتمین کنفرانس
الگوی اسالمی ایرانی پیشرفت که در دانشگاه تهران
برگزار شد ،هدف از برگزاری این کنفرانس را بررسی
س��ند الگوی اسالمی ایرانی پیش��رفت دانست و در
ای��ن باره ،اظهار کرد :این س��ند در حال حاضر وارد
مرحله اجراییش��دن شده است و شانس موفقیت
بیش��تری دارد ،ولی برای موفقیت در این سند الزم
اس��ت که نگاه نقادانهای در جهت تقویت این سند
داشته باشیم.
وی بزرگترین چالش اس��ناد تدوینشده در کشور
را پیادهسازی و اجرایی نشدن آنها دانست و در عین
حال ادامه داد :ما در ایران در ایجاد نهاد ،سازمانها و
مؤسسات و همچنین تدوین اسناد و قوانین با سرعت
اگر بخواهیم سند اسالمی ایرانی پیشرفت
پویا شود ،باید مدام مورد ارزیابی و
بازنگری قرار گیرد و بر اساس تحوالت
جهانی آن را اصالح کنیم
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باال و به خوبی عمل میکنیم ،به گونهای که ما همه
سازمانها و نهادهای مشابه آنچه که در خارج وجود
دارد را در ایران داریم؛ چرا که تصور ما بر این است
که عدم موفقیت ما در اجرای اسناد ،نبود نهادهای
مش��ابه خارجی است .بنابراین با الگوبرداری از سایر
کشورها اقدام به ایجاد نهادها میکنیم ،بدون اینکه
به راندمان آنها توجهی شود.
دکتر نیلی احمدآبادی توس��عه دانشگاه را نمونهای
از ای��ن اقدامات ن��ام برد و خاطر نش��ان کرد :هیچ
کش��وری بدون داشتن دانش��گاه تصور پیشرفت را
نخواهد داشت ،بنابراین ما پذیرفتهایم که دانشگاهها
از الزامات قطعی هس��تند ،ول��ی در ایران به صورت
بیرویه نسبت به راهاندازی دانشگاهها اقدام کردهایم،
در حالی که به سرمایهگذاری و بهرهوری آنها کمتر
توجه شده است.
رئی��س دانش��گاه ته��ران در بخ��ش دیگ��ری از
صحبتهای خود با انتقاد از تدوین قوانین بسیار در
کش��ور ،با تأکید بر اینکه در برخ��ی از جاها نیاز به
قانونزدایی داریم ،اضافه کرد :ما در بسیاری از موارد
قوانین زیادی را تدوین کردهایم و در حال حاضر نیز
باید بررس��ی کرد که در کجاها نیاز به قانونزدایی
داریم.
وی در عی��ن حال با تأکید بر اینکه نمیتوان وجود
اسنادی همچون سند چشمانداز ،سند جامع علمی

کشور و سیاستهای ابالغی را انکار کرد ،گفت :ولی
این انتظار را داریم که با تغییر دولتها سیاس��تها
دستخوش تحوالت نش��ود ،ولی ما در این زمینه با
چالشهایی مواجه هستیم.
دکت��ر نیلی احمدآبادی در ادامه اظهاراتش به تنوع
دستگاههای اجرایی در کش��ور اشاره کرد و با بیان
اینکه ما نمیتوانیم این تن��وع را انکار کنیم ،اظهار
ک��رد :ولی در مقابل انتظار داریم که ش��اکله اصلی
اسناد و قوانین دستخوش تغییر نشود.
وی با طرح این س��ؤال که چرا اس��ناد تدوین شده
در عملکرد خود کمتر موفق بوده است ،در این باره
خاطر نش��ان کرد :مهمترین چالش م��ا در تدوین
اسناد پاسخ به این سؤال است .از نظر من مهمترین
موردی که در مورد اسناد با آن روبهرو هستیم ،این
است که چهرههای علمی و دانشگاهی کشور کمتر با
اسناد آشنا هستند ،ضمن اینکه برداشتهای واقعی
از این اسناد ندارند.
رئیس دانش��گاه تهران با تأکید بر ضرورت توجه به
س��رمایهگذاری برای اسناد تهیه شده ،گفت :بر این
اساس ما باید بر روششناسی اسناد متمرکز شویم،
چرا که تدوین روش اسناد بسیار مهم است .بررسی
تجربیات دنیا نشان دهنده این است که در کشوری
همچ��ون ژاپن تدوین اس��ناد از باال ب��ه پایین و در
آمریکا برعکس اس��ت و هر دوی این کشورها موفق
عمل کردهاند .وی با اشاره به اینکه در تدوین اسناد
باید در جامعه «تش��نگی» ایجاد شود ،خاطر نشان
ک��رد :در این صورت جامعه عالقهمند به اجرای آن
خواهد ش��د ،ولی زمانی که جامعه نسبت به اجرای
اسناد بیحس باشد ،در زمان اجرای اسناد نیز مورد
استقبال قرار نخواهد گرفت.
دکتر نیلی احمدآبادی همچنین با تأکید بر ضرورت
توج��ه به تح��والت جهانی در زمان تدوین اس��ناد
بلندمدت ،بیان کرد :اگر بخواهیم سندی مانند سند
پیشرفت اسالمی ایران را برای  ۵۰سال آینده تدوین
کنیم ،باید به گونهای تهیه شود که با تحوالت سریع
جهانی سازگار باشد .وی با بیان اینکه در حال حاضر
من نمیتوانم این را بگویم که در دانش��گاهها تا ۱۰

س��ال آینده چه اتفاقی رخ خواه��د داد ،در این باره
خاطر نشان کرد :دو علم هوش مصنوعی و آموزش
الکترونی��ک به ش��دت مرزها را برداش��ته و فضای
فیزیکی دانشگاه را دستخوش تحول کرده است .بر
این اساس باید اسناد به گونهای تدوین شود که در
هر دورهای قادر باشد با تحوالت خود را سازگار کند.
رئیس دانشگاه تهران در بخش دیگری از صحبتهای
خ��ود توزیع اختیارات را از دیگر چالشهای اجرایی
اس��ناد نام برد و در عین ح��ال توضیح داد :این امر
موجب شده است در حالی که ما مسئولیت داریم،
ول��ی اختیارات الزم را نداریم و این امر باعث تأخیر
و عقبافتادگی و افت راندمان میشود .وی در ادامه
اظهاراتش ،خالقیت و نوآوری را محور توسعه در دنیا
نام برد و گفت :امروزه این دو امر به یک الگو تبدیل
شده است .هر چند که در گذشته نوآوری بوده است،
ولی مرکز نوآوری و خالقیت وجود نداشته است ،اما
امروزه نوآوری و خالقیت جزو برنامههای آموزش��ی
ش��ده است و کش��ورها بر اس��اس مراکز نوآوری به
عنوان ش��اخص پیشرفت خود را بررسی میکنند و
این س��ؤال مطرح اس��ت که ما در تدوین اسناد چه
مقدار به فضای خالقیت و نوآوری توجه کردهایم.
دکتر نیل��ی احمدآبادی خاطر نش��ان کرد :به نظر
م��ن اینکه در کش��ور به این نتیجه رس��یدهایم که
برای  ۵۰سال آینده طرحی را تدوین کنیم و آینده
خود را امروز طراحی کنیم ،نقطه ارزشمندی است
و اینک��ه ما امروزه به آیندهپژوه��ی روی آوردهایم و
جهتگیریهای علمی را نی��ز مدنظر قرار دادهایم،
بس��یار مهم اس��ت؛ ولی در ادامه باید چگونه عمل
کنیم که این س��ند به مش��غله ذهنی بدنه فکور و
محقق دانشگاهی تبدیل ش��ود؛ چرا که وقتی بدنه
فکری کشور به طور مداوم به این موضوعات بپردازد،
آینده روش��نتری را خواهیم داش��ت و اس��ناد نیز
اثربخشی بیشتری پیدا خواهند کرد.
وی تأکید کرد :اگر بخواهیم س��ند اس�لامی ایرانی
پیشرفت پویا شود ،باید مدام مورد ارزیابی و بازنگری
قرار گیرد و بر اس��اس تحوالت جهانی آن را اصالح
کنیم.
رئیس دانش��گاه تهران در ادام��ه صحبتهای خود
در کنفران��س الگوی اس�لامی ایرانی پیش��رفت ،با
اش��اره به تجربیات جهانی ب��رای بهکارگیری بدنه
فکری و دانش��گاهی ،بیان کرد :در دنیا بودجهها به
صورت هدایت ش��ده در دانشگاهها هزینه میشود،
ول��ی در ایران فاقد این س��اختار هس��تیم و پس از
توزیع بودجهها از دانشگاهها خواسته میشود که در
خصوص مس��ائل مختلف راهکارهایی را ارائه دهند.
این در حالی اس��ت که اگر در بخش فرایندی دیده
نشود ،در هر سندی هر چند دقیق ،در مرحله اجرا
با مشکل مواجه خواهد شد.
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خارج کردن ارز ناشی از صادرات نفت و گاز طی  10سال از بودجه عمومی از الزامات تحقق الگو است
دکتر مصباحی مق��دم گفت :واریز
درآمد ناش��ی از صادرات نفت و گاز
به بانک توس��عه جمهوری اسالمی
ای��ران و خارج کردن ارز ناش��ی از
صادرات نفت و گاز طی  10سال از
بودجه عمومی و به صفر رساندن اتکاء بودجه عمومی
به درآمد نفت از الزامات و چالشهای تحقق الگو است.
حجتاالسالم غالمرضا مصباحیمقدم ،استاد دانشگاه
امام صادق (ع) در نشست تخصصی اقتصاد الزامات و
چالشهای تحقق الگو در س��خنرانی خود با موضوع
مقاله «الزامات سیاستی و اجرایی تحقق سند الگوی
اس�لامی ایرانی پیش��رفت» گفت :طراح��ی الگوی
اسالمی ایرانی پیشرفت در شرایط کنونی کشور و پس
از تجربه چهل سال پس از پیروزی انقالب اسالمی و
استفاده از الگوهای وارداتی ضرورتی روشن دارد.
وی افزود :الگوی پایه که از سوی مرکز الگوی اسالمی
ایرانی پیش��رفت ارائه شده ،گام نخست در این راستا
بوده و با فراخوان رهبر معظم انقالب اسالمی در حال
نقد و بررسی و تکمیل و ارتقا است.
اس��تاد دانش��گاه امام صادق (ع) گفت :اما با مفروض
گرفتن اهداف اجمالی الگ��و ،میتوان گامهای بعدی
را برداشت .از جمله اینکه الزامات سیاستی و اجرائی
س��ند الگو تبیین ش��ده و مواردی از این سیاستها
عدالت اقتصادی از دیدگاه اسالمی ،یک
مفهوم چندبعدی است که ابعاد آن شامل
عدالت بازتوزیعی ،عدالت مبادالتی،
عدالت تولیدی و عدالت مصرفی میباشد

ک��ه تاکنون مد نظ��ر نبوده ،در سیاس��تهای کالن
نظ��ام که توس��ط رهبری اب�لاغ میش��ود ،لحاظ و
ابالغ تا برنامههای پنجس��اله بر اس��اس آنها تدوین و
اجرا ش��ود .دکتر مصباحیمقدم ادامه داد :اس��تمرار
سند چشمانداز بیست س��اله تا سال  ، 1404اجرای
کامل و جامع سیاس��تهای اصل  ۴۴قانون اساسی،
از جمله واگذاری حمل و نقل نفت و گاز از س��ر چاه
تا پاالیش��گاه و یا صادرات به خارج و توزیع در داخل،
به بخشهای غیردولتی و ایجاد پاالیش��گاه در داخل
و خارج به صورت مش��ترک ،کاهش بار تکفل دولت
و کاهش نیروی انس��انی ش��اغل در آن و ایجاد بانک
توسعه جمهوری اسالمی ایران و ادغام صندوق توسعه
ملی و بانک توس��عه تعاون و بانک توسعه صادرات در
آن از موضوعات این مقاله است.
دکتر حجت ایزدخواستی ،استادیار اقتصاد دانشکده
اقتصاد و علوم سیاس��ی ،دانش��گاه شهید بهشتی در
این نشس��ت تخصصی با موضوع سخنرانی «الزامات
و چالشه��ای نظام اقتصادی الگوی اس�لامی ایرانی
پیش��رفت در حوزه مس��کن» گفت :الگوی اسالمی
ایرانی پیش��رفت بر نظریه مبنای��ی عدالت با «روش
توازن حقمدار» تأکید دارد و با کالبدشکافی ریشههای
«ع��دم توازنها» ب��ه دنبال حل مس��ائل اجتماعی،
اقتصادی و فرهنگی اس��ت تا راهکارهای برونرفت از
چالشه��ای پیشرو را در پنج ده��ه آینده ارائه کند.
استادیار اقتصاد و علوم سیاسی دانشگاه شهید بهشتی
افزود :نتایج حاصل از تحلیلهای صورت گرفته بیانگر
این اس��ت که عدم حضور مؤثر دولت در بخش زمین
و مسکن در ایران و شکلگیری رفتارهای سوداگری،

منجر به عدم توازن در این بخش ش��ده است .دکتر
ایزدخواستی خاطرنشان کرد :به عالوه ،تخصیص غیر
بهینه منابع در بخش زمین و مسکن شهری ،افزایش
تقاضای س��وداگری ،تورمهای پلکان��ی ،ایجاد حباب
مس��کن ،کاهش قدرت خرید خانوار و افزایش سهم
هزینه مسکن در سبد خانوار چالشهای اجتماعی و
اقتصادی را ایجاد کرده است.
مبین اس��تادیار دانش��گاه شیراز ،هم در
دکتر حجت ّ
نشست تخصصی اقتصاد الزامات و چالشهای تحقق
الگو در س��خنرانی با موضوع مقاله «الزامات حقوقی
اصالح قراردادهای بانکی در راس��تای تحقق عدالت»
گفت :نظام بانکی یکی از ارکان مهم اقتصاد هر کشور
به ش��مار میرود که اگر وظایف خود را به خوبی ایفا
کند ،میتواند نقش چش��مگیری در توزیع عدالت در
جامعه داشته باشد .بند  23سند تدابیر الگوی اسالمی
ایرانی پیشرفت ،بر «تحقق عدالت در ساختار قانونی
نظام بانکی» تأکید کرده و برای دستیابی به این مهم،
راهکارهایی چون ایجاد انضباط پولی ،رهایی از ربای
قرضی ،تولید عادالنه خلق پول بانکی و بهرهمندسازی
عادالنه آحاد مردم جامعه از خدمات پولی را پیشنهاد
میکن��د .وی ادام��ه داد :از آنجا که بر اس��اس قانون
عملی��ات بانکی بدون ربا ،بخ��ش عمده فعالیتهای
شبکه بانکی در کش��ور در ارتباط با مردم ،در بخش
تجهیز و تخصی��ص منابع پولی ،در قالب قراردادهای
بانکی صورت میپذیرد ،نقش این قراردادها در تحقق
عدالت در نظام بانکی بسیار مهم و اساسی است.
اس��تادیار دانش��گاه ش��یراز خاطرنش��ان کرد :نتایج
بررس��یهای مقاله حاضر نش��ان میده��د که وجود
شروط یکجانبه و غیرمنصفانه در قراردادهای بانکی،
از قبیل عدم مشارکت بانک در زیان حاصل از قرارداد،
تملیک مجانی س��ود مورد انتظار از سوی تسهیالت
گیرن��دگان به بانک ،تضمین یکجانبه س��ود به نفع
بان��ک و  ...از جمله مهمترین چالشهایی اس��ت که
عدالت معاوضی (ق��راردادی) را در قراردادهای بانکی
مخدوش کرده و ش��بهه «أکل مال بباطل» را نیز در
این قراردادها تقویت میکند .دکتر مبین افزود :امری
که با بس��یاری از اصول حقوقی و موازین ش��رعی در
تضاد آشکار است .از این رو ضروری است که با اصالح
مق��ررات بانکی ،وجود چنین ش��روطی در قراردادها
محدود ش��ده و بانک مرکزی با اعمال نظارت جدی
در تنظی��م قراردادها ،مانع درج چنین ش��روطی در
قراردادهای بانکی شود.
دکتر عل��ی افس��ری دانشآموخته مقط��ع دکتری
دانشگاه عالمه طباطبائی در این نشست تخصصی با
موضوع سخنرانی «تحلیل راهکارهای تحقق عدالت
اقتص��ادی با تأکید بر رفتارهای عادالنه مردم» گفت:
عدال��ت از مهمتری��ن اصول اقتصاد اس�لامی بوده و
توجه به راهکارهای تحقق عدالت ،اهمیت ویژهای در
طراحی الگوی پیشرفت کشور دارد .عدالت اقتصادی
از دیدگاه اسالمی ،یک مفهوم چندبعدی است که ابعاد
آن شامل عدالت بازتوزیعی ،عدالت مبادالتی ،عدالت
تولیدی و عدالت مصرفی میباشد .وی ادامه داد :یک
مس��ئله بحثبرانگیز در حوزه اقتصاد ،رابطه عدالت و
رشد اقتصادی است .در این باره این ابهام وجود دارد
ک��ه پرداختن مطلق به هدف عدالت میتواند رش��د
اقتصادی را در جامعه محدود کند.
ای��ن پژوهش��گر افزود :در ای��ن پژوه��ش ،دو راهکار
دستیابی به عدالت اقتصادی مورد تحلیل قرار میگیرد.
راه��کار اول ،مداخله دولت به ص��ورت وضع و اعمال

