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شمارگان چاپی 10000
شمارگان الکترونیکی 70,000

آذر ماه 1395

معاون علمی مرکز در باره الگوی اسالمی ایرانی پیشرفت:

سه هزار نفر از اعضای جامع ه علمی ،چهل هزار صفحه
مستندهای پژوهشی تهیه کردهاند

معاون علم��ی تقس��یم کار ملی مرکز
الگ��وی اس�لامی ایرانی پیش��رفت در
نشست علمی پرس��ش و پاسخ الگوی
اس�لامی ایرانی پیش��رفت؛ چالشها و
بایستهها که با همت معاونت پژوهشی
دانش��گاه امام صادق (علیهالس�لام) و
همکاری مرکز الگوی اس�لامی ایرانی
پیشرفت در این دانش��گاه برگزار شد،
ضمن تاکید بر اینکه این الگو مس��تقل
از دولتهاس��ت ،گفت :الگوی اسالمی
ایرانی پیشرفت جایگاهی باالتر از سند
چش��مانداز دارد تا از این طریق از فراز
و فرودهای دولتها اس��تقالل داش��ته
باشد.

در این نشست دانشجویان پرسشهایی
در رابط��ه با کم و کیف طراحی س��ند
الگوی اس�لامی ایرانی پیشرفت مطرح
کردند که دکتر ه��ادی اکبرزاده ،عضو
ش��ورای عالی و معاون علمی تقس��یم
کار مل��ی مرکز الگوی اس�لامی ایرانی
پیش��رفت و محمد ه��ادی زاهدی وفا،
عضو ش��ورای عالی مرک��ز ملی الگوی
اسالمی ایران پیشرفت به این سواالت
پاسخ دادند.
بر اس��اس این گ��زارش ،دکتر زاهدی
وفا در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه
نقش “تاریخ” در این س��ند چیس��ت و
نح��وه برخ��ورد مرک��ز ادامه در صفحه 5

استادی که در "روز دانشجو" جاودانه شد
 16آذر یادآور درگذش�ت دکتر س�ید
مهدی فخرایی ،اس�تاد تمام مهندسی
برق و الکترونیک دانشکده مهندسی
ب�رق و کامپیوتر و عض�و هیئت علمی
دانش�گاه ته�ران اس�ت که در س�ال
 1393ب�ر اث�ر بیماری س�رطان خون
دارفانی را وداع گفت.

دکت��ر س��ید مهدی فخرای��ی ،معاون
پژوه��ش و برنامهری��زی بنی��اد مل��ی
نخبگان در زمان ریاس��ت دکتر واعظ
زاده در بنی��اد و همچنین دبیر س��ابق
کنگره پیشگامان پیشرفت بود.
اس��تاد فخرایی در س��ال  1339در
دزفول متولد ش��د و تحصیالت دوره
دبیرس��تان را در مدرس��ه وابسته به
دانش��گاه ش��یراز پ��س از انتخاب به

عن��وان دانشآم��وز نخب��ه برگزیده
گذراند .وی سپس در رشته مهندسی
ب��رق و الکترونی��ک موف��ق ب��ه اخذ
مدرک کارشناسی و کارشناسی ارشد
از دانش��گاه تهران ش��د و تحصیالت
دوره دکتری خود را در همین رشته
در دانش��گاه کانادا ادامه داد .اس��تاد
فخرایی دارای  220مقاله علمی ملی
و بینالمللی در رشته تخصصی خود
ب��ود .وی دبی��ری  12همایش علمی
در کش��ور را در کارنام��ه کاری خود
داشت.
رئی��س مرک��ز الگوی اس�لامی ایرانی
پیشرفت؛ س��ید مهدی میرفخرایی را
که اس��تاد تمام دانش��گاه تهران ،دبیر
ادامه در صفحه 2

45

با هدف ارتقای مشارکت جوانان و دانشجویان در الگوی پیشرفت:

دهمین کنگره پیشگامان پیشرفت برگزار شد

با ه��دف ارتقای مش��ارکت جوانان و
دانش��جویان در الگوی پیش��رفت و با
حضور بیش از  700نفر از دانشجویان
دانش��گاهها و طالب حوزههای علمیه،
دهمین کنگره پیش��گامان پیش��رفت
در  18آذرم��اه در مرکز همایشهای
بینالمللی دانش��گاه ش��هید بهش��تی
برگزار شد.
دبیرخانه کنگره پیش��گامان پیشرفت
زی��ر نظر مرکز الگوی اس�لامی ایرانی
پیش��رفت به طور س��الیانه اق��دام به
برگزاری همایشی علمی -دانشجویی
ب��ا ه��دف؛ ت�لاش ب��رای مش��ارکت

حداکث��ری دانش��جویان و جوان��ان
فعال در اندیش��هورزی پیرامون الگوی
پیشرفت کشور ،فرآیند تدوین و تحقق
آن ،ظرفیتس��ازی ب��رای مطالب��ه و
اجرای الگوی اسالمی ایرانی پیشرفت
توسط نسل آیندهس��از جامعه؛ کمک
ب��ه همگانی ک��ردن و ترویج گفتمان
پیشرفت در بین جوانان و دانشجویان؛
فعالسازی ظرفیتهای بالقوه جوانان،
دانشجویان کشور و دعوت از آنان برای
تولی��د آثار علمی و هن��ری با موضوع
پیش��رفت؛ جهتدهی ب��ه تولیدات و
آث��ار علم��ی و هن��ری ادامه در صفحه 6

عالمه «واعظزاده خراسانی» ،طلیعهدار وحدت اسالمی به
رحمت ایزدی پیوست
ظزاده خراس�انی،
آی�ت اهلل محم�د واع 
مؤس�س دانش�گاه مذاهب اسلامی و
نخستین دبیرکل مجمع جهانی تقریب
مذاهب اسالمی دار فانی را وداع گفت.

آیت اهلل محمد واعظزاده خراسانی متولد
 ۲۵خ��رداد  ۱۳۰۴در مش��هد ،محقق و
متفکر اسالمی معاصر ،اس��تاد دانشگاه
فردوسی مشهد ،مؤسس دانشگاه مذاهب
اس�لامی و نخس��تین دبی��رکل مجمع
جهانی تقریب مذاهب اسالمی بود .وی
صبح روز یکش��نبه ( ۲۸آذر) در سن ۹۱
س��الگی در مش��هد دعوت حق را لبیک
گفت.
مرکز الگوی اس�لامی ایرانی پیش��رفت،
ارتحال این عال��م بزرگ را که طلیعهدار

وحدت اسالمی بود خدمت رهبر معظم
انقالب اس�لامی ،خانواده محترم عالمه
واعظزاده و همچنی��ن فرزند بزرگوارش
دکت��ر ص��ادق واع��ظزاده ،عضو مجمع
تش��خیص مصلحت نظام ،عضو شورای
انقالب فرهنگی و رئیس ش��ورای عالی
و مرکز الگوی اس�لامی ایرانی پیشرفت
تسلیت میگوید.

دکتر عالءالدین بروجردی ،رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس

ذخایر ارزشمندی مانند قرآن ،سیره پیامبر و معصومین برای ما الگویی در بینش
اسالمی ترسیم کرد ه است

دکت��ر عالءالدین بروج��ردی در
نشس��ت گفتوگوهای راهبردی
مرک��ز الگ��وی اس�لامی ایرانی
پیش��رفت ،با بیان اینک��ه ذخایر
ارزش��مندی مانند قرآن ،س��یره
پیامب��ر و معصومی��ن ب��رای ما
الگویی در بینش اسالمی ترسیم
کرده است ،گفت :ما نباید غیر از
این چارچوب عمل دیگری داشته
باش��یم و بای��د از ای��ن ذخایر در
تمامی امور استفاده کنیم .در این شرایط
این سوال پیش میآید چرا بعد از گذشت
 37سال از انقالب اسالمی ،در عرصههای

گوناگون دچار مش��کل هستیم که نمونه
ب��ارز آن در عرصه فرهنگ��ی و اقتصادی
اس��ت .رئیس کمیس��یون امنیت ملی و

سیاس��ت خارجی مجلس با تاکید بر
اینکه موانع بر س��ر اج��رای برجام به
خاطر دس��تاندازیهای آمریکا است،
گفت :نباید این موض��وع را تبدیل به
معضل داخلی کنی��م ،توی دل مردم
را خال��ی کرده و بین آنها تفرقه ایجاد
نماییم بلکه به جای آن به فرموده امام
(ره) هرچه فریاد دارید بر س��ر آمریکا
بکشید .وی با تاکید بر اینکه باید برای
حل این معضالت کالبدشکافی دقیقی
ش��ود ،گفت :اگر بپذیرم ق��رآن و ذخیره
عظیم اهل بیت (علیهمالسالم) الگوی ما
هستند باید این مجموعه ادامه در صفحه 4

نظريه پردازي ،گفتمان سازي و تدوين

الگو توامان اهداف مرکز الگو هستند2 /
دکتر واعظزاده :باید مرحله جدیدی از
ارتقای الگوی اسالمی ایرانی پیشرفت

را آغاز کنیم3 / .

رشد جمعیت محرک توسعه
و توسعه زمینهساز تعدیل رشد

جمعیت است 9 /

کنگره بینالمللی روانشناسی خانواده

برگزار میشود9 / .
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اخبارمرکز

نظريه پردازي ،گفتمان سازي
و تدوين الگو
توامان اهداف مرکز الگو هستند
دکت��ر هادی اکب��رزاده ،معاون علمی و تقس��یم کار
ملی مرکز الگو و دبیر کنگره پیشگامان پیشرفت در
مراس��م افتتاحیه دهمین کنگره پیشگامان پیشرفت
ب��ا عنوان تدابیر پیش��رفت اس�لامی ایران��ی ،اظهار
داش��ت :سرفصلهای س��اختار پایه الگوی اسالمی-
ایرانی پیشرفت ،مبانی اس�لامی پیشرفت ،آرمانها،
افق و تدابیر هس��تند و موضوع کنگ��ره امروز بحث
تدابیر است.
وی ادام��ه داد :گاهی گلهمن��دی وجود دارد که چرا
ش��تابزده عمل میکنیم ،چ��ون گفتمان یک روند
را بای��د طی کند .اگر قرار باش��د به یک س��ند مثل
سایر اسناد برسیم شاید ضرورتی برای شکل گرفتن
چنین تش��کیالتی نباش��د و اگر ف��رض کنیم صرفاً
این کار مبتنی بر یک گفتمان اس��ت نیاز به تدوین
س��ندی نیس��ت که ای��ن مغایر با نظ��ر رهبر معظم
انقالب خواهد بود که فرمودهاند الگو باالترین س��ند
برنامهای کش��ور اس��ت ،پس میتوان فعالیت مرکز
الگوی اسالمی -ایرانی پیش��رفت را اینگونه تعریف
کرد ،س��ندی تدوین ش��ود که گفتمانی باشد و مثل
دیگر اسناد متعارف نباشد و از مسیر گفتمانی شکل
بگیرد .اکب��رزاده عدم ابتناء به یک نظریه منس��جم
و فقدان پش��توانه گفتمانی را از آس��یبهای اسناد
برنام��های کش��ور دانس��ت و اف��زود :نظریهپردازی،
گفتمانس��ازی و تدوین سند الگو نقطه آغاز فعالیت
بود اما هر یک از این مس��یرها مشکالتی دارد که به
نتیجه نهایی نخواهد رس��ید .به همین دلیل رویکرد
مرکز همزمان به حوزه نظریهپردازی ،گفتمانسازی
و تنظیم س��ند اس��ت که بر مبن��ای دانش و بینش
موجود در جامعه باش��د .وی با اشاره به جامعه هدف
و مرحل��ه طراحی الگ��و ،یادآور ش��د :جامعه الگو و
نخبگانی کش��ور به عنوان پرچمدار حرکت فکری و
جوانان به عنوان موتور تحول جامعه هدف ما هستند.
جوانان با توجه به آرمانخواهی ،تحولطلبی ،اعتماد
به نفس ،جسارت ،امید و خستگیناپذیری از اهمیت
وی��ژهای برخوردارند؛ چرا که باعث ایجاد جهشهای
تاریخی و مقابله با چالشها میش��ود و مثالهای آن
را در دفاع مقدس و حضرت امام (ره) دیدهایم .دبیر
دهمین کنگره پیش��گامان پیشرفت همچنین درباره
ویژگیهای الگوی اس�لامی -ایرانی پیشرفت ،گفت:
ای��ن الگو باید مبتن��ی بر مبانی متق��ن دینی مورد
پذیرش بدنه فکری و علمی کش��ور،دارای مرزبندی
با الگوهای رقیب معارض ،مورد اعتنای اندیشمندان
جهانی ،ناظر بر حل مسائل اساسی جامعه ،منسجم،
فشرده و گویا و برخوردار از پذیرش اجتماعی باشد.

