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

78

فروردین ماه 1399

شمارگان الکترونیکی  70,000نسخه

شمارگان چاپی 1000 :نسخه

ضرورت توجه به

حوزه سالمت در الگوی اسالمی ایرانی پیشرفت
اش�اره :حوزه س�لامت اهمیت تعیین کنن��دهای در
پیشرفت کشور دارد و بایستی جایگاه آن در سند الگو
متناظر با چنین نقش��ی باشد .به عبارت دیگر یکی از
الزامات بنیادین جامعه پیشرفته ،برخورداری جامعه از
نعمت س�لامت همه جانبه در ابعاد گوناگون جسمی،
روحی ،فکری و روانی و نظایر آن اس��ت .بدیهی است
سالمت جس��می در این میان ،اولویت و اهمیت ویژه
و ممت��از دارد .اهمیت این موض��وع زمانی دوچندان
میشود که محتمل و مفروض بدانیم ،بر اساس تصرف
نادرس��ت بش��ر در طبیع��ت؛ جهان و کش��ور ایران با
بیماریهای نوپدید و اپیدمیها و پاندمیهای گسترده
نظیر بیماری کرونا ( )Covid-19در آینده روبهرو خواهد
شد .آنچه در ادامه میآید ،اقدامات و فعالیتهای مرکز
الگوی اس�لامی ایرانی پیشرفت برای تنظیم و تدوین
بخش س�لامت در الگو با همکاری فرهنگستان علوم
پزشکی است:
بر اس��اس نقش��ه راه تدوین الگوی پیشرفت ،گامهای
متعددی تا رس��یدن به مرحله تدوین الگو پیشبینی
ش��د که یکی از این گامها تدوین مطالعات و اس��ناد
پش��تیبان عمدتاً درون اندیش��کدهها و یا با همکاری
نزدیک با آنها بوده اس��ت .این مطالع��ات که در قالب
نگارش تکنگاشتها ،گزارشهای تخصصی ،برگزاری
نشس��تها و کنفرانسهای متع��دد علمی -تخصصی

انجام ش��دهاند ،مبنای اصلی تدوین پیشنویس سند
الگوی اسالمی ایرانی پیشرفت بودهاند.
نظ��ر به تدوین اف��ق و تدابیر الگوی پایه پیش��رفت و
جای خالی تدابیر سالمت ،مرکز الگوی اسالمی ایرانی
پیشرفت بر آن ش��د تا بدون تأسیس
ادامه در صفحه 4

راهبردهای سیاستی قوی شدن
جمهوری اسالمی ایران از طریق جهش تولید
پی��رو نامگذاری س��ال  1399به نام «س��ال جهش
تولید» توس��ط رهبر معظم انق�لاب مدظله العالی؛
دکتر س��عیدرضا عاملی دبیر ش��ورای عالی انقالب
فرهنگی راهبردهای سیاستی قوی شدن جمهوری
اسالمی ایران از طریق جهش تولید را در  12محور
ابالغ کرد تا س��تاد فرهنگ ،س��تاد علم و فناوری و
شوراهای تخصصی و کمیس��یونهای شورای عالی
انقالب فرهنگی بر آن متمرکز ش��ده و سیاستهای
راهبردی و محوری را جهت طرح در ش��ورای عالی
انقالب فرهنگی ،س��تاد نقشه جامع علمی کشور و
ستاد هماهنگی مهندسی فرهنگی تدوین و پیشنهاد
کنند.
***
الزمه قدرت و قوی ش��دن ایران ،رش��د متناسب و
توجه به همه مؤلفههای جهش اقتصادی است .در

واقع ،قدرت ایران یک پیکره به هم پیوس��ته است
که نمیتوان به ص��ورت تکنگارانه و تک علتی به
آن نگاه کرد.
نتای��ج این نگاه دوراندیش��انه ،اله��ی و معطوف به
مناف��ع ملی و تالش دولته��ا و بخش خصوصی و
مشارکت دانشگاهیان در تقویت صنایع کشاورزی،
غذایی و انرژی را در تقویت زیرس��اختهای تولید
ملی به وض��وح میبینیم .در ادامه مس��یر باید به
این مهم توجه داش��ته باش��یم ک��ه الزمه قدرت و
قوی ش��دن ایران ،رشد متناس��ب و توجه به همه
مؤلفههای جهش اقتصادی اس��ت .در واقع ،قدرت
ایران یک پیکره به هم پیوس��ته است که نمیتوان
به ص��ورت تکنگارانه و تک علتی به آن نگاه کرد.
زیرساخت نظام معرفتی و فکری هر کشور است که
زیرساخت ارزشی آن را شکل داده و
ادامه در صفحه 2

پیرشفت4---/--
اندیشهورزی در راستای تبیین سند الگوی پایه
-------------------------------------------------------------------------------پیشتاز5---/-
الگوها و تصاویر آینده کشورهای
--------------------------------------------------------------------------------توسعه7---/--
جایگاه اخالق در تجارب جهانی از گفتامن
--------------------------------------------------------------------------------

الگوی اسالمی ایرانی پیشرفت:

زمینههای تحقق و ضمانتهای اجرا
اکنون که الگوی اس�لامی ایرانی پیشرفت با بهرهگیری از
پیشنهادهای مراجع رسمی جمهوری اسالمی و نخبگان
و صاحبنظران جامع��ه در مراحل نهایی ارتقاء و تکمیل
ق��رار دارد تحق��ق آن از طریق تحول عمیق و گس��ترده
اجتماعی و نیز اجرای آن با تصمیم و اراده نظام جمهوری
اس�لامی مهمترین دلنگرانی عالقهمندان به پیش��رفت
کش��ور و منتقدان الگوی پیش��رفت اس��ت .تحقق موفق
الگو مستلزم فراهم شدن زمینههای اجتماعی مناسب در
بخشهای مختلف و مشارکت فراگیر و امیدوارانه مردمی
اس��ت .همچنین ب��ا توجه به عدم اجرای مطلوب اس��ناد
برنامهای کش��ور ،ضمانتهای حقوق��ی و اراده حاکمیتی
برای اجرای الگو ضروری اس��ت .از اینرو این دو موضوع
ک��ه پیوندی وثیق با هم دارند ب��همنزله مبرمترین بحث
علم��ی و راهبردی فراروی جریان پیش��رفت کش��ور قرار
دارد .در نهمین کنفرانس الگوی اس�لامی ایرانی پیشرفت
با بهرهگیری از تجارب جهانی و درسآموختههای اجرای
اس��ناد پیشین کشور و بررس��ی روشهای نوین و روزآمد
اجرا و پایش سیاستها و برنامههای رایج توسعه ،الزامات،
بایستهها و دشواریهای پیادهسازی الگو بررسی خواهد شد
و راهکارهای تبدیل الگو به گفتمان و عزم ملی و مشارکت
همگانی در فرآیند تحقق و نظام پایش و نظارت بر حسن
اج��رای آن م��ورد بحث و تبادل نظر ق��رار خواهد گرفت.
گفتمان ،اجرا و پایش س��ه محور نهمین کنفرانس الگوی
اسالمی ایرانی پیشرفت میباشند .در این کنفرانس از بین
 160مقاله دریافتی ،پس از داوری 95 ،مقاله برای ارائــه
( 53مقاله ش��فاهی و  42مقاله پوس��تری) پذیرفته شده
است .برنامه کنفرانس ،اسامی سخنرانان و عناوین مقاالت
پذیرفته ش��ده ،متعاقباً از طریق وبگاه کنفرانس به نشانی
 Conference.olgou.irاعالم خواهد شد.