قوانین و از جمله سیس��تم مالیات است و راهکار دوم
هدایت ترجیحات و رفتارهای مردم به س��متی است
ک��ه عدالت را در ابعاد گوناگ��ون آن برقرار کند .دکتر
افسری گفت :در این پژوهش بر نقش فضایل اخالقی
بهویژه نوعدوستی و بخشش و رفتارهای عادالنه مردم
در برقراری عدالت اقتصادی تأکید ش��ده و با استفاده
از روش توصیفی -تحلیلی و همینطور نتایج مطالعات
گوناگون اقتص��ادی ،تأثیر دو راهکار نامبرده بر اجرای
عدالت اقتصادی بررسی میشود .وی خاطرنشان کرد:
بر اساس نتایج این پژوهش ،گسترش فضایل اخالقی
و رفتاره��ای عادالنه در حوزه تقس��یم منافع تولید ،و
همچنین در حوزه بازتوزیع درآمد ،تأثیر منفی بر تولید
و رشد اقتصادی نداشته ،و عدالت اقتصادی را بهطور
کامل محقق میس��ازد ،در حالی که مداخله دولت در
حوزههای نامبرده با عدالت تولیدی سازگار نمیباشد.
دکتر افس��ری :همچنین با توجه به تأکید اس�لام بر
رفتارهای عادالنه در تحقق عدالت اقتصادی میتوان
نتیجه گرفت که عدالت اقتصادی مورد نظر اس�لام با
رشد اقتصادی ،هماهنگ و سازگار است.
همچنین دکت��ر علیرضا نصرتی دکت��رای مدیریت
آیندهپژوه��ی ،کارش��ناس وزارت تع��اون ،کار و رفاه
اجتماعی در این نشست تخصصی با موضوع سخنرانی
«واکاوی الزام��ات تحق��ق س��ند الگوی پیش��رفت؛

اخبار مرتبط

حجتاالسالم دکتر مصباحی مقدم:

الگوی اسالمی ایرانی پیشرفت بر نظریه مبنایی
عدالت با «روش توازن حقمدار» تأکید دارد
و با کالبدشکافی ریشههای «عدم توازنها» به
دنبال حل مسائل اجتماعی ،اقتصادی و فرهنگی
است تا راهکارهای برونرفت از چالشهای
پیشرو را در پنج دهه آینده ارائه کند

پسنگری موقعیت بخش تعاونی در تقسیم کار ملی»
گفت :تقس��یم کار ملی به عنوان یک الزام اساسی در
تحقق س��ند الگوی پیش��رفت میتواند جایگاه کالن
بخشهای اقتصادی را به جهت اولویتها ،راهبردها و
سیاستها ،شفاف و پایشپذیر کند .هدف این تحقیق
دستیابی به الگویی است که چگونگی تقسیم کار ملی
برای بخش تعاونی با توجه به گفتمان الگوی پیشرفت
را مش��خص و جهتگیری صحیح حرکت به سمت
موقعیت مطلوب را ارائه کند .وی ادامه داد :برای این
منظور از روش الگوسازی داده بنیاد و متعاقب آن فن
پسنگری در آیندهپژوهی که مستلزم نگاهی معکوس
از نقطه مطلوب به وضعیت موجود است استفاده شده
اس��ت .دکتر نصرتی افزود :تحقی��ق به جهت هدف
توس��عهای -کاربردی اس��ت و مصاحبه عمیق با 15
نفر از خبرگان بخش تعاونی ،فراهمکننده کدهای باز،
محوری و انتخابی مورد نیاز طراحی الگو بوده است.
دکتر نصرتی گفت :مطابق نتایج تحقیق ،مقیاسپذیری و
شبکهسازی توأم تعاونیها مهمترین راهبرد متمایزکننده
بخ��ش تعاونی از بخشهای دولتی و خصوصی اس��ت.
چهار گام «اتخاذ جهتگیریهای راهبردی منطبق با
سند الگوی پیش��رفت»« ،تحلیل چشمانداز و تعمیق
پیوندهای اجتماعی -اقتصادی»« ،تحلیل منطق راهبرد
مقیاسپذیری و شبکهس��ازی» و «اجرای راهکارهای
عمودی و افقی راهبرد مقیاسپذیری و شبکهس��ازی و
نظارت بر آن» مسیر ایفای نقش بخش تعاونی در سند
الگوی پیشرفت را میسر میسازد.
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دکتر اکبرزاده اعالم کرد:

اخبار مرکز

6

بررسی چالشهای پیش رو
برای اجرای الگوی اسالمیایرانی
پیشرفت

دکتر هادی اکبرزاده ،دبی��ر کنفرانس الگوی
اس�لامی ایرانی پیش��رفت در هشتمین دوره
کنفرانس الگوی اس�لامی ایرانی پیشرفت که
در دانشگاه تهران برگزار شد ،با اشاره به اینکه
این کنفرانس ب��ا موضوع “الگوی پیش��رفت:
پیش��رانها ،چالشها و الزامات تحقق” برگزار
میشود ،گفت :این کنفرانس در حالی برگزار
میش��ود که پس از هش��ت سال تالش جمع
کثیری از صاحبنظ��ران ،طراحی این الگو به
مرحله نهایی نزدیک ش��ده است .وی با بیان
اینکه س��ند الگوی اسالمی ایرانی پیشرفت از
سال  ۱۴۰۰شمسی شروع به اجرا خواهد شد،
در این باره خاطر نشان کرد :ما در کمتر از دو
سال باقی مانده باید این سند را تکمیل کنیم
و از حوزه نظر وارد حوزه عمل شویم که برای
عبور موف��ق از نظریه به عم��ل با چالشهای
جدی روبهرو هس��تیم .دکتر اکبرزاده با تأکید
ب��ر اینک��ه ما در ع��دم تحقق کامل اس��ناد و
برنامهها ،کارنامهه��ای طویلی داریم ،در عین
حال خاطر نشان کرد :مهمترین چالش اسناد
تدوین ش��ده ع��دم ضمانت اج��رای آنها بوده
است.
وی در بخش دیگ��ری از صحبتهای خود با
طرح این سؤال که چرا بسیاری از سیاستها
و برنامههای کشور موفق نبودهاند و آیا مشکل
در فرایند تدوین این اسناد بوده است ،در این
ب��اره توضیح داد :هدف م��ا در این کنفرانس
این اس��ت که به چنین سؤاالتی پاسخ متقن
داده ش��ود .به گفت��ه دبیر کنفران��س الگوی
اس�لامی ایرانی پیش��رفت در هشتمین دوره
این کنفرانس ۳۲۰ ،مقاله به دبیرخانه ارسال
شده است که از این تعداد  ۱۵۸مقاله انتخاب
شد .از این تعداد  ۹۶مقاله در قالب پوس تر و
بقیه به صورت شفاهی ارائه میشوند.

رئیس اندیشکده سیاست مرکز الگو:

ارتقای هر چه فراتر کارآمدی ساختاری سیاسی از برترین چالشهای
سیاسی فرارو است
دکت��ر علیرض��ا ص��درا (رئی��س
اندیشکده سیاست و استاد دانشگاه
تهران) با اعتقاد به اینکه از برترین
چالشهای سیاس��ی فرارو ارتقای
هر چه فراتر کارآمدی س��اختاری
سیاس��ی پیش��رو و کارآم��دی راهبردی سیاس��ی
پیشبر اس��ت ،گفت :کارآمدسازی ساختاری فراهم
آمده کارآمدس��ازی س��اختاری حقوقی و قانونی و
نیز کارآمدسازی س��ازمانی اداری و اجراییسازی و
جاریسازی الگوی پیشرفت است.
دکتر علیرضا صدرا در نشس��ت تخصصی سیاست
و امنیت پیش��رانها و الزامات تحقق الگو با موضوع
مقال��ه «پیش��رانها ،چالشها و الزامات سیاس��ی
تحقق الگوی اسالمی ایرانی پیشرفت» گفت :تدابیر
سیاسی ،چالش ارتقای هر چه فراتر کارآمدی ملی
و بهویژه دولتی و گفتمانسازی ،الزام اراده عمومی
و عزم جدی ملی از پیش��رانها ،چالشها و الزامات
سیاسی تحقق الگوی اسالمی ایرانی پیشرفت است.
وی ادام��ه داد :کارآمدس��ازی راهب��ردی ه��م ب��ه
معنای کارآمدس��ازی کارگزاری سیاس��ی دولت و
دولتس��ازی کارگزار کارآمد اعم از سیاستگذاری
و سیاس��تمداری یعنی ترسیم سیاستها و اعمال
آنها است.
تدابیر سیاسی ،چالش ارتقای هر چه
فراتر کارآمدی ملی و بهویژه دولتی و
گفتمانسازی ،الزام اراده عمومی و عزم جدی
ملی از پیشرانها ،چالشها و الزامات سیاسی
تحقق الگوی اسالمی ایرانی پیشرفت است

در ادامه دکتر س��یدمحمدمهدی غمامی ،استادیار
و عض��و هیئت علمی دانش��کده معارف اس�لامی
و حق��وق دانش��گاه ام��ام ص��ادق (ع) ب��ا موضوع
مقاله«الزام��ات و قواع��د مناظ��رات انتخابات��ی در
نظام سیاسی مردمس��االری دینی (با تأکید بر بند
 51الگوی پایه اس�لامی ایرانی پیش��رفت)» گفت:
انتخاب��ات در جمهوری اس�لامی ای��ران با توجه به
نظریه مردمساالری دینی باید به انتخابی بینجامد
که منتخب به وعدههایی که در چارچوب انتخابات
داده ،صادقانه پایبند باشد.
وی ادام��ه داد :ام��روزه برای برگ��زاری هر چه بهتر
انتخابات ،اس��تفاده از شیوههای مش��روعّ ،
جذاب و
البته مسالمتآمیز متناس��ب با مبارزات انتخاباتی
قابل توج ه ِکنشگران است.
عضو هیئت علمی دانش��گاه امام ص��ادق (ع) افزود:
همچنین بهترین ش��یوه برای آشنایی با نامزدهای
انتخاباتی ،ش��ناخت صحیح تفک��رات و برنامههای
انتخابات��ی در قالب تض��ارب آرای مابین نامزدها با
رعایت اصول اخالقی و البته صراحت لهجه آنها است
که تجربه سه دوره اخیر انتخابات ریاست جمهوری،
توسط رسانه ملّی ،بیانگر تجربیاتی در تهافت است.
دکتر غمامی گفت :این دقت توجه نش��ان میدهد
از ی��ک طرف توجه به امر انتخابات در ذیل مباحث
مربوط ب��ه مردمس��االری دینی در مت��ن «الگوی
پایه اس�لامی ایرانی پیش��رفت» مغفول واقع شده
و از س��وی دیگر در راس��تای تحقق مردمساالری و
گزینش مسئوالن انتخاباتی الزم است سازوکارهای

اختصاصی قانونمند ،شفاف و اخالقی طراحی کرد.
همچنی��ن دکتر عل��ی قربانپ��ور اس��تادیار علوم
سیاسی دانشگاه حکیم س��بزواری با موضوع مقاله
گذار از «الگوی پیش��رفت خطی -نخبهگرایانه» به
«الگوی پیشرفت غیرخطی -مشارکتی» در تحلیل
پیش��رانها گفت :اسناد الگوی پیش��رفت اسالمی
ایرانی ،اسنادی باالدستی است که نصبالعین قوای
سهگانه و نهادهای حاکمیتی خواهد بود که به اعتبار
آن آیندهای مطلوب را برای کش��ور ترس��یم شود.
وی ادامه داد :موانع و اش��کاالت متعددی در مقابل
تحقق آمالهای مرکز الگوی پیشرفت وجود دارد که
باید با اتخاذ تدابیر الزم و بهرهگیری از دیدگاههای
مختلف در جهت اعتالی اه��داف خود اهتمام وافر
کند .استادیار علوم سیاسی دانشگاه حکیم سبزواری
اف��زود :از جمله این موانع و اش��کاالت ،وجود رویه
خط��ی -نخبهای که در پساپش��ت پیشفرضهای
حاکم بر الگو وجود دارد ،در حالی که شرایط حاکم
بر جهان پیرامون ،به علت وجود پیشرانهای متکثر،
کام� ً
لا متفاوت و به صورت غیرخطی -مش��ارکتی
است.
دکتر سیدابراهیم سرپرستسادات ،استادیار دانشگاه
عالمه طباطبائی هم با موضوع مقاله «خطوط قرم ِز
الگوی پیش��رفت جمهوری اس�لامی ایران» گفت:
جمهوری اس�لامی ،گفتمان سیاس��ی منحصر به
فردی در میان گفتمانهای مطرح در جهان است،
بنابراین خطوط قرمز مختص به خود را دارد.
وی ادامه داد :یکی از الزامات تحقق هر گونه سند در
جمهوری اس�لامی ،توجه واقعی به خطوط قرمز در
تدوین آن است.
این اس��تادیار دانشگاه عالمه طباطبایی خاطرنشان
کرد :در پاسخ به این پرسش اصلی که خطوط قرمز
تدوین الگو کدماند؟ یا مؤلفههای مهم خطوط قرمز
در تدوین الگو چه مواردی هستند؟ با عطف توجه به
ماهیت انقالب و نظام جمهوری اسالمی ،آرمانهای
تاریخ��ی مل��ت ای��ران و قانون اساس��ی جمهوری
اس�لامی ،مواردی چون والی��ت امر ،حاکمیت ملی
و مردم��ی ،اس��تقالل ،آزادی و عدالت مورد توجه و
بازشناس��ی قرار گرفتند تا اولویت واقعی دادن و نه
شعاری به آنها به تدوین کنندگان سند بازگو شود.
دکتر سرپرست سادات یادآور شد :یافتهها نشان داد
هم اسالمیت نظام و هم آرمانهای واقعی ملت ایران
در طول تاریخ پشتیبان آن مؤلفهها هستند و از این
رو هر گونه غفلت ،تغافل یا برخورد شعارگونه با این
مؤلفهها ،سند الگوی اسالمی ایرانی پیشرفت و خود
امر پیشرفت و توسعه را در نهایت ناکام خواهد کرد.
دکتر علی آقاجانی ،استادیار ،پژوهشگر حوزه علمیه
قم و مدرس دانشگاه قم و المصطفی در این نشست
تخصص��ی با موض��وع مقاله «چالشه��ا و ابهامات
کالمی سیاس��ی در س��ند الگوی پیشرفت اسالمی
ایرانی» گفت :پیشنویس سند الگوی اسالمی ایرانی
پیش��رفت که انتظار میرف��ت در حوزه چالشهای
کالمی سیاس��ی بتواند کاری عمیق و ماندگار ارائه
دهد ب��ا وجود تالشه��ای عالمانه ص��ورت گرفته
نتوانسته است نظریه ش��فاف و تفصیلی مؤثری به
ی��ادگار بگ��ذارد .وی ادام��ه داد :از این رو همچنان
ابهامات و چالشهای س��احت کالمی سیاس��ی که
مهمترین مبحث الگوی پیش��رفت اس��ت نتوانسته
پاسخی دقیق و جامع دریافت دارد.
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عزم ،بزرگترین سرمایه و پشتوانه برای پیشرفت عزتمندانه و تحولآفرین
آی��تاهلل دری نجفآبادی با اعتقاد به
اینکه عزم و اراده بزرگترین سرمایه و
پشتوانه برای هر پیشرفت تحولآفرین
اس��ت ،گفت :از اینرو باید بسترهای
الزم را برای تحق��ق آن فراهم کرد و
مبانی اعتقادی ،فکری ،اخالقی و اجتماعی آن را تقویت
کرد .آیتاهلل قربانعلی دری نجفآبادی ،نماینده ولی فقیه
در استان مرکزی ،تهران در نشست تخصصی کلیات الگوی
پیشرفت با موضوع مقاله «ضرورت مسئولیتپذیری ،عزم
و اراده ملی در راه تحقق آرمانها» در این مراس��م اظهار
داش��ت :آنچه ضروری اس��ت اجماع عقال ،اندیشمندان،
خردمندان و جناحهای سیاس��ی ،اعتق��ادی و فکری در
راستای اهداف و آرمانهای عمیق اسالمی و ملی و تالش
و مجاهدت در راه وصول به قلههای عزت و ش��رف است.
وی ادامه داد :به گونهای که تکانههای داخلی و بینالمللی
و چالشهای ش��یطان بزرگ و عمال فاسد آنها نتواند در
عزم و اراده ملت بزرگ ما کمترین خللی ایجاد کند.
در ادامه این نشس��ت تخصص��ی دکتر اله��ام امینزاده
دانش��یار دانش��گاه با موضوع مقاله «راهکارهای حقوقی
تحقق الگوی اسالمی ایرانی پیشرفت» گفت :نباید چنین
سندی تکراری ،غیرتکلیفی ،شعاری ،مبهم و یا معارض با
سایر اسناد باالدستی باشد.
تدابیر سیاسی ،چالش ارتقای هر چه
فراتر کارآمدی ملی و بهویژه دولتی و
گفتمانسازی ،الزام اراده عمومی و عزم جدی
ملی از پیشرانها ،چالشها و الزامات سیاسی
تحقق الگوی اسالمی ایرانی پیشرفت است

وی ادامه داد :تجربه تدوین اسناد باالدستی نشان میدهد
نبود اطالع از این اسناد و نداشتن التزام به اجرای آنها در
میان مسئوالن ،نخبگان و مردم سبب کندی حرکت در
راستای اهداف پیشبینی شده برای ساماندهی حکمرانی
در کش��ور شده است .این دانش��یار دانشگاه تهران افزود:
فلسفه تدوین الگوی پیشرفت اسالمی ایرانی بر اساس نظر
رهبری در دهه  80این بوده است که «بدون نقشه جامع،
دچار سردرگمی خواهیم شد» .همچنان که طی این 30
سال ،به حرکتهای بیهدف مبتال بودیم.
دکتر امینزاده با بیان اینکه راه و الگوهای باالدستی مدون
پیش��ین در ایران مشابه کشورهای پیشرفته تحقق پیدا

