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مفاهیم توسعه و جایگاه آن در قواعد داخلی و بین المللی

بررسی اولیه ابعاد مختلف توسعه بر اساس ارزش های موجود

افزایش ۶ برابری مبتالیان سرپایی کرونا

بنا بر آنچه  از تعاریف توســعه در متون و اندیشه های گوناگون 
ارائه شده، توســعه  پدیده ای است که منجر به ایجاد تحوالتی در 
تمامی شــئون و عرصه های حیات اجتماعی می شــود. این بدین 
معناســت که این مفهوم صرفــا دربرگیرنده  جنبه هــای مادی و 
اقتصادی نیست. فرهنگ، سیاست، حیات و نقش نیروهای انسانی 
و... همگی از عواملی هســتند که تحت شمول دامنه  توسعه قرار 
می گیرنــد. در معنایی عمیق تر می توان دریافت که ارزش هایی در 

درون این پدیده، جای می گیرند.

از جملــه   این ارزش هــا، در ابتدا می توان به نیازهای اساســی 
و حیاتی انســانی مانند معــاش، خورد و خوراک، مســکن و دیگر 
مطالبات اولیه، برای بقای بشــر اشــاره کرد که به نوعی  توســعه 

اقتصادی در این ارزش می گنجد.
در صــورت نبود امکاناتــی برای تأمیــن این نیازهــای اولیه، 

عقب ماندگی و توسعه نیافتگی شکل می گیرد.
ارزش بعــدی ایجــاد حس اعتمــاد، امنیــت و حفظ حرمت 
و کرامت انســانی اســت که در قواعد و نظریه هایی که در سطح 

بین المللــی در این راســتا وجود دارند (که به بررســی این اصول 
خواهیم پرداخت) به این مســائل توجه بسیاری شده است. ایجاد 
جامعه ای مســتقل و دارای نیروهای انســانی غیر وابسته و دارای 
احترام و اســتقالل، یکی دیگر از ارزش هایی اســت که در مســیر 

توسعه مدنظر قرار می گیرد .
ســومین ارزشی که مفهوم توســعه را تشکیل می دهد، آزادی 
اســت. نه صرفا آزادی در مفهوم خاص سیاســی یا عقیدتی و... 
بلکــه آزادی در مفهومی عام به معنای رهایی از قیود و باورهای 

جزم اندیشانه که جهل و خرافه را ایجاد می کنند.
بــه عقیده  مایکل تودارو در کتاب توســعه اقتصادی در جهان 

سوم:
«آزادی، دامنه انتخاب را برای جوامع و اعضای آن می گســترد 
و محدودیت هــای خارجــی را در راه حصــول پــاره ای از اهداف 

دبیر کمیته علمی کشــوری مقابله با کرونا نسبت به افزایش مراجعات ناشی از 
این بیماری هشــدار داد و درباره عالئم بیماران، پروتکل های درمانی در موج جدید، 

زمان قرنطینه مبتالیان و... توضیح داد.
دکتر حمیدرضا جماعتی به ایسنا گفت: تعداد بیماران مبتال به کووید ۱۹ در کشور 
که به صورت سرپایی مراجعه می کنند، نسبت به هفته قبل تقریبا دو برابر و نسبت به 
چندین هفته قبل حدود شــش برابر بیشتر شده است. با توجه به اینکه تعداد موارد 
بســتری نیز بیش از ۱.۶ برابر افزایش داشته اســت، در نتیجه تعداد مرگ و میرهای 
روزانه هم دو رقمی شده و پیش بینی این است که این روند تا حدود سه هفته آینده 
ادامه داشــته باشد. وی افزود: البته با توجه به اینکه بیش از ۵۰ درصد سویه ای که 
در کشور ما وجود دارد، مشابه کشورهای دیگر BA۵ است، میزان مرگ و میر به دلیل 
اینکه درگیری سیســتم تنفسی (طوفان ســیتوکاینی) در ابتال به این سویه نسبت به 