استادی که در "روز دانشجو" جاودانه شد
آذرم��اه  ،1393در گفتوگو
ادامه از صفحه 1
با ایس��نا اظهار داشت :دکتر
س��ابق ای��ن مرک��ز و معاون
فخرایی ،استاد تمام دانشکده
پژوهش��ی اس��بق بنیاد ملی
برق دانش��گاه ته��ران اواخر
نخب��گان ب��ود از چهرههای
س��ال  1392از بیماری خود
نخبه و ارزنده کش��ور دانست
که نوع ن��ادری از س��رطان
ک��ه خدم��ات علم��ی قاب��ل
خ��ون پیشرونده ب��ود آگاه
توجهی داشته است.
ش��د و ب��ه گفت��ه ب��رادرش
دکتر صادق واعظزاده پس از
ب��ه واس��طه ع��رق و تعصب
درگذشت این استاد دانشگاه
عمیقی که به دانشگاه تهران
در گفتوگ��و با ایس��نا اظهار
و ت��وان متخصص��ان داخلی
داش��ت :استاد س��ید مهدی
داش��ت ،علیرغ��م اص��رار
فخرای��ی از اس��تادان پرکار،
نزدیکان و توصیه پزش��کان
س��الم ،خوشن��ام دانش��گاه
که از او میخواس��تند برای
ب��ود که س��وابق زی��ادی در
درمان به کانادا که پزش��کان
رش��ته تخصصی خود داشت
مجربتری در زمینه بیماری
و از اولین کس��انی بود که از
ن��ادر وی دارد مراجعه کنند
تخص��ص الکترونیک در رفع
حاض��ر به این کار نش��د و تا
نیازهای دفاع مقدس استفاده
پایان روند درمان خود را در
کرد.
بیمارستان شریعتی دانشگاه
دکتر واعظ زاده تصریح کرد:
علوم پزش��کی تهران پی
استاد فخرایی دانشجویان
گرفت.
زیادی در سطوح مختلف
استاد فخرایی جزء اولین کسانی بود که از
برادر اس��تاد تعریف کرد:
تربیت کرد که بسیاری از
الکترونیک در رفع نیازهای دفاع مقدس
در زمان بس��تری ش��دن
آنها از اعضای هیات علمی
استفاده کرد
وی در بیمارستان ،برخی
دانشگاهها هستند.
نزدیکان با توصیه پزشک
وی با بیان اینکه اس��تاد
فخرایی خدمات زیادی به نخبگان کشور کرده است ،معالج که به دلیل نادر بودن و خطر ش��دید بیماری
گفت :آن مرحوم همچنین در تاس��یس و فعالسازی وی ب��ر اعزام ایش��ان به خارج تاکید داش��ت ،بدون
بنیاد ملی نخبگان مش��ارکت زیادی داش��ت و برای اط�لاع دکتر فخرایی ،مقدمات اعزام وی را پیگیری
همه نخبگان کشور یک چهره آشنا ،صمیمی و خدوم می کردند .وی به محض اطالع از این مس��أله بسیار
عصبانی ش��د .گفتیم با این که بیمارستان شریعتی
بود.
دکتر واعظ زاده گفت :اس��تاد فخرای��ی همچنین از بسیار خوب است ولی با توجه به جدید و نادر بودن
فعاالن ارتباط صنعت و دانشگاه بود که پژوهشهای بیماری شما بهتر است به خارج بروید .دکتر فخرایی
کاربردی و عملیاتی ش��ده زیادی در صنعت داش��ت .گفت من پزشکان داخلی را تحقیر نمیکنم .گفتیم
وی اس��تاد فخرای��ی را انس��انی بس��یار پرهی��زکار ،خود پزش��ک شما توصیه کرده که اگر امروز که روز
دوم بستری است به کانادا
خوشاخ�لاق ،محبوب و
بروی��د بهتر از فرداس��ت
استادی که تا پای جان
مورد احترام دانش��جویان
چون آنجا تجربه بیشتری
بر اعتماد به دانشگاه و توان ایرانی ایستاد
دانش��کده فنی دانش��گاه
در خص��وص این بیماری
تهران دانست.
دارن��د .دکت��ر فخرای��ی
دکت��ر فخرای��ی در پاس��خ ب��ه نزدیکانش ک��ه از او
میخواس��تند برای درمان بیماری سختش به خارج گفت پزش��کان ما هم باید تجربه کنند .گفتیم این
کش��ور یا الاقل به بیمارستانی خصوصی مراجعه کند مساله به مرگ شما منجر میشود ،پاسخ داد «خب
گفت :من معلم دانش��گاه تهران��م و درمانم را هم در بمیرم پس پزشکان ما کجا باید یاد بگیرند و تجربه
بیمارستان دانش��گاه پیگیری میکنم .دکتر فخرایی کنند!؟»
در پاس��خ به نزدیکانش که از او میخواس��تند برای پیکر اس��تاد فخرای��ی در زادگاهش ش��هر دزفول به
درمان بیماری س��ختش به خارج کش��ور یا الاقل به خاک سپرده شد.
بیمارس��تانی خصوصی مراجعه کند گفت :من معلم همچنی��ن بدین منظوری مراس��م یادبودی از طرف
دانشگاه تهرانم و درمانم را هم در بیمارستان دانشگاه مرکز الگوی اس�لامی ایرانی پیشرفت ،با حضور دکتر
واعظ زاده و معاونان مرکز الگو در نمازخانه این مرکز
پیگیری میکنم.
به گزارش ایس��نا ،علیرضا فخرایی ،ب��رادر زنده یاد برگزار گردید و یاد و خاطره این اس��تاد فقید گرامی
دکتر سید مهدی فخرایی ،استاد دانشکده مهندسی داشته شد.
برق دانش��گاه تهران پس از درگذش��ت وی در 16
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دکتر واعظزاده :باید مرحله جدیدی از ارتقای الگوی اسالمی ایرانی پیشرفت را آغاز کنیم.
دکتر صادق واع��ظزاده رئیس مرکز
الگوی اس�لامی ایرانی پیش��رفت در
افتتاحیه دهمین کنگره پیش��گامان
پیشرفت ،با اشاره به تهیه نسخه اولیه
پیشنوی��س الگوی پایه پیش��رفت،
گفت بعد از نقد این پیشنویس ،باید مرحله جدیدی
از ارتقای الگو را آغاز کنیم.
وی اف��زود اکنون ک��ه با یک تالش فش��رده جمعی
نس��خه اولیهای از پیشنویس الگوی پایه پیش��رفت
تهیه شده ،فرصتی اس��ت که به نقد این پیشنویس
بپردازی��م و مرحل��ه جدیدی از ارتق��ای الگو را آغاز
کنی��م .در این کنگ��ره جوانان به ارزیاب��ی و ارتقای
تدابیر الگوی پایه خواهند پرداخت.
وی ادام��ه داد :بای��د ببینیم که اگ��ر تدابیری که در
ای��ن پیشنویس درج ش��ده ،اجرا ش��ود در افقی که
پیشبینی ش��ده یعنی  50سال آینده ،به هدف مورد
نظ��ر که تمدن نوین ایرانی اس�لامی اس��ت خواهیم
رس��ید یا خیر .آیا این آرزویی واقعی است که تمدن
جدیدی در س��طح جهانی در طی 50س��ال ش��کل
بگی��رد .واعظزاده یادآور ش��د :بس��یاری از تمدنها
محلی هس��تند ،اما تمدنهایی هم جهانی هس��تند.
یعنی دس��تاوردهای مادی و معنوی گس��تردهای در
حوزه زبان ،ادبیات ،فلس��فه ،هن��ر ،معماری ،صنعت،
سیاس��ت و غیره دارند که فرات��ر از یک ملت رفته و
در س��طح عالم تأثیر گذاشته اس��ت .البته تعداد این
تمدنها زیاد نیست.
دوران شکوفایی تمدن اسالمی حدود پنج قرن
طول کشید و ریشه اساسی آن آموزههای قرآن
بود که پیامبر اکرم (ص) به جهانیان ابالغ کرد و
چند قرن بعد از ابالغ وحی از سوی پیامبر (ص)
این تمدن ظاهر شد و دستاوردهای خود را در علم،
هنر ،معماری ،پزشکی و غیره نشان داد.

رئیس ش��ورای عال��ی مرکز الگ��و اضافه ک��رد :این
تمدنه��ا در چند دهه و یا چند صد س��ال به وجود
نیامدهان��د .بلک��ه بیش از هزار س��ال طول کش��یده
اس��ت تا به وجود آمدهاند .مث ً
ال ما فرهنگ آمریکایی
ش��نیدهایم اما تمدن آمریکایی نشنیدهایم زیرا کشور
آمری��کا چنین س��ابقهای ن��دارد .در حالی که تمدن
اروپایی واقعیت دارد چون س��ابقهاش به تمدن یونان
بازمیگردد و آن تمدن رنگ و بوی خاص خودش را
دارد .تمدن اسالمی هم یک تمدن جهانی بوده است
که در حدود پنج قرن دس��ت برتر را در دنیا داش��ته
اس��ت .این تمدن نیز ریش��ه در وحی و تعالیم ادیان
الهی از زمان ابراهیم(ع) دارد و در طول دویس��ت یا
سیصد سال به وجود نیامده است.
دکتر واعظزاده خاطرنش��ان کرد :دوران ش��کوفایی
تمدن اس�لامی حدود پنج قرن طول کشید و ریشه
اساس��ی آن آموزهه��ای ق��رآن بود ک��ه پیامبر اکرم
(ص) به جهانی��ان ابالغ کرد و چند قرن بعد از ابالغ
وحی از س��وی پیامبر (ص) این تمدن ظاهر ش��د و

دس��تاوردهای خود را در علم ،هنر ،معماری ،پزشکی
و غیره نشان داد .رئیس مرکز الگوی اسالمی -ایرانی
پیشرفت ،تصریح کرد :تجارب تاریخی نشان میدهد
که هیچ تمدن بزرگی در طول چند دهه ظاهر نشده
و نخواهد ش��د .پس چطور در الگ��وی اولیهای که با
کمک متفکران و دانش��مندان تدوین ش��ده اس��ت،
ظهور تمدن اس�لامی ایرانی طی پنجاه س��ال دیده
شده؟ آیا این یک هدفگذاری غیرواقعی نیست؟ اگر
به این س��ؤال مهم نپردازیم و ابهامات آن را روش��ن
نکنیم نباید انتظار داش��ته باشیم که این هدف مورد
ما باید به روند شکلگیری تمدنهای بزرگ و
چگونگی استفاده آنها از دستاوردهای ملت خود و
ملتهای دیگر در دوران تمدنسازی توجه کنیم و
آن این است که از داشتههای عظیمی که ما را به
هزارهها پیوند میدهد استفاده کنیم.

