
راه کار اول- خوانش معیار از آرمان ها و ارزش ها و ...
شیوه های گوناگونی برای استفاده از آرمان ها و ارزش ها 
در ایران و جهان وجود دارد. اصوال کژراهه ها و بی راهه 
ها اجازه خوانش قابل قبولی از آرمان ها و ارزش ها را نمی 
دهند. به عبارت دیگر امکان ظهور و بروز آرمان ها، ارزش 
ها )دینی و ملی( در خوانش های وارداتی از پیشرفت وجود 
ندارد. »راه چهارم« در راهکار اول، معارف اسالمی )قرآن 
کریم و روایات معصومین علیهم السالم(، آرمان ها، ارزش 
و  تدابیر  )ره(،  راحل  امام  رهنمودهای  ملی(،  و  )دینی  ها 
فرامین مقام معظم رهبری و توصیه های علما و مراجع را 
با استفاده از تجارب ملی و بین المللی از طریق انتخاب و 
ارائه طراحی و خوانش معیار ارتقاء می دهد. خوانش معیار 
می تواند آرمان ها و ارزش ها و ... را بطور کارآمد در راه 

پیشرفت ایران اسالمی بکار گیرد.
راه کار دوم- خوانش معیار از اسناد فرادست 

در  فرادست  اسناد  از  استفاده  برای  گوناگونی  های  شیوه 
اسناد  تنظیم و تصویب  دارد. اصوال  ایران و جهان وجود 
و  اجتماعی  های  ارزش  و  ها  آرمان  مبنای  بر  فرادست 
عدم  صورت  در  شود.  می  انجام  آنها  از  کارآمد  خوانش 
و  دینی  ارزش های  و  ها  آرمان  از  کارآمد  وجود خوانش 
زمین  در  کشور  فرادست  اسناد  بازی  جز  ای  چاره  ملی، 
های روش های وارداتی پیشرفت نیست. در واقع کژراهه 
ها و بی راهه هایند که کشور را اداره می کنند نه اسناد 

ملی.  و  دینی  ارزش های  و  ها  آرمان  بر  مبتنی  فرادست 
»راه چهارم« در راهکار دوم، کارآمدی قانون اساسی، چشم 
انداز بیست ساله، الگوی اسالمی ایرانی پیشرفت1444 و 
گام دوم انقالب را با استفاده از تجارب ملی و بین المللی 
از طریق انتخاب و ارائه طراحی و خوانش معیار ارتقاء می 
دهد. خوانش معیار می تواند اسناد فرادست موضوعی )به 
ها(  استان  تفکیک  )به  موضعی  و  ها(  وزارتخانه  تفکیک 

را بطور کارآمد در راه پیشرفت ایران اسالمی بکار گیرد.
راه کار سوم- خوانش معیار از سیاست گذاری ها

شیوه های گوناگونی برای استفاده سیاست گذاری ها در 
ایران و جهان وجود دارد. 

سیاست گذاری ها، آنگاه در خالء آرمان ها، ارزش ها و 
اسناد فرادست سرگردان می شوند که در مسیر اداره امور 
جامعه تحت تاثیر کژراهه ها و بی راهه ها باشند. در واقع 
ها  راهه  بی  و  ها  کژراهه  مبنای  بر  ها  گذاری  سیاست 
انجام می شود و آنها را گسترش می دهد. »راه چهارم« 
در راهکار سوم، کارآمدی سیاست های کلی نظام و سایر 
)به  موضوعی  گوناگون  های  بخش  در  را  سیاستگذاریها 
تفکیک وزارتخانه ها( و موضعی )به تفکیک استان ها( را 
با استفاده از تجارب ملی و بین المللی از طریق انتخاب و 
ارائه طراحی و خوانش معیار ارتقاء می دهد. خوانش معیار 
می تواند سیاستگذاری های کشور را بطور کارآمد در راه 

پیشرفت ایران اسالمی بکار گیرد.