سویه دلتا بسیار کمتر است، میزان مرگ و میر در سویه های جدید کمتر است.
او تأکید کرد: البته نباید فراموش کنیم که قدرت سرایت زایی زیرسویه BA۵ بسیار 
باال اســت، به شــکلی که هر  یک فرد مبتال قابلیت انتقال ویروس به حدود ۱۸ نفر 
را دارد و این در حالی اســت که در ســویه دلتا قابلیت سرایت پذیری بیماری حدودا 
ســه بود و هر یک نفر مبتال به ویروس کرونای دلتا می توانست سه نفر را آلوده کند. 
سرایت زایی باالی زیرسویه BA۵ سبب درگیری تعداد افراد بیشتری می شود و افراد 
با سن باال،  بیماران زمینه ای، کسانی که نقص سیستم ایمنی دارند، کسانی که واکسن 
نزده اند و... در ریســک باالتری از ابتال، بستری شــدن و مرگ و میر قرار دارند؛ از این رو 
پیشنهاد اکید ما همچنان استفاده از ماســک و تزریق دزهای یادآور واکسن است تا 

بتوان تا حدود زیادی از بستری شدن و مرگ ومیر افراد مبتال جلوگیری کرد.
دبیر کمیته علمی کشوری مقابله با کرونا، اظهار کرد: تمام کسانی که بیش از ۱۸ 
سال  دارند و از تزریق آخرین دز واکسن شان بیش از شش ماه گذشته است، باید برای 

تزریق دز یادآور واکسن کرونا مراجعه کنند.
وی با اشــاره به شــکل گیری موج هفتم کرونا در کشور، تصریح کرد: با توجه به 
پیش بینی متخصصان اپیدمیولوژی اگر اقدامات بهداشتی از جمله استفاده از ماسک 
و تزریق دزهای یادآور واکســن انجام شــود، پیکی مشــابه آنچه  در اسفندماه ۱۴۰۰ 
درمورد امیکرون یا در  تابستان سال قبل با دلتا تجربه کردیم، مجددا تجربه نخواهیم 
کرد و به نظر می رســد بــا توجه به اینکه بیماری با BA۵ مالیم تر اســت، بتوانیم با 

کمترین میزان مرگ و میر از قله عبور کنیم. با توجه به مطالعات صورت گرفته به نظر 
می رسد این پیک با شیب کمی از مرگ و میر تا چند هفته آینده سپری شود. زمان بندی 
پیش بینی شده این است که تقریبا تا اکتبر پیک را تجربه کنیم و پس از آن منحنی به 

سمت پایین پیش برود.
جماعتی درباره عالئم مبتالیان به دو زیرســویه BA۴ و BA۵، تصریح کرد: عالئم 
خاصــی وجود ندارد که بتوان گفــت ابتال به این دو زیرســویه را تغییر می دهد که 
اگر این عالئم وجود داشــته باشد، نشــانه ابتال به BA۴ و BA۵ است. عالئم مشابه 
عفونت های تنفســی دیگر یعنی تب،  ضعف، بی حالی، بدن درد، گلودرد، ســردرد، 
اختالل در شــنوایی، ســرگیجه،  تهوع، استفراغ و... اســت و عالئم درگیری سیستم 
تنفسی تحتانی در این زیرسویه خیلی کمتر است و به همین دلیل میزان بستری شدن 
و مرگ و میر کمتر اســت. جماعتی درخصوص پروتکل هــای درمانی در مبتالیان به 
BA۴ و BA۵، گفت: اگر بیمار از نظر سیســتم ایمنی مشــکلی نداشته باشد و دچار 
بیماری زمینه ای یا عالئم طوالنی مدت نباشــد، معموال با درمان های عالمتی مانند 
اســتفاده از مایعات فراوان، ُمسکن و... بهبود می یابد و نیاز به درمان با آنتی بیوتیک 
نیست و تنها اســتراحت و درمان عالمتی کفایت می کند. در صورتی که بیمار دارای 
ســن باال،  بیماری مزمن یا ضعف سیســتم ایمنی باشــد، با توجه به ریســک باالی 
پیشــرفت بیماری و مشــکالت سیستم تنفسی، بهتر اســت حتما در صورت نیاز در 

