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رهرب فرزانه انقالب اسالمی:

پیرشفت ،مستلزم تحول مطلوب نفوس انسانی
و هنجارها و ساز و کارهای اجتامعی است و
لذا امری تدریجی و طوالنی و وابسته به ایامن
و عزم و تالش ملی و صرب و مداومت همگانی
و از همه برتر ،تفضالت الهی میباشد.
1397/07/22

بهمن و اسفند ماه 1398

شمارگان الکترونیکی  70,000نسخه

شمارگان چاپی 1000 :نسخه

دکتر الریجانی:

نوع نگاه معرفتی به الگوی اسالمی ایرانی پیشرفت مهم است/
اولویتهای «الگو» برای درج در برنامه هفتم توسعه مشخص شود

سیو پنجمین نشس��ت از گفتوگوهای راهبردی
الگوی اس�لامی ایرانی پیشرفت با حضور دکتر علی
الریجانی رئیس محترم مجلس شورای اسالمی در
محل مرکز الگو برگزار شد.
رئیس مجلس ش��ورای اس�لامی با اش��اره به اینکه
یکی از دغدغههای شهید مطهری به اتمام رساندن
طرحهای ناتمام و بنیادین انقالب بود ،گفت :الگوی
اس�لامی ایرانی پیش��رفت از مقولههای مهم کشور
است که تحقق آن به پشتوانه نظری در حوزه فلسفه
سیاسی نیاز دارد.

وی تاکید کرد با داشتن نظریهای واحد و منسجم در
زمینه فلسفه سیاسی ،میتوان از مبانی به افق رسید.
دکت��ر الریجانی ب��ا تبریک فرا رس��یدن دهه فجر،
گفت :الگوی اس�لامی ایرانی برای حکمرانی کشور
امری مهم محس��وب میشود .از همه افرادی که در
این راه اهتمام ورزیدهاند ،تشکر میکنم .به خصوص
که تنوع عناوین مورد اس��تفاده نشان میدهد ابعاد
مختلف در الگوی اس�لامی ایرانی پیشرفت مد نظر
قرار گرفته است.
رئیس مجلس شورای اسالمی با بیان

ادامه در صفحه 2

دکتر واعظزاده ،رئیس مرکز الگوی اسالمی ایرانی پیشرفت:

تاکید بر پیشرفت اندیشه در ایران و تعامالت فکری بینالمللی
از جمله نوآوریهای الگو است
رئی��س مرک��ز الگ��وی
اس�لامی ایرانی پیشرفت
گف��ت :یکی از تفاوتهای
الگو ب��ا اس��ناد برنامهای
بلندمدت س��ایر کشورها،
توج��ه ب��ه عرص��ه فکر و
فرهنگ به عنوان زیربنای تمدن است.
دکتر صادق واعظزاده در سی و پنجمین نشست
گفتوگوه��ای راهبردی الگوی اس�لامی ایرانی
ترسیم نقشه
پیش��رفت بیان کرد :طراحی الگو با
ِ
را ِه تهیه الگو در مدتی بیش از یک سال آغاز شد.
بر طبق این نقشه راه ،فعالیتهای متعددی انجام

ش��د از جمله قوانین
تح��والت اجتماع��ی
از مناب��ع اعتق��ادی
اس�لامی که اصطالحاً
سنتهای الهی نامیده
شده مطالعه شد .زیرا
تدابیر بش��ری اگر با توجه به آنها اتخاذ بش��ود،
مؤثر واقع میشود.
وی در ادامه اظهار کرد :از س��وی دیگر الگو باید
مس��ائل اساس��ی ایران را حل میکرد .بنابراین،
مجموعه این مسائل به روش علمی و با نظرخواهی
رفتی و برگشتی از اعضای اندیشکدهها شناسایی
ادامه در صفحه 3

اسالمی--ای--ر---انی4---/--
چالشها و ابهامات کالمی -سیاسی در سند الگوی پیرشفت
------------------------------------------------------------------------توسعه--:م-ز--ایا--و---چال---ش---ها5---/-
ارزیابی نظری رویکرد ساختارگرایی جدید در اقتصاد
----------------------------------------------------------------اسالمی--ای-ر--ان6---/--
خطوط قرم ِز الگوی پیرشفت جمهوری
---------------------------------------------------------------------------

برگزاری نهمین کنفرانس الگوی
اسالمی ایرانی پیشرفت و سیزدهمین
کنگره پیشگامان پیشرفت

نهمین کنفرانس الگوی اس�لامی ایرانی پیشرفت با
عنوان «الگوی اس�لامی ایرانی پیشرفت :زمینههای
تحقّ��ق و ضمانتهای اجرا» و س��یزدهمین کنگره
پیشگامان پیشرفت با عنوان «جوانان و الگوی اسالمی
ایرانی پیشرفت :گفتمانسازی ،عزم ملی و اجرا» در
روزه��ای  21و  22خردادم��اه  1399با مش��ارکت
دانش��گاه ته��ران برگ��زار خواهد ش��د .عالقهمندان
میتوانند برای ثبت نام و ش��رکت در این دو رویداد
علمی مهم به آدرس های زیر مراجعه فرمایند:
http://conference.olgou.ir
13th.kpip.ir

سرلشکر پاسدار جناب آقای
دکتر مصطفی ایزدی
رئیس محترم اندیشکده
دفاع و امنیت ملی

درگذش��ت پدر گرامی را ب��ه حضرتعالی
تسلیت میگوید و مغفرت و رحمت واسعه
اله��ی و علو درج��ات ایش��ان را از خداوند
متعال مس��ئلت دارد و ب��رای جنابعالی و
دیگ��ر بازماندگان محترم صب��ر و اجر وافر
خواستار است.
مرکز الگوی
اسالمی ایرانی پیشرفت

 / 8تغییرات شگفتانگیز و رسیع فضای مجازی در سند الگو لحاظ شود
------------------------------------------------------------------------------------ / 9رشد اقتصادی در الگوی اسالمی ایرانی پیرشفت
------------------------------------------------------------------------------------ / 10نگاهی گذرا به رشد جمهوری ترکیه
-------------------------------------------------------------------------------------
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دکتر الریجانی:
اخبار مرکز

نوع نگاه معرفتی به الگوی اسالمی ایرانی پیشرفت مهم است /اولویتهای «الگو» برای
درج در برنامه هفتم توسعه مشخص شود

ادامه از صفحه  1اینکه برگزاری گفتوگوها و نشستهای علمی با حضور استادان
و صاحبنظران از اقدامات ارزشمند در مسیر دستیابی به الگوی اسالمی ایرانی
است ،افزود :یکی از دغدغههای شهید مطهری درباره آینده انقالب ناتمام ماندن
طرحه��ای مهم و بنیادین بود و ما طرحهای بنیادین مهمی داریم که باید تمام
شوند.
رئیس قوه مقننه خطاب به اس��تادان دانشگاه و پژوهشگران حاضر در این نشست،
بیان کرد :یکی از سوالهای بنده این است که موضوع الگوی اسالمی ایرانی را جزو
کدام یک از حوزههای معرفتی میدانید؟ مشخص است که در تدوین مبانی این الگو
دقت بسیاری به خرج داده شده و ابعاد مختلف جامعهشناسی را در نظر گرفتهاید.
وی با تاکید بر لزوم پاس��خ به این پرس��ش که الگوی اسالمی ایرانی جزو کدام
یک از معارف قرار میگیرد ،توضیح داد :جریانهای مختلفی در پیروزی انقالب
و ساقط کردن رژیم پهلوی نقش داشتند و زمانی که انقالب اسالمی به پیروزی
رس��ید اختالفنظرهایی به وجود آمد؛ حال آنکه جریان چپ برای خود الگوی
حکمرانی برخی کشورها را داشت و جریان غربگرا نیز الگویی عینی مطابق روش
حکمرانی برخی کشورها را برای خود در نظر گرفته بود ،اما افراد دارای تفکرات
اسالمی متفاوت میاندیشیدند.

دکتر الریجانی با اشاره به وجود ارتباط بین دو مقوله عدالت تشریعی و تکوینی
و با بیان اینکه از منظر قرآن کریم ،فلسفه بعثت انبیا و ارسال رسل عدالت بوده
اس��ت ،عدالت را مبنای الگوی اسالمی ایرانی پیش��رفت دانست و تصریح کرد:
در تبیین عدالتی که به این معنا در تفکرات اس�لامی به کار رفته ،نباید دچار
تقلیلگرایی ش��د و آن را صرفا به مولفههای��ی از قبیل ضریب جینی یا عدالت
قضایی فروکاس��ت ،بلکه این عدالت نظیر آنچه عالمه طباطبایی در ش��رح آیه
فطرت نوش��تهاند ،به معنی ایجاد زمینه مس��اعد توام با آزادی الزم برای رش��د
استعدادهای مادی و معنوی افراد است.
رئیس مجلس ش��ورای اسالمی ،جامعه را دارای حقوق فطری و آزادی را طریق
رس��یدن به عدالت توصیف ک��رد و گفت :از این منظر ،آزادی زمینهس��از بروز
استعدادها و ایجاد فرصت برابر برای فطرتها است تا بتوانند مسیر تکامل را طی
کنند و تنها در چنین شرایطی است که عدالت تحقق مییابد.
رئیس مجلس ش��ورای اسالمی در پایان ،با بیان اینکه با توجه به نزدیک بودن
تدوین برنامه هفتم توس��عه با ذکر مواردی از تدابیر الگو ،اظهار داشت :مناسب
است اولویتهای الگو برای درج در برنامه هفتم توسعه مشخص شود.

تکمیل و ارتقای سند الگوی پایه
در نشست مشترک اندیشکده معنویت و پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
نشست هماندیشی اندیشکدهی معنویت مرکز الگوی اسالمی ایرانی و پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی ،برگزار
شد .اهم دیدگاههای ارائ ه شده از سوی اندیشمندان و صاحبنظران ،به شرح ذیل میباشد:

سند بایستی مسئلهمحور ،برخاسته از متن جامعه
و معطوف به حل مسائل جامعه باشد.
ترس��یم ش��فاف و جامع چگونگی رسیدن از وضع
موجود به وضع مطلوب
پرهیز از آرمانگرایی در بخش مبانی
تفکیک مبانی پیشرفت از مبانی کلی
عدم ارتباط ارگانیک بین مبانی و تدابیر
عدم آزمونپذیری تدابیر
لحاظ کردن تقویم زمانی عبور از این شرایط
کمرنگ بودن وجوه اجتماعی مبحث انسانشناسی

(وج��وه اجتماع��ی :ارتباط ب��ا خدا ،جه��ان ،مردم و
جمعیت)
بازبینی مبانی انسانشناسی بازبینی
تبیی��ن مفهوم صحیح و کامل از حقیقت انس��ان،
ابعاد فطری و طبیعی ،ساحات جسمانی و روحانی
عملیاتی کردن گزارههای سند و روش اندازهگیری
روایی و پایائی عمل
تعریف متقن نظام پای��ش و تقویت رابطهی ظاهر
و باط��ن ،چرا که زیس��تن در فرهنگ کالمی موجب
روبنایی بودن آن میشود.