نکرده است ،افزود :از اینرو باید برای پیشگیری از چنین
فرجامی برای «الگوی اس�لامی ایرانی پیشرفت» ابتدا به
یک آسیبشناس��ی دقیق و کارشناس��انه از علل تحقق
نیافتن اس��ناد پیشین پرداخته ش��ود و سپس برنامهای
عملیاتی و منعطف برای الگوی پیش��رفت ،ذیل افقها و
تدابیر ،طراحی شود.
دکتر رضا منصوری ،استاد دانشگاه صنعتی شریف هم با
موضوع مقاله نقد «الگوی پای��ه در حوزه علم ،فناوری و
نوآوری» گفت :در این س��ند برخی هدفها صریح اعالم
ش��ده ام��ا در اجرا ابهام دارند که با تصریح در اس��تنباط
خودم به آنها نقد دارم.
وی با انتقاد به اینکه به وضعیت کش��ورهای دنیا در سال
 ۱۳۴۴توجهی نمیشود ،پس بنابراین در مقایسه مشکل
خواهیم داشت ،افزود :همچنین مشکل اجر به هیچ وجه
در نظر گرفته نمیشود به خصوص از این باب که تجربه
جمهوری اسالمی در  ۴۰سال گذشته معیاری برای آینده
است که نمیتوان از آن در گذشت.
همچنین دکتر محمد شاهدی عضو وابسته فرهنگستان
علوم جمهوری اس�لامی ایران با موض��وع مقاله «اخالق
اس�لامی عامل ریش��های و ضرورت اج��رای طرح تحول
س�لامت اجتماعی معنوی» گفت :اصلیترین مش��کل
جامعه ما ضعف اخالق اس�لامی اس��ت .باید پیش از هر
اق��دام دیگر آغاز به اصالح با هم��ه توان و با همه قوا و با
همه روشهای ممکن بکنیم.
وی ادام��ه داد :اگر غفلت کنیم جامعه اس�لامی ایران در
خطر جدی اس��ت و آیندهای نامطلوب در انتظار جامعه
اس��ت .درس��ت اس��ت که هنوز افراد ایثارگر و با اخالق
اسالمی با درصد نه غالب در جامعه وجود دارد ،اما درصد
زیادی از آنها که در اجرا مشغولاند و قرار است این جامعه
را اداره کنند.
دکتر زهره الهیان عض��و گروه آیندهنگری ،نظریهپردازی
و رص��د کالن س�لامت فرهنگس��تان علوم پزش��کی با
موضوع مقاله «تدوین الگوی اس�لامی ایرانی پیش��رفت
در حوزه س�لامت؛ مبنای طب در تمدن نوین اسالمی»
گفت :مفهوم تمدن نوین اس�لامی و تالش برای احیا یا
شکلگیری تمدن نوین اسالمی که مورد تأکید در بیانیه
گام دوم و ابالغیه الگوی پایه اس�لامی ایرانی پیش��رفت
است ،ریشه تاریخی در جهان اسالم دارد.
وی ادام��ه داد :در اندیش��ه متفکران مس��لمان و برخی
اندیشمندان غربی دین نخستین منبع تمدن است ،البته
تمدن غرب نیز در چارچوب فکری و فلس��فی غرب و بر

اساس مبانی و باورهای مکاتب غربی شکل گرفته است.
این عضو گروه آیندهنگری ،نظریهپ��ردازی و رصد کالن
س�لامت فرهنگس��تان علوم پزش��کی افزود :بیش��ک
تمدن نوین اس�لامی همانطور که از ن��ام آن بر میآید
در چارچوب و پارادایم مبانی اس�لامی ش��کل میگیرد،
همانطور که در متن الگوی پایه به عنوان طلیعه تمدن
نوین اسالمی بر این اصل تأکید شده است.
دکتر الهیان خاطرنشان کرد :از این رو آرمانها و ارزشها،
فرازمانی -فرامکانی و جهت بخش پیشرفت است و مبانی
و آرمانها و ارزشهای اس�لامی وجه اس�لامیت الگو را
تضمین میکند .در واقع همین رویکرد است که به عنوان
یک مزیت رقابتی میتواند مس��یر ما به سوی مرجعیت
علم��ی را هموار کند ،چون صرفاً دنبال��هروی از غرب در
مسیر علمی با همان چارچوب فکری و فلسفی غرب ما را
به جایی نخواهد رساند.

اخبار مرتبط

در نشست تخصصی کلیات الگوی پیشرفت مطرح شد:

یک افق قابل تجویز به همه ملتهای در
جستجوی پیشرفت در مسیر منتخب این است که
از انواع داشتهها و سرمایههای مادی و معنوی
خود بهصورت بهرهور و اثربخش با رعایت
الزامات زمان و مکان استفاده کنند

دکت��ر رضا مه��دی اس��تادیار گروه مطالع��ات آیندهنگر
پژوهش��کده مطالعات فرهنگ��ی و اجتماعی وزارت عتف
هم در این نشست تخصصی با موضوع مقاله کنکاشی در
«تدابیر الگو» :ضرورت ابهامزدایی و همسویی با فرازهای
«افق» گفت :دستیابی به پیشرفت ،مستلزم یک طرح و
نقشه نظاممند است و همه الزامات و بایستههای تدابیر و
افق پیشرفت در یک زمان و در یک برهه معین ،اولویت و
رجحان همتراز و همسنگ ندارند.
وی ادام��ه داد :یک افق قابل تجویز به همه ملتهای در
جستجوی پیشرفت در مسیر منتخب این است که از انواع
داش��تهها و س��رمایههای مادی و معنوی خود بهصورت
بهرهور و اثربخش با رعایت الزامات زمان و مکان استفاده
کنند.
دکتر مهدی یادآور شد :مصداق چنین تجویز جهانشمولی
برای ملت بزرگ ایران میتواند در ب ه صحنه آوردن همه
داش��تههای مادی و معنوی زیستبوم ایران و دین اسالم
تعبیر شود.

انعقاد تفاهمنامه همكاري میان مركز الگوي اسالمي ايراني پيشرفت
و مركز مطالعات راهبردي و آموزش وزارت كشور

هستند .با توجه به ضرورت بهرهمندي از این ذخیره
ارزشمند مدیریتی ،تفاهمنامهای ميان مركز الگوي
اسالمي ايراني پيشرفت (به نمايندگي دكتر هادي

اخبار مرکز

تحققپذیری سند الگوی اسالمی
ایرانی پیش��رفت به عنوان س��ند
باالدس��تی اس��ناد راهبردی نظام
جمهوری اس�لامی ایران و اجرای
مراح��ل مختل��ف آن نیازمن��د
مش��ارکت گس��ترده و س��ازنده
آحاد مردم و تمامی دس��تگاهها و
بخشه��ای مختلف اداره کش��ور
و اس��تفادۀ حداکث��ری از دان��ش،
تجربه و توانمندی سرمایه انسانی
است .در این راستا ،وزارت کشور و امتداد مدیریتی
آن در اس��تانها ،به عنوان عرصۀ عملیات و اجرای
برنامههای این تح��ول ،از نقش بیبدیلی برخوردار

اكبرزاده) و مركز مطالعات راهبردي
و آم��وزش وزارت كش��ور (ب��ه
نمايندگي دكتر جالل درخشه) روز
دوشنبه 16 ،اردیبهشتماه 1398
منعقد شد .موضوع این تفاهمنامه،
همکاری مشترک میان دو مرکز در
زمینه انجام فعالیتهای مطالعاتی و
آموزشی مشترک ،مبادله اطالعات
و نتای��ج پژوهشه��ا و مطالعات و
تس��هیل دسترس��ی به امکانات و
اطالعات یکدیگر با هدف تکمی��ل و ارتقای الگوی
اسالمی ایرانی پیش��رفت و فراه م کردن زمینههای
اجرایی آن است.

7
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دکتر اکبرزاده:

اخبار مرکز

8

سال آینده سالی مهم و تعیین
کننده برای تکمیل سند الگوی
اسالمی ایرانی پیشرفت
دبیر هش��تمین کنفرانس الگوی اسالمی ایرانی پیشرفت با
بیان اینکه سال آینده سالی مهم و تعیین کننده برای تکمیل
سند الگوی اسالمی ایرانی پیشرفت است ،گفت :مطالب ارائه
شده در هشتمین کنفرانس پس از دستهبندی در کارگروه
مربوطه بحث و بررس��ی و در اصالح س��ند از آنها اس��تفاده
میشود.
دکتر هادی اکبرزاده با بیان اینکه بر اساس جدول زمانبندی
باید طی یکسال آینده الگو نهایی و برای تقدیم به مقام معظم
رهبری آماده شود ،در ادامه اظهار کرد :پس از تأیید سند به
بخشهای مختلف حاکمیتی برای اجرا ابالغ میشود.
وی از اندیش��مندان ،دانشمندان و صاحبنظران خواست تا
در یکس��ال باقی مانده و تدوین نهایی سند مشارکت کنند،
افزود :البته پیشبینی میش��ود ضمان��ت اجرایی مهمترین
چالش خواهد بود.
دبیر هش��تمین کنفرانس الگوی اسالمی ایرانی پیشرفت با
بیان اینکه پس از پایان کنفرانس از مطالب دستهبندی نکات
اساسی اس��تخراج و کار بازخوانی آغاز میشود ،خاطرنشان
کرد :از مجموع مقاالت ارائه ش��ده  3دس��ته نکات از جمله
چالشهای تحق��ق الگو ،الزامات برای تحق��ق الگو و نکات
مربوط به متن سند (ابهامات و نقدها و ضرورتها) است.
دکتر اکب��رزاده ترجیح منافع ش��خصی و گروهی بر منافع
جمع��ی و مل��ی ،وضعیت اقتص��ادی کش��ور از جمله تک
محصول��ی ،فس��اد و بی��کاری و تحریمه��ای بینالمللی را
از چالشه��ای تحق��ق الگو برش��مرد و اف��زود :تعارضات و
دوگانگیهای ساختاری -ارزشی و هنجاری در جامعه ایران،
فقدان فهم مشترک و وفاق بیناالذهانی جامعه ایران بر سر
اهداف کلی ،فقر علم پذیری و محاسبه نگری در میان مردم
و سیاستمداران و نابسندگی حوزه مطالعاتی و ادبیات علمی
الگو از دیگر چالشهای تحقق الگوی اسالمی ایرانی پیشرفت
است.
وی پذی��رش اجتماع��ی الگو ،ع��زم و اراده ملی همه جانبه
مسئوالنه و فراگیر ،ترویج و عمومیسازی الگو به مثابه یک
پارادایم در مسیر پیشرفت ،ایجاد وفاق در مورد الگو در میان
نخبگان فک��ری و کارگزاران اجرایی و ایج��اد امیدواری در
مردم به ویژه جوانان از الزامات تحقق الگو دانس��ت و گفت:
تعیین ضمانت اجرا و سازوکار نظارت بر حسن اجرای الگو،
ضرورت تعریف جایگاه الگو در هرم قانونی کشور و طراحی
یک نگاشت نهادی کالن و نظاممند برای تقسیم کار ملی از
دیگر الزامات تحقق الگو است.
دبیر هش��تمین کنفرانس الگوی اس�لامی ایرانی پیشرفت
التزام به اص��ل برابری فرصتها ،افزایش مش��ارکت زنان و
سیاستگذاری مطلوب رس��انهای را در تحقق الگو ضروری
دانس��ت و خاطرنش��ان کرد :نداش��تن تمایز س��ند الگو با
سیاستهای کلی نظام ،عدم تعریف دقیق و ایضاح معنایی
بخشهای س��ند ،ابهام در ارتباط اج��زای الگو با یکدیگر و
فقدان تعریف مش��خص از مفاهیم کلیدی سند از ابهامات
و نقدهای سند است.
دکتر اکبرزاده ابهام در جایگاه بخش رسالت در کلیت سند
و همپوش��انی نامفهوم و مبهم بودن برخی گزارههای افق را
نکات ابهامی و نقدها برش��مرد و افزود :نداش��تن تناسب و
تناظر بین اهداف افق و گزارههای تدابیر و همپوشانی برخی
تدابیر با یکدیگر از دیگر ابهامات است.
وی تعریف دقیق ش��فاف و تفس��یر ناپذیر واژگان و مفاهیم
کلی��دی س��ند و تفکی��ک و مقولهبندی تدابیر بر اس��اس
گزارهه��ای افق را از ضرورتها برش��مرد و اف��زود :توجه به
ش��اخصها و الزامات اس�لامی بودن الگ��و از جمله جانب
محرومی��ن و گ��ذار از روش خط��ی -نخبهگرایانه به روش
غیرخطی -مش��ارکتجویانه در منطق تدوین الگو از دیگر
ضروریات است.
بر اساس این گزارش ،زمینههای تحقق و ضمانتهای اجرا
موضوع نهمین کنفرانس الگوی اسالمی ایرانی پیشرفت در
بهار  99است.

نتایج پژوهشها نشان داد:

افزایش شفافیت ،بومیسازی اثرگذارترین پیشرانها
برای رسیدن به رشد اقتصادی مطلوب
دانش��یار دانشکده مدیریت و حس��ابداری دانشگاه
عالم��ه طباطبائی گف��ت :بر اس��اس نتایج برخی
پژوهشها ،سیاس��تها و رویکردهای بهینه دولت،
افزایش شفافیت ،الگوبرداری از کشورهای پیشرفته
و بومیس��ازی ،ثبات قوانین و سهولت آن ،افزایش
جهانی ش��دن اقتص��اد ب��ه عن��وان اثرگذارترین
پیش��رانها و نقطه تمرکز دولت برای رس��یدن به
رشد اقتصادی مطلوب است.
دکتر س��عید صحت ،در نشست تخصصی اقتصاد
پیشرانها و چالشهای تحقق الگو با موضوع مقاله
«پیشرانهای کلیدی رشد اقتصادی ایران» گفت:
رش��د اقتصادی ،ب��ه دالیل متعددی م��ورد عالقه
اقتصاددانان و دانش��مندان جوامع مختلف بشری
ب��وده و خواه��د ب��ود .افزایش ثروت ،رف��اه ،ایجاد
یکی از اصلیترین مسائل و سؤاالت حوزه
توسعه کشور ،تعیین نحوه تعامل اقتصادی
بهینه با سایر کشورها هم در حوزه تجارت
کاال و خدمات و هم در حوزه ورود و
خروج سرمایه است

اش��تغال و موارد بیشمار دیگری وابسته به رشد و
توسعه اقتصادی یک کشور است.
وی افزود :ه��دف همه تئوریه��ای اقتصادی نیز
ایجاد رشد و توس��عه بوده است .اما هر یک از این
تئوریهای اقتصادی ،با توجه به بستر شکلگیری
خود عواملی را ب ه عنوان پیشرانهای کلیدی رشد
معرفی کردهاند.
دکتر س��عید صحت ادام��ه داد :برای این منظور از
روش پرسش��نامه و دلفی اس��تفاده و نتایج توسط
نرماف��زار میکم��ک اس��تخراج و م��ورد تجزیه و
تحلیل قرار گرفت .سیاستها و رویکردهای بهینه
دولت ،افزایش ش��فافیت ،الگوبرداری از کشورهای
پیشرفته و بومیسازی ،ثبات قوانین و سهولت آن،
افزایش جهانی شدن اقتصاد به عنوان اثرگذارترین
پیش��رانها و نقطه تمرکز دولت برای رس��یدن به
رشد اقتصادی مطلوب در این پژوهش احصاء شده
است.
همچنین دکتر س��یدامین منصوری ،عضو هیئت
علمی و اس��تادیار اقتصاد دانش��گاه شهید چمران
ب��ا موضوع مقاله «غفلت از ت��ابآوری اقتصادی و
اجتماع��ی ،مخاط��رهای کلیدی در پیش��رانهای
الگوی پیش��رفت» گفت :بخشهای معدن ،سپرده
سرمایهگذاری ،تعداد پزشک ،تعداد مراکز درمانی
خصوص��ی ،تع��داد فارغالتحصی�لان تحصی�لات
تکمیلی استان ،نرخ مشارکت اقتصادی ،پروندههای
مختومه جرائم اس��تان نس��بت به کش��ور ،تعداد
خودکش��ی استان نسبت به کش��ور ،تعداد سرقت
استان نسبت به کشور ،رشد مهاجران ورودی ،رشد
مهاجران خروجی ،نرخ ازدواج به طالق ،تعداد افراد
مورد حمایت کمیته امداد اس��تان نسبت به کشور

در وضعیت بحرانی قرار گرفته است.
دکتر حس��ن کیائی اس��تادیار ،دانش��کده معارف
اس�لامی و اقتصاد ،دانش��گاه امام صادق (ع) هم با
موضوع مقاله «جایگاه استراتژی توسعه مبتنی بر
تجارت در الگوی اس�لامی ایرانی پیشرفت» گفت:
یکی از اصلیترین مس��ائل و سؤاالت حوزه توسعه
کش��ور ،تعیین نحوه تعامل اقتصادی بهینه با سایر
کش��ورها هم در حوزه تجارت کاال و خدمات و هم
در حوزه ورود و خروج سرمایه است.
وی با بیان اینکه این مس��ئله با توجه به ش��رایط
سیاسی -اقتصادی کنونی کشور از اهمیت بیشتری
برخوردار اس��ت ،اف��زود :بر اس��اس مبانی اقتصاد
متعارف ،تجارت آزاد یکی از استراتژیهای توسعه
اقتص��ادی به ش��مار میرود و هر چه کش��ورها به
س��مت آزادسازی تجاری حرکت کنند ،زمینههای
توسعه یافتگی در آنها بیشتر میشود.
استادیار دانش��گاه امام صادق (ع) ادامه داد :اما در
این میان ش��واهدی وجود دارد که این مبنا را زیر
سؤال میبرد .به عبارت دیگر تجربه برخی کشورها
نش��ان میدهد حرکت به س��مت تج��ارت آزاد نه
تنها توسعه یافتگی را به ارمغان نیاورده است بلکه
مجموعهای از آسیبها و مشکالت اقتصادی را نیز
ایجاد کرده است.
دکتر کیائی گفت :از این رو تعیین چارچوب تعامل
اقتصادی با خ��ارج در مقاومس��ازی اقتصاد نقش
اساسی ایفا میکند.
دکتر سیدمحمدحس��ن مصطف��وی ،عضو هیئت
علم��ی گروه اقتصاد ایران و توس��عه پژوهش��کده
اقتصاد دانش��گاه تربی��ت مدرس با عن��وان مقاله
«پیشنیاز تمدنس��ازی با نگاهی دینی و تاریخی
با تأکید ب��ر نهادهای سیاس��ی ،قضایی ،فرهنگی
و آموزش��ی» گفت :ادبیات و تئوریهای توس��عه
و ش��کلگیری تمدن ،مس��یر بلندی را پشت سر
گذاشته است .ابتدا نقش سرمایههای فیزیکی مانند
منابع طبیعی و مالی در جهت تولید هر چه بیشتر
مورد تأکید بود؛ بعدها به توسعه که در آن ،به ویژه
تبدیل نیروی انسانی (عامل کار) به سرمایه انسانی
(مهارته��ا ،تخصصها و دان��ش) مورد توجه واقع
شد و سپس سرمایههای اجتماعی و نهادی مدنظر
قرار گرفت که حاصل تعامل نهادها ،ش��هروندان و
دولت بود.
وی ادام��ه داد :به تدریج م��وارد فوق تحت عنوان
«حکمرانی خوب» مطرح ش��د که ش��اخصهای
دیگری مانند س��اختار سیاس��ی ،نظ��ام قضایی را
نی��ز در بر گرفت که در این می��ان ،نقش تعلیم و
تربیت که تجلی فرهنگ جامعه میباشد ،از اهمیت
بسیاری برخوردار شده است.
ای��ن عضو هیئ��ت علمی دانش��گاه تربیت مدرس
گفت :در آموزههای اسالمی به ویژه گرایش شیعی،
بر نقش حاکمیت -دولت و نظام قضایی ،همچنین
علم ،تعلی��م و تربیت ،تأکید ش��ده ک��ه توجه به
مفاهی��م ،مبانی و پیشفرضها و ب��ه روز کردن با
توجه به روح آنها ضرورت مییابد.
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استادیار دانشکده علوم جغرافیایی:

اس��تادیار دانشکده علوم جغرافیایی دانشگاه خوارزمی تهران
ب��ا بیان اینکه مدل مناس��ب ب��رای ایران جهت دس��تیابی
به ق��درت منطق��ه دربردارنده تاکتیکه��ای مختلف چند
جانبهنگری است ،گفت :برای رسیدن به چنین جایگاهی از
دید کنشهای ژئوپلیتیک ،مدل مناس��ب برای ایران مدلی
است که دربردارنده تاکتیکهای مختلف چند جانبهنگری،
نگاه سیستمی به موضوعات و پدیدههای ژئوپلیتیک منطقه
و در نهایت در نظر داش��تن اصول رهبری منطقهای به جای
سلطه منطقهای باشد
وی ادامه داد :دس��تیابی به چنین افق بلندی اگرچه در نگاه
نخست بلند پروازانه مینمایاند ،ولی چنانچه ملزومات آن به
خوبی در نظر گرفته شود و تمهیدات مناسبی اندیشیده شود،
با توجه به توانمندیهای جغرافیای طبیعی و انس��انی ایران
دور از دسترس نیست.
وی خاطرنشان کرد :بنابراین ایران با درک بیشتر واقعیتهای
جغرافیای سیاسی منطقه و در پیش گرفتن نگاه سیستمی
و با روشی چندجانبهنگر میتواند رویکرد منطقهای کارآمدی
داشته باشد.
دکتر علیاکبر جعفری ،دانشیار دانشگاه مازندران ،دانشکده
حقوق و علوم سیاسی در این نشست تخصصی در سخنرانی
خود با عنوان «دیپلماسی فرهنگی ایران و دولتهای اسالمی
ساحلی دریای خزر ،بستری مناسب در تحقق الگوی پیشرفت
اسالمی ایرانی» گفت :فرهنگ و ابزارهای علمی در بسیاری از
موارد ضمیر ناخودآگاه مخاطبان خود را هدف قرار میدهد و
بالطافت و ظرافت غیرشهودی بر الیههای عمیق اذهان ایشان
تأثیر میگذارد ،بنابراین در مقایسه با سایر ابزارهای شایع در
دیپلماسی ،دیپلماسی فرهنگی و علمی با سهولت بیشتری
در الیههای زیرین جوامع و با عمق بیش��تری رسوخ میکند
و بر جای میماند.
وی ادام��ه داد :تجربیات فرهنگی به اف��راد اجازه میدهد تا
به صورت ذهنی و عاطفی درگیر شوند ،بنابراین ،دیپلماسی
فرهنگی ،میتواند نقش مهمی در ایجاد و استمرار پیوندهای

عمیق میان جمهوری اسالمی ایران و کشورهای حوزه دریای
خزر داشته باشد.
دکتر امین نواخت��ی مقدم عضو هیئت علمی گروه حقوق و
علوم سیاسی دانش��گاه محقق اردبیلی در نشست تخصصی
امنیت و سیاست خارجی الزامات و چالشهای تحقق الگو در
سخنرانی خود با موضوع «چالشها و تهدیدات امنیتسازی
در خلیج فارس و رابطه آن با الگوی ایران اسالمی پیشرفت»
گف��ت :با توجه به موقعیت ژئوپلیتیکی و ژئواس��تراتژیکی و
اقتصادی حوزه خلیج فارس ،و تأثیراتی که در اقتصاد جهانی
داش��ته و دارد؛ ای��ن منطقه همواره م��ورد توجه قدرتهای
منطقهای و فرامنطقهای بوده است.
وی ادامه داد :مؤلفههای امنیتساز و تأمین آن ،فقط از طریق
قدرتنظام��ی امکانپذیر نبوده و مهمترین عامل ناامنی در
منطقه عدمتوسعهیافتگی و پیشرفت در عرصههای سیاسی
و فرهنگی و اقتصادی اس��ت .قدرتهای برتر جهانی و نظام
جهانی س��لطه برای جلوگیریاز استقرار امنیت و همکاری
مشترک منطقهای ،از عامل اقتصاد و عدمتوسعه برای ایجاد
بحران و بروز منازعه در سطح منطقه استفاده میکنند بهاین
صورتکه عدمتوس��عه اقتصادی زمین��ه را همبرای دخالت
قدرتهایخارجی در منطقه مهیا میسازد و هم اختالف در
سطح توسعهیاقتصادی موجب ایجاد تنش و منازعه در بین
کشورهای منطقه میشود.
وی یادآور شد :این مسئله پس از انقالب اسالمی با توجه به
حاکمیت مبانی دینی و هویتی بر توس��عه اقتصادی ،توسعه
سیاسی و توسعه روابط خارجی ایران ،نمود عینی کاملی یافته
اس��ت .در چارچوب نظریه امنیت ملی و هستیشناختی آن
و ظرفیت دفاع مقدس در طراحی و تحقق الگوی اس�لامی
ایرانی پیش��رفت و نق��ش امنیت در ارتقاء ای��ن ظرفیت ،به
دلیل تأثیر عمیق امنیت ملی در ایجاد الگوی اسالمی ایرانی
پیش��رفت ،الگویی که همواره مدنظ��ر مقام معظم رهبری و
فرمانده��ی کل قوا حضرت امام خامنهای (مدظلّه العالی) در
راس��تای عزتمندی و سربلندی طرحهای توسعهای کشور،

بوده است ،مطرح شد.
دکتر علیرضا کیقبادی ،در نشست تخصصی امنیت و سیاست
خارج��ی الزامات و چالشهای تحقق الگو در س��خنرانی خود با
موضوع «واکاوی مفاهیم امنی��ت و عدالت در پرتو آیندهپژوهی
دینی» گفت :دین اسالم عالوه بر جامعه آرمانی ،که نوید تحقق
آن را در فرجام تاریخ داده اس��ت ،از پیروان خود انتظار دارد که
با الهام از ش��اخصهای آن جامعه آرمانـی ،بـه اقتضای امکانات
و توانمن��دی اجتماعی خود ،بکوش��ند تا در ی��ک روند تکاملی
حداقلهایی از ویژگیهای جامعه مطلوب اسالمی را محقق سازند.

اخبار مرتبط

مدل مناسب ایران برای دستیابی به قدرت منطقه دربردارنده
تاکتیکهای مختلف چند جانبهنگری است

قدرتهای برتر جهانی و نظا م جهانی سلطه
برای جلوگیریاز استقرار امنیت و همکاری
مشترک منطقهای ،از عامل اقتصاد و عدمتوسعه
برای ایجاد بحران و بروز منازعه در سطح
ن صورتکه
منطقه استفاده میکنند بهای 
عدمتوسعه اقتصادی زمینه را همبرای دخالت
قدرتهایخارجی در منطقه مهیا میسازد
وی ادامه داد :با الهام از آموزههای اسالمی همچون سنتهای
اجتماعی و صبغه عبرتآموزی آن و فلس��فه انتظار ،میتوان
نوعـی آیندهپژوهی دینـی را اس��تخراج کرد که حاصل آن،
ترسیم چشماندازی دقیق از آیندهای آرمانی باشد.
این پژوهشگر گفت :با قرار دادن این آینده مطلوب به عنوان
هدف ،میتوان آیندههای مقدور را به عنوان حلقههای میانی
نیل به ویژگیهای جامعه آماده ظهور ،طراحی و تعریف کرد
که از الزامات تحقق تمدن نوین اس�لامی به شمار میآید .بر
این اس��اس هدف این مقاله ارائه تصوی��ری از آینده در پرتو
اندیش��ه تشیع و بر پایه آیندهپژوهی دینی به عنوان پیشران
تحقق تمدن نوین اس�لامی است که ناگزیر از تبیین قلمرو
مفهومی ،ابعاد و شاخصهایی مانند امنیت و عدالت در قلمرو
آرمان مهدوی است.

فنآوریهاي نوين ارتباطي و سبك زندگي اسالمي -ايراني
دکتر علیرضا نیکخواه (دکتری ارتباطات)

دیدگاه

فرهنگ مفهومي پيچيده ،چندبعدي و گس��ترده است
كه بر تمامی ابعاد زندگی آدمی سایه انداخته و آن را از
هر حیث متأثر میسازد .اگرچه صاحبنظران مختلف
بسته به رويكرد نظري خود ،ویژگیهای متفاوتي براي
فرهنگ برشمردهاند ،در اكثر تعاريفي كه از فرهنگ ارائه
شده ،به گونهای بر الگوهای فكري و رفتاری ریشهدار و
تثبيت شده يك ملت كه ادراکات و رفتار يك جامعه را
شکل داده و هویت آن را میسازد ،تأکید شده است .به
ديگر سخن سبك و شیوه زندگی مادی و معنوی یک
ملت ،عنصر تعيين كننده و بخش جداییناپذیر فرهنگ
است .ش��وراي عالي انقالب فرهنگي ،سبك زندگي را
«ش��يوهها و الگوهاي زندگي روزمره  ...و تمام عادات و
روشهايي كه فرد يا اعضاي يك گروه به آنها خو كرده
يا عم ً
ال با آنها س��ر و كار دارند مانن��د الگوهاي روابط
اجتماعي ،س��رگرمي ،مصرف و لباس و  »...میداند كه
منعكس كننده نگرشها ،ارزشها و جهانبینی فرد و
يا گروه است.
س��بك زندگي ايراني��ان در دوره پيش��امدرن ،عموماً
برخاس��ته از آداب و س��نن مل��ي ،عقايد و مناس��ك
ديني و ارزشها و س�لايق قومي ب��ود .همزمان با آغاز
مدرنيزاس��يون و سرازير ش��دن فناوریهای جديد به
مرزهاي كش��ور ،ايرانيان -كه بخ��ش مهمي از آنان بر
مبناي نظريه راجرز جزو دوس��تداران نوآوري و تجربه
فناوریه��ای نوين قابل طبقهبندی هس��تند -با اخذ
برخي از عناصر و ارزشهای دنياي مدرن و تلفيق آنها

با مؤلفههای سنتي زندگي ،سبك زندگي نويني براي
خود آفريدند .اين فرايند اما چندان بدون مس��ئله نيز
نب��وده و مقاومتهایی را عليالخص��وص در حوزههای
مربوط به جوانان در پي داشته است .انقالب ارتباطات
و ش��کلگیری جامعه ش��بکهای ،موجد نوعي شكاف
ارتباطي نس��بي و در عين حال فزاينده ما بين نس��ل
ِ
جوان و نسلهای پيش��ين در بهرهگیری از رسانهها و
وس��ايل نوين ارتباطي بوده است؛ رسانههایی كه منبع
مسلط فرهنگي در دنياي مدرن به شمار میآیند .اين
مسئله به نگراني از فاصله گرفتن روزافزون نسل جوان
از ارزشهای سنتي دامن زده و در برخي حوزهها نوعي
تفاوت و اختالف ميان نسلي را به دنبال داشته است.
چگونگي مواجهه با اين مس��ئله و اتخاذ يك سياست
اثربخش در برخورد با آن ،موضوع چالش برانگيزي است
كه بحثهای فراوان میطلبد ،اما آنچه نبايد از نظر دور
داشت اين اس��ت كه اوالً هر فنآوری نويني ،به مانند
تمامي دستاوردهاي تمدني بشر ،بسته به نوع استفاده
از آن داراي وجوه مثبت و در عين حال جنبههای منفي
است .ثانياً رويكرد سلبي صرف و برخوردهاي قهرآميز
جهت جلوگيري از ورود و گسترش فنآوریهای نوين،
در درازمدت ناممكن است و پدیدههای مدرن به نحوي
راه خ��ود را به زندگي افراد ب��از میکنند .فناوریهای
وب 2-و ش��بکههای اجتماع��ي ،كيفي��ت برخورد با
آنه��ا نمونههای ملموس و روش��ن در اين زمینهاند كه
در س��الهای اخير علیرغم محدودیتهای رس��مي و

غيررسمي و نيز موضعگیریهای برخي از جریانهای
سنتیتر جامعه ،روز به روز بر محبوبيت و نفوذ آنها به
خصوص در ميان جوانان افزوده شده است.
در اين ميان شايد راهحل اين مسئله نه در برخوردهاي
قهري و آمرانه ،بلكه در ارتقاي دانش عمومي و س��واد
رس��انهای جوانان اس��ت .اگر دانش و فه��م جوانان به
رسميت ش��ناخته ش��ده و به گونهای برخورد شود تا
از خ�لال گفتوگوه��ای منطقي و رواب��ط افقي ،برابر
و دوس��تانه ،قدرت تش��خيص آنان ارتق��ا يافته و نگاه
عمیقت��ری به مزايا و معاي��ب فنآوریهای نوين پيدا
كنن��د ،آثار و تبعات منفي اي��ن فنآوریها به حداقل
خواهد رسيد .در اين ش��رايط میتوان اميدوار بود كه
خود مصرفکنندگان به درجهای از آگاهي برس��ند كه
در عين احترام به ارزشها و آداب س��نتي ،از مواهب و
امكانات مثبت اين رس��انهها و فنآوریهای نوين بهره
ببرند و با تلفيق ظرفیتهای س��ازنده حيات س��نتي
و مدرن ،به الگويي از س��بك زندگي اس�لامي -ايراني
دست پيدا كنند كه پيشرفت فردي و در نگاهي کالنتر
پيش��رفت جامعه را به دنبال داشته باشد .در غير این
صورت به دليل ذات جس��توجوگر و غيرمنفعل نسل
جوان ،تداوم الگوهاي دستوري و از باال به پايين ممكن
اس��ت مقاومت جوان��ان را برانگيخت��ه و اتفاقاً موجب
پذي��رش و دروني كردن جنبههای منفي و معايب اين
فنآوریها از س��وي جوانان و فاصله گرفتن روزافزون
آنها از هويت ناب اسالمي -ایرانیشان شود.
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تأکید دکتر محمدحسین پناهی رئیس اندیشکده امور اجتماعی بر تعریف مشخص و قابل قبولی از
پیشرفت اجتماعی در الگوی اسالمی ایرانی پیشرفت
استاد دانش��گاه عالمه طباطبائی
عنوان کرده اس��ت که با توجه به
اینکه رویکردهای مختلفی درباره
توسعه اجتماعی وجود دارد ،الزم
اس��ت با در نظر گرفت��ن رویکرد
الگوی اسالمی ایرانی پیش��رفت و موضوع محوری
اندیش��کده امور اجتماعی تعریف مش��خص و قابل
قبولی از پیشرفت اجتماعی در این رویکرد ارائه شود،
تا هم مبنای مباحث و مقاالت همایش و هم مبنای
مباحث اندیشکده در موضوعات مربوط به توسعه و
پیشرفت اجتماعی باشد.
دکتر محمدحس��ین پناهی ،اس��تاد دانشگاه عالمه
طباطبائی در نشس��ت تخصصی اجتم��اع الزامات
و چالشه��ای تحقق الگو در مقاله خ��ود با عنوان
«تعریف پیشرفت اجتماعی و ابعاد و مؤلفههای آن
در الگوی اس�لامی ایرانی پیش��رفت» گفت :آنگاه،
بر اس��اس تعریف فوق ،ابعاد و مؤلفههای پیشرفت
اجتماعی مورد بح��ث قرار خواهد گرفت ،به نحوی
که منجر به یک چارچوب مفهومی برای پیش��رفت
اجتماعی ش��ود .چنین چارچوبی میتواند مبنایی
ب��رای مطالع��ات و مباح��ث مربوط به پیش��رفت
ضمن آنکه باید پذیرفت که تعارض و اختالف
یکی از محرکهای اصلی توسعه و پیشرفت در
جامعه به شمار میآید ،اما دامنه اختالف و تشدید
تعارضها ،یا به عبارتی «حجم باالی تعارضات و
همستیزیهای ناشی از آن» در بزنگاههای مهم
نقش اصطکاک بین نیروهای پیش برنده جامعه و
خنثیسازی نیروهای اجتماعی را ایفاء میکند
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اجتماعی در ابعاد مختلف باشد.
این استاد دانش��گاه عالمه طباطبائی افزود :در این
راستا ،ش��اید بتوان مفهوم «پیش��رفت اجتماعی»
را نوعی نگاه بازاندیش��انه به مفهوم جدید توس��عه
اجتماعی ،به معنای خ��اص آن و آثار آن بر جامعه
دانس��ت ،به گونهای که توسعه اجتماعی را فراتر از
قاعدهه��ای از پیش تعیین ش��ده و خطی غالب در
غرب دانست ،بلکه آن را با توجه به شرایط اجتماعی
و فرهنگی و تاریخی بومی ایران تعریف کرد .در واقع،
اجتماعی اس�لامی ایرانی باید به گونهای
پیشرفت
ِ
تعریف ش��ود که برای اهداف ،ارزشها و هنجارهای
دینی و نیز ظرفیت و موقعیت س��رزمینی کشور و
مردم آن قابلیت انطباق داشته باشد.
همچنین دکتر خدیجه س��فیری ،اس��تاد دانشگاه
الزهرا (س) در این نشست تخصصی در مقاله خود
با عنوان «آموزش عالی و توسعه پایدار» گفت :سؤال
این است که آیا آموزش عالی و بالتبع آن دانشگاهها
بر اساس ارکان توسعه پایدار عمل میکنند؟ دانشگاه
پایدار و آموزش پایدار چه مشخصهای دارند.
این استاد دانشگاه الزهرا (س) افزود :آیا دانشگاههای
برتر خارجی و داخلی در اهداف و مأموریتهایشان به
اصول توسعه پایدار پرداختهاند؟ نتیجه تحقیق نشان
داد ک��ه اکثرا ً این امر در دانش��گاههای داخل تحقق