بیمارستان درمان شود.
وی افزود: در صورت درگیری سیســتم تنفسی نیز درمان خیلی متفاوت از سایر 
زیرسویه ها نیست و استفاده از رمدسیویر و استروئیدها، توسیلوزومپ در بیمارستان 
عالوه بر اکسیژن درمانی و مایع درمانی و... انجام می شود. برای کسانی هم که درگیری 
سیســتم تنفسی نداشته باشند اما به دلیل درگیری باال، ریسک مشکالت تنفسی هم 
در آنها وجود داشته باشد (کسانی که واکسن نزدند، مبتالیان به بیماری های مزمن، 
افراد مســن و... ) توصیه بر این اســت که درمان سه روزه رمدسیویر را با نظر پزشک 

متخصص داشته باشند.
او با اشاره به اینکه بسته به شرایط بیمار  زمان قرنطینه متفاوت است،  بیان کرد: 
بــرای بیماران با عالئم خفیف قرنطینه از پنج تا هفــت روز و برای بیماران با عالئم 
متوســط و بیشتر، قرنطینه تا ۱۰ روز توصیه می شود؛ البته تأکید این است که پس از 
گذشت این دوران و حضور مجدد در جامعه از ماسک های استاندارد استفاده کنند.

فریاد زیر آب

اجتماعی که ما آن را توســعه می نامیم، به حداقل می رســاند». 
بنابراین ارزش های موجود در راســتای رسیدن به توسعه، نشان از 
آن دارند که رشــد و شــکوفایی در عرصه های مختلف، برای رفع 
نیازهای اولیه انسانی و پیشــرفت در زمینه های فرهنگی و ایجاد 
استقالل و در نهایت نیل به آزادی، از اهداف اصلی توسعه به شمار 

می آیند.
جنیفر الیوت در کتاب مقدمه ای بر توسعه پایدار در کشورهای 

در حال توسعه می گوید:
«اگــر واژه توســعه را گذار از مرحله ای بــه مرحله دیگر معنا 
کنیم، در آن صورت در مفهوم توســعه، سه واژه کلیدی «تحول» 
یــا فرایند تغییر در یک دوره طوالنی مــدت و «تغییر» یا فرایند آن، 
قابل اندازه گیری در یک دوره کوتاه مدت و «پیشرفت» یا روند پویای 

حرکت و تغییر رو  به جلو در گذر زمان، نهفته است».
پس با دریافتن اینکه توســعه، مفهومی تک بعدی نیســت و 
جوانب متعددی را دربر می گیرد، در دایره   تعاریف مدرن و امروزی 

خود، در ابعاد ذیل قابل بررسی است:
 توسعه اقتصادی
 توسعه اجتماعی

 توسعه سیاسی
 توسعه فرهنگی

 توسعه انسانی
 توسعه همه جانبه یا ملی

و در نهایت رســیدن به توســعه ای پایدار که نمودی اســت از 
پیشرفت و توسعه یافتگی در تمامی ابعاد فوق الذکر.

هریک از جنبه های مذکور، شاخص ها و زوایای متعددی را در 
درون خود باز تعریف کرده و بر آنها تأکید می کنند. شامل:

 حقوق برابر در امر آموزش و پرورش و تربیت همگانی و... به دور 
از تبعیض

 برابری حقوق زن و مرد
 توزیع عادالنه فرصت ها و منابع

 محیط زیست و سرمایه های ملی و طبیعی و نقش و تأثیرات آنها
 نقش سرمایه های انسانی و جامعه مدنی در پیشرفت و رشد

 تأثیرات فرهنگ ها و ســنن در جوامع در مسیر توسعه و... که به 
همگی این زمینه ها و موارد خواهیم پرداخت.