 / 8راهربد “تولید بدون کارخانه” الگویی در راستای جهش تولید
------------------------------------------------------------------------------------ / 9چالشها و الزامات پیادهسازی الگوی اسالمی ایرانی پیرشفت
------------------------------------------------------------------------------------ / 12گفتامن ملی در معنا و چشمانداز الگوی اسالمی ایرانی پیرشفت
-------------------------------------------------------------------------------------
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راهبردهای سیاستی قوی شدن جمهوری اسالمی ایران از طریق جهش تولید
ادامه از صفحه  1مسیر حرکت را جهتدهی میکند.
دوازده محور مهم به شرح ذیل مورد توجه قرار گرفته است که به نظر میرسد
توجه به آنها موجب تغییرات مهم و اثرگذار هم در مس��یر جهش تولید و هم
تأثیرگذاری کلیدی بر حرکت به سمت تمدن نوین اسالمی دارد:
 )1جهش اقتصادی در چارچوب نظام معرفتی و ارزش��ی اس�لام :باید در نظر
داشت که زیرساخت نظام معرفتی و فکری هر کشور است که زیرساخت ارزشی
آن را ش��کل داده و مس��یر حرکت را
جهتده��ی میکند .بر این اس��اس
در جمهوری اس�لامی ای��ران ،مبانی
معرفت��ی و اص��ول اعتقادی اس�لام،
چش��مانداز و مس��یر حرکت جهش
اقتصاد را تعریف کرده و راه را ترسیم
میکن��د و نمیت��وان ب��دون چنین
زیرساخت معرفتی در سطوح دیگر به توفیقی دست یافت .در چنین چارچوبی،
توجه به ارزشهای الهی موجب افزایش توان انسانی و برکت تولید میشود.
 )2تناس��ب نهادها و ظرفیته��ا با ارزشهای انقالب اس�لامی :در چارچوب
جهانبینی الهی ،نهادها و برنامههای اقتصادی نیز باید مبتنی بر مبانی ارزشی
و جهانبین��ی اس�لامی
حرک��ت کند و این س��ه
باید در نظر داشت که زیرساخت نظام
محور عمومی مورد توجه
معرفتی و فکری هر کشور است که
ق��رار گیرد در س��اختارها
زیرساخت ارزشی آن را شکل داده و مسیر
و س��ازههای تولید تدبیر
حرکت را جهتدهی میکند
ش��ود :ال��ف) ع��دم تضاد
ظرفیته��ای نه��ادی و برنامههای اجرایی ب��ا مبانی و ارزشهای اس�لامی؛
ب) پرهی��ز از هر نوع وابس��تگی در
تولی��دات راهب��ردی ک��ه در صورت
تحریم یا موانع همچون قطع ارتباط
عمل��ی به دلی��ل بالی��ای طبیعی یا
س��اختگی مثل کرونا که ابعاد نگران
کنن��ده چند وجه��ی دارد ،منجر به
خطرزایی در نیازهای اساسی جامعه
مثل غذا ،آب ،تولیدات مرتبط با سالمت و درمان شود؛ و ج) توجه به این اصل
مهم که قوی شدن ایران محصول یک پیکره و نظامواره به هم پیوسته است و
ایران قدرتمند محصول نظام سیاسی قدرتمند ،علم و فناوری نوآورانه ،اقتصاد
قوی و فرهنگ قدرتمند است.
 )3تقویت فرهنگ کار متناس��ب با جهش تولید :فرهنگس��ازی معطوف به
تولی��د مبتنی بر تقویت کار جمعی و روحیه تعاون ،تقویت مس��ئولیتپذیری
فردی و اجتماعی ،اعتماد اجتماعی ارتباطات س��الم بین فردی ،بین قومی و
بین فرهنگی ،تقوی��ت امید به آینده
و روحیه نش��اط و خودباوری ،تقویت
عزم مل��ی ،افزای��ش درک اجتماعی
نس��بت به ضرورت جهش اقتصادی،
ایث��ار ،انضباط اجتماعی ،س��ازگاری
اجتماع��ی ،پرهیز از اس��راف ،اصالح
الگوی مصرف ،تقویت روحیه قناعت،
رعای��ت حقوقی ف��ردی و اجتماعی
دیگران ،پرهیز از دروغ ،تدلیس ،تجسس در امور دیگران ،انجام کامل کارها و
مسئولیتها ،تعهد نسبت به زمانبندیها و از همه مهمتر ،تقویت روحیه کار
برای رضای خداوند متعال که منجر به کاهش توقعات اجتماعی و عمل بدون
حاشیه و تخریب میشود.
 )4تغییر الگووارهها و نظامهای حکمرانی منابع تولید در بستر دو فضایی شدن

جه��ان و توجه به جهان مجازی به موازات جهان فیزیکی :در واقع ما نیازمند
اص�لاح نگرش به واقعیت جهان در بس��تر دو فضاییگرای��ی و تغییر نهادها و
س��اختارهای تولید مبتنی بر دو فضایی بودگی و اصالح روندها و فرآیندهای
تولید بر مبنی دو فضایی ش��دن هستیم که این سه حکایت از الگوواره جدید
نظ��ام حکمرانی تولید دارد .این تغییر تنها ش��امل ح��ال تولید و نظام تولید
نمیشود ،بلکه شامل کل نظام حکمرانی در حوزه دولت ،مجلس و نظام قضایی
و زیرش��اخههای مرتبط ب��ا آموزش،
پژوهش ،سالمت ،تشخیص ،درمان و
همچنین صنعت ،خدمات و کشاورزی
نی��ز هس��ت .در واق��ع ش��کلگیری
صنعت ،کشاورزی و خدمات منعکس
کننده ابعاد ترکیبی فضای فیزیکی و
سایبری و حاکمیت هوش مصنوعی
ب��ر مدیریت بینابینی فضای فیزیکی و فضای س��ایبری اس��ت .تقویت فضای
مجازی در سطح زیرساختهای فنی ،حقوقی ،فرهنگی و اجتماعی و محتوا و
خدمات مبتنی بر فضاهای ترکیبی فیزیکی و مجازی و توسعه زیرساختهای
فناوری به عن��وان یکی از
اصلیتری��ن عوامل جهش در واقع شکلگیری صنعت ،کشاورزی و خدمات
اقتص��ادی در نظ��ر گرفته منعکس کننده ابعاد ترکیبی فضای فیزیکی و
میش��ود .به عبارت دیگر ،سایبری و حاکمیت هوش مصنوعی بر مدیریت
فیزیک��ی -مجازی ش��دن بینابینی فضای فیزیکی و فضای سایبری است
تولید صنعتی ،بر استفاده
گسترده از فناوریهای ماشین به ماشین و اینترنت اشیاء برای کمک همزمان
به تولیدکنندگان و مصرفکنندگان اس��توار است تا به افزایش خودکارسازی
فرایندها ،بهب��ود ارتباطات و نظارت،
هم��راه ب��ا خودعیبیابی و س��طوح
جدید تجزیه و تحلیل اطالعات برای
فراهم ک��ردن آیندهای غنی از تولید،
کم��ک کند .اصالح نظ��ام حکمرانی
به طور عام و نظ��ام حکمرانی تولید
با نگاه خاص ،عام��ل مهم و بنیادین
برای جهش تولید و قوی ش��دن ایرانی اسالمی است .البته همواره الزم است
برای جب��ران چالشها در فض��ای فیزیکی -طبیعی (فض��ای اول) در فضای
واقعی -مجازی و برعکس داش��تن ام��کان جبران در فضای فیزیکی -طبیعی
(فضای اول) در صورت بحران در فضای واقعی مجازی (فضای دوم) تدبیر کرد.
 )5اصالح ساختار ،نظام دیوانساالری و نظام تشویق و تقویت نوآوری ،با توجه
ب��ه الگوواره حکمرانی دو فضایی حکمران��ی اقتصادی و تولید نوع  :4/0تجربه
کش��ورها با جهش تولید باال نش��ان میدهد که این س��ه محور نقش کانونی
و اساس��ی در جهش تولید داشتهاند
که این سه حوزه با توجه به ظرفیت
فیزیکی -سایبری باید بازسازی شود:
ال��ف) اصالح س��اختار و رف��ع موانع
مرتب��ط با تولید خصوص��اً در بخش
خصوصی ک��ه بتوان��د در کوتاهترین
زم��ان ممکن مج��وز ش��روع کار را
بگیرد و در واردات و صادرات تکلیف
روش و ش��فاف و فرآیند سریع داشته باش��د؛ ب) اصالح نظام دیوانساالری،
فرآیندهای پیچیده نظام دیوانساالری منشأ طوالنی شدن انجام کارهای ساده
و منش��أ ظرفیت ایجاد کردن برای فس��اد اداری است .الکترونیک کردن نظام
دیوانس��االری ،هوشمندسازی و اتوماتیک کردن روند ،میتواند مسیر حرکت
تراکنشهای اداری را حتی قبل از درخواس��ت و اعالم نیاز به جریان بیندازد

