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پنجاه و هشتمین همایش روایت عهد در  ١۵شهریور  ٩٧با موضوع "بررسی سیر تصویب سند توسعه پایدار" در مجتمع شهدای
انقالب اسالمی با سخنرانی استاد علی اکبر رائفی پور برگزار گردید.
در ابتدای این همایش علی اکبر رائفی پور تاریخچه برخورد فقه شیعی حکومت گرا با جبهه غرب را شرح داد و با باز کردن جریان
جبهه غرب و اندیشه صهیونیزم جهانی که روش استعمار کهن را بی اثر دانسته و استعمار نوینی را با تشکیل جوامع حکومتی
مخفی ایلومناتی و ...پایه گذاری کردند به این نکته رسید که ادامه این تفکر به استعمار فرانو رسیده است که استاد رائفی پور آن
را به تصرف و استعمار قلب ها و ذهن ها نسبت داد به معنای اینکه آنها با تغییر تفکر جوامع بر اندیشه ها حکومت میکنند و در
اینجا تفکر ،میزبان فکر مهاجم میشود بدون اینکه حمله مهاجم را متوجه گردد که ما از آن به جنگ نرم یا قدرت نرم یاد میکنیم.
همچنین ایشان در ادامه بیان کرد که آنچه ک صهیونیزم جهانی با عنوان نظم جهانی در نظر داشت در غالب سازمان هایی مانند
سازمان ملل و ساختار رسانه ای و صندوق ها و بانک های جهانی و ارتش های دولت های سرسپرده در حال عملی شدن است
و در واقع این سازمان ها و تشکیالت بازوها و ابزارهای قوی اجرایی نظم نوین مورد نظر آنها و حاکمیت شیطان بر تمامی جوامع
بشری میباشند.
در ادامه همایش استاد رائفی پور حکومت های شیعی و روش های فقهی در ایران و در دوران صفویه را بررسی کردو به شرح
شکل گیری حکومت فقهی و دینی پرداخت ،همچنین انقالب صفویه و انقالب اسالمی جدید را مقایسه و جایگاه دولت اسالمی
در انقالب اسالمی را شرح داد و سابقه ی مرحله اول انقالب اسالمی را هفتاد یا هشتاد سال پیش ذکر کردیعنی از زمانی که
حوزه خیز برداشت برای گرفتن جایگاه اصلی خود در زمان فرمان توتون و تنباکو یعنی برگشت فقیه به حکومت که این مرحله از
انقالب تا سال  ۵٧ادامه داشت و از سال  ۵٧تا بعد از جنگ ایران و عراق مرحله تثبیت انقالب اسالمی بود و از سال  ۶٧تا االن
مرحله دولت سازی و الگو سازی و شبکه سازی است
در موازات این سال ها سازمان ملل متحد بر اساس اهداف و طرح های توضیح داده شده شروع به اقداماتی نمود و در ادامه این
فعالیت ها به ایجاد یک دستورالعمل یکسان برای تمامی جوامع میرسد که همان برقراری نظم نوین جهانی است و ابتدا با شروع
آزمایشی این طرح را شروع میکند و طی دوسال همه کشورها را ملزم به امضا این دستور العمل با عنوان "اهداف توسعه هزاره"
میکند.
شرح این دستور العمل بدین گونه است که:
از سال  ٢٠٠٠میالدی تا  ٢٠١٠سازمان ملل شروع ب کار انالیز و بررسی برروی محیط زیست هوا حقوق شهروندی و غیره کردو
در سال  ٢٠١٠بر اساس تحقیقات خود سندی با عنوان"( "MDGSاهداف توسعه هزاره) تدوین کرد و به مدت سه سال به صورت
ازمایشی و تست روی کشورهایی از جمله ایران اعمال کرد.
این دستورالعمل با هشت هدف کلی  ٢١۶ریز هدف ١٠١۴ ،مولفه در سال  ٢٠١۴با اصالح و تدوین جدید  ،به "( "SDGSسند
توسعه پایدار) ارتقا یافت و قانون اساسی جهان شکل گرفت.
در این ارتقا هشت هدف سند قبل به شانزده هدف به عالوه هفدهمین هدف که تمامی شانزده هدف را در بر میگیرد تبدیل شد
و  ٢١۶ریز هدف قبل به  ١۶٩عدد و  ١٠١۴مولفه تبدیل به  ٢٠٨٣مولفه شد که شامل همه تعامالت و ساختارهای انسانی می
باشد و زمانی که برای اجراسازی در نظر گرفته شد از سال  ٢٠١۵میالدی تا سال  ٢٠٣٠میالدی است.
در ادامه استاد رائفی پور اهداف  ١٧گانه را و محور های اصلی را شرح دادند که شامل موارد زیر میباشد:
- NO poverty - 1رفع فقر
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 - ZERO Hungerگرسنگی صفر - good health and well beingسالمتی و تندرستی - quality educationآموزش عالی - GENDER Qualityبرابری جنسیتی - clean water and sanitationآب تمیز و بهداشتی (سانی تیشن) - affordable and clean energyانرژی مقرون به صرفه و پاک (افورردیبل) - decent work and economic growthکار شایسته و رشد اقتصادی- industry innovation and infrastructure -نوآوری و زیرساخت صنعت
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 - reduced inequalitiesکاهش نابرابری ها - sustainable cities and communitiesشهرها و جوامع پایدار سند هابیتات ))UN habitat - responsible consumption and productionمصرف و تولید مسئولیت پذیرانه (کن ساپشن) - climate actionاقدامات آب و هوایی - life below waterزندگی در زیر آب - life on landزندگی در سرزمین - peace and justice strong institutionsموسسات قوی برای عدالت و صلح (اینیستی توشنز)- partnerships for the goals -مشارکت برای اهداف.

وی همچنین با ذکر این مورد که تمامی این اهداف با ادبیات خاص و ویژه و نرم با همان رویکرد حکومت بر اندیشه و تفکر پایه ریزی
شده است به توضیح آنها پرداخت.
و در ادامه صحبت ها  ۶سند از این ساختار را برای نمونه شرح داد ،که پیوستن به این کنوانسیون ها الزمه تحقق اهداف  ١٧گانه
است.