اعتن��ای عمومی قرار بگی��رد .وی در ادامه بیان کرد:
ق را بیش از  50س��ال در
اگر در الگوی پیش��رفت ،اف 
نظر بگیریم بای��د هدفها را کلیتر و مبهمتر تدوین
کنیم که قابلیت اج��رای الگو را کم میکند و انگیزه
نسل حاضر بخصوص جوانان را برای تالش و رسیدن
به آن تضعیف میکند و اگر از تمدن نوین اس�لامی
ایرانی نام نبریم دستاوردها را جامع و کامل ندیدهایم.
پس باید معین کنیم که تمدن نوین اس�لامی ایرانی
چگون��ه در م��دت پنجاه س��ال ظاهر میش��ود .وی
افزود :ما باید به روند ش��کلگیری تمدنهای بزرگ
و چگونگی اس��تفاده آنها از دس��تاوردهای ملت خود
و ملتهای دیگر در دوران تمدنس��ازی توجه کنیم
و آن ای��ن اس��ت که از داش��تههای عظیمی که ما را
به هزارهه��ا پیوند میدهد اس��تفاده کنیم .در اینجا
ش��کلگیری تمدن به عنوان هدف پیش��رفت ایران
در نظر گرفته ش��ده است .اگر این هدفگذاری برای
یک کشور کوچک و جدیدالتأسیس و بدون پشتوانه
تمدن��ی بود مورد پذیرش ق��رار نمیگرفت .اما ایران
اس�لامی اگر یک خودیابی عمی��ق انجام دهد و همه
داش��تههای خ��ود را به میدان بی��اورد و از قابلیتها
به خوبی اس��تفاده کند میتواند ب��ه تمدن جدیدی
امی��د ببندد .واعظزاده ادامه داد :خودیابی بازگش��ت
به گذشته نیست بلکه شناختن داشتههایی است که
به طور ذاتی در کش��ور وجود داش��ته مثل موقعیت
جغرافیایی و منابع مادی؛ و یا در طول تاریخ ایجاد و
کسب شده مثل زبان و ادبیات و هنر و اعتقادات .وی
افزود :اعتقادات و فرهنگ اسالمی مبنای مستحکمی
برای پیش��رفت ایران اس��ت .نیز ما نیاز به خلق زبان
جدید به عنوان یکی از ویژگیهای یک تمدن بزرگ
نداری��م .زبان فارس��ی هزار س��ال قب��ل و در دوران
رودکی و فردوسی بالغ ش��ده و به پایداری رسیده و
در دامان آن س��عدی و حافظ و مولوی تربیت شده و
به همت آنان به اوج رسیده است .در  50سال آینده
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ما فقط نباید خرابش کنیم و باید از آن حراست کنیم
و ترویجش کنیم.
وی همچنین تأکید ک��رد :ما هنوز درباره ثروتهای
فراوان��ی که داری��م خودیابی کامل��ی نکردهایم .مث ً
ال
در زمانهایی ش��رق تا غرب ای��ران محل عبور جاده
ابریشم بوده و سواحل ایران بسیار فعال بوده و جنوب
تا ش��مال ای��ران از نظر قدرتهای دنی��ا پل پیروزی
ش��ناخته ش��ده؛ امروز هم میتواند مح��ل مهمترین
ترانزیت زمین��ی و هوایی و دریایی در منطقه بزرگی
از دنی��ا باش��د .وی در ادام��ه اظهار ک��رد :عالوه بر
قابلیتهای ملی ،استفاده گس��ترده از دستاوردهای
بش��ری هم برای تمدن س��ازی ضروری اس��ت .همه
تمدنهای بزرگ از داش��تههای دیگران استفاده زیاد
کردهاند .ما نیز بدون استفاده فراوان از دستاوردهای
مادی و معنوی دیگران نمیتوانیم به پیشرفت سریع
و به تمدن جدید برسیم .عالوه بر دستاوردهای مادی
و علم��ی خود ،باید از دس��تاوردهای فکری و نظری
دیگران که با مبانی اعتقادی ما تضادی ندارد در جای
خودش اس��تفاده فعال کنیم .متأسفانه امروز افراط و
تفریط در اس��تفاده از دستاوردهای دیگران در کشور
بیشتر از استفاده فعال است .استفاده فعال با شناخت
درس��ت و عمیق و ارزیابی و نق��د آنها و رقابت برای
تولید چیزهای بهت��ر و تکمیل چیزهای خوب انجام
میش��ود .ولی امروز به تقلید و یا طرد دستاوردهای
دیگران بیش��تر تمایل داریم .در این مسئله به تغییر
همه تمدنهای بزرگ از داشتههای دیگران استفاده
زیاد کردهاند .ما نیز بدون استفاده فراوان از
دستاوردهای مادی و معنوی دیگران نمیتوانیم
به پیشرفت سریع و به تمدن جدید برسیم .عالوه
بر دستاوردهای مادی و علمی خود ،باید از
دستاوردهای فکری و نظری دیگران که با مبانی
اعتقادی ما تضادی ندارد در جای خودش استفاده
فعال کنیم.

رویه اساس��ی احتیاج داریم .باید بدانیم خداوند همه
ه��وش و اس��تعداد را در یک ملت و س��رزمین قرار
نداده و باید بتوانیم هرچه بیش��تر از داشتههای خود
و دیگ��ران در چارچ��وب مبانی و مصال��ح خود بهره
بگیریم .این نوع تعامل فعال در همه زمینهها از علوم
پایه و مهندسی گرفته تا ادبیات ،هنر ،علوم اجتماعی
و فلس��فه ضروری است .بر طبق فرموده رهبر معظم
انقالب ما از ش��اگردی کردن ابایی نداریم .زیرا در هر
زمینهای شاگردی درست ،مقدمه استادی است .اگر
بر اساس خودیابی از داشتههای عظیم تمدنی خود و
دیگران اس��تفاده کنیم این افق  50ساله افق رؤیایی
و غیرقابل دسترس��ی نخواهد بود .انش��اءاله توجه ما
به فاصله وضعیت موجود با افق پنجاه س��اله ،همراه
خودیابی ،امید و انگیزه تالش را در ملت و جوانان ما
برای ساختن آینده ایجاد نماید.
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ادامه از صفحه 1

ذخایر ارزشمندی مانند قرآن ،سیره پیامبر و معصومین برای ما الگویی در بینش اسالمی ترسیم کرد ه است

رهنموده��ا و الگوه��ا را برای نس��ل آینده
مطرح کنیم .بروجردی توضیح داد :به طور
مثال حضرت علی در حدیث«اوصیکم بتقوا
اهلل و نظم امرک��م  »...بر تقوا و نظم تاکید
میکنن��د که ما با این دو مس��ئله اصلی فاصله طوالنی
داریم .اگر تقوا حاکم بود حلقهها و زنجیره متعدد مفاسد
اقتصادی نداش��تیم ،بانکها دچار مش��کل نبود و دیگر
ش��اهد تبدیل شدن فس��اد اقتصادی نبودیم .این نشان
میده��د که یک جای کار میلنگد .وی با بیان اینکه در
کشور حتی در خیابان نظم رعایت نمیشود ،افزود :امروز
اخالق سیاسی در جامعه ما نمره بدی دارد .شاهد تهمت
و افت��را در فضای مجازی و در دوران انتخابات هس��تیم
که نباید این طور باش��د .یا اینک��ه انگار جامعه ما دچار
مسابقه کالهبرداری شده آن هم در شرایطی که روزگاری
به نوشته روی یک برگه کاغذ اعتماد و عمل میشد؛ اما
ملت ما معروف به ریخت و به پاش است حال اینکه
در اسالم به صرفهجویی توصیه و تاکید شده است.
باید تمامی اهتمام در این باشد که وضع جامعه ما
از وضعیت نامطلوب به مطلوب برسد

امروز ش��اهد چک و س��فته بازی هستیم که اینها همه
نش��ان از فاصله ما با الگوی اس�لامی دارد و باید بعد از
بررسی دالیل آن دنبال راه حل گشت .بروجردی با بیان
اینکه باز نشدن این واقعیات باعث استمرار آنها میشود
گفت :نمونه دیگر مش��کالت ما در الگوی مصرف است.
ملت ما مع��روف به ریخت و به پاش اس��ت حال اینکه
در اسالم به صرفهجویی توصیه و تاکید شده است .باید
تمامی اهتمام در این باشد که وضع جامعه ما از وضعیت
نامطل��وب به مطلوب برس��د .وی نمون��ه دیگر وضعیت
نامطلوب کشور را در صنعت خودروسازی عنوان و اظهار
کرد :ما خودروسازی را با کره جنوبی آغاز کردیم اما امروز
آنها کجا هستند و ما کجا؟ چرا باید شرایط این طور باشد
ک��ه هنوز مردم پیکان دهه چهل را از پیکان دهه پنجاه
و ش��صت بهتر میدانند؟ بروجردی در ادامه به مدیریت
اسالمی مقام معظم رهبری و فرماندهی کل قوا از سوی
ایشان اشاره و اظهار کرد:ما بازدیدی از فرماندهی هوا و
فضا داش��تیم که سردار حاجیزاده فرمانده هوا و فضا در
ای��ن بازدید این مطلب مطرح کردن��د که یک روز مقام
ک ما مثال در 500
معظم رهبری از آنها پرسید که موش 
کیلومت��ر در چه دایرهای ف��رود میآید .آنها مثال گفتند
در ش��عاع یک کیلومتر .حضرت آق��ا آن را نپذیرفتند و
فرمودند موشک نقطه زن میخواهند .آنها با این فرمان
والیت ،اصل ما میتوانیم را به منصه ظهور رسانده و امروز
موشکهای ما در بردهای طوالنی نقطهزن هستند.
وی با تاکید بر اینکه کاستیها را باید با کالبدشکافی رفع
کنیم گفت :نمونه دیگر رهنمودهای مقام معظم رهبری
در باالبردن توانمندیهای داخلی برای تولید اس��ت .به
همین علت بعد از  40و اندی س��ال جنگنده  F14که
قطعات آن در داخل تولید میش��ود ،پ��رواز میکنند؛
اینگونه توانمندیها در ایران اسالمی وجود دارد .رئیس
کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس با بیان
اینکه ما امروز پهبادی میسازیم که با یک سوخت 30
ساعت پرواز میکند ،گفت:پهباد ما با دقت و مسلح با
س��رعت جت پرواز میکند .این نشان میدهد وضعیت

ما با همه کاس��تیها در صنایع نظامی مطلوب است و
توانس��تهایم عملکرد خوبی داشته باشیم .همچنین ما
امروز جزء چند قدرت موشک ساز دنیا هستیم.
رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس
با اشاره به دستاوردهای ایران در صنعت هستهای گفت:
عزم آمریکا جزم بود که ما به فناوری صلحآمیز هستهای
دست پیدا نکنیم اما ما از صفر تا صد آن یعنی استخراج
اورانی��وم ،تهیه کیک زرد ،UCF ،پروژه اصفهان ،تزریق
گاز و غنیسازی را خودمان توانستیم به شهادت آژانس
به دس��ت آوریم .ما در دستیابی به این صنعت پیچیده
موفق بودیم .بدانید که مدیریت آن نیز با رهبری است.
بروجردی در ادامه به وضعیت فرهنگی در موضوع خرید
اجناس خارجی اش��اره و خاطر نش��ان کرد :در برخی
خیابانهای تهران نمیتوانیم لباس کودک بدون مارک
خارجی پیدا کنیم .البته ایراد به خود ما در مجلس که
در بعد نظارتی نیز ب��ر میگردد که از اهرمهای قانونی
بیشتری استفاده نکردهایم.
وی افزود :اینکه چرا سیاس��ت کلی “ایرانی باید جنس
ایرانی بخرد” ،اجرایی نمیش��ود را باید در نبود کیفیت
مناسب و متناسب با استانداردهای الزم و عمر آن کاال
بر اساس هزینه داده شده جستجو کرد از این رو باید در
اعطای استانداردها سختگیری بیشتری شود.
رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس با
تاکید بر اینکه الگوی اصلی ما باید قرآن ،سیره معصومین
و وصیت نامه امام (ره) باشد ،به فرمان حضرت علی (ع)
به مالک اشتر اش��اره و اظهار کرد :حضرت علی (ع) در
۱۴۰۰س��ال پیش دستور دادند که در زمان خشکسالی
از مردم مالیات گرفته نش��ود ،اما در کش��ور ما در سالی
که تحریم و رک��ود وجود دارد و خرید و فروش متوفف
شده ،مامور مالیاتی بدون توجه به شرایط طلب مالیات
میکند و اگر پرداخت نشود جریمه مشمول میشود و
هیچ منطقی حاکم نیست .باید از الگوهای موجود مطابق
با شرایط زمان به بهترین استفاده کرد.
دکت��ر بروجردی در ادامه به س��واالت کارشناس��ان و
متخصصان پاس��خ داد و در خصوص س��وال مربوط به
چرایی وضعیت نامناس��ب اقتصادی کشور گفت :دلیل
چنین وضعیت بد اقتصادی سوال همه ما است که باید
ن را بررس��ی کنیم مثال باید ش��رایط
عوامل مختلف آ 
بانکها را بررس��ی کنی��م ،آیا سیس��تم بانکها ربوی
اس��ت یا خیر؟ مثال در ژاپن به ازای دادن تس��هیالت،
دو درص��د مازاد به عن��وان کارم��زد میگیرند که این
یعنی دادن تس��هیالت قرضالحس��نه برای کسانی که
میخواهند پروژهای ایجاد کنند و قطعا در این شرایط
چرخش اقتص��ادی رخ میدهد ،ام��ا بانکهای ما چه
نقش��ی در اقتصاد کش��ور دارند .ای��ن نماینده اصولگرا
مجلس تاکید کرد :مس��ائل بانک��ی و اقتصادی باید به
صورت ش��فاف در صدا و سیما و مطبوعات گفته شود
نه اینکه محافظهکاری ش��ود .باید سیس��تم بانکی به
چالش کش��یده ش��ود و رئیس بانک مرکزی و روسای
بانکی ب��ه افکارعمومی جواب دهند .این موارد نش��ان
میدهد که دلیل وضعیت اقتصادی فعلی خیلی مبهم
نیس��ت و باید در این مس��یر حرک��ت انقالبی صورت
گی��رد همانطور که انقالب فرهنگی کردیم ،به انقالب
اقتصادی نیازمندیم چون خانه اقتصاد از پای بست دچار
مش��کل است .رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست
خارجی مجلس در مورد س��والی در خصوص نقش این