ژینوس ســبحانی: پس از ارزیابی مفاهیم فلسفی و تاریخی توسعه و نقش حاکمیت در ایجاد فضایی برای رشد 
و شکوفایی جوامع در عرصه های مختلف، در ادامه  به تحلیلی از تعاریف امروزی بر اساس ارزش های مستتر در 

معنای توسعه خواهیم پرداخت.

اشرف ســادات جالل زاده، روزنامه نگار: آیا تا به حال در زیــر آب فریاد زده اید؟ اگر تاکنون 
این کار را انجام نداده اید، بهتر اســت امتحان کنید؛ زمانی که زیر آب فریاد می زنید نه تنها 
صدایتان را کسی نخواهد شنید بلکه احتمال غرق شدنتان نیز وجود خواهد داشت. گاهی 
اوقات هم فریادهایتان به صورت حباب هایی به سطح آب خواهد آمد و این نتیجه فریاد در 
زیر آب خواهد بود و نهایتا اگر ادامه دهید، با زندگی خداحافظی خواهید کرد. شــاید برای 
شما هم اتفاق افتاده باشد که در اداره و ارگانی پیگیر مطالبات بحق خودتان باشید و دلخور 
از افرادی که می دانند حق را می گویید و حق با شماست ولی هیچ گونه عکس العملی را 
دریافت نمی کنید و ســخنانتان شنیده نمی شــود و بازتابی نخواهد داشت و بارها از خود 
می پرســید من که درســت می گویم و با ادلــه و مدارک صحبت می کنــم، پس چرا هیچ 
نتیجه ای حاصل نمی شــود؟ بی مناک و بی حوصله، تحمل خود را از دســت می دهید و 
صدایتان تبدیل به فریادهایی می شود که حبابی را نیز در پی نخواهد داشت، آن زمان است 
که ســرخورده به هر چیزی چنگ می زنید و به دنبال مافوق مســئول فرد قبلی برای ارائه 
راهکار و راه حل جهت بازشدن گره کارتان می روید و نهایتا در انتهای پلکان بازدید مدیران 

جهت پیگیری حق و حقوقتان نتیجه ای که حاصل نمی شــود هیچ، مشکالت تان بیشتر نیز 
خواهد شد و با بن بست کاری در بوروکراسی اداری مواجه خواهید شد. آن زمان است که 
استراتژی حرف حق، به مدارا و پیداکردن راه حل برای نفوذ به بوروکراسی اداری نادرست 
در حل مشــکالت تبدیل خواهد شــد. نهایتــا در راه پله های این ارگان هــا، زخم خوردگان 
در برخی بوروکراســی های اداری، مشاوران شــما خواهند بود و راه حل های برون رفت از 
مشــکالت را به شما نشان خواهند داد! فساد سیســتماتیک در بوروکراسی های اداری به 
گونه ای اســت که وقتی برای پیگیری و مطالبات بحق خودتان مراجعه کنید و حقیقت را 
بازگو کنید، فریادتان شنیده نخواهد شد؛ افراد مشغول به کار در مجموعه اداری و... کامال 
می دانند که شما چه می گویید و حق با شماست ولی بی طرف خواهند ماند، می دانید چرا؟ 
چون در مجموعه فساد وجود دارد و عواملی باعث بازدارندگی عامالن می شود؛ از جمله 

۱-مدیر در مجموعه اداری و مدیریتی فاســد اســت و اگر حقوق شما توسط کادر 
زیرمجموعــه در اداره پیگیری و بازگو شــود، نمی توانند منافع خــود را از مجموعه 
دریافت کنند. ۲- کارمند باید در راستای سیاست مجموعه گام بردارد و خود را ناآگاه 

از وضعیــت موجود اعالم کنند. ۳- ممکن اســت با بازگو کــردن حقایق فرد خاطی 
اخراج یا جابه جا شود. ۴- کارمند می داند که فساد وجود دارد ولی چون خود درگیر 
فســاد اســت، ســکوت اختیار می کند. ۵- پیگیری مطالبات فرد محق، هیچ منافع و 
عوایدی برای مجموعه و کارمند ندارد. ۶- می دانند فساد وجود دارد ولی نمی تواند 
آن را اعالم کنند. ۷ -فساد را اعالم می کنند ولی هیچ ترتیب اثری داده نمی شود؛ چون 
در اقلیت هســتند. ۸- فســاد را اعالم می کنند و کارکنان مجموعه همگام می شوند 