فروردین ماه  1399شامره 78

اخبار مرتبط

و ی��ک نوع احت��رام دائمی به حقوق
شهروندان را تأمین کند؛ ج) نوآوری
و ابتکارهای جدید که میتواند تأمین
کننده نیازهای اساسی جامعه باشد.
ن��وآوری ه��م موج��ب خل��ق ثروت
میش��ود و هم س��رمایه انس��انی و
اجتماع��ی را به فعلی��ت در میآورد.
در یک تقس��یمبندی ،اقتصاده��ا را میتوان به دو دس��ته ابتکاری یا تقلیدی
طبقهبندی کرد .عالوه بر این ،مفهوم رژیم فناورانه به عنوان پیش��ران اقتصاد
کش��ورها به این موضوع بس��تگی دارد که منبع پیشرفت فنی ،خارجی (مث ً
ال
پایگاههای دانش علمی در دس��ترس عموم) یا منبعث از قابلیتهای انباش��ته
ش��ده فناورانه در خود سیستم باش��د .این نوع دوم سیستمهای اقتصادی ،به
عنوان رژیمهای کارآفرین مورد استفاده قرار میگیرند که با استفاده از تنظیم
پارامترهای خاص مدیریت میشوند.
 )6توج��ه به تغییر در منطق تولید و به��رهوری و بهرهمندی از ارزش افزوده
تولید دیجیتال (رقومی) متمایل به بینهایت تولید :س��الها اس��ت که تولید
دستی جای خود را به تولید مکانیکی و صنعتی داده است .هر دو تولید قبلی،
از جنس تولید منوئال ،شیئی و فیزیکی هستند که منطق تولید آن یک تالش
به منزله یک تولید است .بر مبنای این واقعیت تولید همواره تابع منطق یک
تولید ،یک توزیع و یک مصرف بوده است .در ادامه کار مکانیکی و تبدیل کار
مکانیکی فیزیکی به کار مکانیکی دیجیتال (رقومی) ،بر بستر اینترنت ،فضای
س��ایبرنیتک و مجازی با
منطق جدی��دی از کار و
الکترونیک کردن نظام دیوانساالری،
تولید مواجه شده است که
هوشمندسازی و اتوماتیک کردن روند،
اساساً منطق کار اقتصادی
میتواند مسیر حرکت تراکنشهای اداری
مبتنی بر نظام تک تولید،
را حتی قبل از درخواست و اعالم نیاز به
تک توزیع و تک مصرف را
جریان بیندازد و یک نوع احترام دائمی به
به کار یک تالش به منزله
حقوق شهروندان را تأمین کند
متمایل به بینهایت تولید،
توزی��ع و ام��کان مصرف
متمایل به بینهایت تبدیل کرده است.
 )7تکیه بر ظرفیتهای بومی و منابع و ذخایر ملی طبیعی و انس��انی :منابع
طبیعی به عنوان بخش مهمی از سرمایه ملی کشورها ،از جمله محرک اصیل
و مهم رش��د اقتصادی کش��ورها است که قابلیت تبدیل ش��دن به سرمایه را
دارد و اس��تفاده بهینه از آن میتواند
تأمین کننده استقالل کشور ،فراوانی
تولی��دات مورد نی��از زندگی مردم و
تقوی��ت کننده درآمد مل��ی و درآمد
سرانه باشد.
 )8تقویت زیرس��اخت دانشی تولید
مبتن��ی بر س��رمایه انس��انی ماهر و
خالق و بهرهگیری از منابع انسانی و
اجتماعی حوزه علم و فناوری کش��ور :امروز سرمایهگذاری دانشی خصوصاً در
حوزه نوآورانه و دانشهای مرتبط با فضای سایبر و هوش مصنوعی که امکان
افزای��ش تولید را با فراوانی ب��اال فراهم کند ،یک امر مهم و راهبردی اس��ت.
سرمایهگذاری در حوزههای آموزش و مهارت نیروی انسانی ،تحقیق و توسعه و
تقویت و حمایت از نیروی انسانی خالق و نوآور در جهش اقتصادی با رویکرد
مذکور از اهمیت زیادی برخوردار اس��ت .در مراحل نخست جهش اقتصادی،
آموزش و مهارت و پژوهش و توسعه اولویت دارد و در مرحله بعد ،خالقیت و
نوآوری و شجاعت علمی شرط تداوم جهش اقتصادی محسوب میشود.
 )9اس��تفاده از ظرفیت مالی و انس��انی ایرانیان داخل و خارج از کشور (منبع
کردن انبوه جمعیت) :اقتصادهای نوظهور و دارای بیش��ترین سرعت رشد که
میتوان آنها را نمونههایی از اقتصادهای در حال جهش تولیدی در نظر گرفت،

بی��ش از هر عنص��ر دیگری ،به جلب
مش��ارکت عمومی وابس��ته است .در
حالی که اقتصاد کالسیک ،به مصرف
عموم��ی وابس��ته ب��ود ،اقتصادهای
صنعتی نس��ل چهارم به مش��ارکت
عمومی در تولید وابس��ته اس��ت .این
س��اخت اقتصادی جدید ،با تغییر در
الگوهای سنتی کس��ب و کار و تعریف جدید از مرزبندیهای سنتی اشتغال،
فراغت و مانند آن ،نیروی اقتصادی مولد بنگاهها را به س��طح جهانی توس��عه
میدهد.
 )10اصالح رفتاره��ای اقتصادی و زندگی واقعبینانه (اصالح فرهنگ زندگی):
جهش در اقتصاد نیازمند تحول در بعد رفتار اقتصادی هم در سطح نهادی و
هم در سطح مردمی است .مؤسسات اقتصادی از جمله بخش تولید نمیتواند
تغییری جهشی و تحولی
را تجرب��ه کند ،مگر اینکه امروز سرمایهگذاری دانشی خصوص ًا در
رفتاره��ای اقتص��ادی و حوزه نوآورانه و دانشهای مرتبط با فضای
تجاری به میزان متناسب سایبر و هوش مصنوعی که امکان افزایش
تغیی��ر یاب��د و از آنجایی تولید را با فراوانی باال فراهم کند ،یک امر
ک��ه ای��ن ام��ر نمیتواند مهم و راهبردی است
اتف��اق بیفتد مگ��ر اینکه
یک تحول عمیق نهادی رخ دهد ،جهش به ش��کل جدید ساخت عمومی باید
از طری��ق تغیی��ر همزمان طراحی کالن نهادی انجام ش��ود و در نتیجه تغییر
حاصل از آن در جهتگیری مجدد تفکر ،نگرش ،ارزشهای اخالقی و انتظارات
اقتصادی رخ دهد.
 )11اس��تفاده بهینه از انرژی ،صیانت محیطزیست و پرهیز از اسراف (اصالح
الگوی مصرف) :اگرچه جهش تولید الزاماً منجر به مصرف باالی انرژی میشود،
اما مادامی که به بُعد بهرهوری در مصرف انرژی (مصرف بهینه) توجه نش��ود،
تأثیرات مخ��رب مصرف باالی انرژی در جامع��ه و در میانمدت و بلندمدت،
بی��ش از تأثیرات مثبت جهش تولی��د خواهد بود ،لذا همزمان با جهش تولید
باید الگوی مصرف بهینه را دنبال کرد .حس��ب آمار رس��می در سال ،1398
ایران بیش از  2/5برابر میانگین مصرف جهانی انرژی مصرف میکند .شاخص
شدت مصرف انرژی ایران  0/63درصد است و بعد از ایران ،روسیه و عربستان
سعودی به ترتیب با شاخص شدت انرژی  0/53و  0/51درصد باالترین مقدار
ش��اخص شدت انرژی را به خود اختصاص دادهاند .در واقع یکی از چالشهای
جهش تولید ،تخریب محیطزیس��ت
اس��ت ک��ه منجر ب��ه تخری��ب همه
موج��ودات و پیامدهای بزرگ محیط
زیستی ،انسانی و اجتماعی میشود.
 )12جه��ش به عنوان روند مس��تمر:
موض��وع مه��م در الگوه��ای جهش
اقتص��ادی در حوزه تولید اقتصادی و
به تبع آن ،رش��د اقتص��ادی ،موضوع
«استمرار» آن و این مخاطره است که به زودی تحول منجر به جهش اقتصادی
به پایان خواهد رسید ،مگر آنکه برای ایجاد جهش مداوم« ،گوناگونی» جدیدی
ایجاد شده باش��د که زمینههای متنوعی برای انتخاب و همچنین رانش ارائه
نماید .این امر به ویژه برای الگوهای رشد اقتصادی بسیار مهم است که در آن
ماهیت پایای روند تغییر فناورانه مهمتر از س��ایر جنبهها اس��ت .بنابراین الزم
اس��ت توجه زیادی به نحوه تحقق نوآوری توس��ط بنگاهها ،به صورت فردی و
جمعی انجام ش��ود .سیستمها و از جمله سیستمهای اقتصادی همواره تمایل
به پایایی دارند .یک سیس��تم ،بدون اصل پایایی قادر به بازتولید خود نیس��ت
و این پارادوکس جهش اس��ت .در واقع ،مهمترین پرسش در طراحی الگوهای
جهش تولید و رش��د اقتصادی این اس��ت که چطور میتوانیم در عین حفظ
ثبات ،پویایی ضروری به عنوان اصل اساسی جهش را ایجاد کنیم؟
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حوزه سالمت در الگوی اسالمی ایرانی پیشرفت
ادامه از صفحه  1اندیشکده سالمت و با استفاده از ظرفیت فرهنگستان علوم پزشکی،
این وظیفه خطیر را به مرحله انجام رس��اند .حوزه سالمت اهمیت تعیین کنندهای
در پیش��رفت کشور دارد و بایستی جایگاه آن در سند الگو متناظر با چنین نقشی
باش��د .از این رو پرداختن به حوزه سالمت و حتی تأسیس اندیشکدهای به همین
نام از سالهای اولیه تأسیس مرکز الگو مورد توجه قرار داشت .واقعیت آن است که
سرآمدان جامعه پزشکی با توجه به ماهیت حرفه خود ،غالباً فرصت جنبی کمتری
برای حضور در جلس��ات متعدد اندیش��کده را دارند و از طرف دیگر صاحبنظران
برجسته این حوزه در فرهنگستان علوم پزشکی مجتمع شدهاند .بنابراین مرکز الگو
به این نتیجه رسید به جای تأسیس اندیشکده سالمت از ظرفیت فرهنگستان علوم
پزشکی که از جایگاه و مقبولیت باالیی در جامعه پزشکی و علمی کشور برخوردار
است ،برای تکمیل سند الگو در حوزه سالمت بهره گیرد .خوشبختانه این تدبیر مورد
استقبال مسئوالن فرهنگستان قرار گرفت و منجر به همکاریهای گستردهای شد
که میتواند به عنوان الگو در دیگر حوزهها نیز مورد استفاده قرار گیرد.
از این رو جلساتی با حضور جنابان آقایان دکتر صادق واعظزاده ،دکتر سیدعلیرضا
مرندی ،دکتر علیاکبر س��یاری و دکتر عباسعلی زالی تشکیل شد .در این جلسات
که به منظور هماهنگی و همفکری در تدوین الگوی س�لامت برگزار ش��د به این
نکته اش��اره ش��د که پزشکان با توجه به ماهیت حرفه خود ،فرصت جنبی کمتری