روح س��ند ،منطبق ب��ر تحول و تحقق اس��ت در
صورتیکه انسان باید از درون ،شکوفا شود.
مس��یر پیشرفت با زمینهس��ازی در راستای بروز و
ظهور شکوفا شدن استعدادهای درونی فرد و جامعه،
هموار میشود.
دوس��ویه دی��دن وضع موج��ود و مبان��ی ،ب ه طور
دیالکتیک و بسط نگاه یکپارچه و سیستمی به الگو
ارائهی تعریف کامل و دقیق از ویژگیهای انس��ان
اسالمی ایرانی با توجه به ماهیت سند

جایگاه عدالت اجتماعی در سند پایۀ الگوی اسالمی ایرانی پیشرفت
نظر به اهمیت مبحث الگوی پایه و در راس�تای تبیین نقش عدالت اجتماعی در این س�ند راهبردی ،نشس�ت مش�ترک
اندیش�کده عدالت مرکز الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت با همراهی گروه سیاست پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسالمی
برگزار شد .اهم دیدگاههای ارائ ه شده از سوی اندیشمندان و صاحبنظران ،به شرح ذیل میباشد:

2

رف��ع خ�لأ تئوریک (نظری��ه پایه عدال��ت) و خأل
هنجاری در متن سند
توجه بیشتر به عدالت آموزشی ،رسانهای و قضایی
تعدیل رویکرد سند میان وجه دولتمداری و مردم
مداری
تمرکز بیشتر روی جامعه مدنی اسالمی و نهادهای
غیردولتی و مردممحور و مدنی
ن��گاه ویژه به مبح��ث تعاون ،تکاف��ل اجتماعی و
همیاری شهروندان در تقویت و تحقق عدالت
تبیین و تعریف ش��فاف و روش��ن از عدالت و ابعاد
مختلف آن

پرداختن به موضوع عدالت در مبانی ارزششناختی
و دینشناختی
توجه به ابعاد چهارگانه حوزه قدرت (حاکم -حاکم؛
حاکم -مردم؛ مردم -مردم و مردم -حاکم)
توج��ه به مفاهی��م حاکم بر عدالت ی��ا محکوم بر
عدالت مثل عنصر مصلحت
تمرکز ب��ر روی پنج ویژگی الگو :کلی بودن .عامی
ب��ودن ،تکرارپذیر بودن ،قابل انطباق بودن؛ انس��جام
درونی داشتن
تأکید بر بسط مفهومی سند اجتهاد و دمیدن روح
عدالت در سند الگو

پیادهسازی اولویتبندی در تدابیر سند
ایجاد رابطهی منطقی میان آرمانها و تدابیر
توجه به راهبردهای اجرایی شدن عدالت
تبیی��ن جام��ع و دقی��ق رابطهی می��ان عدالت با
پیشرفت (قطعیت یا سیالیت)
توجه به توزیع برابر فرصتها ،امتیازات سیاس��ی،
مشارکت سیاسی ،توازن و اعتدال سیاسی
تأکی��د و تصری��ح ب��ر گزارههای��ی همچ��ون
شایستهساالری ،مطالبهی عدالت با بستر آگاهیسازی
از س��وی دولت ،محدودسازی قدرت ،نقد ،نصیحت و
خیرخواهی شهروندان به حاکمان
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دکتر واعظزاده ،رئیس مرکز الگوی اسالمی ایرانی پیشرفت:

ادامه از صفحه  1ش��د .الگو ش��امل راهحل اهم این
مس��ائل اس��ت .قابلیتهای ماندگار ایران که از
گذش��تههای دور وجود داشتهاند و تا موعد افق
وجود خواهند داشت شناسایی و تشریح گردید
و راههای ش��کوفا ش��دن آنها در ارتباط با حل
مسائل اساسی طراحی شد.
رئیس مرکز الگوی اس�لامی ایرانی پیشرفت در
ادامه تاکید کرد :آیندهپژوهی انقالب اس�لامی
از دیگر فعالیتهای ض��روری بود که با نگارش
سناریوهای محتمل و نیز سناریوی مطلوب انجام
شد .الگو نباید به سرنوشت برنامههای توسعهای
ایران دچار میش��د .در نتیجه ،اس��ناد برنامهای
کش��ور از قبل انقالب تاکنون شامل برنامههای
توس��عه و چشمانداز بیست ساله و سیاستهای
کل��ی نظ��ام آسیبشناس��ی ش��د و تج��ارب و
طراحی الگو ضمن اینکه در ساختار
سازمانی مشخصی بر محور اندیشکدهها
ِ
انجام شده است ،از روش مشارکت باز نیز
استفاده کرده است

عبرتهای حاصل از این مطالعه اس��تخراج و در
تهیه الگو مورد توجه قرار گرفت .در عین حال از
سیاستهای کلی نظام که از سوی رهبری ابالغ
شده اس��ت ،باید حسن استفاده میشد .لذا این
سیاستها گردآوری و دس��تهبندی شد و برای
استفاده در اختیار طراحان الگو قرار گرفت.
وی در ادامه خاطرنش��ان کرد :الگو در پی تقلید
از نظریههای توس��عه و تجارب عملی توسعه در
دنیا نبود اما بدون توجه به آنها هم نباید طراحی
یشد .لذا این نظریهها و تجارب به همراه اسناد
م
توسعه بلندمدت کشورهای منتخب بررسی شد.
قبل از ش��روع طراحی ،ویژگیهای مطلوب الگو
تعیین ش��د .این ویژگیها ش��امل اس�لامیت،
آرمان��ی بودن در عین قابل اجرایی بودن ،ایرانی
بودن شامل ناظر بودن بر مسائل اساسی ایران و
قابلیتهای ماندگار ملی و حکمتهای حکمرانی
ایران��ی ،تحولآفرینی ،کالن و به دور از جزئیات
بودن ،انعطافپذیری و تعدادی ویژگی دیگر بود.
در ط��ول طراحی الگو به تأمی��ن این ویژگیها
توجه شد و اکنون که الگو طراحی شده است به
این ویژگیها بازگشت شده و میزان نیل الگو به
این ویژگیها در دست ارزیابی است.
دکت��ر واع��ظزاده اف��زود :طراح��ی الگو ضمن
س��ازمانی مشخصی بر محور
اینکه در س��اختار
ِ
اندیشکدهها انجام شده است ،از روش مشارکت
باز نیز اس��تفاده کرده است .حلقه اولیه طراحی

الگو اندیش��کدهها هستند .پس از آن کارگروهها
و همکاران اندیش��کدهها و سپس اعضای هیئت
علمی مؤسسات همکار و اعضای کنفرانسهای
الگ��و و مؤلف��ان تکنگاش��تها و در نهایت هر
صاحبنظ��ری که تمایل برای ابراز نظر داش��ته
اس��ت .بدی��ن ترتی��ب ح��دود  ۳۰۰۰ت��ن از
دانشگاهیان و حوزویان و صاحبنظران دیگر به
طور مکتوب در طراحی الگو و اسناد مربوط آن
مشارکت مستقیم داشتهاند.
وی در ادام��ه افزود :عالوه ب��ر آن  ۷۰۰۰تن از
جوانان که ش��مار زی��ادی از آنان دانش��جویان
تحصی�لات تکمیل��ی هس��تند در طراحی الگو
مش��ارکت داش��تهاند .این مش��ارکت گسترده
البت��ه در تهیه اس��ناد برنامه کش��ور و در تهیه
هر نوع متن دیگری بیس��ابقه اس��ت .با وجود
ای��ن ،میدانیم که ظرفیت علمی بالقوه کش��ور
برای این منظور بیش��تر از این اس��ت .محتوای
الگ��و ،از مبانی نظ��ری آغاز میش��ود .البته جا
برای ارائه نظریههای پیش��رفت باز است و مرکز
نظریهپردازی پیش��رفتی را تشویق کرده است،
اما عامدا ً از تالش س��ازمانی ب��رای وضع نظریه
پرهیز داش��ته چرا که نظریه چیزی نیس��ت که
از س��وی یک مرکز حاکمیتی وضع شود و بدتر
از آن ،تصور شود که باید از سوی باالترین مقام
سیاسی یک کشور ابالغ شود.
دکتر واع��ظزاده در ادامه تصری��ح کرد :پس از
مبانی ،آرمانها اس��ت که ب��ه عنوان ارزشهای
فرازمانی -فرامکانی تعریف شدهاند و جهتگیری
حرک��ت انس��ان و جامع��ه را تعیی��ن میکنند.
رسالت مردم و نظام جمهوری اسالمی به عنوان
ی��ک تعهد جمعی و یک میثاق ملی تالش برای
نیل به تمدن نوین اس�لامی است .میدانیم که
تمدنس��ازی فرآیندی هزارهای است و ذکر آن
در یک سند پنجاهساله بی وجه است مگر آنکه
کش��ور ،سابقه تمدنی داش��ته باشد تا بر اساس
این س��ابقه ب��ه بازآفرینی و تجدی��د آن مطابق
مقتضیات عصر قیام کند .ایران س��ابقه تمدنی
برجستهای دارد .بنابراین یکی از تفاوتهای الگو
با اسناد برنامهای بلندمدت سایر کشورها ،توجه
به عرصه فکر و فرهنگ به عنوان زیربنای تمدن
است.
وی در ادام��ه اف��زود :افق ،تصوی��ر آرمانها بر
زیست بوم ایران و در پنجاهسال آینده به عنوان
هدفهای واقعی ملت و کش��ور ایران است .افق
ش��امل س��ه پاراگراف و یک گزاره پایانی است.
پاراگ��راف اول به ویژگی مطلوب مردم ایران در
موعد افق ف��ارغ از نظامات اجتماعی میپردازد.
پاراگ��راف دوم ،نظام��ات علم��ی و اقتصادی و

زیستمحیطی را هدفگذاری میکند .پاراگراف
س��وم ،حاکمیت و امنیت و دفاع را هدفگذاری
میکن��د .گزاره پایانی افق ،نیل به طلیعه تمدن
نوین اس�لامی ایرانی را به عنوان ماحصل کلی
پیشرفت معین میکند.
رئیس مرکز الگوی اس�لامی ایرانی پیشرفت در
ادامه خاطرنشان کرد :تدابیر به عنوان تصمیمات
و اقدام��ات کالن برای نیل به افق تعریف ش��ده
است و متفاوت از سیاست و دکترین و واژههای
متعارف اس��ت .دس��تهبندی تدابی��ر متناظر با
پاراگرافه��ای افق اس��ت .دس��ته اول معطوف
به ویژگیهای مردم ایران اس��ت ،دسته دوم به
نظامات اجتماعی و دس��ته سوم به حاکمیت و
امنی��ت و دفاع میپردازد .انس��جام الگو از ابتدا

اخبار مرکز

تاکید بر پیشرفت اندیشه در ایران و تعامالت فکری بینالمللی از جمله نوآوریهای الگو است

یکی از تفاوتهای الگو با اسناد برنامهای
بلندمدت سایر کشورها ،توجه به عرصه فکر و
فرهنگ به عنوان زیربنای تمدن است

م��ورد نظر بوده و در طول م��دت طراحی بارها
تناظ��ر و ارتباط متقابل بخشهای الگو ش��امل
ارتب��اط متقابل مبانی و آرمانه��ا؛ و آرمانها و
اف��ق؛ و افق و تدابیر مورد مطالعه و ارزیابی قرار
گرفت��ه و برای تقویت آن اصالحات الزم در الگو
انجام شده است.
دکت��ر واعظزاده در ادامه با اش��اره به ش��ماری
از نوآوریه��ای الگ��و تصریح کرد :ش��ماری از
نوآوریهای الگو ش��مول بر عرصه فکر و تاکید
بر پیشرفت اندیش��ه در ایران و تعامالت فکری
بی��ن المللی ،تأکید بر تولی��د علم اصیل (یعنی
ل جدید برای مس��ئله جدید
علم��ی که راهح�� 
اس��ت و پاس��خ به مس��ئله تعریف ش��ده قبلی
نیس��ت .بلکه مسئله جدیدی را تعریف میکند.
رتب ه بخشهای مختلف کش��ور در سطح جهان
کمی برای
(فراتر از چشمانداز بیستساله) هدف ّ
کوچکسازی دولت ،سامانه یکپارچه اطالعاتی
برای تبادالت مالی ش��امل مالیات و تس��هیالت
بانکی و یارانه ،مش��ورت نظاممن��د نخبگانی به
عنوان یکی از سه رکن اداره کشور ،فعال ساختن
موقعیت ارتباطی ممتاز ایران ،تبدیل مهارتهای
حرف��های بومی ایران به تولید صنعتی به کمک
پژوهشهای نوین علمی حد کفاف در معیشت
به عنوان ش��رط واگذاری مس��ئولیت مدیریت
دولتی به اش��خاص در جمهوری اسالمی ،ابتناء
جامعه بر شالوده معنویت و تأکید بر معنویت در
زندگی میباشد.
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اخبار مرکز

بررسی ،تکمیل و ارتقای الگوی پایه پیشرفت
ماندیشی اندیشکده فقه و حقوق اسالمی با جمعی از
در ه 
نخبگان و استعدادهای برتر حوزههای علمیه قم
در راستای تجمیع نظرات و تضارب آراء نخبگانی و همچنین بررسی ،تکمیل و ارتقای الگوی پایه ،جلسهی اندیشکده فقه
و حقوق مرکز الگوی اسلامی ایرانی پیش�رفت با حضور جمعی از اندیشمندان و استعدادهای درخشان و برتر حوزههای
علمیه قم برگزار شد .چکیده پیشنهادها ،نظرات و مباحث مطرحشده به شرح ذیل میباشد:

چرایی لزوم تدوین سند پیشرفت
شفافسازی نسبت میان سند الگوی پایه و بیانیه گام دوم انقالب
تبیین همسویی بین ایرانیت و اسالمیت و ایجاد تعادل میان هر دو وجه
راهکار اجراییسازی سند در بین مردم و مسئوالن
رابطهسنجی بین تدابیر و اولویتها
لزوم قیاس و توجه به گزارههای بسیط و گزارههای رقیب ،جهت دستیابی به
جایگاه درست این سند