و جلوی فساد را می گیرند اما نمی دانند ابزاری هستند برای مفسدان فرادستی... .
بااین حال امروز فریاد حقیقت گویان در برخی از ادارات و نهادها فریاد زیر آب اســت 
و حتی برخی مطبوعات و خبرنــگاران، روحیه مطالبه گری و عدالت خواهانه خود را از 
دســت داده اند. در جهت تحقق اهداف برخی ارگان ها، شــوربختانه ارگان های دولتی 
و غیردولتی و برخی مطبوعات ایران در بزرگ نمایی افراد در پســت های مدیریتی تبحر 
دارند  و نتیجــه این بزرگ نمایی ها کم کم برخی مدیران ناالیق را به این باور می رســاند 
کــه خارق العاده بوده اند و خود را هم ردیف ارســطو، افالطون و فیثاغورس می دانند و 

افســوس روزهایی را می خورند که نتوانسته بودند به مناصب کنونی خود دست یابند. 
همگی می دانیم سازمان ها و ارگان های دولتی و غیردولتی باید پاسخ گوی نیازهای بحق 
مردم باشــند و نباید به دالیل نامعلوم، جایگاه اجتماعــی افراد، باعث بزرگ نمایی فرد 
مسئول شود؛ زیرا  قدرت در برخی موارد فساد می آورد. آنچه باید بدانیم این است افراد 
در پست های مدیریتی وظیفه ای را عهده دار شده اند که به آنها ( مسئول) می گویند و کار 
آنها خدمات رسانی به مردم است؛ پس باید این را بدانیم و به این باور برسیم تا بتوانیم 
روحیه مطالبه گری، حق طلبانه و پرسشگرانه داشته باشیم؛ زیرا  با ایجاد این روحیه هیچ 
مسئولی دچار فساد نخواهد شد و با روحیه مطالبه گری مطبوعات و رسانه ها که چشم و 
گوش جامعه هستند و شفاف سازی، مسئوالن در پاسخ گویی به مطالبات مردم و تخریب 
تابلوی قدیس ســازی از مسئوالن می کوشند و فساد ریشه سیستماتیک خود را از دست 
خواهــد داد  و در نتیجه با برقراری عدالت فریــادی نخواهد بود چه زیر آب و روی آب! 
افراد توانمند و دلسوز نیز برای پست های مدیریتی در رقابت تنگاتنگ که جنبه خدماتی 

دارد، این گونه دست و پا نخواهند زد.

شنبه
۱ مرداد  ۱۴۰۱

سال نوزدهم      شماره ۴۳۳۲

اخـبـار   بـرگـزیـده

حذف کارزار  اهوازی ها
شــرق: چه مرد و چه زن اهوازی این روزهــا فضای ملتهبی را 
تجربه می کنند و در روزهای اخیر بارها از ســوی افراد زورگیر و 
دزدان مورد حمله قرار گرفته اند. فضایی که باعث شد کارزاری 
با عنوان «درخواســت تأمین امنیت شهر اهواز» منتشر شود که 
اتفاقــا مورد توجه قرار گرفت و بیش از شــش هــزار نفر آن را 

امضا کردند.
 آنها با نوشتن این کاراز تقاضا داشتند که این مشکل برطرف 
شــود و تجربه نشان داده با راه حل های ســاده ای مانند نصب 
روشــنایی بیشــتر در شــهر یا افزایش کانکس های پلیس این 
دغدغه حل خواهد شــد؛ اما ماجرا به اینجا ختم نشــد، بعد از 
ثبت این کارزار بود که حامد بیدی، مدیر ســایت کارزار، خبر داد 
درباره این درخواست مردم اهواز تحت فشار قرار گرفته است. 
او در توییتی به این ماجرا اشاره کرده و نوشته که از معاونت 
حقوقی ناجای اهواز و پلس فتای اهواز با او تماس گرفته شده 
تــا این کارزار را حذف کند. بیدی گفته که از آنها حکم قاضی را 