دارند ،بنابراین بهتر اس��ت تدوین الگوی س�لامت از راههای دیگری به جز تأسیس
اندیشکده ،پیگیری شود .با ادامه تبادل نظر ،این توافق حاصل شد که فرهنگستان
علوم پزش��کی به عنوان مرجع و محل تدوین افق و تدابیر الگوی س�لامت ،ایفای
نقش کند .همچنین مقرر شد نمایند ه یا نمایندگانی از مرکز الگوی اسالمی ایرانی
پیشرفت به عنوان مشاور تخصصی حوزه الگو در جلسات حضور به هم رسانند .بر
این اس��اس ،رسماً فرهنگستان علوم پزشکی ،خود محوریت پیگیری تدوین الگو را
عهدهدار شد.
ماحصل هماندیشیها ،دیدگاهها و تحلیلهای متخصصان برجسته حوزه سالمت که
با محوریت فرهنگستان علوم پزشکی بوده است در کتابی به عنوان «حوزه سالمت
در الگو" تبلور یافته و در فرایند طراحی الگوی اس�لامی ایرانی پیش��رفت به عنوان
مطالعات پشتیبان" مورد بهرهبرداری قرار گرفته است.
برخی موارد مهم مندرج در این کتاب عبارتند از:
آیندهنگاری سالمت
آيندهنگري ،نظريهپردازي و رصد کالن سالمت
تدوین الگوی سالمت
تدوین متن سند الگوی سالمت مشتمل بر افق و تدابیر سالمت
تعاریف واژههای مرتبط با سالمت در سند الگوی اسالمی ایرانی پیشرفت

اندیشهورزی در راستای تبیین سند الگوی پایه پیشرفت
گزارش جلسه کارگروه چرخه نوآوری
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سلس��له نشس��تهای اندیش��هورزی کارگ��روه چرخه
نوآوری با حضور ریاس��ت محترم کارگ��روه ،آقای دکتر
س��االر آملی و استادان و اندیشمندان این حوزه ،با هدف
تبیین س��ند الگوی پایه در مرکز الگوی اسالمی ایرانی
پیش��رفت برگزار شد .در طلیعهی س��خن ،دکتر ساالر
آملی پیرامون لزوم و اهمیت توجه کافی به کلیدواژههایی
همچون آیندهپژوهی ،محیط بینالمللی ،رواج رمز -ارزها،
چگونگ��ی ضمانت اجرا و س��ازوکار بازنگ��ری و تدوین
واژهنامه سند ،مفهوم پیشرفت ،نقش فضای مجازی و ...
توضیحاتی را بیان کرد.
سپس توس��ط دکتر امیر هوشنگ حیدری؛ مدیر گروه
آیندهاندیش��ی مرکز تحقیقات سیاس��ت علمی کشور،
تحقیقی مبس��وط و ارزش��مند ،با عنوان "آیندهپژوهی
علم و فناوری" ارائه شد .پایان این نشست نیز ب ه صورت
ل آراء و رفع سؤال و ابهام ،در مورد این موضوع مهم
تباد 
و چالشی صورت پذیرفت.
گزیدهای فهرس��توار از مبحث ایش��ان ،به ش��رح ذیل
میباشد:
* آيندهپژوهي :نياز امروز ،ضرورت فردا
* سه ویژگی عصری که در آن زیست میکنیم:
الف) عصر دانايي ،دانش اساسيترين سرمايهي انسانها
و سازمانها و حكومتها است
ب) عصر حيرت ،رش��د حيرتانگيز عل��وم و فناوريها،
همافزايي ميان آنها و تغيير شتابان
ج) عصر پيچيدگي ،آشوب و سامانههاي باز
* انواع تغیی��رات :در پیشفرضها ،در ابزارها و
روشها ،در اهداف و غايات ،در مفاهيم
* س��ند بایستی مش��ارکتپذیر ،خبره محور و
قابل اجماع باشد .با هدف:
الف) اخذ نظرات خبرگان از حوزههای تخصصی
متنوع مرتبط با سند
ب) ایجاد ظرفیت در فضای پیادهس��ازی سند
(جامعه)
ج) کاهش ضعف خ��ردورزی و ارتقاء عقالنیت
جمعی

د) اجماع حداکثری روی موضوعات
* اقدام محور بودن س��ند بدین معنا است که :خروجی
سند میباید به اقدامات عملی منتهی شوند
* لحاظ کردن تفکر سامانهای و کلنگری در سند
* نتیجهی اجتماع معرفتشناسی مشارکتکنندگان،
در پرده برداشتن از آیندههای محتمل است
* لحاظ کردن نگاشت نهادی
* ایج��اد س��اختارهای یادگیرنده با اه��داف :پرهیز از
دوبارهکاری ،اس��تفاده از تجربیات گذش��ته و ثبت آنها،
روزآمدس��ازی اس��ناد ،ایجاد فضای کار تیم��ی ،ایجاد
الگوهای بومی در تدوین اسناد
* بهرهگی��ری از روشهای آیندهپژوه��ی و گزینش یا
تلفیق آنها
* توجه به تعاریف و تعابیر آیندهپژوهی در جهان غرب
و جهان اسالم
* مفهوم آیندهنگاری فناوری :فرآیندی اس��ت نظاممند
در جهت نگاه به آین��دهی بلندمدت در حوزههای علم،
فناوری ،اقتصاد و جامعه با هدف شناس��ایی حوزههای
تحقیق راهبردی و نسلهای نوظهور فناوری که احتماالً
بیش��ترین منافع اجتماع��ی و اقتصادی را ب��ه ارمغان
میآورد (.)Ben Martin
* حوزههای مرتبط با آیندهنگاری فناوری:
الف) برنامهریزی فناوری ()Technology Planning