راه کار چهارم- خوانش معیار از برنامه ریزی اجرایی
شیوه های گوناگونی برای استفاده از برنامه ریزی اجرایی 
راهکار  در  چهارم«  »راه  دارد.  وجود  جهان  و  ایران  در 
چهارم، کارآمدی برنامه های توسعه پنج ساله و ساالنه را 
با استفاده از تجارب ملی و بین المللی از طریق انتخاب و 
ارائه طراحی و خوانش معیار ارتقاء می دهد و همه ظرفیت 
های علمی و عملی کشور را برای پیاده سازی و اجرای آن 
در راستای توسعه و پیشرفت ایران اسالمی بکار می گیرد و 
تحقق اهداف برنامه ها را از طریق شاخصه های هماهنگ 

با راهکار چهارم، پایش و هر گونه تاخیر و تعجیل برنامه 
ریزی  برنامه  تواند  می  معیار  خوانش  کند.  می  اصالح  را 
اجرایی موضوعی )به تفکیک وزارتخانه ها( و موضعی )به 
ایران  پیشرفت  راه  در  کارآمد  بطور  را  ها(  استان  تفکیک 
اسالمی بکار گیرد. برنامه های ایجادی، جبرانی، تقویتی، 
و  تامینی  برداری،  بهره  ارتقایی،  پیشگیری،  ترمیمی، 
انتخابی محصول نهایی خوانش معیار برنامه ریزی اجرایی 
است که دارای ماهیتی ضد بی راهه ها دارد و قادر که در 

جامعه مشکالت زندگی مردم را حل کند.

- شورای هماهنگی راه پردازی )ملی، استانی و شهری(
- شورای هماهنگی راه یابی )ملی، استانی و شهری(

- شورای هماهنگی راه گستری )ملی، استانی و شهری(
- شورای هماهنگی راه بری )ملی، استانی و شهری(

)مستندات، پیوست های علمی و منابع اقتباسی و تولیدی 
پیرامون همراهی شامل کتاب ها، مقاالت منتشر شده در 
نشریات معتبر، پایان نامه های دانشگاهی و گزارش های 
رسمی دستگاه ها و مراکز اجرایی مسوول کشور در پایگاه 

دانش »راه چهارم« موجود است(

شورای هماهنگی راه پردازی
الف( شورای راه پردازی مقام رهبری )ملی، استانی و شهری(

)به  موضوعی  بصورت  مجریه  قوه  راه پردازی  ب( شورای 
تفکیک وزارتخانه ها( و موضعی )ملی، استانی و شهری(

)به  موضوعی  بصورت  مقننه  قوه  راه پردازی  شورای  پ( 
و  تخصصی(  های  فراکسیون  و  ها  کمیسیون  تفکیک 

موضعی )ملی، استانی و شهری(
)به  قوه قضائیه بصورت موضوعی  راه پردازی  ت( شورای 
تفکیک وظایف مهم تخصصی( و موضعی )ملی، استانی 

و شهری(
نظام  مصلحت  تشخیص  مجمع  راه پردازی  شورای  ث( 
بصورت موضوعی )به کمیسیون های تخصصی( و موضعی 

)ملی، استانی و شهری(
راه پردازی مجلس خبرگان بصورت موضوعی  ج( شورای 
)به تفکیک وظایف مهم تخصصی( و موضعی )ملی، استانی 

و شهری(
چ( شورای راه پردازی احزاب، تشکل ها، سازمان ها و پایگاه 
های مردم نهاد بصورت موضوعی )به تفکیک گرایش های 

تخصصی( و موضعی )ملی، استانی و شهری(
و  استانی  )ملی،  اجتماعی  اقشار  راه پردازی  شورای  ح( 

شهری(
خ( شورای راه پردازی نخبگان و فرهیختگان )ملی، استانی 

و شهری(
د( شورای راه پردازی رسانه های گروهی )ملی، استانی و 

شهری(
قاره ای و  بین  المللی )جهانی،  بین  راه پردازی  ذ( شورای 

منطقه ای(

شورای هماهنگی راه یابی
الف( شورای راه یابی رهنمودهای مقام معظم رهبری )ملی، 

استانی و شهری(
)به  موضوعی  بصورت  مجریه  قوه  راه یابی  شورای  ب( 

تفکیک وزارتخانه ها( و موضعی )ملی، استانی و شهری(
پ( شورای راه یابی قوه مقننه بصورت موضوعی )به تفکیک 
کمیسیون ها و فراکسیون های تخصصی( و موضعی )ملی، 

استانی و شهری(
)به  موضوعی  بصورت  قضائیه  قوه  راه یابی  شورای  ت( 
تفکیک وظایف مهم تخصصی( و موضعی )ملی، استانی 

و شهری(
ث( شورای راه یابی مجمع تشخیص مصلحت نظام بصورت 
موضوعی )به کمیسیون های تخصصی( و موضعی )ملی، 

استانی و شهری(
ج( شورای راه یابی مجلس خبرگان بصورت موضوعی )به 
تفکیک وظایف مهم تخصصی( و موضعی )ملی، استانی 