نیافته اما در دانش��گاههای برت��ر خارجی ،مأموریت
جهت رسیدن به توسعه پایدار و تحقق آن وجود دارد.
دکت��ر س��یدمحمد میرسندس��ی ،اس��تادیار گروه
جامعهشناسی دانش��گاه امام حس��ین (ع) ،هم در
نشست تخصصی اجتماع الزامات و چالشهای تحقق
الگو در مقاله خود با موضوع «ویژگی دوگانگیهای
س��اختاری جامع��ه ای��ران و نق��ش آن در کند یا
خنثیسازی پیشرفت جامعه» گفت :جامعه ایرانی
به لحاظ تاریخی از دوگانگیهای قابل توجهی رنج
میبرد .دوگانگیهایی که به لحاظ ش��رایط تاریخی
و جب ِر تغیی��رات اجتماعی پدید آمدهاند اما ،پس از
آن کمت��ر میل به یکپارچگی دوب��اره در آنها دیده
میشود ،به ش��کلی که با نگاهی به جامعه میتوان
مصادیق متعددی از این دوگانگی -چندگانگیها را
در عرصههای مختلف مشاهده کرد.
وی ادام��ه داد :ب��رای نمونه در اقتص��اد میتوان به
ساختار تولید سنتی (صنایع دستی) -ساختار تولید
صنعتی ،کشاورزی سنتی -کشاورزی مکانیزه ،بازار
س��نتی (تیمچه و  -)...بازار مدرن (پاساژ و مال و )...
اشاره کرد.
این اس��تادیار گروه جامعهشناس��ی دانش��گاه امام
حس��ین (ع) افزود :در فرهنگ این دوگانگیها را در
کنش ،هنجار و ارزشهای متفاوت و متعدد میتوان
همچون س��اختار متف��اوت حوزه و دانش��گاه ،نگاه
متفاوت به دنیا و جهان پیرامونی و  ...س��راغ گرفت.
در سیاس��ت به گونهای دیگر این دو -چندگانگیها
خودنمایی میکند :تمرکزگرایی -مش��ارکتجویی،
یکهس��االری -مردمس��االری ،انتص��اب -انتخ��اب
نمونههایی از این دوگانگیها هستند.
دکتر میرسندس��ی خاطرنشان کرد :بنابراین ضمن
آنک��ه بای��د پذیرفت که تعارض و اخت�لاف یکی از
محرکهای اصلی توس��عه و پیشرفت در جامعه به
شمار میآید ،اما دامنه اختالف و تشدید تعارضها،
یا به عبارتی «حجم باالی تعارضات و همستیزیهای
ناشی از آن» در بزنگاههای مهم نقش اصطکاک بین
نیروهای پیش برنده جامعه و خنثیسازی نیروهای
اجتماعی را ایفاء میکند.
دکتر شهال کاظمیپور ،جامعهشناس و عضو هیئت
علمی دانشگاه ،در این نشست تخصصی با مقالهای
با عنوان «جایگاه برنامهریزی در پیشرفت اجتماعی
ایران» گفت :توسعه عبارت است از «افزایش توانایی
جوامع بشری برای مواجهه با پیچیدگیهای بیپایان
محیط��ی» ،اس��تیگلیتز در بحث پارادایم توس��عه،
توس��عه را معطوف ب��ه تحول و توس��عه اجتماعی
میداند که ضمن گسترش افقهای انتخاب و آزادی
افراد ،کاهش فقر و تخریب محیطزیس��ت ،افزایش
بهداش��ت و طول عمر و به طور کلی ارتقاء کیفیت
زندگی را به همراه دارد.
وی ادامه داد :توسعه اجتماعی ،نتیجه مداخله آگاهانه
و تعمدی و با استفاده از ابزارهای «سیاستگذاری»
و «برنامهریزی» ،به منظور به وجود آوردن تغییرات
غیرتصادفی به سمت اهداف مطلوب است.
این جامعهشناس افزود :برنامهریزی به مثابه طراحی
برای ایجاد یک جامعه فعال است که بستر دخالت
آگاهانه مردم را در توسعه فراهم میکند.

دکتر کاظمیپور خاطرنشان کرد :مطالعات انجام شده در
مورد برنامههای توس��عه اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی
ای��ران ،نش��ان میدهد اکثر ای��ن برنامهها ب��ا موفقیت
همراه نبوده و بین سیاس��تگذاری اجتماعی برنامهها با
مقتضی��ات و تغییرات اجتماعی حاصله در جامعه ایران،
تناسبی وجود ندارد .آنچه صاحبنظران مطرح میکنند،
لزوم برنامهریزی برای تحقق توسعه اجتماعی است.
وی تصریح ک��رد :البته نه هر نوع برنامهریزی ،بلکه
برنامههایی که با مش��ارکت ذینفعان تدوین شده
باشند .اهداف را با تکیه بر منابع و امکانات و آمارهای
دقیق ،تعیین ک��رده و به طور مرتب مراحل اجرای
برنامهها ،مورد ارزیابی قرار گیرند.
ای��ن عضو هیئ��ت علمی دانش��گاه گفت :توس��عه
اجتماعی ک��ه بر اس��اس برنامهری��زی هدایتگر،
نظارتمحور و مش��ارکتی محقق شود ،به بهگشت
ظرفیته��ای اجتماعی و از طریق آن به بهگش��ت
ظرفیتهای انس��انی و نهایتاً بهبود کیفیت زندگی
منجر خواهد شد.
اجتماعی اسالمی ایرانی باید
پیشرفت
ِ
به گونهای تعریف شود که برای اهداف،
ارزشها و هنجارهای دینی و نیز ظرفیت و
موقعیت سرزمینی کشور و مردم آن قابلیت
انطباق داشته باشد

دکتر رسول عباسی تقیدیزج ،استادیار گروه تاریخ
و جامعهشناس��ی هم در نشست تخصصی اجتماع
الزام��ات و چالشهای تحقق الگ��و در مقاله خود با
عنوان «چالشها و موانع نهادی و ساختاری توسعه
در ایران از منظر الگوی اس�لامی ایرانی پیشرفت»
گفت :تئوریهای توسعه غربی به خاطر مبانی فکری
و گزارهه��ای اخالقی و اعتقادی که در طراحی آنها
ب��ه کار رفته؛ به ج��ز برخی از ش��اخصهای کلی،
همخوانی با اندیش��ه اس�لامی و فرهن��گ بومی ما
نداش��ته و نمیتواند نیازهای جامعه مسلمان ایران
را ب��رآورده کند .وی ادامه داد :گ��واه این ادعا غلبه
دید فنی و س��ختافزاری به توسعه و تب فراگیر آن
در بین تصمیمگیران و سیاس��تگذاران کالن است
که متأسفانه با ناکامی مواجه بوده و چندان که باید
جامعه را به سمت توسعه رهنمون نساخته است.
این استادیار گروه تاریخ و جامعهشناسی افزود :این
مسئله از آنجا نشئت میگیرد که فهم توسعه به علت
فقدان یک تئوری منس��جم بومی -اسالمی (احصاء
ملزومات توس��عه) و عدم وفاق معنایی بر س��ر آن،
دچار اختالل نظری است.
دکتر عباسی خاطرنش��ان کرد :هدف پژوهش؛ تبیین
عوامل مخل توسعه به لحاظ جامعهشناختی در قالب
یک دس��تگاه نظری بومی است .در این چارچوب نظر
بر این اس��ت که برای تحقق توسعه ،جامعه باید حائز
مجموعه شرایط نظام قواعد در حوزههای کنشی ،تفاهم
و وف��اق معنایی در گنجینههای معن��وی و فرهنگی،
ادخال در حوزههای چهارگانه سیاست ،اقتصاد ،فرهنگ
و اجتماع و علم پذیری و محاسبه نگری باشد ،شروطی
که در جامعه ما حضور کمرنگی دارد.
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گردشگری با رویکرد معنوی ،با ماهیت انسانی مطابقت دارد
رئی��س انجمن علمی گردش��گری
ایران و عضو هیئت علمی دانشکده
علوم گردش��گری دانش��گاه علم و
فرهنگ گفت :گردش��گری در حال
حاضر به عنوان اهرم توسعه بسیاری
از کشورها به شمار میرود و مطابق با آمارهای منتشر
ش��ده جایگاه وی��ژهای را در اقتصاد جهان��ی به خود
اختصاص داده است
دکت��ر محمدحس��ین ایمانی خوش��خو ،در نشس��ت
تخصص��ی معنوی��ت و اخالق الزامات تحق��ق الگو در
س��خنرانی خود با عن��وان مقاله «نقش گردش��گری
ب��ا رویکرد معن��وی در تحقق الگوی اس�لامی ایرانی
پیش��رفت» گف��ت :با این ح��ال پیش��رفت از طریق
گردشگری بدون در نظر گرفتن مبانی کلیدی فلسفه
حرکت انسانی بر روی زمین ،امکانپذیر نخواهد بود و
اگر توسعهای هم به همراه داشته باشد ،موقتی بوده و
مسیر صحیحی را در پیش نخواهد گرفت.
این استاد دانشگاه افزود :از این رو گردشگری با رویکرد
معنوی ،خواهد توانست با ماهیت انسانی مطابقت داشته
و مسیر پیشرفت را هر چه بهتر محقق کند .این رویکرد
هم جهت با مبانی الگوی اسالمی ایرانی پیشرفت قرار
دارد که نگاه همه جانبهای را مطرح میکند.
گردشگری با رویکرد معنوی ،خواهد
توانست با ماهیت انسانی مطابقت داشته و
مسیر پیشرفت را هر چه بهتر محقق کند .این
رویکرد هم جهت با مبانی الگوی اسالمی
ایرانی پیشرفت قرار دارد که نگاه همه
جانبهای را مطرح میکند

دکتر ایمانی گفت :الگوی اس�لامی ایرانی پیشرفت با
هدف ارائه مس��یر حرکت پیشرفت یکپارچه ،نیارمند
ارائه راهکار و اقداماتی اس��ت که این مس��یر را محقق
کند .گردش��گری با رویکرد معن��وی از جمله مفاهیم
جدید در مطالعات گردش��گری به ش��مار میرود که
میتواند به جهت یکپارچه بودن مفاهیم با فلسفه سفر،
گامهای موفقیت را در این مسیر پیشرفت بپیماید.
وی خاطرنش��ان کرد :از این رو در این پژوهش که به
صورت کیفی با استناد به مبانی نظری بر پایه توصیف
و تحلیل انجام گرفت ،در ابتدا ضمن تحلیل و بررسی
الگوی معنویت در گردش��گری ،مبانی الگوی اسالمی
ایرانی پیش��رفت و ارتباط ویژهای که میان این الگوها
وج��ود دارد ،نقش گردش��گری با رویک��رد معنوی در
الگوی اسالمی ایرانی پیشرفت ارائه میشود.
همچنین دکتر محمدجواد رودگر ،دانشیار پژوهشگاه
فرهنگ و اندیشه اسالمی در این نشست تخصصی در
سخنرانی خود با عنوان «بهداشت معنوی (راهبردها،
روشه��ا و باید و نبایده��ا)» گفت :یکی از نعمتهای
جانش��ین نابردار خدای سبحان به انسان ،نعمت قلب
سلیم ،باطن سالم و نفس صاحب صحت مزاج است که
اگر انسان با آگاهی و معرفت همه جانبه از صحت مزاج
جسمانی -روحانی ،س�لامت قلب مادی -معنویاش
مراقبت کند.

وی ادام��ه داد :در حقیق��ت «بهداش��ت معن��وی» را
رعای��ت ک��رده و از اختالل و بیماریه��ای ظاهری و
باطنی پیش��گیری کرده و در ص��ورت کوتاهی در این
امر و عروض عدم اعتدال در مزاجهای جس��م و جان،
به درمانگری بپردازد ،بهداش��ت معنوی را در دو مقام:
الف) رفع؛ ب) دفع نسبت به روح و جان خویش محقق
ساخته است.
دکتر رودگر افزود پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسالمی
افزود :اینک پرس��ش این اس��ت که بهداش��ت معنوی
چیس��ت و راهبردها و روشهای تحقق آن در دو مقام
رفعی– دفعی چه چیزهایاند؟ نوشتار پیش روی پس
از طرح حوزههای مختلف و اقس��ام بهداشت معنوی ،با
اشاره به مکتب اخالقی قرآنی (مکتب اخالق توحیدی،
عبودی -حبی) به دو راهب��رد بنیادین راهبرد معرفت
نفس توأم با روش تزکیه بر مدار شریعت حقه و شهود
فقر وجودی و راهبرد مراقبت نفس توأم با مراقبه قبل و
بعد از عمل به همراه مراعات ادب مع اهلل و عنداهلل ،درک
عظمت خدا و حقارت خود ،دریافت قدرت مطلقه حق
تعالی ،فهم درونی در محضر خدا بودن و چشیدن لذت
عبودیت حق س��بحانه و  ...اشاره کرده که بروندادهای
آنها ،تحقیق و تحقق بهداشت معنوی خواهد بود.
دکتر «فتحاهلل نجارزادگان» ،استاد گروه علوم قرآن و حدیث
دانش��گاه تهران ،پردیس فارابی در این نشس��ت تخصصی
در س��خنرانی خود با عنوان مقال��ه «آموزه خودکنترلی و
مسئولیتپذیری در الگوی اسالمی ایرانی پیشرفت بر پایه
«تقوا اهلل» با اهرم انذار» گفت :اس�لامیت الگوی پیشرفت
در گرو التزام به باورهای دینی اس��ت که گوهر معنایی آن
چیزی جز «توحید» نیست؛ نمود عملی توحید در سطح
جامعه ،رعایت تقوااهلل اس��ت که نقش پررنگی را در درمان
مسئولیت گریزی و تحقق این الگو ایفا میکند.
وی ادام��ه داد :بر این اس��اس ضروری اس��ت این نیرو
تحریک و تقویت شود .بدین منظور این مقاله با روش
توصیفی تحلیل��ی به بیان گونههای انذار (هش��دار به
پن��دارزدگان؛ هش��دار به وقوع تنبیه در دنیا؛ هش��دار
نسبت به کیفرهای نابودکننده در دنیا؛ هشدار نسبت به
کیفرهای دوزخ) و نقش آنها در تحریک و تقویت نیروی
تقوا اهلل پرداخته است و س��پس برای کاربردی کردن
آنها ،فاصله جامعه دینی را با این انذارها نشان میدهد.
دکتر س��یدمهدی س��لطانی رنانی پژوهش��گر حوزه
و دانش��گاه ،دکت��رای علوم ق��رآن و حدیث و مدرس
معارف اس�لامی در این پانل در س��خنرانی با موضوع
مقاله «تحلیل نقش اخالقی رسانهها در تحقق الگوی
پیش��رفت» گفت :امروزه با توجه به گستردگی نقش
رسانههای جمعی در جهان معاصر و کارکرد ویژه آنها
در ش��کلدهی افکار عمومی و نیز ب��ا توجه به وجود
زمینههای مناسب برای انحرافات اخالقی فعاالن این
عرصه ،اهتمام ب��ه رعایت ارزشه��ای اخالقی و ارائه
ش��اخصههای هنج��اری و مطلوب اخالق��ی در حوزه
رسانه و سیاستگذاری رسانهای به جهت تحقق الگوی
پیشرفت ضروری به نظر میرسد.
وی ادامه داد :ش��اخصههای هنجاری اخالق رسانه در
عرصه سیاس��تگذاری رس��انهای و نقش رسانهها در
تحقق الگوی پیش��رفت وامدار اص��ول اخالقی گرفته
شده از جهانبینی و نظام ارزشی اسالم و شامل بایدها

و نبایدهای رفتاری در حوزه مأموریت حرفهای اس��ت
که بحث اصلی این مقاله را تشکیل میدهد.
همچنین دکتر خوان (حس��ین) فرانسیسکو پاردس،
متخصص بیزینس اینتلیجنس ،روانپزش��ک ،مشاور
تکنولو ِژی صندوق توسعه پارک علم و فناوری پردیس،
در پان��ل معنوی��ت و اخ�لاق الزامات تحق��ق الگو در
سخنرانی با عنوان مقاله «پیشرانهای الگوی پیشرفت:
نقش نظام باورها و ارزشها در تحقق پیشرفت» گفت:
نظام باورها و ارزشها در یک کشور از اهمیت بسیاری
برخوردار است چرا که مسیر آینده یک کشور را تعیین
خواهد کرد و سبب پیشرفت آن میشود.
وی ادامه داد :هماکنون ایران از س��مت صهیونیس��م
جهانی با استفاده از رسانههای مختلف به روشی بسیار
مؤثر مورد حمله قرار گرفته اس��ت که آن اس��تفاده از
باالترین س��طح فناوریها میباشد .هدف از این مقاله
ترویج اس��تفاده از این فناوری پیش��رفته برای ارتقای
نظام باورها و ارزشها در تحقق پیشرفت میباشد.
ایش��ان افزود :در این روش دادههای مش��خص درباره
تمام موضوعاتی که بر رفتار انس��انی تأثیرگذار اس��ت
مانن��د دادههای روانش��ناختی ،اجتماعی ،اقتصادی،
پزش��کی ،فرهنگی ،مذهبی و  ...جمعآوری ش��ده و با
استفاده از روش پیشنهاد شده در این مقاله ،به صورت
تخصصی تحلیل شده و سپس مدلهای مختلفی تولید
خواهد شد که بر رفتار گروههای مختلف مردم که مورد
نظر هستند ،تأثیر خواهد گذاشت.
دکتر اکرمالسادات ساداتحسینی دانشیار دانشگاه علوم
پزشکی تهران در این نشست تخصصی در سخنرانی با
موضوع «مدلهای دستیابی به تدابیر پیشران در الگوی
پیشرفت :پرستاری حکیمانه ،الگویی عملکردی برای
مراقبت بر پایه متون اسالمی» گفت :پرستاری از انسان
نیازمند آن است که ابعاد جسمی و روانی وی توأم در
نظر گرفتهش��ود تا به نهایت س�لامت که همان قلب
سلیم است دستیابد .اگرچه انسان با دانش فیزیکی
خود قادر است جنبههایی از ابعاد غیرفیزیکی انسان را
شناسایی کند ولی به علت محدودیت در دانش مادی
قادر نیست همه آن را بیابد.
وی ادامه داد :بنابراین نیازمند دانش��ی برتر اس��ت که
این دانش همان دس��تورات الهی و دانس��تن بایدها و
نبایدهای واقعی در زندگی و عمل بر اساس آن است.
در نظریه حاضر به این توانایی حکمت گفته میش��ود
یعنی عمل بر اساس دستورات الهی و مطابق با نیازهای
واقعی انس��ان و پرستاری حکیمانه یعنی پرستاری بر
مبنای همین دستورات از انسان با در نظر گرفتن همه
جوانب و بر اساس فطرت الهی انسان.
این دانش��یار دانشگاه علوم پزش��کی تهران گفت :در
پرستاری حکیمانه ،پرستار این دیدگاه را پیدا خواهد
کرد که از انسانی که به دلیل بیماری دارای موقعیتی
ممت��از در نزد خداوند اس��ت مراقبت کن��د و در این
فرآیند مراقبت��ی دارای موقعیتی ممتاز ش��ود .دکتر
ساداتحسینی خاطرنشان کرد :پرستاری حکیمانه بر
اساس فرآیند پرس��تاری و با دیدگاه کلنگر به انسان
انجام میش��ود و مهمترین نکته در این فرآیند توجه
به تعالی و ارتقا انسان در طی کردن مراحل بیماری و
دستیابی به سالمت است.