ب) پیشبینی فناوری ()Technology Forecasting
ج) نگاشت فناوری ()Technology Road Mapping
د) هوشمندی ()Intelligence
* سطوح مختلف آیندهنگاری :سطح کالن ،سطح
میانی ،سطح خرد
* منافع بالقوه آیندهنگاری :ترویج تعامل ،تمرکز بیشتر
روی اهداف بلندمدت ،ابزار هماهنگی
* ایجاد اجماع ،ایجاد تعهد
* خروجیهای آیندهنگاری:
الف) ارتباطات ()Communication
ب) تمرکز ()Concentration
ج) هماهنگی ()Coordination
د) اجماع ()Consensus
و) تعهد ()Commitment
ی) درک ((Comprehensio
* فرآیند آیندهنگاری :پیشآیندهنگاری ،تمهیداندیشی،
برنامهریزی ،اقدام ،اصالح
* مشکالت آیندهنگاری :زمان ،هزینه ،رهنمودهای
اشتباه ،ازدحام اطالعات
* دالیل رواج مطالعات آیندهنگاری فناوری:
الف) جهانیشدن
ب) رواج نظام ملی و منطقهای نوآوری
ج) افزایش روزافزون مشکالت اجتماعی ،اقتصادی و
زیستمحیطی
د) استلزامات سبد سیاستی
س) افزایش تعداد بازیگران و تداخل سیاستها
ش) محدودیت بودجهای تحقیق و توسعه
و) اقتصاد در حال گذار و جامعهی علمی
ی) فناوریهای پیچیده (توسعهی علوم
بینرشتهای)
* آیندهنگاری ،چشمهای عقابی به ما میدهد.
* آیندهنگاری ،از تفکر بلندمدت درست
حمایت میکند.
* آیندهنگاری ،به برنامهریزی انعطاف
میبخشد.
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قسمت دوم

دکتر محمد رضا کریمی قهرودی (عضو هیئت علمی دانشگاه مالک اشتر)

در مقدم��ه اول گفتیم ک��ه دو دانش و مهارت ض��روری و مورد نیاز الیه
حاکمیت هس��تند که در کش��ورمان ضع��ف داریم و ما ای��ن دو دانش را
خ��وب هضم و جذب نکردهایم ،یکی دانش تصویرس�ازی آینده و ارائه
تصویرهای ملموس و قابل تجسم برای آینده و دیگری هم دانش مدیریت
برنامه ( )Program Managementبه مفهوم تخصصی آن ،یعنی تبدیل این تصاویر و الگوها
به برنامههای کالن توس��عه مل��ی (تعریف برنامهها) و هدایت و راهب��ری تحقق آنها ،حتی
برنامههایی که سازمان برنامه به عنوان برنامه ساالنه و پنج ساله ارائه میدهد ،اغلب تجمیع
مکانیکی برنامههای وزارتخانهها و دستگاههای اجرایی کشور است که از پایین به باال جمع
میشوند و نهایتا آنها را به هم میچسبانیم و میشود برنامه کشور .یعنی چشماندازها ،الگو
و تصویرهای کالن به برنامهها تبدیل نش��ده و از باال به پایین تعریف ،تقسیم کار و راهبری
نمیش��وند .به طور کلی در الیه حاکمیت ما با دو س��ؤال بنیادین مواجهیم ،یکی Where to
? goو دیگری ?How to go؛ کجا برویم؟ و چطور برویم؟ س��وال اول ? Where to goرا دانش
تصویرسازی آینده جواب میدهد و سوال ? How to goرا دانش تخصصی مدیریت برنامه یا
 Program Managementو ابزارهایی نظیر نقشه راه یا. Road Map
در مقدمه بعدی؛ از الگو و تصویرس��ازی آینده کش��ورهای پیشتاز گفتگو کردیم و سه الگو
و تصوی��ر تمدن صنعتی آینده رقی��ب در دنیا را معرفی کردیم ،انقالب چهارم صنعتی اروپا،
ساخت چین  2049کشور چین و اینترنت اشیا صنعتی کشور آمریکا .همچنین از کشورهای
شرقی جامعه پنجم ژاپن را مطرح کردیم ،به همین ترتیب کشورهای دیگر نظیر مالزی نیز
الگو و تصویر مالزی  2050میالدی را معرفی کرده اس��ت .مالزی یک کشور اسالمی است و
از لفظ توس��عه کمتر اس��تفاده میکند و الگوی خود را تحت عنوان Progressive Malaysia
2050معرفی کرده؛ و باالخره کش��ور ما هم الگوی اس�لامی ایرانی پیشرفت را میخواهد در
کنار الگوها و تصاویری که دنیا عرضه کرده ،مطرح و معرفی کرده اس��ت .به همین ترتیب،
الگو و تصویرس��ازی آینده دغدغه سایر کشورهای جهان بوده و اغلب کشورهای دنیا تالش
کردند تا سال  2050میالدی یا بیشتر ،تصویری از آینده برای خود ارائه دهند که به دنبال
چه هستند؟ و کجا میخواهند بروند؟ در اینجا ،یک نکته این است که هر کدام از این الگو و
تصویرها یک اسم یا مضمون جهتدهنده و یک شعار زیبا و جذاب هم دارند .مث ً
ال سنگاپور
اس��م ملت هوش�مند یا  Smart Nationرا برای جامعه آینده خود انتخاب کرده یا مالزی
اسم جامعه هوشمند یا  Smart Communityرا برای مالزی  2050انتخاب کرده ،ژاپنیها
هم اسم Super Smart Society
و جامعه انسانمحور را برای
ژاپنیها مفروض گرفتند که عصر بعدی سایبری -جامع��ه پنج��م خ��ود انتخاب
کر دهاند .بنابرای��ن الگوها باید
فیزیکی است ،آنها چند تعریف برای جامعه پنجم
اس��م داشته باشد ،با اسم است
ارائه دادهاند ،اولین تعریف میگوید امتزاج که جهت پیدا میکنند ،وقتی
حداکثری فضای سایبر و فضای فیزیکی ژاپن میگوید من انسانمحورم،
معلوم میش��ود انسانمحوری،
محوری��ت جامعه پنجم ژاپن خواهد بود یا س��نگاپور که میگوید که م��ن به دنبال Smart
 Nationهستم.
پیشینه و خاستگاه جامعه پنجم ژاپن
از این مقدمات که بگذریم ،من در این بخش تالش میکنم اول الگوی جامعه پنجم ژاپن
را به اختصار معرفی کنم و ببینیم چه داللتها ،درسها و آموزههایی برای ما دارد .مفهوم
جامع��ه پنجم ابتدا در س��ال  2016در پنجمین طرح و برنام��ه علم و فناوری ژاپن مطرح
و به تدریج توس��عه یافت و در س��ال  2017آبه ش��ینزو در نمایشگاه سبیت از این تصویر
تحت عنوان جامعه پنجم یا  Society 5رونمایی کرد .ژاپن میگوید اولین جامعه ،جامعه
ش�کار بود ،بعد وارد جامعه و عصر کشاورزی ش��دیم و بعد هم ژاپن وارد جامعه سوم
یعنی جامعه صنعتی شد ،در جامعه چهارم فناوری اطالعات آمد و وارد جامعه اطالعاتی
یا  Information Societyش��دیم .هر کدام از این جوامع یک مضمون کالن ،ویژگی بارز و
غالبی داش��ت .ویژگی اصلی جامعه شکار ،همزیستی انس��ان با طبیعت بود ،یعنی انسان
طبیعت را تخریب نمیکرد .در جامعه کش��اورزی ،انسان استقرار و سکونت یافت و مفهوم
سازمان ،Human Organization ،سازماندهی ،همکاری ،کارگروهی معرفی شد .در جامعه
صنعتی که مقارن با اختراع انرژی برق و الکتریسیته بود ،مفهوم صنعت ،تولید انبوه (Mass
 )Productionو تولید سفارشی انبوه ویژگی غالب و مطرح آن جامعه بود .جامعه چهارم یا
جامعه اطالعاتی دارای دو ویژگی و مضمون غالب بود ،یکی شبکهسازی و قدرت شبکه که
بر اساس قانون متکالف به ازای  nنود در شبکه n 2 ،ارزش ایجاد میکند؛ و دیگری مفهوم
داراییهای نامش��هود ،ناملموس ی��ا  Asset Intangibleدر جامعه صنعتی  %75داراییهای
س��ازمانها دارایی مش��هود و ملموس بود ،در حالی که در جامعه اطالعاتی بیش از %75
داراییهای سازمانها ،دارایی نامشهود و ناملموس است .حاال مضمون و مفهوم غالب جامعه
آینده یعنی جامعه پنجم چیس��ت؟ ? What is nextبه نظر ش��ما چه مضمونی را انتخاب
میکنند؟ بله ،مفهومی و مضمونی را که برای جامعه بعدی انتخاب میکنند انسان است
یعنی جامعه پنجم یک جامعه انسانمحور است .تصویر زیر ،سیر تکاملی جوامع از جامعه
شکار تا جامعه پنجم و نماد و لوگوهای هر یک را نشان میدهد.