کمیس��یون در برجام گفت :ما جزو کسانی بودیم که از
روز اول معتق��د به عبور از این مرحله در برجام بودیم،
چون عقل این موضوع را حکم میکرد .هواپیماهای ما
در زمانی حتی برای تامین سوخت دچار مشکل بودند
و آنها به ما س��وخت نمیدادند .حداقل شرایط فعلی ما
این اس��ت که امروز بعد از برجام توانس��تیم نفت را به
میزان قبل از زمان تحریم بفروشیم .پس بهتر است اگر
امروز مش��کلی در مورد روند اجرای برجام است بدانیم
که به خاطر س��نگاندازی آمریکا است و همانطور که
امام (ره) فرمودند هرچه فریاد دارید بر سر آمریکا بزنید.
نباید به جای آنکه چالش با آمریکا داش��ته باش��یم آن
را به حوزه داخلی بکش��انیم .این یک اشتباه است باید
فریادمان را بر سر آمریکاییها بکشیم و در داخل رفعت
نش��ان داده و توی دل مردم را خالی نکنیم .بروجردی
گفت که در همین راس��تا گزارش معتدل و منطقی از
سوی کمیسیون امنیت ملی درباره روند اجرایی شش
ماه برجام تهیه و در صحن مجلس قرائت شد.
رئی��س کمیس��یون امنیت مل��ی و سیاس��ت خارجی
مجلس در خصوص وجود امنیت در داخل کشور گفت:
اروپاییها نس��بت به وضعیت امنیت در داخل کشور ما
غبطه میخورند .رئیس سرویس اطالعاتی فرانسه که به
ایران آمده بود از ما میپرس��ید چهط��ور ایران با وجود
ش��رایط منطقه از امنیت برخوردار اس��ت .این به خاطر
لطف خداوند ،اشراف اطالعاتی و رصد همه جانبه و کار
کنترل و در نتیجه داشتن امنیت پایدار است که تقریبا
هفتهای یک بار یک تیم دس��تگیر میش��ود .بروجردی
اینکه چرا سیاست کلی “ایرانی باید جنس ایرانی
بخرد” ،اجرایی نمیشود را باید در نبود کیفیت
مناسب و متناسب با استانداردهای الزم و عمر آن کاال
بر اساس هزینه داده شده جستجو کرد از این رو باید
در اعطای استانداردها سختگیری بیشتری شود.

درباره چش��مانداز  ۴ساله منطقه نیز گفت :این موضوع
در هالهای از ابهام اس��ت چون خیلی از عوامل دست ما
نیس��ت ،به نظر بحران را در سوریه آمریکاییها تحمیل
کردند .ممکن اس��ت دولت س��وریه قص��وری در قضیه
داشت اما در نهایت بحران را تحمیل کردند و خوشبختانه
شکست خوردند در لبنان نیز تالشهایی صورت گرفت
که دو سال رئیس جمهور نداشت ،آن هم چون عربستان
ن هم عربستانی که در جنگ با مردم مظلوم
دخیل بود .آ 
یمن دچار مشکالت جدی اقتصادی شده است.
وی گفت :خیل��ی از عوامل در منطقه در مورد منطقه
در اختیار ما نیس��ت اما نقش جمهوری اسالمی ایران
درباره این تحوالت کلیدی است و عمق استراتژیک ما با
شیعیان است .رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست
خارجی مجلس در پایان با اشاره به راهپیمایی اربعین
گف��ت :راهپیمایی اربعین حرکت جدیدی نیس��ت .در
دوران صدام ممنوع ش��د اما همان زمان مردم کش��ته
میش��دند یا به زن��دان میافتاند اما ای��ن کار را ترک
نکردند .امروز با پدیده منحصر ب��ه فرد و فوقالعادهای
مواجه هس��تیم که مردم میلیارده��ا هزینه با پذیرایی
ش��اهانه ترتیب میدهند .این تجلی فرم��وده امام (ره)
اس��ت که فرمودند هرچه داریم از محرم و صفر اس��ت.
از همین منظر پدیده اربعین مهم و مورد مطالعه است.
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معاون علمی مرکز در باره الگوی اسالمی ایرانی پیشرفت:

سه هزار نفر از اعضای جامع ه علمی،
چهل هزار صفحه مستندهای پژوهشی تهیه کردهاند

ادامه از صفحه 1

ب��ا عل��وم غربی چگون��ه خواهد
بود ،گف��ت :در واق��ع مهمترین
آزمایش��گاه ب��رای طراحی الگو
تامل و تفک��ر در تاریخ تمدنها
اس��ت .در کش��ور ما دورانهای
شکوفایی و افول به کرات وجود
داشت .از طرفی ما در زمان حال
به دنبال احیای تمدن اس�لامی
هس��تیم و میتوانیم با استفاده
بهین��ه از تاریخ تم��دن مراحل
تدوین س��ند را پی��ش ببریم .از
پژوهشی و مستند انجام ش��ده که نزدیک به  3هزار
طرف��ی برنام��ه تحقیقاتی تحت
عنوان سنن الهی برای مرکز تهیه شده که با استفاده نفر از جامعه علمی درگیر بحث الگوی اسالمی ایرانی
از این برنامه میتوانیم با گذر از تاریخ مسائل شکوفایی پیشرفت شدهاند.
معاون علمی تقس��یم کار ملی مرکز الگوی اس�لامی
و افول را یاد بگیریم.
ایرانی پیش��رفت در رابطه با اینکه همخوانی س��ند با
وی اف��زود :اگ��ر اص��ول
سیاس��تهای دولته��ای
موضوع��ه را ک��ه در الگ��و
استفاده میکنیم متفاوت در واقع مهمترین آزمایشگاه برای طراحی الگو مختلف چگونه خواهد بود،
از الگوه��ای غربی باش��د تامل و تفکر در تاریخ تمدنها است .در کشور ما گف��ت :با توجه ب��ه تغییر
نوع اس��تخراج نیز متفاوت دورانهای شکوفایی و افول به کرات وجود داشت .از دولتها ،الگو مس��تقل از
خواه��د ب��ود .در الگ��و طرفی ما در زمان حال به دنبال احیای تمدن اسالمی دول��ت اس��ت و در واق��ع
باید پاس��خهای مناس��ب هستیم و میتوانیم با استفاده بهینه از تاریخ تمدن حت��ی جایگاه��ی باالتر از
سند چش��مانداز دارد که
ب��ه اش��تباهات الگوه��ای
مراحل تدوین سند را پیش ببریم.
این مسأله جهت استقالل
رقیب داش��ته باش��یم .از
طرف��ی مقام معظم رهبری همواره تاکید کردهاند که الگوی اسالمی ایرانی پیشرفت از فراز و فرود دولتها
حدفاصل را با الگوهای رقیب روش��ن کنیم .از این رو پیشبینی شده است.
اگر الگو دقیقا بر اس��اس مبنای اسالمی باشد ،مسلما وی در رابطه با نحوه برخورد الگو با دولت اسالمی که
مورد تاکید مقام معظم رهبری است ،افزود :در بحث
حدفاصلها مشخص خواهد شد.
عضو ش��ورای عالی مرکز ملی الگوی اس�لامی ایران تدابیر ،پیشنویسهایی را مربوط به دولت اس�لامی
پیش��رفت همچنین در رابطه با نح��وه برخورد الگو با تهیه کردهایم که در دستور کار قرار دارد.
ن گفت :باید برای حد و دکتر اکبرزاده ادامه داد :هماکنون در مرحله گفتمان
مس��ائل روز و میزان پویایی آ 
ن نرسیده
م��رز دانش جهت پویا بودن الگو فکری کنیم اما باید سازی نخبگانی قرار داریم زیرا فعال زمان آ 
س��ازو کارها به گونهای باشد که الگو بتواند خود را در که موضوع الگو اس�لامی ایرانی پیش��رفت در سطح
ن توقع ایجاد ش��ود.
افق  ۵۰س��اله با مس��ائل روز تطبیق دهد .همچنین عم��وم جامعه مطرح و به مثابه آ 
ما همیش��ه نس��ل جوانتر را باید درگیر طراحی الگو ازاین رو در حال حاضر این مساله در سطح نخبگان و
برای گفتمان سازی
کنیم تا ای��ن افراد
مطرح میشود.
ب��رای آین��ده الگو
معــ��اون علـم��ی
جهت اج��را فکری
تقس��یم کار مل��ی
اساس��ی کنند .در
مـرک��ز الــگ��وی
واقع پویای��ی باید
اس�لامی ایران��ی
در حام�لان فک��ر
پیشرفت همچنین
الگو و همچنین در
در خصوص دخالت
دستاوردها باشد.
الگ��و در برنام��ه
در ادام��ه دکت��ر
ششم توسعه گفت:
ه��ادی اکبرزاده در
الگ��وی اس�لامی
پاس��خ به س��والی
مبنی ب��ر زمان اجرای س��ند الگوی اس�لامی ایرانی ایرانی پیشرفت هنوز به مرحله نهایی و ابالغ نرسیده
پیشرفت اظهار کرد :در واقع طراحی الگو با اجرای آن و نمیتواند به صورت مستقیم در برنامه ششم توسعه
برابر اس��ت .به این معنا که مراحل اجرا قدم به قدم با دخالت داشته باش��د اما به صورت غیرمستقیم تاثیر
خود را در این برنامه گذاشته است.
مراحل طراحی برابری میکند.
وی تصریح کرد :تاکنون  ۴۰هزار صفحه کار علمی و

جوانان و الگو

دوراندیشی یا جسارت؟
پیشکسوت یا جوان؟
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دکتر رسول عباسی

استادیارمدیریتدانشگاهحضرتمعصومه(س)

در امر هدایت جوامع ،سرمایههای متعددی
ذکر شده اس��ت که سرمایه انسانی ،یکی از این سرمایهها
اس��ت .در مقوله سرمایه انسانی هم توجه اکثر کشورها به
سرمایه جوان و فعال است .یکی از دوراهیها برای مسئوالن
دولتها ،انتصاب مدیران با صغر یا کبر سِ نی است .انتصاب یا
عدم انتصاب مدیران جوان همیشه یکی از مسائل اختالفی
و چالشبرانگیز در جوامع مختلف است .در تعابیری هم که
در آن از جایگاه جوانان در مقابل پیشکسوتان دفاع میشود
عمدتاً انرژی و جسارت جوان در مقابل تجربه مجربان قرار
میگیرد .تاریخ گواه آن اس��ت که نبی گرامی اسالم (ص)
حتی جوانی با س��ن کمتر از بیس��ت سال را به فرماندهی
لشکر مسلمانان که نیازمند جسارت باالیی است منصوب
مینمایند .حضرت علی (ع) نی��ز میفرمایند جوانان را به
مباحثه و مناظره و میانس��االن را به اندیش��یدن و پیران
را به س��کوت ،فرم��ان دهید .رهبر معظم انق�لاب نیز در
تعبیری جوان را پیشران و موتور حرکت جامعه دانستند
( .)1395/9/3ایش��ان حتی دایره جمعیتی آن را محدودتر
نموده و به جمعیت جوان دانش��جویی اش��اره میفرمایند:
نسل جوان در هر جامعه ،موتور حرکت تحوالت اجتماعی و
تحوالت سیاسی است؛ بهخصوص جوان دانشجو؛ طبیعتش
این است ( .)1392/9/19پیتر دراکر پدر علم مدیریت نوین
در اواخ��ر دوره عمر خود ،اهمیت نیروی کار جوان را مورد
توجه ویژه قرار میدهد .دراکر بر استفاده از کارگران دانشی
تأکی��د میکند و از طرف دیگر ،روند پیر ش��دن جمعیت
در آمری��کا را به عن��وان تهدیدی برای آینده این کش��ور
خصوصاً در بحث تولید و صنعت قلمداد میکند .مقولهای
در مدیریت منابع انسانی به نام جانشینپروری وجود دارد.
توج��ه به جوانان از دریچه جانش��ینپروری ،ضامن توفیق
کش��ور در آینده اس��ت .دیدن آینده مطلوب بدون چشم
داشت به س��رمایه کنونی از جوانان ثمری نخواهد داشت.
در ای��ن زمینه پیامب��ر اعظ��م (ص) در کالم نورانی خود،
میفرماین��د :هر کس در جوانىاش بیام��وزد ،آموختهاش
مانند نقش بر سنگ است و هر کس در بزرگسالی بیاموزد،
مانند نوش��تن بر روى آب است .براى جوانان در مجالس،
جاى باز کنید ،و امور نو و جدید را به آنان تفهیم کنید ،چرا
که این گروه جایگزین شما و درگیر مسائل جدید خواهند
شد .اینجا نبایستی بحث انتخاب را بین دو گزینه در ذهن
داش��ت .بلکه آیندهنگری مطلوب ،م��دل ترکیبی در این
حوزه اس��ت .حضور جوانان در حلقههای مشاوره مقامات
کشوری از این نوع میباشد .عرصه الگوی اسالمی ایرانی
پیش��رفت ،نیز عرصهای اس��ت که حضور جوانان در آن
یک ضرورت اس��ت ن��ه انتخاب .جوان��ان در این موضوع
میتوانند هم جس��ارت خود را به نمایش گذاش��ته؛ هم
تجربه عمل��ی خود را در نقد برنامههای کنونی توس��عه
و طراحی برنامههای فاخر پیش��رفت ب��رای آینده ،فزون
نمایند .عرصه الگو ،عرصه آیندهس��ازی با جوانان و برای
آنها اس��ت .حضرت امیر (ع) فرمودند :ه��رگاه در کاری
که با آن مواجه ش��دی ،نیازمند مش��ورت بودی ،ابتدا با
جوانان مشورت کن؛ زیرا به لحاظ ذهن ،تیزتر و به لحاظ
حدس و گمان ،س��ریعترند .سپس آن را بر میانساالن و
کهنس��االن عرضه کن تا بررسی کنند و بهترین رأی را
برگزینند؛ زیرا آنها تجربه بیشتری دارند.
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با هدف ارتقای مشارکت جوانان و دانشجویان در الگوی پیشرفت:

دهمین کنگره پیشگامان پیشرفت برگزار شد

دانش��جویان و جوانان کش��ور در زمینه پیش��رفت،
ارزیابی و ارتقاء مداوم آنها؛ فرهنگس��ازی و تقویت
روحیه خودباوری در بین دانش��جویان و نسل جوان
کش��ور ،برگزار میکند .در این راستا دهمین کنگره
پیشگامان پیشرفت در تاریخ  18آذرماه سال جاری
در مرک��ز همایشهای بینالمللی دانش��گاه ش��هید
بهش��تی ،با حضور بیش از  700نفر از دانش��جویان
دانشگاهها ،طالب علوم دینی و پژوهشگران در چهار
نشست تخصصی (اقتصاد و معیشت؛ تعليم و تربيت،
فرهنگ و معنويت؛ امور اجتماعی ،سیاست و امنیت؛
علم ،فناوری ،س�لامت و محیطزیس��ت) به صورت
موازی در دو نوبت صبح و عصر برگزار شد .در ادامه
گزارش اجمالی از این نشستها آورده شده است.
 -1کارگروه اقتصاد و معیشت
هیئ��ت رئیس��ه :دکتر عیوضل��و ،دکتر س��عیدی و
مهندس ایالنلو
دبیر :علیاصغر ربیعی
در این کارگروه ده مقاله ،یک رساله دکتری و سه اثر
ش��عر با موضوع اقتصاد و پیشرفت ارائه و یک حلقه
تفک��ر با موضوع مرتبط ارائه ش��د .عنوان مقالههای
ارائه ش��ده عبارت بودند از :تحليل مقايس هاي مدلي
مفهوم��ي از تابآوری اقتص��ادي در عرصه اجتماع؛
م��دل مفهوم��ي مقاومس��ازي اقتصادي بر اس��اس
انديش��ههاي مقام معظم رهبري در نظام اقتصادي
اسالم اصول و معيارهاي بهرهبرداري عدالت محور از
منابع طبيعي (تجديدپذير و تجديدناپذير)؛ ضرورت
ايج��اد و احي��اي چرخه تعاون در جهت پيش��رفت
اقتصاد ايراني اس�لامي؛ بهرهوري نيروي انس��اني در
راس��تاي تحقق اقتص��اد مقاومتي؛ ارائه مدل ش��به
فدراليس��م اس��تاني بهعنوان معماري جديد توسعه
كش��ور؛ ارتق��اي اقتدار دولت در پرتو ش��ناخت و به
كارگيري ديپلماسي دفاعي در بستر كنش نرمافزاري

قدرت و امنيت حقوق كيفري ايران؛ بررسي جهاني
شدن و تهديدهاي سايبري عليه امنيت ملي؛ جهاني
شدن و چالشهاي پيشروي پيشرفت ايران جمهوري
اسالمي ايران.
 -2کارگروه تعليم و تربيت  ،فرهنگ و معنويت
هیئت رئیس��ه :آقايان دكتر نيازي ،حجتاالسالم و
المسلمین آقازاده و خانم دكتر خادمي
دبیر :آقای ساجدی نیا
در این کارگروه  9مقاله و دو شعر با موضوع پیشرفت
ارائه ش��د .عناوین مقالههای ارائه ش��ده به شرح زیر
اس��ت :اولویتبندی راهبردهاي س��ند دانشگاه آزاد
اس�لامي با روش مدلس��ازی س��اختاري تفسيري
()ISM؛ رواي��ت تجربه زيس��ته معرف��ي فرهنگ و
دهمین کنگره پیشگامان پیشرفت در تاریخ  18آذرماه
سال جاری در مرکز همایشهای بینالمللی دانشگاه
شهید بهشتی ،با حضور بیش از  700نفر از دانشجویان و
پژوهشگران در چهار نشست تخصصی (اقتصاد و معیشت؛
تعليم و تربيت  ،فرهنگ و معنويت؛ امور اجتماعی،
سیاست و امنیت؛ علم ،فناوری ،سالمت و محیطزیست)
به صورت موازی در دو نوبت صبح و عصر برگزار شد.

هنر ايراني -اس�لامي ب��ه كودكان جه��ان؛ مطالعة
مورد كودكان برزي��ل و چين؛ طراحي الگوي برنامة
درس��ي دورة ابتداي��ي آموزش و پرورش بر اس��اس
شاخصها و مختصات سبك زندگي اسالمي ايراني؛
اش��اعة فرهنگ و ارزشهای اسالمي جهت پيشرفت
و ارتقاي آداب و سبك زندگي فردي و اجتماعي در
معماري و شهرسازي؛ بازشناسي اصول و ارزشهای
معماري اس�لامي ايراني؛ سیاس��تگذاری پيشرفت
فرهنگ��ي مبتني بر حكمت متعالي��ه؛ بهرهگیری از
نمادها و نشانههای محرم (عاشورا) در طراحي لباس

ب��راي اعتالي هن��ر و فرهنگ عاش��ورايي در ايران؛
تحليل و بررسي مؤلفههای فرهنگي فرهنگ دفاعي
در مباني فكري امام خميني (ره)؛ توس��عة فرهنگي
اجتماعي؛ زيربناي پيش��رفت اقتصادي (چالشهاي
فرهنگي اجتماعي پيشرفت اسالمي ايراني) .در پایان
این نشست مقالههای "بازشناسي اصول و ارزشهای
معماري اسالمي ايراني" و "سیاستگذاری پيشرفت
فرهنگ��ي مبتن��ي بر حكم��ت متعاليه" ب��ه عنوان
مقالههای برتر انتخاب شدند.
 -3کارگروه امور اجتماعی ،سیاست و امنیت
هیئت رئیسه :دکتر عباس نبوی ،دکتر جالل درخشه
و دکتر موسی عنبری
دبیر :سرکار خانم دکتر کاظمی
در ای��ن نشس��ت ،مجموعاً تعداد  8مقاله ارائه ش��د
ک��ه به لح��اظ موضوعی به مباح��ث مدیریت منابع
انس��انی ،اس��تراتژی واقعگرایانه بازدارندگی ،مفهوم
امنی��ت و ابعاد آن ،چالش ح��وزه عمومی در ایران،
اخالق سیاسی ،دیپلماس��ی دفاعی ،جهانی شدن و
چالشهای پیشروی پیشرفت ایران و نظام بینالملل
چندقطب��ی و ظهور قدرتهای نوین پرداخته بودند.
جهت ایجاد تنوع و به منظور ایجاد فرصت ارائه آثار
در زمینه ادبیات پیش��رفت ،شعر پیشرفت با عنوان؛
اقتدار ایران توسط یکی از دانشجویان قرائت شد .از
دیگر برنامههای این نشست ،بیان گزارشی از تشکیل
حلقههای فکری در دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه
تهران بود که توس��ط یکی از دانش��جویان عضو این
حلقه ارائه شد و مورد توجه استادان داور قرار گرفت
به گونهای که پیشنهاد گسترش این حلقهها در سایر
دانشگاهها از سوی داوران داده شد .ادامه این نشست،
ارائه رساله دکترای با عنوان "بررسی و نقد توسعه در
ایران از منظر الگوی اسالمی ایرانی پیشرفت" توسط
یکی از دانش��جویان بود که سبک زندگی ،معماری
و شهرس��ازی ،روابط اجتماعی و  ...حاکم بر زندگی
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ام��روزی ایرانیان را ب��ه بوته نقد گذاش��ته و با ارائه
مصادیق عینی و واقعی ،در خصوص وجود الگوهای
مطلوب ،اصیل و بومی در فرهنگ ایرانی -اس�لامی،
پیشنهادهای جایگزین را تبیین مینمود .این قسمت
از نشست با تضارب آرای دانشجویان همراه گردید و
فرصت مقتضی برای بحث و تعاطی افکار در اختیار
حض��ار قرار داده ش��د .در نوبت عصر این نشس��ت،
جن��اب آقای دکتر اکب��رزاده دبیر کنگ��ره و معاون
علمی مرکز الگوی -اس�لامی پیشرفت ،با حضور در
جمع اساتید و دانشجویان از نزدیک در جریان روند
برگزاری نشست و دغدغههای حضار قرار گرفتند.
 -4کارگ�روه عل�م ،فن�اوری ،سلامت و
محیطزیست
هیئت رئیسه :آقایان دکتر محمدحسن روزیطلب،
دکتر غالمحسین رحیمی ،دکتر حمیدرضا امامیپور
دبیر :آقای مجتبی قلیپور
در ای��ن نشس��ت،
 9مقال��ه ،ی��ک
رس��الۀ دکت��ری،
یک حلق��ۀ فکری
و ی��ک ش��عر ارائه
ش��د .ابت��دا آقای
س��یامک وحدتی
نیا ،دانشآموختۀ
کارشناس��ی ارشد
مدیری��ت اجرایی
از دانش��گاه آزاد اه��واز ب��ه بح��ث درب��ارۀ «الگوی
شایس��تگیهای اس��تراتژیک مدیران دانش��گاهها و
مؤسس��ات آم��وزش عال��ی از دیدگاه ام��ام خمینی
(ره) و مقام معظم رهبری» پرداخت .س��پس شایان
علیاکبری تبریزی که هم اکنون دانشجوی دکتری
مهندس��ی کامپیوتر در دانشگاه تهران است به ارائۀ
مقالهای با عنوان «آسیبشناس��ی ارتباط دانشگاه با
صنعت :راهحلی با عن��وان مجالت علمی-کاربردی»
پرداخ��ت ک��ه ب��ا اس��تقبال مخاطبان نی��ز مواجه
ش��د .پس از ارائۀ ای��ن مقاله ،جناب آق��ای ابراهیم
آریانی ،دانش��جوی دکت��ری مدیریت آموزش��ی در
دانش��گاه محق��ق اردبیلی به بحث درب��ارۀ «جایگاه
خصوصیس��ازی در آم��وزش عال��ی کش��ور» و نقد
و ارزیابی سیاس��ت خصوصیس��ازی طی سالهای
گذش��ته پرداخت .مقالۀ چهارم این نشست از سوی
خانم مهین منتی از گروه ف ّناوری آموزش��ی دانشگاه
آزاد کرمانش��اه به موضوع شناس��ایی نق��اط قوت و
ضعف و فرصتها و تهدیدهای پیش روی اس��تقرار
شرکتهای دانشبنیان حوزۀ علوم انسانی در استان
کرمانش��اه اختصاص داش��ت که بحثهای نس��بتاً
مفصلی در بین حضار و اعضای هیئت رئیسه دربارۀ
آن درگرف��ت؛ و باالخره آخرین مقالۀ نشس��ت صبح
سالن ابوریحان را خانم زهره سامانپور ،دانشآموختۀ
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کارشناس��ی ارشد رش��تۀ علوم اقتصادی از دانشگاه
یزد ارائه دادند که به موضوع «تأثیر صنعتی ش��دن
بر م��رگ و میر کودکان در مناط��ق مختلف ایران»
اختصاص داشت .دربارۀ این مقاله نیز مباحث نسبتاً
مفصل��ی درگرفته و پرس��شهایی از س��وی حضار
مطرح ش��د که خانم س��امانپور به آنها پاسخ دادند.
آخری��ن ارائۀ نوبت صبح س��الن ابوریحان به گزارش
فعالیتهای یکی از حلقههای فکری وابسته به مرکز
الگوی اسالمی ایرانی پیش��رفت ،یعنی حلقۀ فکری
مطالعات توسعه اختصاص داشت که از سوی جناب
آقای رضا آقاجانی به عنوان یکی از اعضای این حلقه
ارائه شد .آقای بهراد رضوی الهاشم ،مدرس دانشگاه
و پژوهش��گر دانشکدۀ علوم اجتماعی دانشگاه تهران
ب��ه ارائۀ بحثی ب��ا عنوان «طراحی الگوی دوس��ویۀ
مهاج��رت نخب��گان علم��ی (ضرورت پیش��رفت در
جادهای دوطرفه)» پرداخت که در واقع ارائه دهندۀ
رویکرد و نگاهی نو به مس��ئلۀ مهاجرت نخبگان بود.
س��پس فری��دون
عبدی ،دانشجوی
دکت��ری عـــل��م
اطـــالعــ��ات و
دانششناس��ی و
عضو هیئت علمی
دانشگاه امام علی
(ع) ب��ه بررس��ی
مدیریت علــمی
کش��ور از دیدگاه
مقام معظم رهبری پرداخت .مقالۀ بعدی این نشست
از س��وی خانم زهرا فلکالدین ،کارش��ناس ارش��د
جامعهشناسی از دانشگاه یزد ارائه شد که به بررسی
«رابطۀ س��بک زندگی س�لامت مح��ور و رفتارهای
زیس��تمحیطی مسئوالنه در بین ش��هروندان شهر
ی��زد»پرداخت؛ و باالخره مقالۀ پایانی این نشس��ت
را خانم دکتر س��ارا امامقلیپور عض��و هیئت علمی
دانش��گاه علوم پزش��کی ته��ران با موض��وع «نقش
کلیدی س��بک زندگی در م��رگ و میر بیماریهای
غیر واگیر» ارائه دادند که مورد اس��تقبال مخاطبین
قرار گرفت .ش��عرخوانی با موضوع پیش��رفت از سوی
ش��اعر جوان کش��ورمان جناب آقای علی سلیمانی،
ارائ��ۀ گزارش حلقۀ فکری نوآوران دانش��گاه تهران از
سوی آقای مصطفی دست برد ،دانشجوی کارشناسی
ارش��د مدیریت دانشگاه تهران و باالخره ارائۀ گزارش
رس��الۀ دکتری با موضوع طراحی م��دل تأثیرگذاری
آیندهنگاری بر سیاستگذاری علم ،فناوری و نوآوری
در س��طح ملی از س��وی آق��ای س��عید قربانی دیگر
بخشهای این نشس��ت را تش��کیل میدادند .گفتنی
است در پایان این نشست و پس از شور اعضای هیئت
رئیسه ،مقالۀ آقای بهراد رضوی الهاشم به عنوان مقالۀ
منتخب برگزیده ش��د که در نشست اختتامیۀ کنگره
اعالم و مورد تقدیر قرار گرفت.
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بررسی و نقد توسعه در ایران
از منظر الگوی اسالمی -ایرانی
پیشرفت