و شهری(

چ( شورای راه یابی احزاب، تشکل ها، سازمان ها و پایگاه 
های مردم نهاد بصورت موضوعی )به تفکیک گرایش های 

تخصصی( و موضعی )ملی، استانی و شهری(
ح( شورای راه یابی اقشار اجتماعی )ملی، استانی و شهری(

خ( شورای راه یابی نخبگان و فرهیختگان )ملی، استانی و 
شهری(

و  استانی  )ملی،  گروهی  های  رسانه  راه یابی  شورای  د( 
شهری(

ذ( شورای راه یابی بین المللی )جهانی، بین قاره ای و منطقه 
ای(

شورای هماهنگی راه گستری
رهبری  معظم  مقام  رهنمودهای  راه گستری  الف( شورای 

)ملی، استانی و شهری(
ب( شورای راه گستری قوه مجریه بصورت موضوعی )به 

تفکیک وزارتخانه ها( و موضعی )ملی، استانی و شهری(
)به  موضوعی  بصورت  مقننه  قوه  راه گستری  شورای  پ( 
و  تخصصی(  های  فراکسیون  و  ها  کمیسیون  تفکیک 

موضعی )ملی، استانی و شهری(
ت( شورای راه گستری قوه قضائیه بصورت موضوعی )به 
تفکیک وظایف مهم تخصصی( و موضعی )ملی، استانی 

و شهری(
نظام  مصلحت  تشخیص  مجمع  راه گستری  شورای  ث( 
بصورت موضوعی )به کمیسیون های تخصصی( و موضعی 

)ملی، استانی و شهری(
ج( شورای راه گستری مجلس خبرگان بصورت موضوعی 
)به تفکیک وظایف مهم تخصصی( و موضعی )ملی، استانی 

و شهری(
چ( شورای راه گستری احزاب، تشکل ها، سازمان ها و پایگاه 
های مردم نهاد بصورت موضوعی )به تفکیک گرایش های 

تخصصی( و موضعی )ملی، استانی و شهری(
و  استانی  )ملی،  اجتماعی  اقشار  راه گستری  شورای  ح( 

شهری(

خ( شورای راه گستری نخبگان و فرهیختگان )ملی، استانی 
و شهری(

د( شورای راه گستری رسانه های گروهی )ملی، استانی و 
شهری(

ذ( شورای راه گستری بین المللی )جهانی، بین قاره ای و 
منطقه ای(

شورای هماهنگی راه بری
الف( شورای راه بری رهنمودهای مقام معظم رهبری )ملی، 

استانی و شهری(
)به  موضوعی  بصورت  مجریه  قوه  راه پردازی  ب( شورای 

تفکیک وزارتخانه ها( و موضعی )ملی، استانی و شهری(
پ( شورای راه بری قوه مقننه بصورت موضوعی )به تفکیک 
کمیسیون ها و فراکسیون های تخصصی( و موضعی )ملی، 

استانی و شهری(
)به  موضوعی  بصورت  قضائیه  قوه  راه بری  شورای  ت( 
تفکیک وظایف مهم تخصصی( و موضعی )ملی، استانی 

و شهری(
ث( شورای راه بری مجمع تشخیص مصلحت نظام بصورت 
موضوعی )به کمیسیون های تخصصی( و موضعی )ملی، 

استانی و شهری(
ج( شورای راه بری مجلس خبرگان بصورت موضوعی )به 
تفکیک وظایف مهم تخصصی( و موضعی )ملی، استانی 

و شهری(
چ( شورای راه بری احزاب، تشکل ها، سازمان ها و پایگاه 
های مردم نهاد بصورت موضوعی )به تفکیک گرایش های 

تخصصی( و موضعی )ملی، استانی و شهری(
ح( شورای راه بری اقشار اجتماعی )ملی، استانی و شهری(