اخبار مرتبط

عضو هیئت علمی دانشگاه علم و فرهنگ:
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اخبار مرتبط

تغییراقلیم ،آلودگی محیطزیست و تخریب خاک
از مهمترین محدودیتهای توسعه پایدار برای کشورها
دبیر اندیشکده آب ،محیطزیست،
امنیت غذایی و منابع طبیعی مرکز
الگوی اس�لامی ایرانی پیش��رفت
گف��ت :تغیی��ر اقلی��م ،آلودگ��ی
محیطزیس��ت و تخریب خاک از
مهمترین محدودیتها و تنگناهای توس��عه پایدار
برای کشورهای مختلف است.
دکت��ر محمدحس��ن روزیطلب ،دبیر اندیش��کده
آب ،محیطزیس��ت ،امنیت غذایی و منابع طبیعی
مرکز الگوی اس�لامی ایرانی پیش��رفت در نشست
تخصصی محیطزیست و آمایش پیشرانها ،الزامات
و چالشهای تحقق الگو در سخنرانی خود با موضوع
«حکمرانی مطلوب آب کش��ور ،چارچوب نظری و
نقشه راه» گفت :تغییر اقلیم ،آلودگی محیطزیست،
تخریب خاک ،نابودی منابع طبیعی ،کاهش نزوالت
آسمانی و کمبود شدید آب از مهمترین محدودیتها
و تنگناهای توسعه پایدار برای کشورهای مختلف ،به
ویژه در مناطق خشک و نیمهخشک جهان میباشد.
وی ادام��ه داد :کش��ور ما نیز در س��الهای اخیر با
کاهش میانگین بارندگی و افزایش متوس��ط درجه
حرارت ،آلودگیهای محیطزیست و تخریب منابع
«زیستبوم پایدار» به عنوان مدلی از جوامع
محلی پایدار یکی از بهترین و بومیپذیرترین
راهحلهای نجات و التیام کره زمین و
موجودات آن برای هر کشوری خواهد بود
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طبیعی (خاک ،مراتع ،جنگلها ،تنوع زیس��تی )...
مواجه شده است.
دبیر اندیش��کده آب ،محیطزیست ،امنیت غذایی و
منابع طبیعی مرکز الگوی اسالمی ایرانی پیشرفت
افزود :س��وء مدیریت و بهرهبرداری بیرویه از منابع
آب موجب کاهش س��طح س��فره آب زیرزمینی در
دش��تهای حاصلخیز ،خشک ش��دن رودخانهها،
تاالبه��ا و دریاچهه��ای کش��ور و در نهایت باعث
مهاجرت بس��یاری از کش��اورزان و روس��تاییان به
شهرها و گس��ترش حاشیهنشینی و ناهنجاریهای
اجتماعی در این مناطق شده است.
دکت��ر روزیطلب گف��ت :ادامه ای��ن روند موجب
مش��کالت و تنگناهای زیادی برای توس��عه پایدار
اقتصادی و اجتماعی کشور خواهد شد.
دکتر محمدحسین رامش��ت استاد دانشگاه اصفهان
در این نشست تخصصی با موضوع سخنرانی «تبیین
مفهومی تعادل فضایی ب ه عنوان یک عامل پیشران در
تدابیر سرزمینی الگوی اسالمی ایرانی پیشرفت» گفت:
تعادل فضایی که ترجمان مفهوم عدالت اجتماعی در
دانش آمایش بنیادین است از جمله محورهای اصلی
در این حوزه به ش��مار میآید و انعکاس��ی از روابط
تخصیص مرجح درامدها در فضای زیستی در سطح
کالن خود است .وی ادامه داد :اگرچه در قلمرو دانش
آمای��ش منظور از تعادل فضایی ،س��هم برخورداری
جوامع از تس��هیالت آموزشی ،بهداشتی و  ...نیست،
ولی کالبدهای مجس��د سرزمینی همواره بیانگر نوع
ارتباط س��اکنین یک س��رزمین در برخ��ورداری از
موقعیتهای مرجح و برابر است.

این اس��تاد دانش��گاه اصفهان افزود :ای��ن مقاله که
برگرفته از رس��اله پسادکتری مورد حمایت معنوی
مرکز الگوی اس�لامی پیشرفت است با هفت متغیر
در حوزه مکان و  21متغیر در قلمرو هویت اجتماعی
و فرهنگ��ی و با اتکا به منط��ق ریاضی در چارچوب
شیوه پدیدارشناسی وضعیت تعادل فضا در ایران را
به واکاوی نشسته و با آزمون سیزده شهر بزرگ در
ایران مرکزی به دستاوردهای ذیل نائل آمده است.
دکتر رامش��ت خاطرنش��ان کرد :تعادل فضایی در
آمای��ش بنیادی��ن در قالب مفه��وم ظرفیت هویت
زیستی که مشتمل بر نگارههای طبیعی و اجتماعی
است تعریف میشود ،با محاسبه نگارههای طبیعی
و نگارههای اجتماعی میتوان وضعیت هر زیستگاه
را در شرایط فعلی در مقایسه با سال مبنا به دست
آورد .با محاسبه چهار مؤلفه سرمایه ،هزینه ،مساحت
و جمعیت میتوان با منطقی ریاضی به متغیرهای
مولد ناتعادلی فضایی در ایران مبادرت کرد.
دکتر منصور ش��اهولی استاد دانش��کده کشاورزی
دانشگاه شیراز هم در نشست تخصصی محیطزیست
و آمایش پیشرانها ،الزامات و چالشهای تحقق الگو
در س��خنرانی خود با موضوع مقاله «روششناسی
تبیینه پیشرانهای الگوی اسالمی ایرانی پیشرفت،
مورد مطالعه :محیطزیس��ت متعال��ی» گفت :واژه
«پیشرانها» گویای آن اس��ت که احتمال بیش از
یک «پیشران» برای الگوی اسالمی ایرانی پیشرفت
میتوان متص ّور شد .حال ،این پرسش مطرح است
که با کدام «پیش��ران» ،الگوی پایه محیطزیس��ت
را بای��د پیش ب��رد؟ این مقاله با تف ّک��ر «انتقادی»،
«منطقی» و «فلس��فی» ،پیش��ران ای��ن الگو برای
ن کرد.
محیطزیست تبیی 
وی ادامه داد :برای این منظور ،با طرح پرسشهای
بنی��ادی انتق��ادی ،جنبههای َس��لبی رویکردهای
محیطزیس��ت مش��خص ش��دند .با تف ّکر منطقی،
ضرورت همسوئی جنبههای ثبوتی این رویکردها با
بُعد معنوی محیطزیست تشریح شدند.
اس��تاد دانشکده کش��اورزی دانشگاه ش��یراز افزود:
با تف ّکر فلس��فی ،این س��خن مالصدرای شیرازی:
«متدلوژی اداره جهان را باید عرضه کرد» برای اداره
محیطزیست امروز بازخوانی شد .تحلیل نتایج نشان
داد «عبودیت خداوند» ،مناسبترین پیشران الگوی
اسالمی ایرانی محیطزیست متعالی است؛ زیرا با سه
امر «مکتوب»« ،محتوم» و «مختوم» وحیانی همسو
ِ
زیست متعالی به
اس��ت؛ یعنی انس��ان از راه محیط
خداوند میرسد.
دکتر ش��اه ولی گف��ت :نیازه��ای این پیش��ران با
روش قیاس��ی ،از بررس��ی وضعیت گذشته تا حال
محیطزیست مشخص شدند؛ روش استقرائی ،ضمن
ترس��یم انتظارات محیطزیس��ت متعالی ،چگونگی
تع ّهد به آنها را ترس��یم کرده و همسوئی همافزایانه
این نیازها با انتظارات زیستمحیطی سازگار با بومی
فنی و معرفتی کشور را مشخص کرد.
وی خاطرنشان کرد :بنابراین ،روششناسی متعالی
تبیین پیش��رانهای الگوهای پایه اس�لامی ایرانی
پیشرفت ،با نقد وضع گذشته تا حال ،نیازهای فنی
و فناورانه؛ و با فلسفیدن ،انتظارات معرفتی موضوع
پژوهش را بر میشمرد .سرانجام ،به طور منطقی این
نیازها را همافزایانه با این انتظارات ،همسو میسازد.

دکت��ر امیرحس��ین علیبیگی عض��و هیئت علمی
دانشکده کشاورزی ،دانش��گاه رازی در این نشست
تخصص��ی با موضوع س��خنرانی «طراح��ی الگوی
پیش��رفت اس�لامی ایران��ی مبتنی بر زیس��تبوم
پایداری» گفت :اتخاذ الگوهای نادرس��ت در توسعه
پایدار مانند فض��ای کلی حاکم بر روند برنامهریزی
برای توس��عه ،موضوعی اس��ت که تالشهای اخیر
برای تبیین و تحقق الگوی پیشرفت اسالمی ایرانی
را مستدل ساخته است.
وی ادامه داد« :زیس��تبوم پایدار» به عنوان مدلی از
جوامع محلی پایدار یکی از بهترین و بومیپذیرترین
راهحلهای نجات و التیام کره زمین و موجودات آن
برای هر کشوری خواهد بود .چرا که نمودی از اجرای
عملی و عینی اصول توس��عه پای��دار در زمینه خود
میباشد که فعالیتی محلی اما تأثیری جهانی دارد.
عضو هیئت علمی دانشکده کشاورزی ،دانشگاه رازی
افزود :هدف در این پژوهش ،ضمن اشاره به مفهوم
جدید توسعه پایدار ،تشریح جایگاه آن در برنامههای
توس��عه ایران ،توصیف جامعی از مدل زیس��تبوم
پایدار و نش��انگرهای اصلی آن ،طراحی مدلی برای
تحقق الگوی پیشرفت اسالمی جوامع محلی ایران
مبتنی بر زیستبوم پایداری بود.
علی بیگی خاطرنش��ان کرد :مدل پیش��نهادی ،با
رون��د چرخهای برای توس��عه ،ابعاد کل��ی پایداری
(اجتماعی ،اقتصادی ،فرهنگی/معنوی و اکولوژیکی)
و زیربخشهای عملیاتی در هر بعد را با راهکارهای
مهم تقویت آنها برای توسعه جوامع محلی (شهری/
روستایی) و نقش ذینفعان به تصویر کشیده است.
دکت��ر صادق صالحی دانش��یار دانش��گاه مازندران در
این نشس��ت تخصصی در س��خنرانی خود با موضوع
«راهکارهای سازگاری محیطزیست با الگوی اسالمی
پیشرفت» گفت :مقاله حاضر جنبههای محیطزیستی
دی��دگاه اس�لامی را بیان میکند و به مقایس��ه تفکر
اس�لامی و نظریههای نوین علمی درب��اره حفاظت و
پایداری پرداخته است.
وی ادامه داد :پژوهش حاضر نش��ان میدهد که در
حالی که نظریههای غربی ،حفاظت محیطزیست را
واکنش��ی به نیروهای خارجی و دستیابی به منافع
خ��اص م��ورد تأکید ق��رار دادند ،اس�لام حفاظت
محیطزیست را تنها راه حفظ تعادل حیات میداند.
دانش��یار دانش��گاه مازندران افزود :محققان مسلمان
نسبت به محققان غربی سهم ناچیزی در بحث و بررسی
موضوع محیطزیس��ت دارند .این محقق��ان ،عمدتاً،
جنبههای اخالقی و تجویزی حفظ محیطزیس��ت را
مورد توج��ه قرار دادند و مطالع��ات محدودی وجود
دارد که به صورت نظاممند ،به محیطزیس��ت و ابعاد
گوناگون آن پرداخته باش��ند و حتی همین مطالعات
اندک راهکارهای عملی و ابزارهایی که بتواند امنیت
محیطزیستی را تضمین کند ارائه نکردند.
دکتر صالحی گفت :این مقاله تالش دارد تا با مقایسه
دیدگاهه��ای غربی و اس�لامی محیطزیس��ت گرایی،
داللتهای سیاستی بهبود رفتارهای محیطزیستی در
جامعه اسالمی را ارائه کند .رویکرد اسالمی ،داللتهای
سیاس��تی صریحی برای هر دولت اس�لامی در عصر
مدرن دارد و دولت میتواند یک سیاست محیطزیستی
مبنی بر ایجاد دغدغه عمومی طراحی کند تا ش��رایط
مطلوبی برای حیات اجتماعی اسالمی ایجاد شود.
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ایجاد بستر مناسب برای ارائه نظرات اندیشهورزان
از ضرورتهای دستیابی به سند الگوی اسالمی
ایرانی پیشرفت است
معاون پژوهشی و فناوری دانشگاه تهران با بیان اینکه ایجاد بستر مناسب برای
ارائه نظرات اندیش��هورزان در محیطی عالمانه و نقادانه از ضرورتهای دستیابی
به سند الگوی اسالمی ایرانی پیشرفت است ،گفت :بدین ترتیب از مسیر بحث
و تبادل نظر به اندیش��ه ارتقاء مییابد و به مرور ایدههای برتر و جامعتر س��ر بر
میآورد و اجماع عمومی در میان صاحبنظران شکل میگیرد.
دکتر محمد رحیمیان در مراس��م اختتامیه هشتمین کنفرانس الگوی اسالمی
ایرانی پیش��رفت با بی��ان اینکه فراهم کردن چنین الگوی��ی که حیات مادی و
معنوی جامعه را تأمین میکند کاری ارزش��مند است ،گفت :در جامعه آرمانی
اس�لام انسان به خواستها و نیازهای خود دست مییابد و در کنار آن نیازهای
روحی او نیز تأمین میشود.
وی ش��ناخت وضع موجود و ارزیابی کارشناسانه فرصتها و چالشها و مسائل
اساس��ی کش��ور در حوزههای مختلف را از ظرفیتهای بالقوه دانس��ت و گفت:
بررس��ی عوامل رشد و افول س��اختار تمدنی جامعه و عوامل تأثیرگذار مطلوب
در تغییرات و روند آینده کشور را از دیگر ضرورتهای دسترسی به سند الگوی
پیشرفت است.
معاون پژوهش��ی و فناوری دانشگاه تهران استراتژی آیندهپژوهی برای شناخت
روندهای آتی پیش روی کشور را از استراتژیهای اساسی تدوین الگوی پیشرفت
برش��مرد و افزود :در این
بخ��ش تحلی��ل محیطی
برای نیل به الگوی پیشرفت جمهوری اسالمی و رونده��ای پی��ش رو به
باید به طراحی مدل بومی پیشرفت تأکید همراه بررس��ی فرصتها
کرد و این مهم مستلزم توجه به جزئیات و چالشه��ای ناش��ی از
و اقتضائات تاریخی ،زمانی و مکانی آن انجام میش��ود .دکتر
جغرافیایی و فرهنگی بر محور عدالت است رحیمی��ان ادام��ه داد:
اندیش��مندان میتوانن��د
ب��ا رصد تحوالت پی��ش رو و پدیدههای نوظهور داخل��ی منطقهای و جهانی با
بهرهگی��ری از روشهای علمی و اندیش��ههای ژرف دین��ی و بومی به واکاوی و
تبیین دیدگاههای مناسب برای خلق آینده مطلوب در افق نیم قرن آینده کشور
بپردازد.
وی خاطرنش��ان کرد :س��اماندهی و بهرهگیری از هم��ه فعالیتهای فرهنگی
سیاسی اقتصادی و اجتماعی جامعه برای تحقق هدف غایی نظام و کشور یعنی
رش��د و تعالی انسانها و طی کردن مسیر کمال در شرایط امروز جهان یکی از
اهداف طراحی الگوی اس�لامی ایرانی پیشرفت است .معاون پژوهشی و فناوری
دانش��گاه تهران با بیان اینکه بیتردید پیادهسازی الگوی پیشرفت بدون لحاظ
مقتضیات اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی جامعه به نتایج و چشماندازهای مطلوب
رهنمون نخواهد شد ،گفت :برای نیل به الگوی پیشرفت جمهوری اسالمی باید
به طراحی مدل بومی پیشرفت تأکید کرد و این مهم مستلزم توجه به جزئیات
و اقتضائات تاریخی ،زمانی و مکانی جغرافیایی و فرهنگی بر محور عدالت است.
دکتر رحیمیان افزود :بررس��ی جوامع بش��ری نشان میدهد که تأثیرگذارترین
مقوالت کاربردی و کمی در تعیین وضعیت و سرنوشت تعادل اجتماعی افراد و
جامعه بر اساس  3شاخص فرصتها ،ظرفیتها و توانمندیها است.
وی یادآور شد :عم ً
ال بخش اصلی عدالت اجتماعی قرار گرفتن هر فرد و جامعهای
در موقعیت برآمدهاش ،تابع برآیند این  3ش��اخص اس��ت و در واقع دشوارترین
مراحل در دس��تیابی به عدالت اجتماعی برنامهریزی اس��ت .معاون پژوهشی و
فناوری دانش��گاه تهران گف��ت :در این مرحله ارزیاب��ی فرصتها ،ظرفیتها و
توانمندیها بر مبنای محاس��به و کمیت و ش��مارش و به زب��ان اعداد و آمار و
جداول محاسباتی حرف اصلی را میزند و باید همه امور بر مبنای کمی و عدد
و رقم به طور مستدل و عادالنه تنظیم شود .دکتر رحیمیان تصریح کرد :از این
رو این مرحله از عدالت اجتماعی پای مجموعه گستردهای از علوم و دانشها را
به عرصه عدالت اجتماعی باز میکند.