این رسال ه در مقطع دکترا از سوی آقای اسماعیل شیرعلی
به راهنمایی دکتر مصطفی ازکیا و مش��اوره دکتر خلیل
کالنتری در  377صفحه ،در ش��هریورماه سال جاری در
دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم و تحقیقات تدوین شده
است .در زیر خالصه تحقیق ایشان آورده شده است:
ه��دف از انج��ام این رس��اله ،بررس��ی و نق��د ابعاد
اجتماعی فرهنگی توس��عه در ای��ران از منظر الگوی
اس�لامی -ایرانی پیش��رفت در حوزهه��ای پنجگانه
دی��نداری و معنوی ،ارزشه��ا و نگرشها ،خانواده،
عدال��ت ،معم��اری و شهرس��ازی بوده اس��ت .روش
تحقی��ق ،تحلی��ل ثانوی��ه مطالع��ات و پژوهشهای
انجام ش��ده در حوزههای مذکور بوده است که ابتدا
مفاهیم الگوی اس�لامی ایرانی پیشرفت تعریف شده
و س��پس یافتهها و دادههای موجود با الگوی ساخته
شده مقایس��ه و تجزیه وتحلیل شده است .دادهها و
خط تحلیل این پژوهش نش��ان میدهد که روندهای
توس��عه در حوزهه��ای پنجگان��ه ،از ابع��اد اخالقی،
اجتماعی و فرهنگی توس��عه که در قالب الگو توضیح
داده ش��ده ،فاصله گرفته است .طرح الگوی اسالمی
ایرانی پیش��رفت مبتنی بر نق��د اخالقی ،اجتماعی و
فرهنگی به روند توس��عه غیراخالقی ،غیراجتماعی و
غیرفرهنگی بوده اس��ت ک��ه در چارچوب ارزشهای
ایرانی و دینی گنجانده ش��ده اس��ت .بنابراین هدف
تحقی��ق آزمون مدل نظ��ری مفهومی نبوده اس��ت.
الگوی اس�لامی ایرانی پیش��رفت ب��ه مثابه گفتمانی
هنجاری و ارزشی مبتنی بر سابقه تاریخی ،فرهنگی
و دینی ایران ،برس��اخت شده اس��ت .الگو ،به معنای
چارچوب نظری در تحقیقات قیاسی نیست که نظریه
مورد آزم��ون قرار میگیرد .ه��دف از طرح الگو این
اس��ت که با بررس��ی مطالعات موجود بر اساس پنج
ش��اخص دینداری و معنوی��ت ،ارزشها و نگرشها،
عدالت ،خانواده و معماری و شهرسازی ،بررسی کنیم
که توسعه تحقق یافته در ابعاد مختلفت تا چه اندازه
با الگو یا ایدهآل اس�لامی ایرانی پیش��رفت نزدیک یا
دور بوده اس��ت .در تحقیق مش��خص شد که توسعه
تحقق یافته در ای��ران با ویژگیهای الگو فاصله دارد
و از ده��ه  1370هر چه جلوتر آم��ده از ویژگیهای
الگو فاصله بیش��تری گرفته است .بنابراین پیدایش و
طرح الگوی اس�لامی ایرانی پیشرفت در این تحقیق
حاصل نقد توسعه در ایران است نه پیامد آن .یعنی با
بررسی و نقد توسعه موجود در کشور ،روند نامناسب
توسعه به نقد کش��یده شده است .بنابراین روندهای
توس��عه که ابعاد فرهنگ��ی ،اجتماع��ی و اخالقی را
رعایت نکرده اس��ت باعث ش��د که الگوی اس�لامی
ایرانی پیش��رفت مطرح شود .در واقع نامناسب بودن
روند توس��عه در ایران فضایی را ایجاد کرده اس��ت تا
الگوی اسالمی ایرانی پیشرفت به عنوان یک گفتمان
انتقادی مطرح شود.

8

معرفیکتاب

دولت و توسعه اقتصادی
اقتصاد سیاسی توسعه در ایران و
دولتهای توسعهگرا

این کتاب به قلم دکتر محمدتقي دلفروز اس��ت
که در  408صفحه تنظیم و انتشارات آگاه آن را
در س��ال  1393چاپ کرده اس��ت .این کتاب به
دولت و توسعه اقتصادي از منظر اقتصاد سياسي
تطبيق��ي به عنوان يك��ي از قديميترين مباحث
توس��عه ،يعني نقش دولت در توس��عه اقتصادي
ميپردازد .در واقع ،كتاب پژوهشي در باب تاثير
سياست بر توسعه اقتصادي است و از این منظر،
دول��ت در كانون سياس��ت قرار دارد .نويس��نده
کتاب س��عی کرده اس��ت با نگاه به تجربه موفق
كش��ورهاي شرق و جنوبشرق آس��يا در زمينه
توس��عه اقتصادي به مقايسه اين تجربه با تجربه
ايران پس از انقالب اس�لامي بپردازد .نويسنده با
استفاده از نظريه “دولت توسعهگرا” كه مهمترين
نظري��ه در تبيين عل��ل موفقي��ت اقتصادي اين
كشورها به ش��مار ميرود ،ويژگيهاي اين گونه
دول��ت را ب��ا خصوصیات دولت در اي��ران بعد از
انقالب مقايس��ه نموده است .در اين كتاب نشان
داده ش��ده اس��ت كه عواملي چون ساخت نظام
سياس��ي ،نگرش نخبگان سياس��ي ،ويژگيهاي
نظ��ام بوروكراتي��ك ،رابط��ه دول��ت ب��ا طبقات
اجتماع��ي و وضعيت اقتصاد سياس��ي بينالملل
چگون��ه بر فرايند توس��عه اقتصادي كش��ورهاي
ش��رق و جنوبشرقي آسيا و ايران پس از انقالب
تاثير گذاردهاند .از همين منظر اس��ت كه كتاب
به پرس��شهاي مهمي چون رابطه اقتدارگرايي و
دموكراس��ي با توس��عه اقتصادي ،چالش ديرپاي
طرفداران اقتص��اد ليبرال با طرف��داران دخالت
دولت در اقتصاد ،تقابل دولت رانت محور و دولت
توليد محور و  ...پاسخ ميدهد.
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فلسفه تمدن نوين اسالمي؛
ماهيت و مباني
دكتر سيدعليرضا واسعي
رئیس دبیرخانه کرسیهای نظریهپردازی نقد و
مناظره شورای عالی انقالب فرهنگی

تمدن نوين اس�لامي يا احياي تمدن��ي نوين زير چتر
ديانت اس�لامي ،ذهن دس��ته بزرگي از دغدغهمندان و
متفكران جهان اس�لام را ،به ويژه در چند دهه اخير به
خود معطوف داش��ته است ،واقعيت آن است كه تمدن
نوين و موثري در پرتو آموزههاي اس�لامي و در جهان
اس�لام رو به گسترش است .اينكه چنين تمدني با چه
رويكردها و شالودههايي صورت ميپذيرد از پرسشهاي
بنيادين است ،چنان كه شكوفايي پيشين آن از همين
منظر قابل كاوش و الگوبرداري است .به زعم اين نوشتار،
تمدن نوين اسالمي ،بر پايه چند اصل بنيادين در حال
بازآفريني خويش است -1 :هدفمندي هستي در پرتو
خدامحوري يكتاپرس��تي؛  -2اص��ل برابري همگان در
پيش��گاه خداوند و امكان برتري اكتس��ابي با پايبندي
به ارزشهاي متعالي؛  -3اصل س��اخت دنيا در راستاي
آخرت (ايجاد تعادل ميان دنيا و آخرت ،و مستمر ديدن
حيات انس��اني)؛  -۴اصل تحقق امت اسالمي است كه
اساساً ديانت اسالمي موجوديت خود را با آن مينماياند؛
 -۵اص��ل جه��ان وطني اس�لام و نيز ب��اور به اعتالي
اسالم؛  -۶اصل علممداري و معرفتجويي .اين اصول و
رويكردها ،از يك سو به معنابخشي حيات (بُعد حقيقي
و متن��ي= نرماف��زاري) ميانجامد و آدم��ي را از بحران
معنويت ميرهاند و از ديگر سو زندگي همراه با آسايشي
را (بُعد ابزاري= سختافزاري) فراهم ميسازد.