التفات به نحوه تعامل با جهان و زیست دنیوی در سند
سهلالوصول بودن دسترسی به اسناد پشتیبان الگوی پیشرفت برای نهادها و
سازمانهای کشور
ایجاد رابطهی منطقی بین بندهای تدابیر
تعبیهی نهاد ناظر بر اجرای الگوی پایه
مکانیسم جمعبندی آراء منتقدان و نظریهپردازان سند چیست؟
قید ایرانی بودن با کمال ،چه نسبتی دارد؟

چالشها و ابهامات کالمی -سیاسی در سند الگوی پیشرفت اسالمی ایرانی
دکتر علی آقاجانی

دیدگاه

بخش قابل توجهی از چالشهای پیشنویس س��ند
الگوی اسالمی ایرانی پیشرفت و جمهوری اسالمی به
عنوان نظامی مبتنی بر مردمساالری دینی همبسته
و متقارن با چالش در کالم سیاسی است .چالش کالم
سیاسی حداکثری و حداقلی ،چالش مشروعیت الهی
و مردمی؛ و چالش وحدت یا تکثر سیاسی نمونهای از
مهمترین چالشها در این عرصهاند.
مقول��ه قلمرو دی��ن گرانی��گاه الگوی پیش��رفت در
جمهوری اسالمی است و تا این راهبرد و تاکتیکهای
معط��وف بدان منقح و از قالب نگ��رش عام و خام به
مقوله قلمرو دین گرانیگاه الگوی پیشرفت
در جمهوری اسالمی است و تا این راهبرد
و تاکتیکهای معطوف بدان منقح و از قالب
نگرش عام و خام به راهبرد سیاستگذارانه
شفاف تبدیل نشود ،سند پیشرفت نیز توفیقی
ملموس نخواهد یافت

4

راهبرد سیاس��تگذارانه ش��فاف تبدیل نشود ،سند
پیشرفت نیز توفیقی ملموس نخواهد یافت .نیز ذیل
و پ��س از چال��ش قلمرو دین چالشهای مش��ارکت
سیاس��ی و تکثر سیاس��ی در نظام سیاسی دینی از
جمله چالشهای مهم و ابهامات سند الگوی پیشرفت
اس��ت .در همین جهت مقاله کالم سیاس��ی اعتدالی
انفکاکی ،مش��ارکت حداکثری مبتنی بر مشروعیت
الهی مردمی؛ و کثرت در وحدت سیاسی را پیشنهاد
میکند.
در پیشنویس س��ند الگوی پیش��رفت بس��یاری از
کلیدواژههای کالمی سیاس��ی یا به کار نرفته است و
یا بس��یار اندک به کار رفته است .در تحلیل محتوای
کمی س��ند در مییابیم که کلیدواژگان و مفاهیمی
مهم چون مشروعیت ،قلمرو دین ،جمهوریت ،احزاب،
حزب ،رقابت و تکثر هیچ کاربردی نداشته و استعمال
آن صفر بوده اس��ت .در این س��ند  6بار از آزادی که
 5بار آن در مفهوم آزادی سیاس��ی و اجتماعی است

نام برده ش��ده ،اما از آزادی سیاسی هیچ استفادهای
نش��ده است .از اس�لامیت  2بار و از والیتفقیه  1بار
سخن گفته شده است 8 .بار نام مشارکت برده شده
است که هیچ کدام با پس��وند سیاسی نیست .یعنی
واژگان مشارکت سیاسی به کار نرفته است .در مفهوم
مشارکت سیاسی نیز تنها دو سه مورد وجود دارد .بر
این اس��اس میتوان گزارههای معینی را در راستای
غنیسازی و عمقبخشی به سند پیشنهاد داد.
 .1باید بر مسئلهها ،چالشها ،پرسشهای تمایزبخش
و چندقطبیهای مهم کالمی سیاس��ی تمرکز شود و
راهبرد کالن ارائه ش��ود .به گونهای که ضمن تعیین
راهب��رد امکان اتخاذ تاکتیکه��ای مختلف ذیل آن
راهبرد را نیز نفی یا تنگ نسازد.
 .2در مبانی دینش��ناختی پیشنویس س��ند که به
لح��اظ محتوایی به بحث قلمرو دین پرداخته اس��ت
گفته ش��ده است که دین ،دس��تگاه جامع معرفتی-
معیش��تی اس��ت .در حالی که کاربرد واژه معیشتی
ضرورتی نداشته و غلطانداز است و نظام را با دشواری
بیجهت و مطالبات ناوارد مواجه میس��ازد ،بنابراین
حذف آن ارجح اس��ت .همان تأمین کمال و سعادت
دنیوی و اخروی برای احتراز از رویکرد سکوالریستی
کافی اس��ت .حقیقتاً آیا دین دستگاه جامع معیشتی
است .دین به س��عادت دنیوی مرتبط است .آموزهها
و گزارههایی نیز دارد .اما آیا میتوان گفت دس��تگاه
جامع معیشتی است؟ این گزاره هم به لحاظ معرفتی
محل اش��کال است و هم به لحاظ تاکتیکی نظام را با
چالش مواجه میسازد که ضرورتی ندارد.
 .3با توجه به مطلب باال باید گفت که حداکثرگرایی
مطل��ق در مقوله قلمرو دین ام��ری ناموجه و مردود
اس��ت ،چنانچه ب��ا فحص در کالم حض��رت امام نیز
خالف آن قابل اثبات است .حداکثرگرایی مطلق دامی
است که نباید در آن افتاد .چون هم به لحاظ معرفتی
نادرست و هم به لحاظ جامعهشناختی موجب نقض
غرض اس��ت .جامعیت دین به معنای دستگاه جامع
معرفتی معیش��تی نیس��ت .البت��ه در معرفت دینی
میتوان صورتبندیهای مختلفی از اجزای مختلف
دی��ن اعم از نظام ،سیس��تم ،عل��م و  ...ارائه کرد که
تالش��ی اس��ت بش��ری برای بهرهگی��ری از دین .اما

نمیتوان به تمامه آن را به دین مس��تند ساخت .در
همین جهت این جانب قلمرو دین اعدالی انفکاکی را
پیش��نهاد میکنم که مبتنی بر جامعیت منابع دینی
(اندراج عقل و نقل ذیل ش��ریعت) ،رخصت دینی در
امور دنیوی ،سلس��لهمراتب و انفکاک قلمرو دین در
عرصههای مختلف زیس��تی ،سلسلهمراتب و انفکاک
قلمرو دین در ساحتهای مدیریتی است.
 .4بر این اس��اس در همه زمینهها کلیات وجود دارد.
در برخی زمینهها کلیات به همراه برخی جزئیات و در
پارهای از عرصهها کلیات به همراه بسیاری از جزئیات
وجود دارد .در مجموعه تعالیم اس�لامی خطوط کلی
و موازن عام یک ش��یوه سیاسی قابل استخراج است
که با این خطوط کلی و موازین عام از یک س��و دهها
چ یک نامشروع
مدل سیاسی میتوان ارائه کرد که هی 
نیست .امکان برداشتهای گوناگون از متون و منابع
دینی در ساختارس��ازیها و نظامسازیها وجود دارد.
میباید میان عرصههای اجتماعی تفکیک قائل ش��د
عرصههای اعتق��ادی ،تربیتی ،فرهنگ��ی اجتماعی،
سیاسی ،اقتصادی ،نظامی ،پزشکی ،مهندسی ،علمی
و  . ...ه��ر یک حیطهه��ای جداگانهای هس��تند که
نمیتوان برای آنها حکم کلی داد .س��طوح مدیریتی
سیاس��تگذاری و برنامهریزی ،سازماندهی ،اجرا ،و
کنترل و نظارت نیز در قلمروشناس��ی دین به نحوی
مؤثر اس��ت .ذیل همین دیدگاه میتوان از مشارکت
حداکثری مبتنی بر مش��روعیت دوپایه الهی مردمی
و نیز تکثر و آزادی سیاسی اسالمی نیز سخن گفت.
 .5مسئله دیگر به نحوه تنظیم و تدوین و شکل ارائه
س��ند باز میگردد که این پرس��ش را پیش میکشد
که آیا این ش��کل ارائه س��ند بهترین ش��کل ارائه و
دارای بیش��ترین اثربخشی است؟ به نظر میرسد که
اگر مرکز الگو بر مهمترین چالشها در س��احتهای
سیاست ،اقتصاد ،فرهنگ و اجتماع متمرکز میشد و
در آن موضوعات مانند قلمرو دین ،مشارکت سیاسی،
آزادی سیاسی ،سندی تفصیلی و شفاف با بیان دالیل
و لوازم ارائه میکرد ش��اید مناس��بتر ب��ود .یا آنکه
حداقل در کنار این صورت از ارائه س��ند ،آن ش��کل
را نیز ارائه مینمود تا اثربخشی بیشتری داشته باشد.
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جلسهی هماندیشی اندیشکده خانواده مرکز الگوی اسالمی ایرانی پیشرفت با مشارکت دانشگاه فردوسی مشهد در محل
دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی این دانشگاه برگزار شد.
اهم دیدگاههای ارائهشده در خصوص متن سند از سوی اندیشمندان و صاحبنظران ،به شرح ذیل میباشد:

مغتنم ش��مردن اهمیت حض��ور جامعه نخبگانی
در نقشآفرینی و ورود جدی به میدان مش��ارکت در
تولید سند الگو
توج��ه دقیق و آسیبشناس��ی مفاهیمی همچون
تغیی��ر س��اختار جامعه ،الگوه��ای منف��ی اثرگذار،
مس��ئلهی ازدواج و اثربخشی آن ،تش��کیل خانواده،
س�لامت اجتماع ،روابط فرزندان و والدین ،ش��کاف
نسلها ،طالق ،ازدواج با اتباع بیگانه
پرهیز از کاربرد واژهها و عبارات انتزاعی
شفافیت مسیر حصول به افق و اصالحاتی همچون
برطرف نمودن همپوشانی تدابیر در برخی موارد
لزوم توجه به دگرگونی خانواده اس�لامی ایرانی و
معضالتی همچون سبک زندگی غربی ،رنگباختگی
اصال��ت معنویت و ارتباطات ،ت��ک والدی و کمفروغ

شدن فضائلی همچون تعهد و وفاداری
ل��زوم بازتعریف صحیح و واقع��ی از رابطهی میان
خانواده و الیهه��ای اجتماع و دیگر نهادها ،اقتصاد و
امور مالی
نیاز به مطالعه تیمی با تأکید بر مبانی پیشرفت
ضمانت اجرای سند مشخص شود
تأهل بهعنوان یک حق مورد توجه قرار گیرد چرا
ک��ه در این صورت حاکمیت موظف خواهد بود برای
تحقق این حق ،چارهاندیشی کند.
توج��ه وی��ژه ب��ه نظ��ام بودجهبندی ب��ا توجه به
شکافهای طبقاتی کنونی
تغییر اساسی نگاه مدیران نسبت به سیاستهای کلی
التفات ویژه به ماهیت زن و مرد در بخش مبانی
التفات ویژه به مبحث فرهنگ در بخش تدابیر

اخبار مرکز

ارتقا و تکمیل سند الگو
در نشست مشترک اندیشکده خانواده و دانشگاه فردوسی مشهد

پرهی��ز از کلیگوی��ی در بخ��ش تدابی��ر و واژگان
انتزاعی در تمام بخشهای سند
طراحی الگو نیازمند زمینهسازی است و
نظریهپردازی بدون زمینهسازی و کار تیمی
منسجم ،مقدور نیست

طراح��ی الگ��و نیازمن��د زمینهس��ازی اس��ت و
نظریهپردازی بدون زمینهسازی و کار تیمی منسجم،
مقدور نیست.
نیاز به تحقیقات آزمایش��ی و پژوهشی با توجه به
مفهومی بودن الگو ،حس میشود.