اخبار مرتبط

معاون پژوهشی و فناوری دانشگاه تهران:

تأکید قانون اساسی به امر به معروف
و نهی از منکر و ضرورت توجه به آن
به عنوان یک پیشران پیشرفت
استاد دانشکده مهندسی صنایع دانشگاه علم و صنعت ایران گفت:
هماکنون پرسش پیش رو دستیابی به پیشرانها و تدابیر اساسی
ت محور برای حل مسائل مهم
و زمینهس��از ،تحولآفرین و عدال 
کشور و شکوفا کردن قابلیتهای ماندگار ملی ب ه منظور رسیدن
به افق مطلوب در سند الگوی اسالمی ایرانی پیشرفت است.
دکتر محمدس��عید جبلعاملی استاد دانشکده مهندسی صنایع دانشگاه علم و
صنعت ایران در نشست تخصصی فرهنگ و معنویت پیشرانها و الزامات تحقق
الگو با موضوع مقاله «امر بهمعروف و نهیاز منکر ،پیش��ران پیش��رفت» گفت:
الگوی اسالمی ایرانی پیشرفت به عنوان یک سند باالدستی نسبت به همه اسناد
برنامهای ،چشمانداز و سیاستگذاریهای کشور به دنبال بهرهگیری مطلوب از
ظرفیتهای قانون اساس��ی به ویژه بخشهای مغفول از آن و معرف س��یر کلی
تحوالت مطلوب ایران در عرصه فکر ،علم ،معنویت و زندگی به سوی تمدن نوین
اسالمی ایرانی در نیمقرن آینده است.
وی ادامه داد :اصل هشتم قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران بر این امر تأکید
دارد که؛ در جمهوری اسالمی ایران دعوت به خیر ،امر به معروف و نهی از منکر
وظیفهای است همگانی و متقابل بر عهده مردم نسبت به یکدیگر ،دولت نسبت به
مردم و مردم نسبت به دولت ،شرایط و حدود و کیفیت آن را قانون معین میکند.
دکتر جبل عاملی افزود :با آنکه در ذیل اصل هشتم آمده است که شرایط و حدود
و کیفیت امر به معروف و نهی از منکر را قانون مشخص میکند ،متأسفانه این
اصل مترقی و پیشرفته و جهانشمول بر اوراق باقی مانده است و کسی در برابر
آن خود را مسئول نمیداند.
همچنین دکتر س��یدکاظم س��یدباقری ،دانشیار پژوهش��گاه فرهنگ و اندیشه
اسالمی در این نشست تخصصی با موضوع مقاله «دستاوردهای عدالت و معنویت
در الگوی اسالمی ایرانی پیشرفت» گفت :الگوی اسالمی ایرانی پیشرفت ،بستری
برای حرکت در مس��یر عدالت و معنویت توأم با عقالنیت اس��ت .در نگرش��ی
جام��ع ،این الگو برگرفته از
دین اس�لام و ق��رآن کریم
است .وی ادامه داد :در این برنامههای فرهنگی یک کشور برای آنکه با موفقیت
الگو ،حکایت از پیش��رفتی اجرا شوند و اثر مفیدی بر فرهنگ یک ملت بگذارند،
متفاوت و همهس��و نگرانه
داشته و روش��ی دیگرگون الزم است از یک الگوی نظاماند پیروی کنند
برای پویایی جامعه اسالمی
ترس��یم میکند .توجه به این ابعاد اس��ت که دستیابی ش��هروندان به حقوق،
آزادیها ،فرصتهای برابر ،توسعه و رفاه اقتصادی ،کرامت نفس ،منزلت و امنیت
اجتماعی را برای جامعه ،فراهم خواهد کرد.
دکتر حمیدرضا فرهمند ،اس��تادیار پژوهشی سازمان جهاد دانشگاهی تهران با
موضوع مقاله «اهمیت و نقش بنمایههای فرهنگساز پیشرفت در زیرساخت و
هندسه الگوی پایه پیشرفت ایرانی اسالمی» گفت :برای آنکه الگوی پایه پیشرفت
اس�لامی ایران��ی ظرفیتهای الزم ب��رای تح ّول فرد و جامعه و ورود به مس��یر
پیشرفت کشور را فراهم کند ،نیازمند ترسیم یک هندسه یا ساخت کلی منسجم
و جهتدار است که بتواند با تقویت نقش و ارتباط و وابستگی ساختارمند محتوا
و اجزاء مختلف آن (مبانی ،آرمانها ،رس��الت ،افق و تدابیر) و عناصر ارزش��مند
و دقیقی که در هر یک منظور ش��ده اس��ت .وی ادامه داد :که ذهنیت نوگرا و
تح ّولزای روشنی را در منظر مخاطبان مختلف آن به وجود آورد.
حجتاالسالم شمسالدین گودرزی بروجردی ،استادیار دانشگاه فرهنگیان قم
با موضوع مقاله «منطق کاربردی بهینهس��ازی مطلوب ساختار سیاستگذاری
فرهنگی جمهوری اس�لامی ایران بر اساس مدل پیشنهادی» گفت :برنامههای
فرهنگی یک کش��ور برای آنکه با موفقیت اجرا ش��وند و اثر مفیدی بر فرهنگ
یک ملت بگذارند ،الزم است از یک الگوی نظاماند پیروی کنند و زمانی که بین
سازمانهای درگیر در تهیه برنامههای فرهنگی هماهنگی و ساختار نظاممندی
وجود نداش��ته باشد ،متعاقباً بینظمی فرهنگی و عدم انسجام ساختار سازمانی
و افسارگس��یختگی اجتماعی را موجب خواهد شد؛ و در صورت اجرا با شکست
مواجه خواهند شد.
وی ادام��ه داد :بنابرای��ن طراحی یک الگوی علمی مس��تحکم و نظاماند که به
مدد آن سیاس��تگذاران بتوانند سیاستهای فرهنگی کارآمدی را اتخاذ کنند
و فرهنگ را به نحوی مطلوب و مؤثر مهندس��ی کنند از ضروریترین اقدامات
اولیهای است که باید انجام گیرد.
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اخبار مرتبط

دکتر افروز:

همه قوانین و برنامهریزیها مربوط باید در جهت آسان کردن
تشکیل خانواده و پاسداری از قداست آن باشد
دکتر افروز گفت :چون خانواده واحد
بنیادی جامعه اس�لامی است ،همه
قوانین و مقررات و برنامهریزیهای
مربوط باید در جهت آس��ان کردن
تش��کیل خان��واده ،پاس��داری از
قداس��ت آن و استواری روابط خانوادگی بر پایه حقوق
و اخالق اس�لامی باش��د .دکتر غالمعلی افروز ،استاد
دانش��کده علوم تربیتی و روانشناسی ،دانشگاه تهران،
در نشست تخصصی زن و خانواده پیشرانها و الزامات
تحقق الگو در س��خنرانی خود با موضوع «حاکمیت و
برنامهه��ای خانوادهمح��ور» گفت :خان��واده تنها نهاد
فطری ،طبیعی ،بیبدیل و جاودانه بش��ری است .همه
دیگر نهاده��ای اجتماعی برای پاسداش��ت ،تقویت و
حسن تأمین نیازهای تحولی خانواده ایجاد میگردند.
در هر جامعهای وجود خانوادههای س��الم و پویا ،پایدار
و استوار ،مهمترین شاخص سالمت و اقتدار ملی تلقی
میشود .خانواده به مثابه باغ پر طراوتی است که در آن
خانمها باغبان دلآرام و آقایان سنگربان امنیت آفرین
و فرزندان -اگر باش��ند -گلها و میوههای شکفته این
باغاند .وی ادامه داد :الزمه حفظ طراوت این با ِغ زندگی،
سیاستهایی مانند سیستمهای مالیاتی ،وابستگیهای
اقتصادی بین افراد مرتبط و کمکهای پولی برای
مراقبت از کودکان ،والدین را قادر میسازد که کار
کنند و میتواند فشار مالی خانوادهها را کاهش دهد
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صالب��ت و پویایی خانواده ،احس��اس امنی��ت روانی و
حاکمیت آرامش در کانون خانواده است .رسالت خطیر
حاکمی��ت در این مهم ،ترغیت و تش��ویق برای ازدواج
به هنگام جوانان ،با انتخاب دقیق و تش��ریفات آس��ان
برای تأس��یس خانواده پایدار و حمایت مستمر و همه
جانبه در تحکیم آن میباشد و انجام چنین رسالتی به
معنای تالش برای محقق شدن اصل دهم قانون اساسی
جمهوری اسالمی ایران خواهد بود.
استاد دانش��کده علوم تربیتی و روانشناسی ،دانشگاه
ته��ران افزود :چرا ک��ه این اصل فوقالع��اده متعالی و
جهانشمول مقرر میدارد« :از آنجایی که خانواده واحد
بنیادی جامعه اس�لامی اس��ت ،همه قوانین و مقررات
و برنامهریزیه��ای مربوط باید در جهت آس��ان کردن
تش��کیل خانواده ،پاسداری از قداس��ت آن و استواری
روابط خانوادگی بر پایه حقوق و اخالق اسالمی باشد».
دکتر افروز گفت :بدون تردید ،تحقق چنین اصل مترقی
و بلند اندیش��انه قانون اساس��ی و ایفای بهینه رسالت
سترگ حاکمیت در این مهم ،بدون اندیشه ،طراحی و
اجرای مطلوب و مستمر برنامههای جامع خانواده محور
در حوزههای مختلف ،نمیتواند به گونهای که بایسته و
شایسته و سزاوار خانوادههای ایران اسالمی است انجام
پذیرد .بنابراین انتظار به حق آن است که حاکمیت به
طور اعم و قوای سهگانه ،مجلس ،قوه قضاییه و به ویژه
دولت ،با باور غنی و احساس ضرورت حیاتی و رسالت
ملی برای تحکیم خانواده و تقویت احس��اس امنیت و
آرامش در خانواده ،همه مصوبات ،مقررات و برنامههای
کوتاهمدت و بلندمدت خود را مورد بازنگری اساس��ی

قرار داده و همه راهبردها و تدابیر و اقدامات تخصصی و
حرفهای خود را خانواده محور کنند.
دکتر ن��دا ملکی ،دکترای روانشناس��ی تربیتی ،گروه
روانشناسی دانشگاه تهران در این نشست تخصصی در
سخنرانی خود با موضوع مقاله «خانواده تراز ،پیشرانی
برای پیش��رفت ایران اسالمی» گفت :خانواده به عنوان
سلول اصلی سازنده اجتماع و با دوامترین نهاد اساسی
است که مبدأ همه ساختارهای موجود اجتماعی بوده
و علیرغم اینکه هستهای کوچک از اجتماع را تشکیل
میدهد ،نقش حیاتی در س�لامت و بیم��اری آن ایفا
میکند .وی ادامه داد :ارائه الگوی خانواده تراز اسالمی
ایرانی اوالً نظریهپردازان و پژوهش��گران حوزه خانواده
را در تحلی��ل و تبیین موقعیت کنونی و فعلی خانواده
ایرانی یاری کرده و از تش��تت نظرات و برداش��تهای
متفاوت در این حیطه پیشگیری میکند و ثانیاً مکان
تقویت و ارتقای سیاس��تگذاریها و قانونگذاریهای
مربوط به خانواده را فراهم میسازد .دکتر ملکی گفت:
ستونهای اصلی بنای خانواده تراز زن و شوهر هستند
که با توجه به تفاوتهای جنسیتی نقشهای مختلفی
را در راستای ثبات آن میپذیرند .نقش مرد سرپرستی
او بر خانواده است که این سرپرستی ،وظایف و حقوقی
را برای او ایجاد میکند و از سوی دیگر زن نیز همسر
و مادر اس��ت که نقش همسری و مادری نیز وظایف و
حقوقی را بر او مترتب میسازد .هم ترازی زن و مرد با
در نظر داشتن حق هریک در مدیریت اجرایی خانواده
را میتوان الگوی ایرانی اسالمی ساختار خانواده دانست.
دکتر فریده حمیدی ،دانش��یار روانشناسی ،دانشگاه
تربیت دبیر ش��هید رجایی ،در نشست تخصصی زن و
خانواده پیش��رانها و الزامات تحقق الگو در سخنرانی
خود با موضوع «ارتقای منزلت اجتماعی زنان؛ ضرورتی
برای تحقق اهداف توسعه اجتماعی» گفت :امروزه در
س��طح جهانی به ویژه در کش��ورهای در حال توسعه،
بیشترین تمرکز بر چگونگی دستیابی به اهداف توسعه
همهجانبه ،یعنی توسعه پایدار و توسعه انسانی است و
توسعه پایدار در کشورهای اسالمی نیز ،بدون مشارکت
گسترده زنان محقق نمیشود .وی ادامه داد :از این رو،
مش��ارکت افزونتر زنان در روند توس��عه کشور ،امری
ضروری است .مقاله حاضر با روش بررسی شاخصهای
جنس��یتی در اس��ناد بینالمللی و وضعی��ت ایران ،به
بررس��ی میزان بهرهمندی زنان از شاخصهای برابر در
سطح جامعه و توانمندی آنها در ایران ،اتخاذ و تقویت
سیاستهای مؤثر و قوانین قابل اجرا در سطوح مختلف
میپردازد .این دانشیار روانشناسی افزود :این شاخص،
جایگاه زنان را در سه بعد سالمت ،توانمندسازی و بازار
کار نشان میدهد و تفسیر آن ،درصد خسارت و یا بهره
توسعه انسانی بالقوه ،را در تعامل با نقشهای زنان ،مورد
س��نجش قرار میدهد .نتایج بیانگر تصویری نامطلوب
از جایگاه زنان اس��ت که شایس��ته وجهه منطقهای و
جهانی زن ایرانی نیست .دکتر حمیدی گفت :از این رو
بازنگری در سیاستهای قانونگذاری ،اقدامات اجرایی
و نظارتی امری اجتنابناپذیر اس��ت و میبایست عزم
همه حکومت ،همکاری و همافزایی بخشهای مختلف
س��ازمانهای غیردولتی و مدنی ،از جمله دانشگاهیان
نی��ز ،به میدان عمل آید تا زمینهها و زیرس��اختهای
الزم برای استفاده حداکثری از ظرفیت زنان در فرایند

توسعه اجتماعی همه جانبه ،فراهم آید.
دکتر س��هیال چگینی دکترای علوم ارتباطات اجتماعی
از دانش��گاه عالمه طباطبائی (ره) ،اس��تادیار دانش��گاه
فرهنگیان هم در این نشس��ت تخصصی در س��خنرانی
خود با موضوع «نقطه عزیمت تحقق الگوی پیش��رفت؛
نق��ش تربیتی خانواده در عصر فض��ای مجازی» گفت:
فضای مجازی ،جهانی موازی با جهان واقعی اس��ت که
به همگنس��ازی با جهان واقع��ی میانجامد و به دلیل
تأثیر بر اندیش��ه ،حک��م واقعی میتوان ب��ر آن اطالق
کرد .فضای جهانی وب ،امکان اس��تفاده از واقعیتها را
به ش��کلی انتزاعی در خیال و ذهن کاربر ،بدون کاربرد
عینی و محس��وس آن در عالم خارج ،به او میدهد؛ اما
مفهوم آن ب��ا دنیای واقعی تف��اوت دارد .وی ادامه داد:
فضای مجازی علیرغم داشتن مزایا و
در اختیار قرار دادن فرصتهای مغتنم،
میتواند آسیبهایی را برای جامعه و
خانوادهها داشته باشد