نقش عدالت و شايسته ساالري بر
پيشرفت جامعه ايراني اسالمي
دکتر سيدعلي مرتضوي امامي زواره

عدالت يكي از نخس��تين آرزوها و تكاپوهاي بشري براي
رسيدن به جامعه مطلوب بوده است و يكي از امور ضروري
در حكومتها و س��ازمانها ،انتخاب افراد شايس��ته براي
مس��ئوليتها اس��ت .نهادينه شدن شايس��ته ساالري در
س��ازمانها موجب كاهش فساد اداري و گسترش عدالت
اجتماعي ميش��ود .با درنگي در انديش��ههاي سياس��يـ
اجتماعي اسالم و با واكاوي آموزههاي تعالي بخش اسالمي
به خوبي ميتوان جايگاه شايس��ته س��االري را استخراج
كرد .عدالت ،به عنوان اساس��يترين اص��ل ديني ،همان
شايسته ساالري اس��ت؛ چراكه با تحقق عدالت اسالمي،
اصل اس��تقرار هر چيزي در جاي خود ،محقق ميش��ود.
در اين ميان تئوريس��ين و راهبر انقالب اسالمي دو اصل
«پيش��رفت» و «عدالت» را به عنوان ش��اخصه و اولويت
اصلي انقالب اس�لامي در دهه چهارم انقالب مورد توجه
انقالبيون قرار داده و از همه مردم و مس��ئولين ،خواص و
عوام خواسته اس��ت تا با براي رسيدن به اين دو شاخصه
كليدي برنامهريزي و ت�لاش نمايند .این پژوهش حاضر
نقش عدالت و شايس��ته س��االري را بر پيش��رفت جامعه
اسالمي ايران مورد كاوش قرار داده است .مسئوليت اداره
هر كاري ،از باالترين امور ،كه منصب رهبري مردمان است
تا پايينترين امور ،بايد براساس شايستگي باشد .چنانچه
اين اصل مهم زير پا گذاش��ته ش��ود ،ش��يرازه امور از هم
ميپاشد و هيچ كاري به مقصد نميرسد.
عالقهمندان جه��ت مطالعه متن کامل ای��ن پژوهش به
فصلنام��ه حقوق ملل ،ش��ماره  ،19پاييز  1394مراجعه
نمایند.

بینالمللی

موسسه رشد اقتصادی هند ()IEG
The Institute of Economic Growth of India
موسسه رشد اقتصادی ( )IEGهند مرکزي مستقل و
چند رش��تهای برای تحقیق و آموزش پیشرفته است.
اين موسس��ه یکی از مؤسسات دانشگاهی پیشرو هند
در زمینههای توسعه اقتصادی و اجتماعی است که در
سال 1958ميالدي توسط اقتصاددان هندی ،آقاي رائو
() Vijayendra Kasturi Ranga Varadaraja Rao
تأسیس شد .اعضاي هيئت علمي اين موسسه متشكل
از ح��دود  30دانش��مند در زمینههای علوم اجتماعی،
اقتصاددان��ان ،جمعیتشناس��ان و جامعهشناس��ان و
مجموعهای از کارکنان تحقیقاتي در زمینههای مختلف
به ويژه مس��ائل سياس��ي و اجتماعي است .بسیاری از
اعضای هیئت علمی حال حاضر اين موسس��ه از افراد
دارای جوایز در سطح بینالمللی هستند .اعضای هیئت
علمی موسس��ه به طور منظم ورودیهای سیاس��ت را
تهيه و ارائه كرده و با دولت ،جامعه مدنی و سازمانهای
بینالمللی مش��اركت دارد .در طول سالهای فعالیت،
موسس��ه  IEGمیزبان دانشمندان بینالمللی از جمله
برندگان جایزه نوبل مانند :الینور اوستروم و آمارتیا سن

و دیگران مانند رونالد دور ،يوجيرو هايامي ،جان بريمن
و نیکالس استرن بوده است .چند تن از اعضای هیئت
علمی سابق این موسس��ه به عنوان اعضای کمیسیون
برنامهریزی و یا در سمت مشاوران اقتصادی نخستوزیر
خدمت کردهاند .مانموهان سینگ ،نخستوزیر هند نيز
ارتباط طوالنیای با این مؤسس��ه دارد ،وی در ابتدا به
عنوان رئیس هیئت مدیره موسس��ه ( )1982-1972و
از سال  1992به عنوان رئیس موسسه  IEGبوده است.
موسس��ه رش��د اقتصادی ( )IEGدر  9موضوع شامل:
کشاورزی و توسعه روس��تایی؛ محیطزیست و اقتصاد
منابع؛ جهانی ش��دن و تج��ارت؛ صنع��ت ،کار و رفاه،
سیاس��تهای کالن اقتصادی و مدلسازی؛ جمعیت و
توس��عه ،سیاستهای بهداش��تی ،و تغییرات و ساختار
اجتماع��ی تحقي��ق میکند .ع�لاوه بر این ،موسس��ه
برنامههای آموزش��ی منظمي برای تربيت مس��ئوالن
خدمات اقتص��ادی و دورههای فصلي برای مس��ئوالن
خدمات آماری و اس��تادان دانش��گاه هند سازماندهی
میکند.
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دکتر محمد میرزایی:

رشد جمعیت محرک توسعه
و توسعه زمینهساز تعدیل رشد جمعیت است

بیس��ت و چهارمین جلسه از نشس��تهای اندیشهورزی روز
یکش��نبه  28آذرماه سال جاری از ساعت  15:00الی 17:00
با حضور دکتر محمد میرزایی (اس��تاد جمعیتشناس��ی،
دانش��کده علوم اجتماعی دانش��گاه ته��ران) در محل مرکز
الگو برگزار ش��د .موضوع گفتگوی این نشس��ت« ،جمعیت
و پیش�رفت :آیندهنگری جمعیت در ایران» بود .در این
نشس��ت روندهای جمعیتی ایران در دورههای گذشته مورد
بحث قرار گرفت .همچنین آمارهای مربوط با ساختار و ترکیب
فعلی جمعیت کشور مطرح و تحلیل شد .در پایان این نشست
افقهای پیشرو در حوزه پیشرفت و تحوالت جمعیتی خاصه
سیاستهای جمعیتی کشور بیان ش��د .در زیر خالصهای از
مباحث مطرح شده توسط این استاد آورده شده است:
رون��د افزایش جمعیت جهان از س��ال  1840ب��ه بعد رو به
افزایش رفته اس��ت .تا سال  ،1840جمعیت جهان زیر یک
میلیارد نفر بوده اس��ت (به علت باال بودن سطح مرگ و میر
به سبب عوامل طبیعی ،بیماریها و مخاطرات طبیعی )....و
جهش جمعیت بعد از انقالب صنعتی به اوج میرسد .بدین
ترتیب مشاهده میش��ود افزایش جمعیت از سال  1840به
بعد ،روند افزایش��ی شدیدی را پیش میگیرد و شاهدیم که
از س��ال  ،1963هر  12سال ،یک میلیارد به جمعیت جهان
افزوده میش��ود .تحوالت جمعیتی تابع منحنی لجستیکی
( Sش��کل) اس��ت .بدین صورت که در ابتدا روند کندی
دارد س��پس یک جهش ش��دید داری��م و منحنی به باال
م��یرود و دوباره به یک حالت تعادل میرس��د .در س��ال
 2010رش��د جمعیت دنیا معادل ( )1/2برآورد ش��د .این
مقدار برای قاره آفریقا  ،2/3آس��یا  ،1/2آمریکای شمالی
 ،0/6آمریکای التین  ،1/5اقیانوس��یه  1و اروپا  0/1برآورد
گردید .در نتیجه مشاهده میشود در حال حاضر بیشترین
رش��د جمعیت مرب��وط به قاره آفریقا میباش��د .مالتوس
(اقتصاددان کالس��یک اواخر قرن  18ت��ا اوایل قرن )19
معتقد است که رشد جمعیت مانع توسعه شده و همچنین
در رابطه با تعادل بیولوژیک دغدغه فراوانی داشت .در این
دوره ریکاردو با اس��تناد به قانون ب��ازده نزولی به حمایت
از مالت��وس برمیخیزد .در قرن  ،19بازراپ ،مالتوس را به
چالش میکش��د .او معتقد اس��ت :رشد جمعیت محرک
توس��عه اس��ت؛ فش��ار جمعیت و تطور نوع معیشت (-1
صید و ش��کار و گردآوری -2 ،آرایش جنگلی -3 ،آرایش
بیشهای -4 ،آرایش سالیانه -5 ،آرایش فصلی -6 ،استفاده
از بذر اصالح ش��ده)؛ در روشهای فشرده :بهرهوری زمین
بیشتر و بهرهوری نیروی کار کمتر میشود .از نظر دیویس،
چهار عکسالعمل در مقابل فش��ار جمعی��ت وجود دارد:
کاهش باروری؛ مهاجرت (به صورت مس�� ّکن عمل کرده
ولی نمیتواند یک رش��د انفجاری را تعدیل کند)؛ عمقی
شدن کشت (نباید با فرسایش خاک ،سبب تأثیر روی کل
بخش تولید و کشاورزی شود)؛ افزایش مرگ و میر (جامعه
توس��عه یافته به دنبال کاهش مرگ و میر است و افزایش
مرگ و میر در راستای توسعه در این جوامع نیست).
از نظر برنارد برلسون ،نیازهای انسانی معاصر شامل :غذا ،فضا
و نیازهای مرتبط با توسعه (نظیر آموزش برای همه ،بهداشت
برای همه )....میباش��د .انتقال جمعیتی :مرحلهای است که
جمعیته��ا طی آن ،از وضعیتی که هم زاد و ولد و هم مرگ
و میر باالست به وضعیتی که هم زاد و ولد و هم مرگ و میر
پایین است منتقل میشوند .به دلیل انتقال جمعیتی ،از سال
 1950تا به اآلن ،هرم س��نی ،ش��کل هرمی خود را از دست

داده و به صورت اس��توانهای در س��ال  2010درآمده اس��ت.
نتیجهگیری صحبتهای ایشان به شرح زیر است:
با پیدایش کشاورزی ،زمینههایی برای افزایش جمعیت فراهم
شد؛ رشد جمعیت دنیا تا انقالب صنعتی با توجه به معیارهای
فعلی بس��یار کند بوده اس��ت؛ پس از انقالب صنعتی رش��د
جمعیت به طور فزایندهای ش��تاب گرفت .مولد شدن شهر،
شهرگرایی و شهرنشینی نقش مهمی در شتاب فزاینده رشد
جمعیت داشته است .جمعیت جهان پس از هزاران سال در
اواسط قرن نوزدهم به یک میلیارد نفر رسید و از آن تاریخ به
بعد روند افزوده شدن یک میلیارد بر جمعیت جهان شش بار
تکرار شده است؛ اوج افزایش جمعیت جهان در نیمقرن اخیر
بوده و در این مدت هر دوازده س��ال یک میلیارد بر جمعیت
جهان افزوده ش��ده اس��ت؛ در دو قرن اخیر توزیع جمعیت
جهان در قارههای مختلف دستخوش دگرگونیهای بنیادی
ش��ده است .از اواسط قرن بیس��تم میالدی سهم کشورهای
در حال توس��عه از جمعیت جهان به طور فزایندهای افزایش
یافته اس��ت ،به طوری که در حال حاضر بیش از چهارپنجم
از جمعیت جهان در این کش��ورها زندگی میکنند .در حال
حاضر قارههای آفریقا و اروپا به ترتیب با میزان رشد سالیانه
 2/3درص��د و  -0/1درصد در وضعی��ت افراط و تفریط بوده
و رش��د س��االنه جمعیت بقیهی قارهها در بین این دو طیف
قرار گرفته اس��ت؛ در حال حاضر از دیدگاه تعداد ،نرخ رشد
و س��اختار س��نی در وضع خوب و مطلوبی قرار دارد و تنها
چالش جمعیتی باروری زیر سطح جانشینی است .برنامهریزی
اقتصادی و اجتماعی برای اش��تغال ،ازدواج و مس��کن خیل
عظیم افراد واقع در گروه س��نی  24-20تا  39-35ساله ،که
حدود  40درصد جمعیت کشور را تشکیل میدهند ،میتواند
باروری را به باالتر از سطح جانشینی ارتقا دهد؛ سالخوردگی
جمعیت همانند جوانی جمعیت یک اصطالح تخصصی است
که با سالخوردگی فردی متفاوت است؛ تئوری انتقال جمعیت
منجر ب��ه درک عمیقتری از دغدغهه��ای رابطه جمعیت با
منابع و توسعه میشود :پس از طی مراحل انتقال جمعیتی،
انتقال به مرحله سالخوردگی جمعیت اجتنابناپذیر است و
به جرئت میتوان گفت در نیمه قرن بیس��ت و یکم میالدی
تمام کشورها س��اختار سنی س��الخوردهای خواهند داشت؛
کشورهای پیشرفته صنعتی بیش از  80سال است که جمعیت
س��الخوردهای دارند؛ نیل به س��طح باروری به باالتر از س��طح
جانشینی میتواند از رشد منفی جمعیت در آینده و همچنین
افراط در س��الخوردگی جمعیت جلوگی��ری کند؛ در جمعیت
سالخورده نسبت جمعیت فعال الاقل ده رقم بیشتر از جمعیت
جوان اس��ت؛ در جمعیتهای با ساختار سنی جوان بستگی دو
برابر جمعیتهای سالخورده است؛ در مورد رابطه متقابل رشد
جمعیت و توسعه تعمیم کلی و واضحی نمیتوان به دست داد.
تجربه بعد از انقالب صنعتی که در بس��تر توس��عه اقتصادی-
اجتماعی در دو قرن اخیر ش��کل گرفته و منجر به شکلگیری
تئوری انتقال جمعیتی شده نشان داده است که :در مراحل اولیه
رش��د جمعیت محرک توسعه بوده است؛ از آنجایی که استمرار
کاهش مرگو میر که در بستر توسعه شکل میگیرد منجر به
رشد انفجاری جمعیت میشود ،جوامع برای پایداری توسعه در
سطح خرد (خانواده) و کالن (جامعه) ناگزیر از محدود کردن زاد
و ولد برای نیل به رشد متعادل جمعیت میشوند؛ بدین ترتیب
در ابتدا رش��د جمعیت محرک توسعه بوده است ولی در نهایت
توسعه زمینهساز کاهش و تعدیل رشد جمعیت میشود.
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با همکاری اندیشکده خانواده مرکز الگوی
اسالمی ایرانی پیشرفت؛