ارزیابی نظری رویکرد ساختارگرایی جدید در اقتصاد توسعه:
مزایا و چالشها
دکتر سیدحسین میرجلیلی (دانشیار اقتصاد،
پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی)

میانگین رشد اقتصادی ایران در دوره چهل
ساله ( 2/3 ،)1392-1352درصد بوده
است .این امر نشان میدهد که بدون تحول
ساختاری دستیابی به رشد هشت درصد قابل
دستیابینیست

برخی شاخصها بهبود نسبی یافتند ،در مقایسه با
س��طح و روند خود قبل از انقالب و نیز در مقایسه
با س��طح و روند متغیرهای متناظر در اقتصادهای
تازه صنعتی ش��ده ،در وضعیت نس��بتاً نامناسبی
ق��رار دارند .به همین جهت سیاس��ت دولتها در
برنامههای توس��عه برای تحول س��اختاری که در
آن نفت بخش مس��لط اقتصاد است موفقیتآمیز
نبوده اس��ت .الگوی توس��عه اقتص��ادی در ایران
مبتن��ی بر حمای��ت از صنایع جایگزین��ی واردات
(س��اختارگرایی قدیم) به نوعی از توسعه صنعتی
انجامیده اس��ت که عقبماندگ��ی فناورانه بخش
صنعت و اتکای آن ب��ه درآمدهای ارزی حاصل از

دیدگاه

در دوران پی��ش از جه��ش اول قیمت
نفت (قبل از س��ال  1352شمس��ی) ،متغیرهای
س��اختاری در اقتصاد ایران روند مشابه کشورهای
تازه صنعتی ش��ده داش��تهاند ،ولی پس از انقالب
اسالمی با توجه به ش��وکهای متعدد اقتصادی و
سیاسی ،دچار تغییرات نامناسبی شدند و با اینکه

ص��ادرات نفت ،دو خصیصه بارز آن اس��ت .اقتصاد
ای��ران از بیماری س��اختاری عقبماندگی علمی و
فن��ی رنج میبرد که روی دیگر آن اتکا به صادرات
نفتی است .بدون تغییر راهبردهای تجاری و ایجاد
تحول ساختاری در اقتصاد کشور ،مشکل قابل حل
نیست .این رویکرد ساختاری جدید با مزایای خود
میتواند یک الگو برای فائق آمدن بر این مش��کل
باشد.
میانگین رش��د اقتصادی ایران در دوره چهل ساله
( 2/3 ،)1392-1352درص��د بوده اس��ت .این امر
نشان میدهد که بدون تحول ساختاری دستیابی
به رش��د هش��ت درصد قابل دس��تیابی نیس��ت.
پی��روی از اصل مزیت نس��بی و نق��ش فعال دولت
در تس��هیل تحول س��اختاری ،جنبهه��ای کلیدی
ساختارگرایی جدید است .از مزایای ساختارگرایی
جدید برای سیاستگذاری توسعه در اقتصاد ایران
میتوان استفاده کرد ولی باید ابهامهای موجود در
شناس��ایی صنایع موفق و تسهیل رشد نیز برطرف
شود تا سیاس��تهای س��اختارگرایی جدید نتیجه
مورد نظر را داش��ته باشد .برای رهایی از معضالت
اقتص��اد ایران میت��وان از رویکرد س��اختارگرایی
جدید اس��تفاده کرد .یکی از مزایای ساختارگرایی
جدید آن اس��ت که کش��ورهای در حال توس��عه
موفق ،الگو قرار میگیرند و بنابراین عملی ش��دن
سیاس��تها امکان موفقیت بیشتری دارد در حالی
که در س��اختارگرایی قدیم ،از کشورهای پیشرفته
الگوب��رداری میش��د و بنابرای��ن ام��کان موفقیت

کمتری داش��ت .شش گام کاربرد س��اختارگرایی
جدی��د بدین ترتیب اس��ت ک��ه با الگوب��رداری از
س��اختار تولید در اقتصادهای در حال توس��عه که
بیش از دو برابر درآمد سرانه ایران دارند ،از بررسی
ترکیب تولید و صادرات این کش��ورها ،بخشهای
پیش��رانی از آنه��ا ط��ی دو دهه اخیر شناس��ایی
میشود که متناس��ب با مزیتهای نسبی پنهان و
س��طح فنآوری تولید در اقتصاد ایران است .برای
بخشهای دارای فنآوری باالتر از س��طح فنآوری
ایران ک��ه هیچ بنگاه داخلی حضور ندارد ،میتوان
از مشارکت س��رمایهگذاری مستقیم خارجی بهره
برد .از سوی دیگر با تحلیل ساختار واردات کشور،
یکی از مزایای ساختارگرایی جدید آن است
که کشورهای در حال توسعه موفق ،الگو قرار
میگیرند و بنابراین عملی شدن سیاستها
امکان موفقیت بیشتری دارد

میتوان کاالهایی را شناسایی کرد که امکان تولید
داخلی دارند ،ولی س��هم قاب��ل توجهی در واردات
کشور دارند .با فراهم کردن زیرساخت نرم و سخت
از طری��ق پارکهای علم و ف��نآوری و حمایت از
تحقیق و توس��عه آنها و همچنین رفع موانع دست
و پاگیر ،عالوه بر کمک به صنایع نوپا و تولید برای
بازار داخل ،مزیت نس��بی صادراتی برای آنها خلق
میش��ود و س��اختار وارداتی ،مطابق مزیت نسبی
کشور تغییر میکند.
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اخبار مرکز

بررسی سند پایه الگوی اسالمی ایرانی پیشرفت
در هماندیشی اندیشکده معنویت و حوزه علمیه خاتماالوصیا (ص)
با مشارکت اندیشکده معنویت مرکز الگوی اسالمی ایرانی پیشرفت و حوزه علمیه خاتماالوصیا (ص) که در شهر مقدس
مش�هد برگزار ش�د ،شش کارگروه جهت بازخوانی و بررسی سند پایه تش�کیل شد و مجموع نتایج در جلسه عمومی
مورد بحث و جمعبندی قرار گرفت .این نشست ،با حضور جمعی از استادان و طالب ،با هدف آشنایی بیشتر حوزههای
علمیه با س�ند الگو ،گفتمانس�ازی پیرامون آن و تأمل روی سند مزبور انجام شد .الزم به ذکر است استادان حاضر در
این سلسله جلسات ،عمدت ًا در کنار مدارج حوزوی ،از تحصیالت دانشگاهی باالیی در رشتههای فلسفه ،اخالق ،کالم،
فقه ،حقوق ،الهیات و  ...برخوردار و همچنین صاحب تألیفات کاربردی در قالب کتاب ،مقاالت ملی و بینالمللی علمی-
پژوهشی ،نوشتارهای مستند و دیگر سوابق علمی درخشان بودند.
اهم دیدگاههای ارائ ه شده در این نشست ،به شرح ذیل میباشد:

در اولویت قرار دادن مبانی انسانشناسی
لزوم درج سلسلهمراتب مبانی خدا شناختی مقدم بر دینشناختی
پیشفرضهای اس�لامی ،مشتمل بر مطالب علمی و عقلی هم هستند لذا
بینیاز از قیود فلسفی و علمی میباشند.
انتظار برای ظهور حضرت منجی ،به گونهای در سند منعکس شود که این
ظهور ،زمینهساز پیشرفت و تشکیل جامعه آرمانی است.
توجه به مبانی انسانشناس��ی در چهار س��احت بدن��ی ،ذهنی ،عاطفی و
معنوی
توجه به انسانشناس��ی و تندرستی بش��ر در هفت نوع :سالمت جسمی،
سالمت ذهنی ،سالمت هیجانی ،سالمت معنوی ،سالمت اجتماعی ،سالمت
محیطی و سالمت مالی
لزوم توجه به این مفهوم بلند که :رهبری امام عصر و حاکمیت مستضعفین،

آینده محتوم تاریخ است
درج گزارهای ناظر به ایمان به انبیای پیشین در مبانی دینشناختی
لزوم بازتاب تعابیری همچون افزایش عزت ملی (با برجستهس��ازی تمدن
درخشان اسالمی در عرصه علم و سایر عرصهها) در بخش تدابیر
لزوم توجه به محوریت مس��جد در شهرس��ازی و فرهنگسازی در بخش
تدابیر
بس��ط و تسری «اس��تیفای حقوق مردم فلس��طین» به «استیفای حقوق
مستضعفان عالم»
لزوم تأکید بر الهام بخشی انقالب در سطح جهانی در بخش تدابیر
لزوم توجه به اتخاذ نحوه برخورد با اقلیتهای مذهبی در بخش تدابیر
تبیین نوع ارتباط چهار رکن فرهنگی جامعه ،یعنی :مسجد ،مدرسه ،حوزه
و دانشگاه در بخش تدابیر

خطوط قرم ِز الگوی پیشرفت جمهوری اسالمی ایران
دکتر سیدابراهیم سرپرستسادات

دیدگاه
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جمهوری اس�لامی ،گفتمان سیاسی
منحصر بهفردی در بین گفتمانهای
مط��رح در جهان اس��ت ،بنابراین خط��وط قرمز
مختص به خود را دارا است .یکی از الزامات تحقق
هرگونه س��ند در جمهوری اسالمی ،توجه واقعی
به خطوط قرمز در تدوین آن است .هم اسالمیت
نظام و ه��م آرمانهای واقعی ملت ایران در طول
تاریخ پش��تیبان آن مؤلفهها هس��تند و از اینرو
هر گونه غفلت ،تغافل یا برخورد شعارگونه با این
مؤلفهها ،س��ند الگوی اس�لامی ایرانی پیش��رفت
و خود امر پیش��رفت و توس��عه را درنهایت ناکام
خواهد کرد.
آنچه با اتکای به این بحث و با مطالعه س��ند پایه
الگوی پیش��رفت میتوان بیان کرد این است که
نس��بت سند پایه الگوی پیشرفت با قانون اساسی
روش��ن نیست .البته سند ،مکتوب کردن آرمانها
نیست ،چنین نوشتهای بیشتر حالت بیانیه خواهد
داش��ت و دارد ،بلکه س��ند ،اندازهگیری چگونگی
رسیدن به آرمانها است .اما در حالی مبانی سند
الگ��وی پایه پرحجم اس��ت ،ک��ه در آن از انقالب
اس�لامی ،الهام بخش��ی انقالب اس�لامی ،غیرت

دینی و حماس��ی که برآیند اصولی چون استقالل
و آزادی اس��ت ،خبری نیس��ت .تدابی��ر باز جای
کلیگویی و س��خن از مبانی نیس��ت .تدابیر ارائه
ش��ده در سند هم ماهیت ش��عاری و نه عملیاتی
دارند .کلیگوییها در س��ند الگو عجیب اس��ت،
ن همه بیانشده به چیست؟ عدالت
عدالت که ای 
خود مقدمه حصول س��عادت اس��ت .به لحاظ راه
پیموده شده در مواردی که به عنوان خطوط قرمز
بیان ش��د ما کجا قرار داریم؟ در استقالل ،آزادی،
عدالت؟ در تدابیر باید گفته ش��ود چگونه به آنها
میخواهی��م برس��یم ،این در حالی اس��ت که در
سند ،مفاهیم بنیادین تعریف هم نشده است .این
سن ِد بس��یار دولتمحور که همه روندهای آتی را
هم یکسان و از منظر چشم امروزین برخی دیده،
نهتنها تدابی��ر جایگزین یا به تعبیر آیندهپژوهان
سناریوهای مختلف برای ش��رایط گذار و شرایط
ع��دم قطعیتها ندارد ک��ه حتی در ای��ن تدابیر
لیست شده هم ،طبقهبندی و اولویتبندی ندارد
و البته یکی از معیارهای اولویتدهی هم خود این
خطوط قرمز اس��ت .اگر سند مذکور با چشمانداز
تمدنی نوش��ته میش��د ایران را در س��ال 1444
«خاستگاه» تمدن نوین اسالمی -ایرانی نمیدید،

بلکه «مهد و مرکز» این تمدن ب ه حساب میآورد
و زبان فارسی که در این سند اسمی از آن نیامده
را به عنوان زبان علم برجسته مینمود .دین هرگز
در آن به عنوان دس��تگاه معیشتی دیده نمیشد
و در جایی الاقل به س��هولت زندگی و معیش��تی
قانون اساسی و خطوط قرمز نظام جمهوری
اسالمی از یک سو معیارهای اولویتبندیها و
طبقهبندیهای تدابیر سند است ،از دیگر سو،
سند تولید شده نیز میبایست در مقام نگارش
و هم عمل بازتولیدکننده گفتمان و روح واقعی
نظام اسالمی در همه سالهای پیش رو باشد

مردم عزتمدار ایرانی اشاره میشد.
در ه��ر ح��ال قان��ون اساس��ی و خط��وط قرم��ز
نظ��ام جمه��وری اس�لامی از یک س��و معیارهای
اولویتبندیها و طبقهبندیهای تدابیر سند است،
از دیگر س��و ،س��ند تولید ش��ده نیز میبایست در
مقام نگارش و ه��م عمل بازتولیدکننده گفتمان و
روح واقعی نظام اس�لامی در همه سالهای پیش
رو باشد.