خ( شورای راه بری نخبگان و فرهیختگان )ملی، استانی و 
شهری(

و  استانی  )ملی،  گروهی  های  رسانه  راه بری  شورای  د( 
شهری(

ذ( شورای راه بری بین المللی )جهانی، بین قاره ای و منطقه ای(

۴
دوشنبه ۵ آبان ۱۳۹۹

اســالم مگــر نمــی خواهــد کــه جامعــه اســالمی باقــی بمانــد؟ ... مگــر ممکــن اســت کــه جامعــه ای بــدون اینکــه بــر محــور عدالــت 
بچرخــد و حقــوق مــردم در آن جامعــه محفــوظ باشــد باقــی بمانــد؟ مگــر پیغمبــر بزرگــوار مــا خــودش نفرمــود: الملــک یبقــی مــع 
الکفــر و الیبقــی مــع الظلــم؟ یعنــی اگــر یــک جامعــه عــادل و متعــادل باشــد قابــل بقــا اســت هــر چنــد مردمــش کافــر باشــند، اگــر 
ظلــم و اجحــاف در نتیجــه تفــاوت هــا و پســت و بلنــدی هــا و ناهمــواری هــا در جامعــه ای پیــدا شــد آن جامعــه باقــی نمــی مانــد، 

هــر چنــد مردمــش بــه حســب عقیــده مســلمان باشــند. 

راه برد: برنامه ریزی کالن 
»راه چهارم«

»راه چهارم«پس از شناخت کژراهه ها و تحلیل بیراهه ها 
از طریق کارراهه ها می کوشد تا »راه« خود را طراحی و 
ارائه کند. راهبردها مجموعه ای از تدابیر و تصمیمات کالن 
ایجابی اند که کارراهه ها را برای راهکارها مهیا می کنند. 
به  و خوانشی منحصر  نوعی برش خاص  راهبردها  اصوال 
فرد از کارراهه هاست که مبتنی بر دوری از کژراهه ها و 
عبور از بی راهه هاست. راهبردها نحوه ای از بسته بندی 
کارآمد کارراهه هاست که از گزند کژراهه ها و بی راهه ها 
مصون است یا برای رویارویی با آنها برنامه ای خاص دارد. 
برای  ها  کارراهه  از  سازی  کاربست  کلی  اصول  راهبردها 
راهکارها هستند و می توانند مفاهیم موجود در کاراهه ها 
پردازی،  راه  راهبردهای  کنند.  ریزی  قالب  راهکارها  در  را 
راه یابی و راه گستری در برنامه های میان مدت پنج ساله 
و راهبرد راه بری در برنامه های کوتاه مدت ساالنه یا بازه 
زمانی کمتر مورد استفاده قرار می گیرد )مستندات، پیوست 
راهبردها  پیرامون  تولیدی  و  اقتباسی  منابع  و  علمی  های 
شامل کتاب ها، مقاالت منتشر شده در نشریات معتبر، پایان 
نامه های دانشگاهی و گزارش های رسمی دستگاه ها و 
مراکز اجرایی مسوول کشور در پایگاه دانش »راه چهارم« 

موجود است(. 
راهبرد اول- راه پردازی

خالءها،  پردازش  و  تحلیل  شناخت،  شامل  راه پردازی 
کمبودها، ضعف ها، آسیب ها، تهدیدها، قوت ها، فرصت 
ها، ضرورت ها و اولویت های »راه« در چهار دهه گذشته 
بر اساس اسناد فرادست کشور و تجارب ملی و بین المللی 
حل  برای  گوناگون  های  »راه«  پردازی  راه  در  است. 
مشکالت زندگی مردم در سطح کلی مورد بحث و بررسی 
فایده  آثار مثبت و منفی و نسبت هزینه و  قرار می گیرد. 
»راه« های احتمالی موثر در اداره امور کشور در این مرحله 
»راه«  ای  مقایسه  آزمون  شوند.  می  پردازش  و  شناسایی 
های احتمالی، مزیت سنجی و راستی آزمایی آنها در تحقق 
اهداف از پیش تعیین شده در راه پردازی انجام می شود. 
معموال در برنامه های میان مدت پنج ساله به بیان اصول 
می  پرداخته  برنامه  تدوین  در  شده  انجام  راه پردازی  کلی 

شود.
راه برد دوم- راه یابی

راه یابی شامل یافتن یا ساختن »راه« برتر برنامه ریزی اداره 
امور کشور برای حل مشکالت زندگی مردم از میان »راه« 
های احتمالی بر اساس اسناد فرادست کشور و تجارب ملی 
و بین المللی است. انتخاب »راه« برتر یا ساختن »راه« برتر 
با پرهیز از کژراهه ها و بی راهه ها و منطبق بر کارراهه 
احتمالی  های  »راه«  میان  از  برتر«  »راه  انتخاب  هاست. 
نیازمند تالش های علمی و عملی موثر در راه پردازی است. 
انتخاب  توان  نمی  توانایی تخصصی و تجربی الزم  بدون 
تناسب »راه«  داد. عدم  انجام  را  برتر  آمیز »راه«  موفقیت 
نیروی  هرزروی  موجب  جامعه  مشکالت  و  شده  انتخاب 
انسانی، امکانات و اعتبارات قطعی است. معموال در برنامه 
های میان مدت پنج ساله به بیان اصول کلی راه یابی انجام 