خواسته؛ اما با لحن تهدیدآمیز آنها مواجه شده است.
 او در یک رشــته توییت نوشته: «ساعت ۱۲:۲۰ شب یک نفر 
دیگــه زنگ زده می گه از ناجای اهوازم، تو رو خدا این رو حذف 
کنید! می گه «چرا زحمات ما را زیر سؤال بردید با این کارزارتون! 
کی گفته امنیت نداره اهواز» مدعی هســتند دادســتان و امام 
جمعه و مسئوالن شهر این کارزار رو ضد امنیت می دونن و باید 

سریع حذف بشه!». 
در هر حال کارزاری که توانســته بود یکی از معضالت شهر 
اهواز را نشــان دهد و در مدت کوتاهی بیش از شش هزار امضا 
جمع آوری کند، بنا به متنی که در روز پنجشنبه گذشته از سوی 
این ســایت در همان صفحه منتشر شــده «این کارزار به دستور 

مقام محترم قضائی حذف شد».

ــي از پـژوهش علمي گزارش
ــد  محسن گــودرزی   جدي
 درباره ی نزولي شدن منحني
 همبستگي اجتماعي در ايران

بازخواني و  واكـاوی
ـرات تازه منتشرشده ی  خاط
ــنجاني  اكبرهاشـمي رفس
ــال پرماجرای ۱۳۷۸  در س
به همراه گفت وگوهايي با: 
عباس عبدی حسين مرعشي 
ـــوی  محمد عطريانفر  بهزاد نب
حسين موسويان صادق زيباكالم 
ماشاءاهللا شمس الواعظين 
عبدالمجيد معاديخواه
محمدعلي ابطحي

گفت وگو با 
داريوش آشوری

 مقاله ای از 
جعفر مدرس صادقي

 گفت وگو با
 مسعود نيلي

به همراه آثــاری از: احمدرضا احمدی ژاله آموزگار  امير نـادری
  حميد امجد  مجيد مظفری  سوسن تسليمـي مهدی هاشمي 

 
 علل استقبال  از ادبيات جنايي
ــت؟ ــران امـــروز چيس  در اي
حسين سناپور  شهرام پرستش 

گفت وگو با
 حسين عليزاده

ــي دربـاره ی   پژوهش
شوروی و انقالب ايران
 بر اساس اسناد تازه ياب

چرا درماندگي اقتصادی
 در كشورهای خاورميانه

 به افول دموكراسي
 انجاميده است؟

 گفت وگو با مسعود نيليگفت وگو با حسين عليزاده

 علل استقبال  از ادبيات جنايي
 در ايران امروز چيست؟
با آثاری از حسين سناپور

شهرام پرستش

 مقاله ای از جعفر مدرس صادقي
درباره ی كتاب «مختار در روزگار» 

تازه ترين اثر ابراهيم گلستان

 پژوهشي درباره ی شوروی وانقالب 
ايران بر اساس اسناد تازه ياب

 بازخواني خاطرات اكبرهاشمي 
رفسنجاني در سال ۱۳۷۸
به همراه گفت وگوهايي با: 

عباس عبدی، حسين مرعشي 
بهزاد نبوی، حسين موسويان  

محمد عطريانفر،  صادق زيباكالم  
ماشاءاهللا شمس الواعظين 

محمدعلي ابطحي،  معاديخواه

شماره ی ٨٠ «انديشة پويا»  منتشر شد

به همراه آثاری از: 
احمدرضا احمدی، ژاله آموزگار، امير نادری  
حميد امجد،  مجيد مظفری، سوسن تسليمي 

مهدی هاشمي و  بهروز غريب پور

به همراه گفت وگو با داريوش آشوری
+