بهمن و اسفند ماه  1398شامره 77

نشس�ت مشترک اندیشکدهی معنویت مرکز الگوی اسالمی ایرانی با همراهی و مشارکت استادان و صاحبنظران مرکز
آموزشی -پژوهشی جامعه الزهرا (سالم اهلل علیها) ،در پژوهشگاه حضرت معصومه (س) شهر مقدس قم برگزار شد.

اخبار مرکز

بررسی تحلیلی سند الگوی پایه پیشرفت
در نشست مشترک اندیشکده معنویت و استادان جامعه الزهرا (سالم اهلل علیها)

اهم دیدگاههای ارائهشده از سوی اندیشمندان و فرهیختگان ،به شرح ذیل میباشد:

به جایگاه مذهب ش��یعی در س��ند الگو توجه ویژه ش��ود بهطوریکه بند
متمایزی برای تصریح به این مطلوب در نظر گرفته شود
در قس��مت مبانی ،ضروری اس��ت که بخشی ب ه عنوان مبانی روش شناختی
ادارهی اجتماع افزوده شود
در س��اختار س��ند ،بخش نظر و عمل ب ه عنوان دو س��احت حیات انسانی از
یکدیگر ب ه وضوح ،تفکیک شوند
این نشس��ت علمی به سلسله نشس��تهای متعدد تبدیل شود ،تا در فرصت
توجه کافی کردد
کافی بتوان به تکتک بندها ّ
لحاظ کردن بخشی به نام اصول در کنار اضالع پنج گانهی کنونی سند
توسط گروههای
ش��اید به دلیل تفاوت وزن قلم ،این اضالع پنجگانهی س��ند ّ
مختلف نگاش��ته شده ،بنابراین پیشنهاد میش��ود که متن آن ،مورد بازنویسی
توسط یک گروه واحد قرار گیرد
بخش آرمانها از نظر اس��تحکام نس��بت به بقیهی بخشهای سند ،بایستی
تقویت شود
مبانی دینی منفک از مبانی دینش��ناختی اس��ت و این دو ،نباید مورد خلط
قرار گیرند
به نظر میرس��د رابطهی موجود در س��ند میان مبانی و آرمان ،منطقیتر از
رابطهی میان آرمان و تدابیر است
متغیر در بازه ی زمانی  50ساله
ضروری اس��ت که بخش��ی از سند ،به اوضاع ّ
التفات نماید

توجه کافی به ظرفیتسنجی و ظرفیتسازی نسبت به حوزه علمیه قم
ّ
پیشنهاد میشود گروهی از حوزه علمیه ،به صورت تشکیالتی ،متک ّفل بررسی
اسالمیت سند باشند
مهم است که سند در بخش تئوری و نظری متوقف نشود و سازوکار انجامیدن
به مقام عمل در آن تقویت شود
التفات به نظام پیشرانهای معطوف به تدابیر ،بسیار ضروری است و بدون آنها،
تدابیر بهمثابهی مفاهیم کلی انتزاعی هستند
توجه بیشتر به سبک زندگی اسالمی ،علیالخصوص در بخش رسالت و آرمان
و تدابیر
برخی از تدابیر (ب ه عنوانمثال :تدبیر آخر) دارای محتوای دوپهلو و تا حدودی
مبهم است ،بنابراین مقتضی است زمینهی برداشتهای نادرست از آن ،رفع شود
پای��ش ظرفیت دانشآموزان برای حوزههای متن ّوع صنعت و علم ،در یکی از
تدابیر آموزشی گنجانده شود
قید «عملیاتی» یا «آموزشهای عملی» به بند ششم از تدابیر افزوده شود
التفات بیشتر به مبانی الهی در بندهای اقتصادیِ بخش تدابیر
التفات بیشتر به رهبری امام معصوم در بخش تدابیر
جای��گاه «مقاومت» ب�� ه عنوان نظریهی مبنا و اس��تراتژیک در قبال نظریات
همگرایانه و یا واگرایانه ،در بخش تدابیر لحاظ شود
ضروری است که الگوی رقیب ،مورد دقت نظر قرار گیرد و بندهایی بهعنوان
تقابل با آن ،به الگو افزوده شود

نظام علم ،فناوری و نوآوری در کشور اتریش

اتریش دارای بخش مبتنی بر صادرات
رقابتی از جمله شرکتهای کوچک و متوسط
نوآور و با کارآیی باال در بازارهای ویژه
است و مجموعه متعادلی از اقدامات حمایتی
مستقیم و غیرمستقیم از تحقیق و توسعه تجاری
در این کشور ارائه میشود

جای��گاه ممتاز اتری��ش در عرص��ه بینالمللی به
ش��مار میآین��د .اتریش دارای بخ��ش مبتنی بر
ص��ادرات رقابتی از جمله ش��رکتهای کوچک و
متوس��ط نوآور و با کارآیی ب��اال در بازارهای ویژه
اس��ت و مجموع��ه متعادلی از اقدام��ات حمایتی

نوآوری

نظام علم ،فناوری و نوآوری اتریش ( )RTIبه خوبی
توس��عه یافته و امروزه به کش��وری پژوهشمحور
تبدیل شده اس��ت .اتریش کشوری موفق و نوآور
در عرصه بینالمللی اس��ت .انج��ام تحقیقات در
سطح پیش��رفته و نوآوریهای ریش��های مبنای

مس��تقیم و غیرمس��تقیم از تحقی��ق و توس��عه
تجاری در این کش��ور ارائه میش��ود .وزارتخانهها
و س��ازمانهای سیاس��تگذار اتری��ش در زمینه
علم ،فناوری و ن��وآوری عبارتاند از :وزارتخانهها
از جمل��ه وزارت حمل و نقل ،ن��وآوری و فناوری
ف��درال؛ وزارت علوم ،تحقیق��ات و اقتصاد؛ وزارت
دارایی فدرال؛ نهادها از جمله ش��ورای تحقیقات
و توس��عه فناوری اتریش؛ انجمن علوم اتریش؛ و
دیگر س��ازمانهای حمایتی و تأمین مالی شامل
خدمات  Wirtschaftsserviceاتریش و مؤسس��ه
فناوری اتریش.
در راس��تای تحق��ق اهداف خ��ود در زمینه علم،
فناوری و ن��وآوری ،اتریش اقدام��ات متعددی را
انجام داده اس��ت .دولت فدرال اتریش در س��ال
 2011راهب��رد تحقیق��ات ،فن��اوری و نوآوری را
ب��ه منظ��ور طراح��ی سیاس��تگذاری در زمینه
تحقیقات ،فناوری و نوآوری و نیز چش��ماندازهای
س��ازمانی ،ابزاره��ا و برنامهه��ای مرب��وط به این

عرصهه��ا تصویب کرد .به عالوه ،ش��ورای وزرای
در س��ال  2011راهبرد دهساله جدیدی را تحت
عنوان «تبدیل ش��دن به پیش��تاز نوآوری» را در
این زمینه تا س��ال  2020پیشبینی کرده است.
در این راهب��رد ،بهبود حاکمیت نوآوری و اجرای
تغییرات س��اختاری به منظ��ور ترغیب تحقیقات
پویاتر و صنای��ع مبتنی بر دانش مورد تأکید قرار
گرفته است .همچنین ،شورای تحقیقات و توسعه
فناوری اتریش در س��ال  2009راهبرد  2020را
با هدف توس��عه آتی نظ��ام ملی نوآوری اتریش با
تأکید بر  8مؤلفه ش��امل مردم ،جامعه ،ورودی و
خروجی ،حوزههای کلیدی ،زیرساختها ،ابزارها،
حکوم��ت و بینالمللیس��ازی تصویب کرد .اتخاذ
سیاستهای منطقهای و خوشهها ،جهانیسازی،
کارآفرینی ،نوآوری س��بز و منابع جدید رش��د از
جمل��ه اقدامات دیگر در راس��تای علم ،فناوری و
نوآوری اتریش محسوب میشود.
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در جلسه مشترک تخصصی مرکز الگو و مرکز ملی فضای مجازی مطرح شد:

اخبار مرکز

تغییرات شگفتانگیز و سریع فضای مجازی در سند الگو لحاظ شود
در راس��تای تبیین و بررس��ی س��ند الگوی پایه و
نقش فضای مجازی در این سند راهبردی ،سلسله
نشستهای اندیش��کده امور اجتماعی ،جمعیت و
نیروی انسانی مرکز الگوی اسالمی ایرانی پیشرفت
با حضور رئیس ،دبیر و اعضای محترم اندیش��کده و
مشارکت تنی چند از استادان برجستهی پژوهشگاه
فضای مجازی برگزار شد.
در آغاز ،گزارشی از وضعیت فضای مجازی در سطح
جهان و ایران ارائه ش��د و سپس برخی از گزارههای

س��ند الگو در این ارتباط ،مورد بازخوانی و مناظره
قرار گرفت .همچنی��ن گامهای پیش روی طراحی
عنوان “الزامات و
شده توسط معاونت علمی مرکز با
ِ
سازوکارهای بهروزرسانی و اصالح سند الگو” با توجه
به تحوالت و پیشرفتهای سریع فضای مجازی ،به
بحث گذاشته شد.
اهم دیدگاههای ارائهش��ده از سوی اندیشمندان و
صاحبنظران ،به شرح ذیل میباشد:
برههبندی و عدم غفلت از تغییرات شگفتانگیز و

سریع این حوزه در بخش تدابیر
همت گماشتن به رفع”محدودیتها و چالشهای
منطقهای و بینالمللی اجرای سند الگو”
توجه به ضعفها و کاس��تیهای موجود در حوزه
زیرساختها و تولید اطالعات در حوزه فضای مجازی
افزودن تدابیر جدید متناسب با برخی سیاستهای
فضای مجازی در سند الگو
فرو کاستن حداکثری موانع و مشکالت در حیطه
استفاده از ظرفیتهای فضای مجازی

گذر از کارآفرینی سبز به کارآفرینی بومیسازی شده مبتنی بر اقتصاد آبی
مهندس خسرو سلجوقی

دیدگاه

امکان دستیابی همزمان به منافع چندگانه را از طریق
تغییر در مدلهای کس��بو کار و از طریق مهندسی
مج��دد فرآیندهای موج��ود و اس��تفاده از روشهای
چرخهای ،سامانمند و الگوبرداری از طبیعت و ویژگی
احیاکنندگ��ی آن فراهم میآورد .ب��ا تأکید بر قوانین
فیزیک و یادگیری از طبیعت ،توانسته است سودآوری
چندگان��ه و کاهش هزینه را در کن��ار ارائه بهترینها
میسر س��ازد .اقتصاد آبی ب ه عنوان یک فلسفه جدید
اقتصادی توسط پروفسور گونتر پائولی معرفی شد .در
س��ال  UN ،۱۹۹۴از او خواس��ت تا بر روی مدلهای
تجارت آینده بررس��ی کند که این تحقیق به بیش از
 ۱۸۰طرح محسوس مبدل گشت.
قدرت اقتصاد آبی در تزریق مجدد ثروت بهدس��ت
آمده از فرآیندهای موجود به اقتصاد محلی است.
در هر فضای کس��بو کاری که استفاده شود ،اقتصاد
آب��ی از مناب��ع موجود محلی در جهت اش��تغالزایی،
افزایش درآمد و در عینحال حفظ محیطزیست بهره
میبرد .بسیاری از مفاهیمی که در اقتصاد آبی مطرح
قدرت اقتصاد آبی در تزریق مجدد ثروت به
دستآمده از فرآیندهای موجود به اقتصاد
محلی است
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میشود از کنار هم قرار دادن تحقیقات و مفاهیم قبلی
نظیر بومیشناس��ی صنعتی ،پایداری ،توسعه ،اقتصاد
دایرهای و  ...بهدستآمده است.
بر خالف آنچه در اقتصاد س��بز بود که برای دسترسی
هر آنچه خوب مستلزم پرداخت هزینه بیشتر و گرانتر
بود ،اقتصاد آبی مدله��ای تجاری جدیدی را معرفی
میکن��د ک��ه ارزانتر بوده و ب��ه یارانه نی��ازی ندارد.
همافزایی منافع میان فرآیندهای مختلف جهت نیل به
راندمان در سطح کالن و استفاده مجدد از سرمایههای
طبیعی و اجتماعی هدر رفته مد نظر است.
اقتص��اد آبی به معن��ای طراحی مدله��ای تجاری با
اس��تفاده از منابع وافر موجود در س��امانههای س��ری
ش��ده است که در آن ضایعات بهعنوان منبع استفاده
نشده اما قابلاستفاده در نظر گرفته میشود و از آن به
عنوان ورودی فرآیندی دیگر جهت درآمدزایی بیشتر