شده در تدوین برنامه پرداخته می شود.
راه برد سوم- راه گستری

راه گستری شامل مدل سازی یا الگوسازی برنامه »راه« برتر 
بر اساس راه پردازی ها، راه یابی ها، اسناد فرادست کشور 
و تجارب ملی و بین المللی است. پیچیدگی امور اجتماعی 
اقتضا می کند که »راه« برتر در اداره امور جامعه برای حل 
و  اصلی  روابط  تا  مردم مدل سازی شود  زندگی  مشکالت 
جزیی آن از هم بازشناخته شوند و سهم تاثیر هر یک تعیین 
شود. مدل سازی یا الگوسازی، روشی کارآمد برای رویارویی 
جامع با جنبه های گوناگون برنامه ریزی سیستم های پیچیده 
و حل معضالت پیچیدگی آنهاست. مدل سازی یا الگوسازی 
امکانات  بهینه  تخصیص  و  آینده  ریزی  برای طرح  ابزاری 
محدود جامعه برای انبوه مشکالت موجود در زندگی مردم 
است. بدون وجود مدل ها و الگوها، حجم بسیاری از منابع 
برنامه های  در  امور جزیی جامعه می شود. معموال  صرف 
میان مدت پنج ساله به بیان اصول کلی راه گستری انجام 

شده در تدوین برنامه پرداخته می شود.
راه برد چهارم- راه بری

راه بری شامل طراحی گفتمان و مدیریت پیاده سازی برنامه 
تقویتی،  جبرانی،  ایجادی،  های  برنامه  شامل  برتر  »راه« 
ترمیمی، پیشگیری، ارتقایی، بهره برداری، تامینی، انتخابی 
بصورت موضوعی )به تفکیک وزارتخانه ها( و موضعی )به 
تفکیک استان ها( بر اساس راه پردازی ها، راه یابی ها و 
و  ملی  تجارب  و  کشور  فرادست  اسناد  های  گستری  راه 
برنامه های کوتاه مدت یک  المللی است. معموال در  بین 
برنامه  بیان چگونگی راه بری  به  بازه زمانی کمتر،  یا  ساله 
ها پرداخته می شود. شاخصه های کمی و کیفی اثربخشی 
این راهبرد  آنها در  برنامه ها برای سنجش تحقق اهداف 

تنظیم و ارائه می شود. 

راه کار: برنامه ریزی اجرایی »راه چهارم«
کارراهه ها از طریق راهبردها به راهکارها تبدیل می شوند و »راه« اندیشه تا عمل را طی می کنند. راهکارها بیشتر جنبه عملیاتی داشته و از جنس امور کاربردی اند و از نظر ارتباط مفهومی با راهبردها و کارراهه ها هماهنگ 
اند. هم افزایی کارراهه ها و راهبردها در راهکارها بروز و تداوم بی راهه ها را مختل کرده و می تواند مشکالت موجود در زندگی مردم را حل کند. راهکارها برنامه های اجرایی کشورند که از طریق برنامه های ساالنه تنظیم 
و پس از تصویب، اجرا می شوند. راهکارها دارای دو بخش راهکارهای موضوعی بر حسب وزارتخانه ها و سازمان های وابسته و راهکارهای موضعی بر حسب استان های مختلف کشور است. بر خالف کژراهه ها و بی راهه 
ها که معموال شامل مباحث سلبی اند، کارراهه ها، راهبردها و راهکارها بیشتر ایجابی و اثباتی اند و مشتمل بر اموری هستند که برای حل مشکالت زندگی مردم قابلیت بکارگیری اند )مستندات، پیوست های علمی و منابع 
اقتباسی و تولیدی پیرامون راهکارها شامل کتاب ها، مقاالت منتشر شده در نشریات معتبر، پایان نامه های دانشگاهی و گزارش های رسمی دستگاه ها و مراکز اجرایی مسوول کشور در پایگاه دانش »راه چهارم« موجود است(.

1- فلسفه وجودی »راه چهارم« و این ویژه نامه، گفتمان سازی موثر و ارائه »راه« 
کارآمدی برای حل مشکالت زندگی مردم ایران است. 