اندیشه ورزی

الگوها و تصاویر آینده کشورهای پیشتاز

شکل  )1سیر تکاملی جوامع تا جامعه پنجم

اگ��ر دقت کنید برای هر عصر نماد و لوگویی گذاش��تهاند ،لوگویی که برای جامعه صنعتی
گذاش��ته ،کارخانه اس��ت ،لوگوی جامعه چهارم ،یعنی جامعه اطالعات��ی کامپیوتر و رایانه
اس��ت ،ول��ی وقتی ب��ه جامعه پنجم میرس��د ،نماد انس�ان را میگذارد چ��ون محور آن
انس��ان است و اس��می که متناس��ب با پارادایم آینده ،برای این جامعه انتخاب میکند هم
 Super Smart Societyاست.
مضامین راهبردی و تعاریف جامعه پنجم
ب��رای فهم بیش��تر جامعه پنجم ،از منظرهای مختلف مضامین راهب��ردی و تعاریف جامعه
پنج��م را ارائه میکنم ،تاکن��ون دو مفهوم و مضمون راهبردی از جامعه پنجم فهمیدیم که
یکی انس��انمحوری و دیگ��ری  Super Smart Societyاس��ت .ژاپنیها مفروض گرفتند که
عصر بعدی سایبری -فیزیکی است ،آنها چند تعریف برای جامعه پنجم ارائه دادهاند ،اولین
تعریف میگوید امتزاج حداکثری فضای سایبر و فضای فیزیکی (Advanced Fusion
 .)of Cyberspace and Physical Spaceبنابراین ما برای عصری داریم الگو میدهیم که امتزاج
حداکثری فضای س��ایبر و واقعی را داریم .نکته این است که الگوی ما باید به پارادایم آینده
جواب دهد ،برای مثال اگر در عصرکش��اورزی باشیم و بخواهیم برای آینده الگو دهیم ،باید
بدانیم عصر بعدی ،عصر صنعتی است و متناسب با آن الگو ارائهدهیم و اگر در عصر صنعت
هس��تیم ،باید بدانیم که عصر بعدی چیس��ت که برای آن عصر و متناسب با آن الگو دهیم.
بنابراین ژاپن میگوید که الگوی من باید به پارادایم جامعه سایبری -فیزیکی جواب دهد ،الگو
باید به پارادایم آینده جواب دهد .تعریف دوم ژاپن از جامعه پنجم این اس��ت ،توازن بین
پیشرفت اقتصادی و حل مس�ائل اجتماعی (Balance Economic Advancement with
 ،)the Resolution of Social Problemمیگوید من در جامعه چهارم دنبال س��ود ،بهرهوری
حداکث��ری و کار بیوقفه بودم و به مس��ائل اجتماعی کمتر توجه میکردم ،از آس��یبهای
اجتماع��ی غافل ب��ودم ،در جامعه چهارم همه به ش��دت کارزده ش��ده بودند ،میگوید من
میخواهم در جامعه پنجم توازن بین کار ،توس��عه و پیشرفت اقتصادی با مسائل اجتماعی
ایجاد کنم و به عبارتی به سوی یک جامعه انسانمحور ،یک جامعه انسانمحور ایجاد کنم.
ژاپن از منظرها و نماهای مختلفی الگوی جامعه پنجم را تعریف میکند ،نمای بعدی که از
جامعه پنجم ارائه میدهد ،یک جامعه رویایی و خالقانه ()Imaginary and Creative Society
است .تعریف سوم جامعه پنجم ،این است که برای هر کسی مستقل از جنسیت ،سن ،ملیت
و موقعیت فیزیکی ،کاال و خدمات مورد نیازش را به همان میزان ،در همان لحظ ه و در همان
محلی که میخواهد تأمین میکند.
پ��س یک یافته مهم در الگو و تصویرس��ازی آینده این ش��د که ما چن��د مضمون و مفهوم
راهبردی از الگ��و و تصویرمان
ارائ��ه دهی��م و تصوی��ر آینده
را ب��ا چند مضم��ون راهبردی تعریف سوم جامعه پنجم ،این است که برای
معرف��ی و ملم��وس کنی��م و
یک اس��م و ش��عار مشخصی هر کسی مستقل از جنسیت ،سن ،ملیت و
برای آن ارائ��ه دهیم Human .موقعیت فیزیکی ،کاال و خدمات مورد نیازش
 Center Society، Superرا به همان میزان ،در همان لحظ ه و در همان
 ،Smart Societyه��ر ک��دام از محلی که میخواهد تأمین میکند
این مفاهی��م و مضامین برای
وزارتخانهها و دس��تگاههای اجرایی جهتدهنده و معنادار اس��ت ،مث ً
ال برای نمونه Super
 Smartرا تبیین کنم ،در  2005دنیا دنبال دولت الکترونیک ،کسب و کار الکترونیک ،بهداشت
و درم��ان الکترونیک ،تجارت الکترونیک و به طور کلی انواع Eها یا  E-Xبود (E-Business,
…  ،)E-Commerce, E-Government, E-Health,در  2015فناوری  IOTو هوش که آمد که
دنیا روی هوش��مندها یا اسمارتها رفت و مفاهیم دولت هوشمند ،شهر هوشمند ،کارخانه
هوشمند ،و نظایر آن مطرح شد (Smart Government, Smart City, Smart Factory, Smart
ن مراحل بلوغ در بین متخصصان فاوا و س��ایبر یک تغییر پارادایم
 .)Buildingهر کدام از ای 
است و هر مرحله بلوغ ،قابلیتها و سرویسهای خاص خود را دارد .حاال ژاپن میگوید من از
 E-Businessبه  Smartآمدم ،از  Smartمیخواهم در افق الگو به  Super Smart Societyبروم.
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بنابراین وزیر ارتباطات میفهمد که چه معنایی ،چه جهتی و چه چیزی را باید دنبال کند و
میگوید  E-Businessنمیخواهم و پارادایم Super Smart Societyو قابلیتها و سرویسهای
آن را باید محقق کند.
اهداف جامعه پنجم ژاپن
نکته دوم تبیین اهداف ملموس و مشخص برای جامعه پنجم است .در این جامعه سه
ه��دف کالن را دنبال میکند،
یک��ی از اه��داف جامعه پنجم
یکی از اهداف جامعه پنجم آسایش و رفاه آس�ایش و رفاه برای همه و
برای همه و انتفاع همگانی است انتفاع همگانی است ،میگوید
در جامعه پنجم مستقل از چند
چیز همگان منتفع میشوند ،مستقل از سن ،جنسیت ،ملیت ،نژاد ،قومیت و موقعیت .یعنی
در جامعه پنجم برای من مهم نیس��ت .کودک و جوان هس��تی یا پیر ،زن هس��تی یا مرد،
ایرانی هستی ،ژاپنی هستی یا افغانی ،سیاه پوست یا سفید پوست ،مسلمانی یا یهودی یا ،...
در منطقه ش��مال کشور یا شهر سکونت داری یا دورترین نقطه جنوب ،در پایتخت هستی
یا دورترین ش��هر ،همه اینها همزمان و به طور برابر به س��رویسها و خدمات جامعه پنجم
دسترسی دارند و منتفع میشوند .حتی در این تصویر میبینید که تصویر حیوان و ربات را
هم گذاشته است ،میگوید فرق ندارد ربات باشد ،حیوان باشد یا انسان باشد ،همه اینها در
دسترسی به خدمات جامعه پنجم برابر و منتفع میشوند .پس یک هدفی که دنبال میکند
انتفاع برابر همگان است .سرویسهای جامعه پنجم مستقل از موقعیت در کل ژاپن یک جور
است و همه به طور یکسان منتفع میشوند ،از شمال تا مرکز تا جنوب ،فرقی نمیکند که
کجا ساکن هستی ،زندگی همه مملو از شادی ،نشاط و سرگرمی است (Everybody Happy
 .)and Funهدف دوم در جامعه پنجم ،رهایی انس�ان از کار زیاد و بهرهور کردن زمان او
اس��ت ،شما را از کار مس��تمر ،مداوم و بیقید و شرط آزاد میکنم ،زمان را برایتان بهرهور و
آزاد میکنم ( )Liberated from Cumbersome Work, Effectively Utilizing Timeو باالخره
هدف س��وم کیفیت باالی زندگی اس��ت یعنی یک زندگی خیلی راحت و مملو از ایمنی

و امنیت

(More Convenient,

 .)Safe and Secure Lifeدر هدف دوم در جامعه پنجم ،رهایی انسان از
ژاپن مردم در هر لحظه تنش کار زیاد و بهرهور کردن زمان او است

زلزله ،سیل یا مخاطره طبیعی
دارند ،این مخاطره طبیعی آرامش مردم را گرفته اس��ت ،در جامعه پنجم این مسئله را حل
و این تنش و ناآرامی مردم را برطرف میکنم ،بنابراین به دنبال یک جامعه پایدار ،تابآور یا
اصطالحا  Resilienceاست .یک جامعه تابآور .این اهدافی است که برای الگو و تصویر آینده
از جامعه پنجم خود ارائه میدهد.