استفاده میشود .اگرچه قابلیت پیشبینی کردن یکی
از پیششرطهای موفقیت اقتصادی محسوب میشود،
ولی فریبی است که ما را نسبت به پیامدهای اعمالمان
ک��ور میکند .پایبندی به یک رقاب��ت اصلی و اتکا به
محاس��بات تکبعدی و انتزاعهای علمی به یک مدل
اقتصاد انحصارطلبانه میرس��د که برای رس��یدن به
مشتری منتظر در انتهای زنجیره عرضه به حملو نقل
و مصرف انرژی بیش��تر و بیشتر میانجامد .فوقالعاده
اس��ت چون به ما باوراندهاند که افزایش بهرهوری فقط
با کم کردن مش��اغل امکانپذیر اس��ت .طبیعت بهتر
میدان��د ،تبدیل کمیابی ظاهری ب��ه کفایت و نهایتاً
فراوانی را ریزش آبش��ار گونه ان��رژی و مواد غذایی در
میان پنج عالم طبیعت به انبوهی از واحدهای تولیدی
در مقیاس انس��انی امکان میده��د تا برای همه آنچه
نیاز دارند فراهم کنن��د .اگرچه تمرکز کنونی ما روی
بیشنیهس��ازی یک محصول از یکطرف به کمیابی و
از طرف دیگر به فقر منجر میش��ود ،ولیزیستبومها
همیشه بهاندازه کافی برای همه دارند.
هم��ه بازیگران در یکزیس��تبوم برای پاس��خ دادن
ب��ه نیازهای اصلی ،کمکهای معمولی خود را بس��ته
ب��ه موجود بودن م��واد غذایی ،ان��رژی و انگیزه انجام
میدهند .همهچیز تکامل مییابد و وقتیکه بحرانها
روی میدهند ،همه خ��ود را با آنها وفق میدهند .در
س��امانههای طبیعی هیچکس ب��رای مدتی طوالنی
مجوز ک��جروی ندارد .محیطهای طبیع��ی ،بازیگران
بزرگی که بر زمین حاکم باش��ند ،ندارند.زیستبومها
از احیای ریزش انرژی و مواد غذایی سود میبرند .این
جریانهای بیانتها به زندگی اجازه تطبیق دادن خود
و بالیدن میدهند .ش��رایط کمیابی ظاهری به کفایت
قابلرؤیت و حتی وفور پیش میرود .در س��امانههای
طبیع��ی ،بهمحض آنکه غذای بس��یار زی��ادی وجود
داشته باشد ،بعضی گونهها تکثیر میشوند یا گونههای
جدیدی ظاهر میشوند .خارج کردن پسماند با منتقل
کردن آن به جریان غذایی برای استفاده سایر بازیگران
انج��ام میش��ود .وقتیکه نظام تولی��د و مصرفمان را
طوری تنظیم کنیم که از س��امانههای طبیعی تقلید
کنیم ،باید به ش��گفتیهای ظاه��ریای که مدلهای
غیرخطی ارائه میکنند تسلیم شویم .این امر بدان معنا
نیست که همهچیز غیرقابلپیشبینی است .فیزیک
کماکان در جهان ما مورد استفاده قرار دارد .معنایش
این است که باید نیروهای تأثیرگذار برهم و پیوندهای

نهان��یای که به ما امکان میدهند نتایج متعددی را با
یکرشته از نوآوریها کسب کنیم پیدا نماییم .این کار
را موریانهها با توانایی کنترل دما و رطوبت با دقتی زیاد
بهوسیله س��اختن ریز تونلهای زیرزمینی در داخل
تلهای خاکی خودشان نشان میدهند .این موریانهها
ش��ناختی عمیق از نحوه تأثیر متقاب��ل هر چیزی بر
یکدیگر را بازمینمایانند.
بای��د همزیس��تی را بشناس��یم و درک کنیم ،چگونه
گونهها برای نیل به اهداف مش��ترک کل یکسامانه
با هم کار میکنند .احیای الس گاویوتاس با شناخت
از همزیس��تی بین درختان کاج و قارچهای همزیست
در ریشه گیاهان امکانپذیر شد .شناخت اینکه چگونه
نیروهای طبیعی همیشه در جهت بهترین استفاده از
منابع در یکزیس��تبوم شکل میگیرند به ما امکان
میدهد تا توانایی باز زاینده سامانههای طبیعی را برای
غلبه کردن بر بالیایی که اقلیت نتیجه جهل خودمان
هس��تند بازشناسیم .فرصتهای الهام گرفته از قدرت
زیس��تبومهای کارآفرینان اهداف یک اقتصاد آبی را
مش��خص میکنند .آنچه را در حال پدیدار ش��دن در
مقابل خودمان مشاهده میکنیم فراتر از نبوغ هریک از
اگر نگاه و توجهمان را برای یافتن منبع الهام
در طرز کار شگفتانگیز طبیعت تغییر دهیم،
میتوانیم از توانایی به تبحر ،از کم به زیاد
حرکت کنیم و یک اقتصاد آبی برای یک
سیاره آبی پدید آوریم

گونهها است .کل بیشتر از حاصل جمع اجزایش است.
جهانی منزلگاه اینزیستبومهای حیرتانگیز است که
بیوقف��ه مواد غذایی و انرژی را ف��رو میریزد .جهانی
است که میتواند حل مسئله فقر و فالکت ،نابرابری و
پسماند را بپذیرد.
بگذارید خالقیت و عزم کارآفرینان جهان را که در این
نوآوریها فرصتهای متعددی برای ساختن اقتصادی
جدید خواهند یافت ترغیب کنیم .اگر نگاه و توجهمان
را ب��رای یافت��ن منبع الهام در طرز کار ش��گفتانگیز
طبیعت تغیی��ر دهیم ،میتوانیم از توانایی به تبحر ،از
ک��م به زیاد حرکت کنیم و یک اقتصاد آبی برای یک
سیاره آبی پدید آوریم.
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این تکنگاشت نوشته دکتر سیدحسین میرجلیلی
و امید صفری بوده که در سال  ۱۳98و  165صفحه
توسط انتش��ارات مرکز الگو چاپ ش��ده که در زیر
خالصهای از آن آورده شده است:
مسئله رشد اقتصادی در ایران ،وجود رشد بیثبات
و ناپایدار هم��راه با فقر ،نابرابری و بیكاری و گرفتار
ش��دن در دام درآمد متوس��ط پایین طی  58سال
گذشته اس��ت .آمار مركز آمار ایران و بانك مركزی
ج.ا.ایران از رش��د تولی��د ناخال��ص داخلی ،ضریب
جینی ،میانگین س��هم ده درص��د ثروتمندترین به
فقیرترین جمعیت و می��زان بیكاری پساز انقالب
اس�لامی تاکن��ون ،بیانگ��ر موارد یاد ش��ده اس��ت.
مطالعات راغف��ر و هم��كاران ( )1394و فرهمند و
هم��كاران ( )1391و صادقی ( )1392در مورد فقر
و نابرابری در ایران پس از انقالب اس�لامی تاکنون،
مؤید رش��د اقتصادی همراه با فقر و نابرابری است.
باید توجه داشت که در ایران پس از انقالب و جنگ
تحمیلی ،شاهد رشد اقتصادی بودهایم ،اما این رشد،
ناهموار و اغلب همراه با فقر و نابرابری بوده اس��ت،
در مورد رشد اقتصادی این مسئله مطرح است
که منافع این رشد اقتصادی به چه دهکهای
درآمدی و اقشاری از جامعه میرسد ،آیا
گروههای محروم و ک م درآمد نیز به صورت
متناسب از منافع رشد اقتصادی منتفع میشوند
و سهم درآمد فقرا بهبود مییابد

برای نمون��ه در س��الهای ،1379 ،1375 ،1370
 1389 ،1386 ،1385 ،1382،1384 ،1381ب��ه
رغم رش��د تولید ناخالص داخلی باالی پنج درصد،
میانگی��ن ضریب جینی  0/40ب��وده و بهبود نیافته
است و میانگین سهم ده درصد ثروتمندترین به ده
درصد فقیرترین جمعیت از س��ال  1370تا ،1395
 14/75برابر بوده است.
همچنین ،طبق تعریف ،اگر کش��وری  28س��ال در
دامنه درآمد متوسط پایین قرار داشته باشد ،در دام
درآمد متوسط پایین گرفتار شده است .کشور ایران
حدود  58سال است که در این دامنه درآمدی قرار
دارد و بنابرای��ن بی��ش از نیمقرن اس��ت که در دام
درآمد متوسط پایین ،گرفتار شده است.
یکی از چالشهای ج��دی اقتصاد ایران ،دام درآمد
متوسط اس��ت و این چالش نقش مهمی در کندی
آهنگ رشد و توسعه اقتصادی ایران نسبت به سایر
کشورها دارد.
در مورد رش��د اقتصادی این مسئله مطرح است که
منافع این رشد اقتصادی به چه دهکهای درآمدی
و اقش��اری از جامعه میرس��د ،آیا گروههای محروم

و کم درآمد نیز به صورت متناس��ب از منافع رش��د
اقتصادی منتفع میش��وند و سهم درآمد فقرا بهبود
مییابد .مسئله مهمتر از این نیز مطرح است که اگر
رشد اقتصادی سبب توزیع نابرابر فرصتها شود ،در
این صورت نتایج آن توسعه نامتوازن است .از طرف
دیگر اگر این رشد اقتصادی ،اشتغال غیرمولد ایجاد
کند ،چه نتایجی به دنبال دارد؟
یک��ی از موضوع��ات مهمی که در الگوی اس�لامی
ایرانی پیش��رفت ،نیاز به بررسی دارد ،موضوع رشد
اقتصادی اس��ت .با توجه به رشد جمعیت و نیازهای
فزاین��ده آن ،ب��دون رش��د اقتصادی نمیت��وان ،به
نیازهای جمعیت فزاینده کش��ور پاسخ داد .مقصود
از رش��د اقتصادی ،افزایش تولید ناخالص داخلی یا
ملی نسبت به س��ال قبل است .در واقع رشد تولید
ملی که به رش��د اقتصادی شناخته میشود ،یکی از
اج��زای اقتصادی مهم در الگوی پیش��رفت برای هر
کشوری است.
در مقدم��ه تکنگاش��ت ب��ه آسیبشناس��ی رش��د
اقتصادی در ایران پرداخته میش��ود و وضع موجود
رش��د اقتصادی ایران تجزیه و تحلیل میش��ود که
مسئله رشد اقتصادی در ایران ،وجود رشد بیثبات
و ناپایدار هم��راه با فقر ،نابرابری و بیكاری و گرفتار
ش��دن در دام درآمد متوس��ط پایین طی  58سال
گذشته است .سپس چالشهای آتی رشد اقتصادی
در ص��ورت ادامه وضع موجود معرفی ش��ده اس��ت
(آیندهنگ��ری) و به دنبال آن در بخش س��وم نظریه
رش��د نئوکالسیک مورد بررس��ی و نقد قرار گیرد و
نظریه رشد فراگیر به عنوان نظریه مختار برای حل
مشکالت رشد اقتصادی ایران و مناسب برای الگوی
اسالمی ایرانی پیشرفت معرفی میشود.
رشد فراگیر فرصتهای برابر برای مشارکتکنندگان
اقتصادی در رش��د اقتصادی ایج��اد میکند تا تمام

بخشهای جامعه از رش��د منتف��ع گردند و در ایجاد
رشد مشارکت کنند .نتیجه فراگیری رشد اقتصادی
اس��ت که فق��ر و نابراب��ری را کاه��ش میدهد و به
افراد به حاشیه راند ه ش��ده ،نفع میرساند .بنابراین،
اهداف توس��عه باید فراتر از صرفاً افزایش  GDPباشد
و فق��ر و نابرابری را نیز کاه��ش دهد .در آن صورت
رش��د اقتصادی یک هدف میانی میش��ود و ابزاری
ب��رای کاهش فقر و نابرابری و ایجاد اش��تغال و رفع
محرومیت افراد اس��ت .اگر رشد بخواهد فراگیر باشد
و فق��ر و نابرابری را کاه��ش دهد ،به صورت خودکار
اتفاق نمیافتد و منافع رش��د اقتصادی بهخودیخود
به طبق��ات پایین فرو نخواهد چکی��د ،بنابراین باید
سیاستهای رشد اقتصادی به گونهای تدوین و اجرا
گردد که به کاهش فقر و نابرابری بینجامد .در بخش
چهارم ،تجربیات رش��د فراگیر در کشورهای در حال
پیشرفت مورد تجزیه و تحلیل قرار میگیرد .با توجه
به اینکه تعدادی از این کش��ورها ابتدا سیاس��تهای
رش��د فقرزدا را اتخاذ کردند و س��پس در س��الهای
اخیر سیاستهای خود را به رشد فراگیر تغییر دادند،
از این رو تجربه این کشورها در اجرای هر دو سیاست