فضای مجازی علیرغم داش��تن مزای��ا و در اختیار قرار
دادن فرصتهای مغتنم ،میتواند آس��یبهایی را برای
جامعه و خانوادهها داشته باشد .این مقاله ادبیات نظری
حوزه رس��انههای جدید ارتباطی را بررسی کرده است
و با معرفی کارکردهای آش��کار و پنهان فضای مجازی،
بازتعریفی جدید از تعامل میان رسانهها و فرهنگ و تأثیر
آن بر تکوین هویت داشته است.
دکت��ر چگینی گف��ت :به این ترتیب توانس��تهاس��ت
نقش رس��انهها را بر نهاد خانواده ترسیم کند .با چنین
رون��دی ب��ه راهحلهایی ب��رای مدیریت آس��یبهای
نوپدید رس��انههای نوین و راهکارهایی برای پیشگیری
و کاه��ش ناهنجاریهای فردی و اجتماعی بر اس��اس
اصول و مبانی فرهنگی دست یافت ه است .دکتر سوگند
قاسمزاده اس��تادیار ،گروه روانشناسی ،دانشگاه تهران،
در نشست تخصصی زن و خانواده پیشرانها و الزامات
تحقق الگو در سخنرانی خود با موضوع «تحلیل تطبیقی
سیاستهای دولتها در حوزه خانواده» گفت :خانوادهها
پایگاهی برای انسجام اجتماعی و رفاه فردی هستند که
کودکان و بزرگس��االن میتوانند از آن یاد بگیرند و به
جامعه کمک کنند .پژوهشهای مختلف ،رسیدگی به
خانواده توسط دولتها را به عنوان راهحلی برای بسیاری
از بیماریهای اجتماعی توجیه میکنند .وی ادامه داد:
بنابراین ،آسیبپذیری خانواده (به ویژه در مورد کودکان،
افراد معلول و افراد مس��ن) به عنوان مسئولیت کلیدی
حکومته��ا و دولتهای مس��ئول اجتماعی ش��ناخته
شده اس��ت .این امر نیازمند مداخله مستقیم دولت در
حوزه خانواده میباشد .سیاستهایی مانند سیستمهای
مالیاتی ،وابس��تگیهای اقتصادی بین اف��راد مرتبط و
کمکهای پولی برای مراقبت از کودکان ،والدین را قادر
میس��ازد که کار کنند و میتواند فشار مالی خانوادهها
را کاهش دهد .این اس��تادیار یادآور شد :در این مطالعه
مروری داریم بر سیاستهای جوامع در حوزه خانواده و
بر اساس تحلیل تطبیقی از کشورهای مختلف صنعتی و
طبقهبندی گوتیر که به بررسی میزان پیشرفت حمایت
دولت از خانوادهها از اواخر قرن نوزدهم پرداخته است.
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عوامل مهم در وقوع سیالبهای اخیر کشور

(یادداشت اندیشکده آب ،محیطزیست ،امنیت غذایی و منابع طبیعی)

با توجه به تجارب جهانی به اطمینان میتوان
گفت که حفظ و توسعه پوشش گیاهی (جنگلها،
مراتع ،پارکهای جنگلی و غیره) از شرایط
اساسی مطمئن و پایدار برای مهار سیالبها است

از محل س��یالبهای اخیر چه می��زان در نهایت
سهم ذخایر سدها ش��ده است و آیا بارندگیهای
س��ال جاری بر اس��اس آمار دورههای موجود در
کش��ور و احتمال تکرار آن ،قابل پیشبینی بوده
و خواهد بود؟
در رهاس��ازی آب از س��دها در جریان سیلهای
اخیر چه مقدار از رس��وبات س��نواتی تخلیه شده
اس��ت و برای رسوبات موجود س��دها پس از این
سیالبها چه تصمیمی گرفته خواهد شد؟
ب��ا توجه ب��ه اینکه در س��الهای گذش��ته بارها
گفته ش��ده اس��ت که با عملیات کامل و صحیح
آبخیزداری در کش��ور میتوان حدود سی میلیارد
مترمکع��ب ب��ه ظرفیت ذخیرهس��ازی ب��اران در
عرصههای طبیعی اضافه ک��رد ،چه نظام اجرایی
ب��رای برنامهه��ای آین��ده آبخیزداری و توس��عه
پوش��ش گیاهی در باالدس��ت حوضهه��ای آبریز
س��دهای موجود و در دستس��اخت کشور ،مورد
نیاز است و تا چه حد آمادگی الزم برای مدیریت
یکپارچه نزوالت آس��مانی و حکمرانی مطلوب بر
منابع آبی کشور فراهم شده است؟
در ه��ر صورت جاری ش��دن س��یالب ،پدیدهای
طبیعی اس��ت که امکان وق��وع آن در هر مکان و
زمانی وج��ود دارد و نمیتوان به طور کامل مانع
از ب��روز آن ش��د .اما اینکه چ��ه راههایی برای به
حداقل رس��اندن آس��یبها و مدیریت این پدیده
اتخاذ میشود تابع میزان استفاده ما از ظرفیتها

دیدگاه

بارندگیهای کش��ور در س��ال زراعی 1397-98
(از ابت��دای مهرماه  1397تا پای��ان فروردینماه
 )1398به  288/8میلیمتر رس��ید که نسبت به
مدت مشابه سال گذشته ( )1396-97که 112/8
میلیمت��ر بود ،حدود  155/9درصد فزونی دارد و
در مقایس��ه با میزان بارندگی بلندمدت (بیس��ت
س��اله) که  197میلیمتر بوده اس��ت ،هم 46/6
درصد افزایش داشته اس��ت .گفته شده است که
این بارندگیها دس��ت کم دو برابر متوس��ط 50
ساله هم بوده است و به هر حال ،اتفاقی غیرقابل
پیشبینی در قیاس با توان پیشبینیهای موجود
در کش��ور را رق��م زد .پیامد ظاه��ری و ابتدایی
ای��ن بارندگیها بیش��تر توجه��ات را معطوف به
س��یالبهای کنترل ناپذیری ساخت که بسیاری
از روستاها ،ش��هرها ،مزارع را در بر گرفت .از این
جهت ،ناکافی بودن اقدامات پیش گیرنده و برخی
رفتارهای تشدید کننده تخریبها ،سؤاالتی را به
وجود آورد از جمله اینکه:
در طراحی سدهای موجود حداکثر دبی ورودی بر
اساس چه میزان بارندگی محاسبه شده و با توجه
به عمر مفید هر س��د ،میزان رسوبهای انباشته
ش��ده قبلی پشت س��دها( ،تا قبل از سیالبهای
اخیر) چه میزان بوده است؟

و قابلیته��ا و آمادگیه��ای طبیع��ی موجود در
حوضههای مختلف آبریز از یک سو و به کارگیری
فناوریهای جدید و نوآورانه در ش��یوه مدیریت و
جلوگیری از خس��ارات به شهرها ،روستاها ،مزارع
و باغات از سوی دیگر است.
با توج��ه به تجارب جهانی ب��ه اطمینان میتوان
گفت که حفظ و توسعه پوشش گیاهی (جنگلها،
مراتع ،پارکهای جنگلی و غیره) از شرایط اساسی
مطمئن و پایدار برای مهار سیالبها است و وقتی
چنین وضعیتی ،ناپایدار و متزلزل میشود ،انباشت
رس��وبات (در کنار ساخت و سازهای بیرویه) در
مسیرهای طبیعی س��یالبها ،منجر به وضعیتی
میش��ود که پس از سیالبهای اخیر به کرات به
عن��وان یک عارضه از آن نام برده ش��ده اس��ت و
آن عدم الیروبی مس��یلهای طبیعی بوده است،
در حال��ی که همین رس��وبات میتواند به عنوان
منبعی اقتصادی و به عنوان یکی از دستاوردهای
طبیعت ،مورد مدیریت و بهرهبرداری صحیح قرار
گیرد و احتمال خسارتها را به امکان سودمندی
از طبیعت تبدیل کند.
بارندگیهای اخیر در ایران در بیشتر مناطق کشور
اثرات ارزشمندی در افزایش تولیدات کشاورزی و
ذخیره ش��دن آب در پشت سدهای کشور داشته
و باع��ث احیاء بس��یاری از تاالبها و دریاچههای
کش��ور با ورود ح��دود  8میلی��ارد مترمکعب آب
به آنها ش��ده و حجم منابع آب ذخیره ش��ده در
پشت سدهای کشور نیز نسبت به سال گذشته از
حدود  26میلیارد مترمکعب به حدود  46میلیارد
مترمکعب رسیده که در سالهای اخیر کم سابقه
بوده است.
س��یلهای س��ال ج��اری ب��ه سیاس��تگذاران و
برنامهری��زان یکب��ار دیگ��ر ی��ادآوری ک��رد که
هماهنگی س��ازنده با این پدیده ،نیازمند شناخت
و توسعه همه جانبه مجموعهای از عملیاتی است
که صرفاً سازهای نیستند ،بلکه به شکل نرمافزاری
و س��ختافزاری و ب��ا مراع��ات ظرای��ف موجود
در طبیع��ت حوضههای آبخیز کش��ور ،بایس��تی
ب��ه ص��ورت تار و پ��ودی در هم تنیده ب��ه ایجاد
پیک��ره واحدی از پوش��ش گیاهی (جنگل ،مرتع،
درختکاری ،بوت��ه کاری ،خاکریزه��ا و بندهای
س��یلگیر و کانالهای پخش کننده س��یالب) و
سدهای زیرزمینی و نظایر آن بپردازد.
نکت��ه قابل ذکر اینکه بای��د بپذیریم اگر جمعیت
انس��انی در کنار منابع طبیعی آبی ساکن نبودند،
هیچ نگرانی از بروز س��یل جز هدر رفتن بخش��ی
از نزوالت وجود نداش��ت ،ول��ی به هر حال وجود
خ��اک حاصلخیز در کن��ار رودخانهه��ا منوط به
جاری ش��دن س��یالبهای متعدد و وج��ود انواع
رس��وبگذاریهای ع��ادی همراه آن میباش��د.
بس��یاری از رودخانهها ک��ه در جوار زمینهای به
نس��بت مسطح جاری هستند ،دشتهای سیالبی
و حاصلخی��ز را تش��کیل میدهن��د و در هن��گام
تش��دید سیالب ،جمع شدن گل و الی و رسوبات
باعث افزای��ش حاصلخیزی آنها خواهد ش��د .در
فرهنگ کش��اورزی قدیم ،ارتباط چرخه س��االنه

س��یل و س��ال زراعی از اهمیت باالیی برخوردار
بوده اس��ت ،به وی��ژه در مناطقی نظیر حاش��یه
کارون ،کرخه،گ��رگان رود ،قرهس��و و  ...در ایران
و همچنین وجود س��یالبهای سالیانه و رسوبات
آبرفت��ی رودخانه نیل در مص��ر که از عوامل مهم
توسعه کشاورزی و تشکیل دشتهای حاصلخیز و
تمدنهای بزرگ در اطراف این رودخانه از دوران
باستان بوده است.
س��یل زمان��ی رخ میده��د که خاک و پوش��ش
مطالعات و پیشبینیهای جهانی نشان
نمیدهد که منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا
از جمله ایران وارد یک دوره ترسالی شده
لهای
باشد و احتمال اینکه در سال یا سا 
آینده نزدیک نیز بارندگیهای مشابه و یا
زیادی در مناطق خشک و نیمهخشک ایران
به وقوع بپوندند بسیار کم خواهد بود

گیاه��ی ی��ک منطق��ه توانایی ج��ذب کامل آب
را نداش��ته باش��د .در این وضعی��ت ،حجم آب به
صورت غیرقابل کنترل از طریق بستر رودخانه یا
حفرههای طبیعی یا مخازن آب دستس��از بشر،
ریزش میکند .پیشبینی وقوع سیل ،برآورد دبی
جریان و س��طح س��یالبی اس��ت که در یک دوره
بازگشت مشخص ( 50 ،25یا  100ساله) احتمال
وقوع آن وج��ود دارد .عواملی که برای پیشبینی
تحلیل��ی س��یالب م��ورد توج��ه ق��رار میگیرند
عبارتاند از:
بررسی توپوگرافی حوضه آبریز که جریان آب
را در م��دت زمان کوتاه ب��ه منطقه مورد نظر
هدایت میکند.
ن��وع و تراکم پوش��ش گیاهی ی��ا غیرگیاهی
س��طح زمین برای تخمین نس��بت آب جاری
شده به نفوذ آب در خاک
 پیشبینی ش��دت رگب��ار و بارندگی محتمل
ب��ا توجه ب��ه دادهه��ای موجود هواشناس��ی،
توپوگرافی خاک و شرایط حوزه آبخیز.
 باال بودن س��طح آب زیرزمینی و اشباع بودن
افقه��ای زیرین خاک نظی��ر آنچه در منطقه
گلس��تان و آقق�لا اتف��اق افتاد و س��یالبی و
سرریز ش��دن گرگان رود در اثر بارندگی زیاد
که باعث تش��دید س��یالب و خسارات وارد به
مناطق شهری و روستایی شد.
مطالعات و پیشبینیهای جهانی نشان نمیدهد
ک��ه منطقه خاورمیانه و ش��مال آفریق��ا از جمله
ایران وارد یک دوره ترسالی شده باشد و احتمال
اینک��ه در س��ال یا س��الهای آین��ده نزدیک نیز
بارندگیهای مشابه و یا زیادی در مناطق خشک
و نیمهخش��ک ایران به وقوع بپوندند بس��یار کم
خواهد بود ،ولی ضروری است برنامهریزی الزم به
منظور مدیریت سیالب و بارندگیهای ناگهانی و
جلوگیری از خسارات آنها به عمل آید؛ چون وقوع
س��یالب از ویژگیهای رگباری مناطق خش��ک و
نیمهخشک جهان از جمله ایران است.
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رئیس قوه قضائیه در همایش سراسری قوه قضائیه تاکید کرد:

الگوی اسالمی ایرانی پیشرفت قالبی متناسب با سیرت قضای اسالمی است
رئیس قوه قضائیه خاطرنش��ان کرد :در این قضیه
عجلهای نیس��ت .من با عزیزانمان در مرکز الگوی
اسالمی ایران پیشرفت تماس گرفتم ،آنها کارهای
مقدماتی تدوین الگوی اس�لامی ایرانی پیشرفت را
انجام دادهاند .اما الزم است مسائل قضائی الگو توسط
افراد مجرب در دستگاه قضائی و دانش آموختگان
حوزه و دانش��گاه ،همراه با جزمیت دستگاه قضائی
بازبینی شود.
رئیس دستگاه قضا ادامه داد :یک نظام حقوقی که
هم محتوا ،محتوای قضای اسالمی باشد و هم قالب
و ش��کل اجرایی قضیه و هم س��از و کار پیگیری و

ش��ریعت .با آنچه که باید برای اجرایی شدن قضای
اسالمی بتواند همراه با این نظام حقوقی و نام قضائی

اسالمی پیش برود.
رئی��س قوه قضائیه تاکید کرد :در گام دوم ،این کار
یک کار ضروری است .از همه همکاران عزیزمان در
بخشهای قضائی و از صاحب نظران و صاحبان خرد
و اندیشه میخواهیم الگوی اسالمی ایرانی پیشرفت
را ب��ه عنوان موضوع مهم مورد توجه قرار دهند که
اگرچه عجله نیس��ت و نباید کار شتاب زده کرد اما
نباید خیلی معاطله هم کرد .کار ضرورت دارد و در
کار تحولی ما به عنوان یک سند تحولی در این دوره
انشاءاهلل شکل و جهت بگیرد.

نحوه مشارکت اندیشمندان و صاحب نظران در تکمیل و ارتقای
الگوی اسالمی ایرانی پیشرفت
محققان و دانشمندان گرامي
مرکز الگوی اس�لامی ایرانی پیش��رفت از تمامی
اندیش��مندان ،نخب��گان و پژوهش��گران حوزه و
دانش��گاه ،جوانان دانشجو و طلبه و شخصیتهای
راهب��ردی کش��ور دع��وت میکن��د نقده��ا و

پیش��نهادهای اصالحی خود را در موضوع س��ند
الگ��وی پایه اس�لامی ایرانی پیش��رفت به صورت
مکتوب ب��ه آدرس رایانامه bazkhord@olgou.ir
یا از طریق فرم زیر ارسال فرمایند.
اکیدا ً توصیه میش��ود متن نقد به همراه گزاره یا

گزارههای پیش��نهادی تنظیم شود تا هم برداشت
صحیحی از دیدگاه ناقد محترم حاصل شود و هم
امکان بهرهبرداری بهتر از نظرات نخبگانی کش��ور
صورت گیرد.

فراخوان شرکت در نهمین کنفرانس الگوی اسالمی ایرانی پیشرفت
نهمین کنفرانس الگوی اسالمی ایرانی پیشرفت
با موضوع زمینههای تحقق و ضمانتهای اجرا در
بهار  1399برگزار میش�ود .در متن این فراخوان
آورده ش�ده اس�ت اکن�ون ک�ه الگوی اسلامی
ایرانی پیش�رفت با بهرهگیری از پیش�نهادهای
مراجع رس�می جمه�وری اسلامی و نخبگان و
صاحبنظران جامع�ه در مراحل نهای�ی ارتقاء و
تکمیل قرار دارد تحقق آن از طریق تحول عمیق
و گس�ترده اجتماعی و نیز اجرای آن با تصمیم و
اراده نظام جمهوری اسالمی مهمترین دل نگرانی
عالقهمندان به پیشرفت کشور و منتقدان الگوی

پیشرفت است .تحقق موفق الگو مستلزم فراهم
شدن زمینههای اجتماعی مناسب در بخشهای
مختلف و مش�ارکت فراگی�ر و امیدوارانه مردمی
اس�ت .همچنین با توجه به ع�دم اجرای مطلوب
اسناد برنامهای کشور ضمانتهای حقوقی و اراده
حاکمیتی برای اجرای الگو ضروری است .در ادامه
این فراخوان آمده است که از اینرو این دو موضوع
که پیوندی وثیق با هم دارند به منزله مبرمترین
بحث علمی و راهبردی فراروی جریان پیشرفت
کشور قرار دارد .در این کنفرانس با بهرهگیری از
تجارب جهانی و درس آموختههای اجرای اسناد

تلفن و دورنگار88634008 :

تارنماwww.olgou.ir :

پیشین کشور و بررسی روشهای نوین و روزآمد
اجرا و پایش سیاستها و برنامههای رایج توسعه،
الزامات ،بایستهها و دشواریهای پیادهسازی الگو
بررسی خواهد ش�د و راهکارهای تبدیل الگو به
گفتمان و عزم ملی و مشارکت همگانی در فرآیند
تحقق و نظام پایش و نظارت بر حس�ن اجرای آن
مورد بحث و تبادل نظر قرار خواهد گرفت.
محورهای موضوع�ی و چارچوب ارائه مقاالت در
فراخوان دوم از طریق وبگاه کنفرانس به نش�انی
 http://conference.olgou.irاعالم میشود.

پست الکترونیکEmail: newsletter@olgou.ir :
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