کنگرهبینالمللی
روانشناسی خانواده
برگزار میشود

کنگ��ره بینالمللی روانشناس��ی خان��واده با همکاری
اندیشکده خانواده مرکز الگوی اسالمی ایرانی پیشرفت
و انجمن علمی روانشناس��ی خانواده ای��ران در  8و 9
دیماه  1395در محل دانش��گاه ش��هید چمران اهواز
برگزار میشود.
محورهای تخصصی این کنگره عبارتند از:
1.1پایداری و تعالی خانواده
2.2خانواده ،دین و فرهنگ
3.3خانواده ،رسانه /فضای مجازی
4.4حریم خانواده
5.5خانواده مطلوب
6.6خانواده /حکومت و قوانین حمایتی
7.7راه کارهای ترویج ازدواج دقیق و بهنگام
8.8اشتغال و ازدواج
9.9آرامش در خانواده
1010آموزش در خانواده ،پویایی در کار (سازمان)
1111آسیب شناسی خانواده
1212نظریهه��ای خان��واده مح��ور و ارزشه��ای دینی
فرهنگی
1313کارکردهای خانواده
1414جای��گاه و رس��الت خان��واده در ادی��ان ابراهیمی
(علیهالسالم)
1515خانواده و رویکردهای فرزند پروری
1616رس��الت نهادهای کش��وری در تدوین برنامههای
خانواده محور
1717مولفههای اصلی الگوی خانواده ایرانی اسالمی
1818رضامندی زناشویی
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چکیدهمقاله

توسعه سيستم برنامهریزی
راهبردي عصر مدار براي مواجهه
اثربخش و كارآمد با چالشهاي
پيشروي كشور

اخبارمرکز

آثار منتشر شده جدید مرکز الگو
نظام بهره برداری از منابع و
عوامل تولید در کشاورزی

مدیریت منابع آب کشور؛ چالشها
و راهبردها

دکتر علیاصغر پورعزت

استاد دانشكده مديريت دانشگاه تهران

مس��ير پيش��رفت و توس��عه ،هم��واره با
دشواريها و موانعي مواجه بوده است؛ ولي گويا با گذر
زمان اين دشواريها و موانع بيشتر و شديدتر میشوند و
بر چالشهاي مديريت مسير پيشرفت جامعه میافزایند.
با افزايش مراتب پيچيدگي و تنوع برنامههاي معطوف
به پيشرفت ،چنين به نظر میرسد كه اتخاذ رويكردهاي
آیندهپژوهانه و مبتني بر سناريو ضرورت دارد .سيستم
برنامهريزي راهبردي عصرمدار ،يك سيستم آيندهنگر
مبتني بر سناريوس��ت ك��ه امكان انسجامبخش��ی به
مجموعه س��ناريوهاي ملي و بازپردازي مستمر آنها بر
حس��ب مقتضيات زمان و م��كان در عصرهاي متوالي
را فراه��م میآورد و اين مطالعه بر آن اس��ت كه داليل
اولويت اس��تفاده از اين سيستم برنامهریزی پيچيده و
پرتنوع را براي نيل به اهداف چش��مانداز و پيش��رفت،
مدنظر قرار دهد .برنامه توس��عه و پيش��رفت ،به مثابه
ي��ك برنامه كالن مدنظر قرار میگیرد كه ش��بكهاي از
برنامههاي جزئيتر را تحت پوش��ش قرار میدهد .اين
برنامههاي جزئي ،هر يك بخش��ي از فراگرد توس��عه را
هدايت ميكنند .بدين ترتيب با اجراي هر جزء برنامه،
يك گام مهم «ضروري» يا «مفيد» براي نيل به مقصد
نهايي (يا توسعه و پيش��رفت مستمر برنامههای ملي)
طي میشود .بدین ترتیب ،سيستم برنامهریزی سلولي
عصرم��دار ،ظرفي��ت خوبي را براي مواجهه با ش��رايط
بحراني فراهم میس��ازد .ظرفيتي كه به جهت رعايت
قوانين تنوع ،پيچيدگي ،انعطاف و ثبات ضروري ،ضمن
حفظ هويت و تأمين ثبات سيس��تم ،امكان مهار تنوع،
پيچيدگي و تحركات س��اير ذینفعان فعال در محيط
را افزايش داده ،سيس��تم را در برابر حوادث پيشبيني
نشده تقويت میکند .مزيت ويژه اين سيستم ،تعهد به
اهداف و ت�لاش براي نيل به آنها اس��ت؛ به طوري در
شرايط بحراني میتوان موجوديت سيستم را حفظ كرد
و در شرايط رونق ،میتوان آن را با همه ظرفيت ،پيش
راند .كار اصلي اين خرده سيستم ،رصد تحوالت داخلي
و خارجي سيستم و طراحي برنامههای عملياتي مناسب
براي بهینهس��ازی منافع ملي در هر وضعيت محتمل
اس��ت .حاصل کار این خرده سیستم ،معموالً طراحی
یک داشبورد عملیاتی بزرگ است.
نتیجه اینکه واقعيت جه��ان امروز ،واقعيتي پر چالش،
پرتالطم و تحول طلب است؛ پس اهتمام به برنامهریزی
مبتني بر سناريو اجتنابناپذیر اس��ت .اما برنامهریزی
مبتني بر س��ناريو ممكن است موجب بروز اغتشاش و
گس��يختگي در سیستم برنامهریزی كالن ملي شود؛ از
اين رو با كاربست سيستم برنامهریزی سلولي عصرمدار،
تالش ميش��ود تا انس��جام عمل كافي ،ب��راي هدايت
مطلوبتر سيس��تمهاي اثرگذار بر فراگرد توسعه ملي،
تأمين گردد.

نح��وه بهرهب��رداری از منابع و عوام��ل تولید یکی از
مس��ایل و تنگناههای اساسی کشور است که ارتباط
زی��اد و تنگاتنگی با توس��عه کش��اورزی و ش��رایط
اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی جامعه دارد .در مسیر
تدوین الگوی اسالمی ایرانی پیشرفت باید بتوانیم در
زمینه چگونگی بهرهبرداری اصولی از منابع خدادادی
بهخصوص در بهرهبرداری درست از آب ،خاک ،انرژی
و حف��ظ محیطزیس��ت راهکارها و تدابیر درس��تی
انتخاب کنیم .در این راستا ،کتاب نظام بهره برداری از
منابع و عوامل تولید در کشاورزی به همت اندیشکده
آب ،محیط زیس��ت ،امنی��ت غذایی و منابع طبیعی
نگاشته و توسط مرکز اسالمی ایرانی الگوی پیشرفت
در پاییز  1395به چاپ رس��یده است .این کتاب در
چهار فصل تنظیم ش��ده و حاوی مطالبی برگرفته از
سخنرانیها ،نظرات و پیشنهادهای ارائه شده در سه
نشس��ت تخصصی و چهار جلسه کارگروه (نظامهای
بهرهب��رداری از منابع و عوامل تولید اندیش��کده آب،
محیطزیس��ت ،امنیت غذایی و مناب��ع طبیعی) در
سالهای  1394و  1395است که میتواند در تدوین
الگوی اس�لامی ایرانی پیش��رفت در حوزه تخصصی
مورد استفاده همگان قرار گیرد.

تدوی��ن الگوی بلندم��دت مدیری��ت منابع آب در
ارتب��اط با امنیت غذایی و محیط زیس��ت کش��ور
طی نشس��تهای مختلف اندیش��کده در سالهای
 1393تا  1395مورد بحث و بررس��ی قرار گرفت
و از تع��دادی از ش��خصیتهای علم��ی و اجرایی
کش��ور دعوت به عمل آمد تا ضمن س��خنرانی در
زمینهه��ای مختلف منابع آب کش��ور ،راهبردها و
تدابی��ر مورد نی��از را برای تدوین الگوی اس�لامی
ایرانی پیشرفت پیش��نهاد نمایند .بنابراین با توجه
به این ضرورت کتابی با عنوان "مدیریت منابع آب
کشور؛ چالشها و راهبردها" در پنج فصل بر اساس
مطالب ارزندهای که در سخنرانیهای ارائه شده و
همچنی��ن اظهارنظره��ا و پیش��نهادهای تکمیلی
اندیش��مندان و خب��رگان حاضر در نشس��تهای
مختلف اندیشکده اندیش��کده آب ،محیط زیست،
امنیت غذایی و منابع طبیعی ،تهیه و توسط مرکز
اس�لامی ایرانی الگوی پیش��رفت در پاییز 1395
منتش��ر شده است .مطالب و نکات متنوع و مهمی
که در این نش��ریه آمده اس��ت میتواند به عنوان
یکی از اس��ناد پش��تیبان در فرایند تدوین الگوی
اسالمی ایرانی پیشرفت مورد استفاده قرار گیرد.

اخبارمرکز

انتصاب جدید در مرکز الگو
مدير كل نظارت و ارزيابي مرکز الگو منصوب شد
طی حکمی از سوی معاون هماهنگی و نظارت فرآیندی
مرکز الگو ،دکتر خلیل س��عیدی به عن��وان مدير كل
نظارت و ارزيابي منصوب شد .در این حکم آمده است:
جناب آقاي دكتر خلیل سعیدی
با سالم و احترام؛
نظر به مراتب تعهد ،تخصص و تجارب ارزنده ،به سمت
«مدي��ر كل نظ��ارت و ارزيابي» معاون��ت هماهنگي و
نظارت فرآيندي مركز الگوي اس�لامي ايراني پيشرفت
منصوب ميگرديد.

با توج��ه به جايگاه فراس��تادي و وظايف خطير مركز،
اهتمام ویژه و موفقيت كامل ش��ما در پیشبرد کارها و
انجام وظايف محوله را از خداوند متعال خواهانم.
دکتر عباسعلی زالی
معاون هماهنگی و نظارت فرآیندی
ش��ایان توجه است دكتر خلیل سعیدی سابقه فعالیت
علم��ی در مراکز علمی و پژوهش��ی را در کارنامه خود
دارد.
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برگزاری نمایشگاهی از آثار مرکز در دانشگا ه تهران
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با عنايت به فعالیتهای علمی گسترده مرکز الگوی اسالمی ایرانی پیشرفت ،ضرورت معرفی و نمایش این فعالیتها در راستای
گفتمانسازی پیشرفت اسالمی ایرانی ،نمایشگاهی از آثار تولید شده مرکز در آبان ماه سال جاری در محل دانشکده علوم اجتماعی،
دانشکده اقتصاد ،دانشکده روانشناسی ،دانشکده مدیریت ،مرکز اسناد و کتابخانه مرکزی دانشگا ه تهران به نمایش گذاشته شد.
در زیر تصاویر این نمایشگاه را مالحظه میفرمایید:
دانشکده علوم
اجتماعی :حضور
دکتر منصور
وثوقی ،استاد
جامعهشناسی
توسعه

دانشکده علوم
اجتماعی :حضور
دکتر میثم
موسایی ،استاد
اقتصاد توسعه

دانشکده اقتصاد:
حضور استاد
اقتصاد

دانشکده
مدیریت :حضور
دانشجویان

مرکز اسناد و
کتابخانه مرکزی
دانشگاه تهران

دانشکده علوم
اجتماعی :حضور
دکتر مصطفی
ازکیا ،استاد
جامعهشناسی
توسعه

دانشکده اقتصاد:
حضور استاد
اقتصاد

دانشکده
روانشناسی و
علوم تربیتی

دانشکده
مدیریت :حضور
دانشجویان

مرکز اسناد و
کتابخانه مرکزی
دانشگاه تهران
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صاحب امتیاز :مرکز الگوی اسالمی ایرانی پیشرفت ،

تلفن و دورنگار، 88634008 :
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