معرفیتکنگاشت

رشد اقتصادی در الگوی اسالمی ایرانی پیشرفت

در واقع رشد تولید ملی که به رشد اقتصادی
شناخته میشود ،یکی از اجزای اقتصادی
مهم در الگوی پیشرفت برای هر کشوری است

مورد بررس��ی قرار میگیرد .رئوس سیاستهای آنها
برش��مرده میش��ود .بدین ترتیب تفاوت دو دس��ته
سیاس��ت ،آش��کار میگ��ردد و ب��رای یافت��ن تدابیر
دستیابی به رش��د فراگیر در کشور ما آموزنده است.
در بخش پنجم تجربه اجتناب از دام درآمد متوس��ط
مطرح میش��ود .بخش شش��م به چالشهای اجرایی
سیاس��تهای رش��د فراگیر در ایران پرداخته ش��ده
اس��ت .سرانجام در بخش هفتم ،پس از نتیجهگیری،
جمعبن��دی مطالب ،پیش��نهادهای راهبردی معرفی
میش��ود که در چارچوب مبانی ،آرمان ،افق ،رسالت
نظ��ام ج.ا.ای��ران؛ با توج��ه به آسیبشناس��ی وضع
موجود در رش��د اقتصادی ،نابراب��ری ،بیکاری و فقر،
چالشه��ای آتی رش��د اقتصادی ،نقد الگوی رش��د
اقتصادی نئوکالس��یک و نقد رش��د فقرزدا (مطلق-
نسبی) ،با استفاده از تجربیات رشد فراگیر و اجتناب
از دام درآمد متوسط در کشورهای در حال پیشرفت
و با در نظر گرفتن چالشهای اجرایی سیاس��تهای
رشد فراگیر در ایران ،مهمترین تدابیر برای دستیابی
به رش��د فراگیر و درآمد متوسط باال معرفی میشود
و ش��اخصهای پایش رشد در الگوی اسالمی -ایرانی
پیش��رفت توسط سازمان برنامه و بودجه کشور ،ارائه
میشود.
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تجاربرشدوپیشرفت

نگاهی گذرا به رشد جمهوری ترکیه
پس از بدل شدن ترکیه به یک جمهوری مستقل در
س��ال  1923میالدی ،این کشور فراز و نشیبهای
اقتصادی متعددی ،از جمل��ه دو جنگ ،رکودها و
یک س��ری از اصالحات گاهی سخت را پشت سر
گذاشته است .ترکیه درگیر سوءمدیریت اقتصادی
بوده و دو دهه تورم دو رقمی را تجربه کرده است.
بی��ن س��الهای  1995تا  2001می�لادی ،ارزش
واح��د پولی این کش��ور تا  1/65میلی��ون لیره در
مقابل دالر ،س��قوط کرد .علیرغم اینکه اصالحات
الزم برای به کنترل درآوردن تورم ترکیه ،در سال
 2000می�لادی و با دریاف��ت  7/5میلیارد دالری
از صن��دوق بینالملل��ی پول ،ص��ورت گرفت ،اما
آش��فتگی اقتصادی تا س��ال  2002ت��داوم یافت.
پیشنهاد پیوستن ترکیه به اتحادیه اروپا با در نظر
دیپلماسی عمومیآشکارا به عنوان یک ابزار
بنیادی برای بهبود وجهه بینالمللی و قدرت نرم
ترکیه ،مطرح شده است

گرفتن هدف غایی رونق اقتصادی ،دولت ترکیه را
ترغیب کرد که اصالحات اقتصادی را با تصور اینکه
ارزش یک رکود موقتی را خواهد داش��ت ،صورت
ده��د .از آن به بعد ،رش��د اقتصادی افزایش یافته،
س��رمایهگذاری مستقیم خارجی در ترکیه دو برابر
شده و از  8/5میلیارد دالر در سال  2009میالدی
ب��ه  16/2میلی��ارد دالر در س��ال  2011میالدی
رس��یده اس��ت .در کمتر از یک دهه ،درآمد سرانه
در ترکیه تقریباً سه برابر و حجم اقتصاد این کشور
تقریباً دو برابر شده و ترکیه به هجدهمین اقتصاد
بزرگ جهان بده شده است.
البته علیرغم رش��د ترکی��ه ،اقتصاد این کش��ور
همچنان با چالشهای عمدهای مواجه است .دولت
تحت کنترل حزب عدالت و توس��عه با یک کسری
ملی رو به رش��د و کمبود اعتبار مواجه اس��ت و با
وجود ایجاد ش��غلهای جدید ،نرخ بیکاری عمدتاً
علیرغم رشد ترکیه ،اقتصاد این کشور همچنان
با چالشهای عمدهای مواجه است .دولت تحت
کنترل حزب عدالت و توسعه با یک کسری ملی
رو به رشد و کمبود اعتبار مواجه است و با وجود
ایجاد شغلهای جدید ،نرخ بیکاری عمدت ًا 10
درصد یا بیشتر باقی مانده است
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 10درص��د یا بیش��تر باقی مانده اس��ت .به عالوه،
نهادهای عمومی عمده ،نظیر نهاد آموزش ،همپاری
رشد اقتصادی ترکیه ،رشد نکردهاند.
بدون شک فرایند دموکراتیزه کردن ترکیه و ثبات
سیاسی به موفقیت اقتصادی این کشور کمک کرد
و در تناظ��ر با آن ،منجر ب��ه بهبود وضعیت آن به

عن��وان یک قدرت اقتصادی نوظهور ش��د .نه تنها
گذشته استبدادی ترکیه کنار زده شده است ،بلکه
گرایشهای آن به سمت اتحادیه اروپا ،انگیزهای را
برای دولت فراهم آورده است تا اصالحات سیاسی
مش��وق دموکراس��ی ،از جمله ممنوعیت شکنجه،
تقویت کنترل مدنی ب��ر نیروی نظامی و تغییرات
مربوط به اداره شهرها که نقش شهروندان در اداره
امور محلی را پررنگتر میکند را صورت دهد.
در حالی که ترکیه همیش��ه روابط راهبردی خود
در خاورمیان��ه ،اوراس��یا و اروپای ش��رقی را حفظ
کرده اس��ت ،تأکی��د بر رهب��ری آن در این حوزه،
اهمیت بیشتری یافته است .سیاست دائمی ترکیه
مبنی بر به صفر رس��اندن مشکالت با همسایگان،
مش��خصه اصلی وزارت خارجه پیشین این کشور
تحت ریاس��ت داوود اوغل��و بود .ام��روزه ترکیه با
دنبال کردن این سیاس��ت ،در پی آن است که نه
تنه��ا پیوندهای خود را با همس��ایگانش را تقویت
ک��رده روابط خود با دیگران را نیز بهبود بخش��د،
بلکه به دنبال تعامل با کش��ورهایی است که پیش
از ای��ن از برقراری ارتباط با آنه��ا ،امتناع ورزیده و
ی��ا آنها را نادیده گرفته اس��ت .این یک سیاس��ت
ثبات منطقهای اس��ت و ترکیه در پی آن است که
خ��ود را در موقعیت رهبری که ارتقاء دهنده صلح
منطقهای اس��ت ،قرار دهد .طی دهه گذشته ،یک
عنصر کلیدی که ترکیه را به عنوان رهبری نوظهور
متمایز ساخته ،عبارت اس��ت از :دنبال کردن یک
سیاس��ت خارجی مس��تقل ،اما در عین حال چند
جانب��ه .این دی��دگاه که اهداف سیاس��ت خارجی
ترکیه از طریق پیمانه��ای دوجانبه و چندجانبه
بهتر محقق میش��ود و اینک��ه موفقیت در فضایی
جهانی شده از طریق توافقنامههای همکاری بین
دولتها و پایبندی به قانون بینالمللی بهتر حاصل
میش��ود نیز در دوران حکمران��ی حزب عدالت و
توسعه ظهور کرده است.
دولت ترکیه با بازشناس��ی رش��د اقتصادی خود،
دیپلماس��ی عمومیاش را نیز تقویت کرده اس��ت.
همانطور که رجب طیب اردوغان در مقاله س��ال
 2010می�لادی خود با عنوان ترکیه به مثابه یک
ق��درت نوظهور عن��وان کرد ،قدرته��ای نوظهور
در مقایس��ه با قدرتهای موجود که پیش از این،
موضع خود در نظ��م جهانی را تثبیت کردهاند ،به
راهبردهای دیپلماسی عمومی فزایندهای نیاز دارند
که موفقیتهای کشور را برجسته سازد .در صورتی
که یک قدرت نوظهور خواهان نقشآفرینی هر چه
بیشتر در عرصه جهانی باشد ،باید تائید و بازشناسی
پیش��رفت خ��ود را از جانب دیگر دولتها کس��ب
کند .بنابراین ،تالشه��ای فزاینده ترکیه در حوزه
دیپلماس��ی عمومی در رابطه ب��ا گذارهای داخلی
آن به س��مت یک اقتصاد غنی و یک دموکراس��ی
قدرتمن��د ،نتیجه وضعیت آن به عنوان یک قدرت
نوظهور اس��ت .همانگونه که چرخش اخیر ترکیه

به سمت زبان هنجاری این کشور در حوزه سیاست
خارجی نشان میدهد ،دیپلماسی عمومیآشکارا
ب��ه عنوان ی��ک ابزار بنی��ادی برای بهب��ود وجهه
بینالمللی و قدرت نرم ترکیه ،تصدیق شده است.
به نظر میرس��د که دیپلماس��ی عمومی ترکیه در
حال حاضر واجد دو روایت غالب است :یکی حاکی
از هویت جدید ترکیه است و رونق اقتصادی ترکیه
و پایبندیاش به دموکراسی را برجسته میسازد و
دیگ��ری ،روی افزایش اعتبار بینالمللی ترکیه که
در مقابل س��بب تقویت جایگاه رهبری منطقهای
این کش��ور میش��ود ،تمرکز میکند .دولت ترکیه
عم ً
ال واج��د مزیتی بر قدرتهای موجود اس��ت و
مانند دیگر قدرتهای نوظهور همتای خود ،از این
مزیت منتفع ش��ده اس��ت .همه این موارد ،تقریبا
در همی��ن اواخر در حوزه دیپلماس��ی عمومی مد
نظر قرار گرفته اس��ت و بنابرای��ن امکان یادگیری
طی دهه گذشته ،یک عنصر کلیدی که ترکیه
را به عنوان کشوری نوظهور متمایز ساخته،
عبارت است از :دنبال کردن یک سیاست
خارجی مستقل ،اما در عین حال چند جانبه

از شکستهای پیش��ینیان نیز وجود داشته است.
یکی از آموختههایی که در این رابطه کس��ب شد،
این است که در قرن دیجیتالی بیست و یکم ،دیگر
تمایزگذاری س��فت و سخت بین داخل و خارج از
کشور ،بیمعنی است .بنابراین ترکیه مانند بسیاری
از همتای��ان خود و دیگر ت��ازه واردان ،تالش خود
را با اتخاذ یک دیپلماس��ی عمومی در عرصه امور
سیاس��ی داخلی و خارجی (ترکیبی از دیپلماسی
عمومی داخل��ی و بینالمللی) ،آغاز کرد .به عالوه،
در کالن روایته��ای دیپلماس��ی عموم��ی فعالی
ترکیه ،عمدتا دستاوردهای داخلی آن مد نظر قرار
میگیرد .کالن روایتها ،داس��تانهایی هستند که
هویت یک جماعت را بازتاب میدهند و به اعضای
آن جماعت در درک هویتش��ان و آنچه پایبندش
هس��تند ،کمک میکند و توسعههای پیرامون آنها
را معن��ادار میکنند .استراتژیس��تهای ارتباطات
اثرگذار و دس��تاندرکاران دیپلماس��ی عمومی ،از
ای��ن کالن روایتها به منظ��ور هدایت مخاطبان
در جهتهای خاص اس��تفاده میکنن��د ،اما همه
روایته��ا ،نقصهایی دارند .برخ��ی از تحلیلگران
کالن روایته��ا بر این باورند که شکس��ت روایت
ارتباطاتی یا دیپلماسی عمومی یک قدرت نوظهور
را میت��وان ب��ا ن��گاه عمیقتر به پذی��رش داخلی
روایت غالب منتش��ر شده و واکنش نسبت به آن،
تش��ریح کرد .این رویه ،یک مفهومپردازی جالب و
آشکارکننده در راستای تحلیل دیپلماسی عمومی
در کش��ورهای مختلف اس��ت و ب��ه منظور درک
دیپلماس��ی عمومی ترکیه درون بافت و زمینهای
گستردهتر ،قابل استفاده است.
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بررسی و تبیین مبانی دینی جایگاه و نقش زنان در الگوی اسالمی ایرانی پیشرفت