شکل  )2اهدف جامعه پنجم ژاپن

کتاب «آن سوی دیوار» اقتصاد چین :آنچه هر کس باید بداند

تجارب پیشرفت
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این کتاب نوشته دکتر آرتور آر .کروبر بوده که توسط
س��عید اردکانزاده یزدی و آزادی اکبری ترجمه شده
و انتش��ارات امینالضرب آن را در سال  1397و 459
صفح��ه چاپ کرده که در زیر خالص��های از آن آورده
شده است:
چی��ن اقتص��اد جهان را فت��ح کرده اس��ت و در کنار
ایاالتمتحده ب��ه ابرقدرت اقتصادیای تبدیل ش��ده
که هر حرکت و تصمیمگیری این کش��ور ،پیامدهای
آشکاری در عرصههای تجاری و اقتصادی جهان دارد.
در ایران نیز چین هم شریک تجاری بزرگی محسوب
میشود و هم از نظر سیاسی اتحاد استراتژیکی با این
کشور برقرار کردهایم .اما همچنان کلیشههایی از اقتصاد
و ساختار داخلی چین در نظر ما است که باید با توجه
به واقعیتهای روز ،آنها را از ذهن بزداییم و با واقعبینی
به سراغ همکاری و تجارت با این غول آسیایی برویم.
کتاب آن س��وی دیوار از انتشارات دانشگاه آکسفورد،
یکی از منابع مهمی است که واقعیتهای اقتصادی و
سیاسی چین را به زبانی ساده و با تحلیلهایی مستند
به آمار و اطالعات ،در اختیار میگذارد .در این کتاب،
ابتدا ساختارهای سیاسی و اقتصادی چین شرح داده
میش��ود و روایتهایی تاریخی از توسعهی این کشور
طی  35س��ال اخیر ارائه میشود .سپس در فصلهای
بعدی ،ابعاد مختلف اقتصاد چین ،از توسعهی روستایی
و شهری ش��دن گرفته تا تأسیسات زیربنایی و انرژی
به دقت ش��رح داده میشود .شیوهی نویسنده به این
ترتیب است که ابتدا شرح وضعیت موجود در هر بخش
را ارائ��ه میکند و بعد به سیاس��تهایی که چین در
قبال این بخشها داشته میپردازد و در نهایت تالش
میکند نگاهی به آینده نیز داش��ته باشد و پیشبینی
کند که در سالهای پیش رو بخش مورد نظر در چه
ش��رایطی به سر خواهد برد .شیوهی نگارش کتاب به
قدری یک دست و منسجم است که گویی خوانندگان
با یک پازل از چین معاصر روبهرو هس��تند که در هر
بخش تکههایی از آن به بدنهی اصلی میپیوندد و در

نهایت ،تصویری از سیاست و اقتصاد چین جلوی چشم
مخاطب شکل میگیرد .نثر نویسنده نیز بدون همدلی
یا خصومت نگاشته شده است و بنابراین تصویری که
از چین شکل میگیرد میتواند تصویری قابل قبول و
بدون پیشداوری باشد .نویسنده در جایجای کتاب
میگوید که آمار ارائه ش��ده به وس��یلهی دولت چین
قابل اعتماد نیس��ت و تالش کرده است آمار دولتی را
با اطالعات ارائه ش��دهی مؤسسات دیگر مقایسه کند.
حتی ضمیمهای نیز به کتاب افزوده است که میگوید
چرا آمار دولتی ارائه ش��دهی چین قابل اتکا نیس��ت
و چق��در باید به آنها اعتماد کرد .آیا چین س��رانجام
به ق��درت اول اقتصادی جهان تبدیل خواهد ش��د و
ایاالتمتحده را پش��ت سر خواهد گذاشت؟ نویسنده
در آخری��ن فصل کتاب تالش میکند پس از تکمیل
تصویری که از چین ساخته ،به این سؤال پاسخ دهد .او
میگوید که این کار خیلی آسان نخواهد بود و با توجه
به واقعیت موجود در این کشور ،همچنان تا میانمدت
چین نمیتواند به نقش اول اقتصاد جهان تبدیل شود.

با این حال ،برنامه چین میتواند حرکت در این راستا
باشد .یکی از جالبترین نکتههای این کتاب این است
که پیشبینی کرده ش��ی جین پینگ در حال تالش
برای ادامهی حفظ خود در ساختار سیاسی چین است؛
این پیشبینی چند ماه پیش به وقوع پیوس��ت و شی
دورهی تاریخی قدرت خود را تا س��الهای بعد بسط
داد .ای��ن نکته نیز میتواند ش��اهد دیگری بر مدعای
معتبر بودن کتاب باشد.
این کتاب تالش��ی برای تش��ریح اینکه چطور اقتصاد
چین به جایگاه کنونیاش رس��یده است ،در سالهای
پیش رو چه مسیری را طی میکند و ظهور چین چه
معنایی برای دیگر کش��ورهای جهان دارد .این کتاب
با این هدف تألیف ش��ده که ب��رای عموم خوانندگان
مفید باشد؛ حتی کس��ی که عالقهی فراوانی به چین
و اثرگ��ذاری جهانی این کش��ور دارد ام��ا لزوماً دارای
زمین��هی تخصصی در حوزه چین یا اقتصاد نیس��ت.
یک اقتصاد ،ارگانیس��می پیچیده اس��ت که بر خالف
بازگویی داستان یک زندگی شخصی ،به راحتی خود
را در اختی��ار توصیف راویانش ،قرار نمیدهد .این کار
بیشتر شبیه یک پازل است؛ به عبارت دقیقتر ،پازلی
سه بُعدی که ش��کل قطعات آن مدام تغییر میکند.
ی��ک اقتصاد به جای اینکه س��اختاری ثابت مثل یک
مولکول ،یک آسمانخراش یا یک معادلهای ریاضی
باشد ،مجموعهای از نهادهای کمابیش جامد و آرایش
کمابیش مایع است که به وسیلهی افراد ایجاد میشود
تا قادرشان سازد به کاالها و خدماتی که میخواهند،
دس��ت یابند .طبیعت این نهادها و آرایشها عمدتاً به
وس��یلهی توافقات سیاس��یای تعیین میشود که در
میان گروههای مهم در یک جامعه حاصل میش��ود.
قدرت نسبی و منافع این گروهها ،در قالب یک ترکیب،
ط��ی زمان تغییر میکند؛ همانط��ور که آرایشهای
اقتصادی تغییر میکند .به عبارت دیگر ،بررس��ی امور
واقعی سیاس��ی ،معموالً کارآمدی اقتصادی آنها را به
همراه میآورد .برای سیاستگذاران اقتصادی ،این امر
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به این معنی اس��ت که آنها باید به بهترین نس��خهی
درجه دوم یا سوم برنامهی ایدهآل خودشان اکتفا کنند.
برای تحلیلگران این امر به این معنی است که توصیف
یک اقتصاد ،بیشتر یک هنر تاریخی است تا یک علم
طبیعی .اگر اقتصاد را یک علم تجربی در نظر بگیریم،
بیشتر فیزیولوژی است تا فیزیک .چین ،همچنین یک
ارگانیسم پیچیده است .این کشور ،مسلماً قدیمیترین
حاکمیت در جهان اس��ت که هستهی جغرافیاییاش
از اواخ��ر قرن شش��م پ��س از میالد ،وقت��ی که نظام
امتحانات معروف آن تأس��یس شد ،تقریباً پیوسته به
وسیلهی یک دیوانساالری خردگرا اداره میشده است.
قرنها ،دانش روی هم انباشته شده ،دربارهی اداره یک
حکوم��ت عظیم ،در کالم متمرک��ز اما در عمل کام ً
ال
تکهتکه ،بدون شک نقش مهم مداومی در یکپارچگی
سیاس��ی و اقتصادی این کش��ور داشته است .گذشته
از اینک��ه توصیف ی��ا کمی کردن ای��ن نوع حکومت
کردن چقدر سخت اس��ت ،هر ناظر خارجی ،بایستی
از ای��ن میزان توجه به دوام و کاردانی ش��روع کند که
از خصایص این نوع حکومت به شمار میرود .از سوی
دیگر ،ملت چین چنانکه ما آنها را امروز میشناس��یم
ملتی بسیار جوان اس��ت و تاریخش به زمان تأسیس
حکومت حزب کمونیست در سال  1949باز میگردد،
هم س��ازمان سیاسی و هم توس��عهی اقتصادیاش بر
پایهی استقراض عظیم خارجی بنا شده است .آگاهی
از وضعیت کشورهای مشابه و نیز کشورهای استقالل
یافته از شوروی و همس��ایگی با کشورهای توسعهای
ش��رق آس��یا ،برای درک اینکه چین چگونه به اینجا
رسیده ،گامی اساسی اس��ت .با توجه به مطالب بیان
ش��ده ،این کتاب را چنان س��امان یافته اس��ت که به
همهی عناوین اصلیای پرداخته شده که برای رسیدن
به درکی کامل از اینکه اقتصاد چین چطور کار میکند
و چرا در مس��یری که در آن هس��ت قرار گرفته ،نیاز