2- ویژه نامه »راه چهارم« بر طبق اصل هشتم قانون اساسی جمهوری اسالمی 
ایران و به منظور پاسداشت و گسترش فریضه امر به معروف و نهي از منکر انتشار 
می یابد. 3- ویژه نامه »راه چهارم« بر اساس مقدمه و اصل سوم قانون اساسی 
جمهوری اسالمی ایران مبنی بر اهمیت و ضرورت نظارت همگانی و مشارکت 
های اجتماعی در اداره امور کشور منتشر می شود. 4- ویژه نامه »راه چهارم« بر 
اساس قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطالعات منتشر می شود. 5- این ویژه نامه 
می کوشد که سطح مطالبات مردم را از احزاب، جناح ها، گروه ها و تشکل های 
سیاسی افزایش دهد. 6- هدف »راه چهارم« از انتشار این ویژه نامه، ارتقای سطح 
استانداردهای حضور اجتماعی احزاب، جناح ها و گروه ها و تشکل های سیاسی 
در کشور است. 7- »راه چهارم« در صدد است با استانداردسازی سطح توانایی حل 
مشکالت زندگی مردم به نهادها و دستگاه های نظارتی در بررسی صالحیت فنی 

و تخصصی نامزدهای تصدی مشاغل مهم مدیریتی کشور کمک کند.
8- نظریه پردازی پیرامون »راه چهارم«، بر اساس مباحث نظری و عملی جنبش 

نرم افزاری، نهضت تولید علم و کرسی های آزاداندیشی انجام شده است. 

9- ویژه نامه »راه چهارم«، کاری خودجوش، تمیز و نمونه آشکار آتش به اختیار 
در باالترین سطح برنامه ریزی کشور است.  10- مطالب این نوشتار در پایگاه 

دانش »راه چهارم« وابسته به رزنامه سیاست روز تولید و ارائه شده است. 
11- مستندات، پیوست ها و منابع علمی و تجربی مطالب ویژه نامه در پایگاه 

دانش »راه چهارم« محفوظ است.
عموم  مشفقانه  انتقادات  و  سازنده  نظرات  از  پیشاپیش  چهارم«  »راه   -12

اندیشمندان و فرهیختگان سپاسگزاری می کند.
13- بر اساس قانون مطبوعات، برای انعکاس پاسخ های تخصصی قوای سه گانه 
و نهادهای حاکمیتی که به هر شکل و عنوان از آنها یا عملکرد آنها در این ویژه 

نامه یاد شده است پیشاپیش اعالم آمادگی می شود.
با احزاب، جناح ها، تشکل ها،  انجام هر گونه تعامل  14- »راه چهارم« برای 
مردم  زندگی  در خصوص حل مشکالت  نهاد  مردم  پایگاه های  و  ها  سازمان 
اعالم آمادگی می کند. 15- پایگاه دانش »راه چهارم« به پایان نامه های دوره 
تحصیالت تکمیلی کارشناسی ارشد و دکتری، مشاوره تخصصی رایگان ارائه می 
کند. 16- هر گونه استفاده مستقیم و غیرمستقیم از مطالب، بدون ذکر ماخذ نیز 
آزاد است.  17- نظر به انتشار الکترونیکی ویژه نامه »راه چهارم«، از به اشتراک 

گذاری مطالب به هر شکل و عنوان استقبال می شود.
18- برای هر گونه همراهی، از سوی پایگاه دانش »راه چهارم« گواهینامه معتبر 

انجام فعالیت های داوطلبانه صادر می شود.
19- ویژه نامه »راه چهارم« را از قسمت پیشخوان siasatrooz.ir دریافت کنید.

20- برای اعالم همراهی و ارسال هر گونه آثار در صورت تمایل می توانید با یکی 
از روش های زیر با ما تماس بگیرید:

نشانی پستی: تهران، میدان فاطمی، باالتر از میدان گل ها، خیابان شهید جهان 
آرا، کوچه بابک، شماره 16، روزنامه سیاست روز

کد پستی: 1438634871
 تلفن: 88013870-6 

 نمابر: 88007575 
 siasatrooz.ir :نشانی درگاه الکترونیک

  info@siasatrooz.ir  :نشانی پست الکترونیک
شماره ارسال پیامک: 30006132346225

ما را در شبکه های اجتماعی هم راهی کنید.

نامهراه:شناسنامه

هم راهی: ساختار و تشکیالت »راه چهارم«

)شهید مطهری، بیست گفتار، ج ۱، ص 92(