اساس ًا از منظر اسالم جنسیت زن مسئله نیست
تا در پی حل آن ،نظریهپردازی یا استفاده از
نظریههای سکوالر ،فمینیستی و انسانمدارانه
ضرورت یابد؛ بلکه فرصت و ظرفیتی بیبدیل
است که شناسایی و استفاده از این ظرفیت
میتواند جامعه و نظام اسالمی را در مسیر
پیشرفت قرار داده و آن را ارتقا بخشد
متناسب با ویژگیهای او را در نظر بگیرد؛ اما در حال حاضر،
جای��گاه و نقش کنونی زنان نس��بت ب��ه وضعیت مطلوب و
آرمان��ی مورد تأکید در فرهنگ دینی فاصله بس��یار دارد .از
ِ
جمله راهکارها در جهت تغییر این شرایط ،نظریهپردازی در
خصوص مشارکت زنان در عرصه پیشرفت و توجه به ظرفیت
آنه��ا در سیاس��تگذاریهای کالنی همچون س��ند الگوی
اسالمی -ایرانی پیشرفت است .الگویی که برخالف نمونههای
غربی آن ،نباید صرفاً به ابعاد مادی پیشرفت نگاه کند ،بلکه

دیدگاه

دکتر منصوره زارعان ،محسن اخباری

از آنجا که س��طح توس��عه کش��ورها ،تابعی از شاخصهای
کیفیت گروههای گوناگون جمعیتی است ،بیتردید توسعه
متع��ادل و پایدار بدون مش��ارکت زنان که نیمی از جمعیت
کشورها را تشکیل میدهند ،امکانپذیر نیست .زن در جایگاه
انس��ان ،محور توسعه و از ارکان اساس��ی آن است و توسعه
ایدئال ،توس��عهای است که موقعیت انسانی و طبیعی زن را
لحاظ کرده و تفاوتهای او را با مرد نادیده نگیرد و نقشهای

ضروری اس��ت تا همه ابعاد وجودی زن مسلمان و نقشهای
عام و خاص او در فرایند پیشرفت را مد نظر قرار دهد .توسعه
هر کشور به مش��ارکت همه عوامل آن به ویژه ظرفیتهای
انس��انی بستگی دارد .از این منظر ،در ادبیات توسعه با توجه
به اینکه زنان نیمی از جمعیت کشورها را تشکیل میدهند،
تأکید میشود که توسعه متعادل و پایدار بدون مشارکت زنان
امکانپذیر نیست .به همین دلیل ،توسعه باید امکانات الزم را
برای تمامی اقشار جامعه و از جمله زنان فراهم کند ،در غیر
این صورت ،فراهم نبودن بستر مناسب برای مشارکت زنان،
موجب محروم ماندن کشور از توسعه خواهد شد .به عبارت
دیگر ،میتوان گفت که دستیابی به توسعه انسانی و توسعه
جنسیتی در هر جامعهای ،الزم و ملزوم یکدیگرند ،به گونهای
که بدون جبران عقبماندگیهای تحمیل ش��ده بر زنان در
جامعه ،نمیتوان به توسعه به معنای واقعی آن دست یافت .با
نگاهی به نظریههای مختلف توسعه در مییابیم که این مفهوم
ریشه در تفکر مدرنیته ،دستاوردها و تعالیم آن همچون نظام
اقتصاد س��رمایهداری داشته و ادامه آرمانهای روشنگری در
خصوص انسان و پیشرفت او است .از این رو ،اجرای برنامههای
توسعه و تغییر و تحوالت پس از آن ،عصر نوین اقتصادی را با
ارزشهای پیدا و پنهان سیاسی و اجتماعی خاص آن یعنی
سکوالریس��م ،ناسیونالیسم و برابری طلبی را به وجود آورده
است .به همین دلیل ،برنامهها و الگوهای توسعه انسانی نیز
متأثر از این مبانی همچون سکوالریس��م و انس��انمحوری
است که هدف و معیار جامعه توسعه یافته را تنها رفع فقر و
نابرابری و رفاه مادی انسان معرفی میکنند ،برنامههایی که
با رویکرد جهانشمول بودن ،برای همه انسانها ،فرهنگها
و جوامع تدارک دیده میش��وند؛ اما الگوی اس�لامی ایرانی
پیش��رفت ،راهبردی کالن در جهت تحقق تمدن ،فرهنگ و

س��بک زندگی اسالمی به شمار میآید .در طراحی این الگو
ضروری اس��ت تا نقش زنان در عرصههای گوناگون توس��عه
ب��ا توجه به مبانی دین��ی و فرهنگ��ی و در حقیقت دو قید
اسالمی و ایرانی مد نظر الگو ،تبیین شود .این مبانی و اصول
بر اس��اس آیات قرآن و متون معتبر تفس��یری عبارتاند از:
نگرش سیستمی به دین ،برابری انسانی زن و مرد ،توجه به
تفاوتهای تکوینی زن و مرد ،هدفمندی تفاوتهای زن مرد،
تناس��ب نظام تکوین و تشریع ،برابری ارزشی و ارزشگذاری
زن و مرد در رویکرد دینی و به رس��میت شناختن نقشهای
خاص جنسیتی .بر اساس این اصول و مبانی ،زن از جایگاهی
واال در عرصههای فردی ،خانوادگی ،اجتماعی و نقشی مؤثر
در فرایند پیشرفت و توسعه با رویکرد اسالمی برخوردار است.
جنس��یت زن بر خالف نگاه انس��انمدارانه و سکوالر غربی،
مانعی برای پیش��رفت وی و جامعه تلقی نمیشود ،بلکه به
مثابه عاملی در جه��ت ارتقای فردی ،خانوادگی و اجتماعی
جامعه محسوب میشود .اساساً از منظر اسالم جنسیت زن
مس��ئله نیس��ت تا در پی حل آن ،نظریهپردازی یا استفاده
از نظریههای س��کوالر ،فمینیستی و انس��انمدارانه ضرورت
یابد؛ بلکه فرصت و ظرفیتی بیبدیل اس��ت که شناس��ایی و
اس��تفاده از این ظرفیت میتواند جامعه و نظام اسالمی را در
مس��یر پیش��رفت قرار داده و آن را ارتقا بخشد .از این منظر،
زن با ایفای نقشهای عمومی و مشترک خود در عرصههای
خصوصی و اجتماعی و نیز ایفای نقشهای ویژه خود همچون
همس��ری ،مادری و خانهداری هم به مثابه عاملی مؤثر برای
پیش��رفت ،توس��عه و تعالی خود و جامعه به شمار میآید و
هم میتواند زمینهس��از تحقق و بالندگی پیشرفت و توسعه
در عرصهه��ای مختلف س��بک زندگی و حی��ات اجتماعی،
اقتصادی ،سیاسی و فرهنگی جامعه باشد.

مرکز سیاست توسعه استرالیا

)Centre for Policy Development (CPD

بینالملل

این موسس��ه در س��ال  2007میالدی ب��ه عنوان
موسس��های برای توسعه سیاستهای بلندمدت ،به
منظ��ور جلوگیری از تمرکز بر اصالحات کوتاهمدت
و دس��تاوردها در سیاس��تگذاری توسعهای کشور
استرالیا ،تاسیس شده است.
مرکز توسعه  ،CPDسیاس��تهای بلندمدتی برای
ارتقا رفاه ،عدالت و پایداری را از طریق دموکراسی،
اقتص��اد و جامعه دنب��ال میکند .هدف موسس��ه
توس��عه ایدههای سیاس��ي عمل��ی و نوآورانه برای
آینده بلندمدت اس��ترالیا و ايجاد بس��تری مناسب
براي دستيابي به آنها است.
موسسه  ،CPDبر اساس اهداف بزرگ و بلندمدتی
فعالیت میکند .اين موسس��ه بر مسائل بین نسلی
تمركز داشته و بینشهای داخلی و بینالمللی را با
هم تركيب میکند .سیاستگذاران در اين موسسه
ب��ا یکدیگر ،هم��کاری نوآورانه دارن��د .در خصوص
اعتبارها و تأمین کنندگان مالی ،موسس��ه ش��رايط
مناسبتری را برای کارکنان فراهم کرده است.
موسسه  CPDعالوه بر انتقاد از سیاستهای فعلی،
راهكارهاي عملياتي را ارائه میکند که میتواند در
چرخههای سیاس��ی تداوم يابد و در بهبود معيشت
نس��لهای فعلی و آینده مؤثر باشد .اين موسسه با
تمرکز بر حوزههای بین نسلی سیاستهای توسعه
را به گونهای ارتقا میدهد تا به پيش��رفت بلندمدت
استراليا كمك کند.
مركز سیاست توسعه اس��تراليا یک واحد پژوهشی
دانش��گاهي ،یک گروه مذاک��رهای و يك مجموعه

وابس��ته به يك حزب سیاسی نیست .اين نهاد يك
موسس��ه علمی ،غیرحزبی و مبتنی بر فعالیتهای
پژوهشی است.
نحوه فعالیت موسسه
مدلهای اصلي فعالیت موسسه مبتنی بر موارد زیر
است:
تولید کردن ،ارتباط برقرار کردن و متقاعد کردن
 تولی��د ک��ردن ایدهه��ای مان��دگار برگرفت��ه ازپژوهشهای دقیق و بین رشتهای در داخل و خارج
از کشور.
 ارتباط برقرار کردن بين کارشناسان و سهامدارانب��رای توس��عه و تبديل ای��ن ایدهها ب��ه طرحهای
اجرایی.
 متقاعد کردن دولت ،کس��ب و کار و جامعه مدنیاز محاسن اجرای این طرح.
موسس��ه  ،CPDدر هر وضعیت��ی از موارد مختلف
اندازه ،ميزان خروج��ی و ميزان تأثیرگذاری ،عامل
تأثیرگ��ذاری را انتخاب میکند .سیاس��ت توس��عه
ب��ه معن��اي عوامگرای��ی کوتاهمدت نیس��ت ،بلكه
انتخابهایی اس��ت كه به ط��ور راهبردي منجر به
پیشرفت كشور میشود.
موسسه  CPDدر زمینههای مختلف فعاليت میکند.
در س��ال  2015میالدی اولویتهای اولیه موسسه
اثرات امنیتی تغییر آب و هوا بوده است .استرالیا با
چالشه��ای پیچیدهای چون تغييرات آب و هوايي،
بدهي و آس��یبهای اقتص��ادي -اجتماعي روبهرو
اس��ت كه روز به روز در ح��ال افزايش بوده و اغلب

پاس��خي صحيح براي آنها وجود ندارد .اين موسسه
با تش��ویق مباح��ث و همکاریهای میانبخش��ی،
درگیر طیف وسیعی از تصمیمگیرندگان است.
حوزه کاری موسسه
موسسه  CPDسه برنامه سیاستگذاری وابسته به
یکدیگر دارد:
 اقتصاد پایدار :راهبرد رشد اقتصادی بلندمدت برپایه سالمت اجتماعی و محیطزیست
 حکوم��ت تاثیرگذار :یک نقش فع��ال و هدفمندحکومتی برای قرن  21میالدی
 رفاه بین نسلی :پرورش تحرک اجتماعی و مقابلهبا ضعف
این برنامهها توس��ط س��ه موض��وع متقاطع تبیین
میشود:
 استرالیا در جهان :برقراری ارتباط بین موضوعاتمحلی ،ملی و جهانی
 مناطق و شهرها :سازماندهی پیشنهادها با توجهبه نیازهای مربوطه و فرصتهای ش��هرها به عالوه
مناطق شهری و منطقهای بیرونی.
 فن��اوری و ن��وآوری :اس��تقبال از پیش��رفتهایالکترونیکی ،ایدههای جدید و همکاری
ای��ن موسس��ه مق��االت پژوهش��ی و طرحه��ای
پیش��نهادی مرتبط با حوزه فعالیت خود را منتشر
میکند .اعضای موسس��ه این پژوهشها را ارزیابی
ک��رده و با ارائه در کنفرانسها ،برگزاری میزگردها،
جلسات ،مصاحبهها ،آنها را ترویج میدهند.
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