است .به همین ترتیب ،خطوط کلی تحول این کشور
را از س��ال  1979ترسیم شده است ،در آن زمان دنگ
ش��یائوپی دورهای را آغ��از کرد ک��ه آن را اصالح و باز
کردن درها مینامید .فصل نخس��ت ،با نش��ان دادن
آرایش اقتصاد سیاسی کلی چین ،پیشزمینههای الزم
را برای مطالعه ایجاد میکند .فصول  2تا  4بخشهای
فعالیت اقتصادی -کشاورزی ،صنعت و ساختن شهرها
و تأسیس��ات زیربنایی را توصیف میکنند که به طور
موفقیتآمیزی ،اساسیترین بخش توسعهی اقتصادی
چین بین سالهای  1980تا  2010بوده است .فصول
 5تا  8مسئلهای را تحلیل میکنند که میتواند دستگاه
عصبی اقتصاد نام بگیرد :سازماندهی بنگاههای تجاری
و نظامهای مالی ،پولی و انرژی .فصول  9تا  11تالش
میکنند دربارهی س��طوحی انس��انیتر بحث کنند و
نش��ان دهند که چه چالشهایی ب��ه احتمال زیاد در
دهههای پی��ش رو ،از ضروریترین مس��ائل خواهند
ب��ود :تغییر در جمعیتشناس��ی و بازار نی��روی کار،
ظهور اقتصاد مصرفی و مشکالت اجتماعی که عمدتاً
ش��امل نابرابری و فساد اس��ت ،به احتمال بسیار زیاد،
توافقات سیاس��ی اصلی را از بین خواهد برد .دو فصل
آخر این کتاب ،به موضوع استراتوسفر (بخشی از جو)
باز میگردد و به دو س��ؤال بزرگی میپ��ردازد که در
بحثهای عمومی کنونی دربارهی چین ،دست باال را
دارن��د .فصل  12بخت چین را برای یک انتقال موفق
از نوعی رش��د ناشی از تجهیز منابع که از سال 1979
از آن بهره میبرد ،به ش��کلی از رش��د ناش��ی از بازده
منابع که اکنون به آن نیاز دارد ،ارزیابی میکند .فصل
پایانی نیز ارزیابی میکند که ظهور چین به عنوان یک
قدرت اقتصادی چه معنایی برای بقیه جهان دارد .برای
منطبق کردن همه این مواد خام با کتابی مختصر که
خوانن��ده را آگاه کند ،بدون اینکه او را زیر تلی از داده
و مدارک مدفون س��ازد ،طبیعتاً نویس��نده باید تا حد

آگاهی از وضعیت کشورهای مشابه و
نیز کشورهای استقالل یافته از شوروی و
همسایگی با کشورهای توسعهای شرق آسیا،
برای درک اینکه چین چگونه به اینجا رسیده،
گامی اساسی است

زیادی دست به سادهسازی بزند؛ هر چند که نویسنده
امیدوار است که به روشی این کار صورت نگرفته باشد
که موجب ش��ود متخصصان در هر صفحه سرخورده
شوند .مخاطرهی خاص این نوع کار جاگذاری این تأثیر
است که توسعهی اقتصادی چین ،حاصل یک برنامهی
طراحی ش��ده از قبل بوده و در هر مرحله به وسیلهی
مقامات زیرکی که دانش��ی قطعی از پیامدهای اعمال
خود داش��تهاند ،نظارت شده است .چنین امری البته
مضحک است :داستان اقتصاد چین با نبردهای بیامان
بین گروههای رقیب ایجاد شد ،با تصمیماتی که تحت
وضعیتهای اضطراری با اطالعات ناکامل گرفته شد،
با اصالح همراه با تأخیر و ناقص خطاهای گذش��ته و
دور خود چرخیدنهای پیوستهی میلیاردها نفر که در
جستجوی منافع شخصی خود بودند .خوانندگانی که
خواهان این نوع جزئیات هستند باید به پیشنهادهای
آخر کتاب برای خواندن منابع بیش��تر مراجعه کنند.
مقامات چینی دوست دارند که در انظار عمومی اصالح
اقتصادی را روندی همچون رد ش��دن از رودخانهها با
احس��اس کردن س��نگها توصیف کنند .این استعاره
درست اس��ت ،اما بیش از اندازه آرام و بیپیرایه است.
در خف��ا ،یکی از مقامات یک بار قبول کرد که اصالح
اقتصادی ،بیشتر ش��بیه به راه رفتن روی یک طناب
باریک بر فراز یک جهنم بیانتها اس��ت و طناب پشت
سر شما نیز روی آتش قرار گرفته است.

جایگاه اخالق در تجارب جهانی از گفتمان توسعه
دکتر نعمت اله اکبری (استاد دانشگاه اصفهان)
مینا ابوطالبی

کاربرد اخالق در فرآیندهای عملی
تصمیمگیری در مورد توسعه سبب میشود که
منابع انسانی و مادی تخصیص یافته در زمینه
توسعه بتواند نتایج متناسبی را منعکس کند

دوم آثاری هستند که اغلب در رویکرد نهادگرایی ظهور
کرده و در آنها مفاهیم دیگری به عنوان مرکز توس��عه
مطرح میشود و میتوان رابطه اخالق را با آن مفاهیم
ردیابی کرد .به طور کل ،از ارزیابی دقیق هر دو دسته
آثار مشخص میشود که توسعه هم در حوزه نظری و
هم در مبحث سیاستگذاری ،با مسائل مرتبط با رفاه
و ترجیحات اش��خاص و عدالت پیوند خورده اس��ت و

دیدگاه

اخالق به دالیل مختلف و به شیوههای
متعدد میتواند بر توسعه اثر بگذارد و
در بس��یاری از نظریات برجس��ته توسعه میتوان این
مفهوم را ردیابی کرد .این آثار میتوانند به دو دس��ته
تقس��یم شوند .دس��ته اول نظریاتی هستند که تحت
عنوان «اخالق توس��عه» ش��ناخته ش��دهاند و در آنها
موضوعات اخالقی به یک هدف مشترک برای توسعه
و به عنوان مفهوم مرکزی آن تبدیل شده است .دسته

بنابراین در هر دو ح��وزه ،موضوعات اخالقی حداقل،
پیشزمینه نظریه را شکل میدهند.
معموالً در نظریههای اقتصادی متعارف از توس��عه در
دویست سال گذشته ،به صورت مستقیم از ارزشهای
اخالقی صحبتی به میان نیامده است .اما در دهههای
اخیر ،این رویکرد مورد تردید جدی قرار گرفت و برخی
اقتصاددانان بزرگ ،به مطالعه رابطه بین توس��عه و
از
ِ
اخ�لاق پرداختند و آثار فراوان و ارزش��مندی در این
زمینه به وجود آمده است.
از این آثار مشخص میش��ود که توسعه هم در حوزه
نظری و هم در مبحث سیاستگذاری ،با مسائل مرتبط
با رفاه اشخاص و عدالت پیوند خورده است و بنابراین
در هر دو حوزه ،موضوعات اخالقی یک پیشزمینه را
شکل میدهند .بنابراین برای توضیح دقیق چگونگی
ارتب��اط تنگاتنگ میان اخالق و اقتص��اد ،باید تالش
فراوانی صورت گیرد که در زیر به آنها اشاره شده است:
الف) کاربرد اخالق در فرآیندهای عملی تصمیمگیری
در مورد توسعه سبب میشود که منابع انسانی و مادی
تخصیص یافته در زمینه توسعه بتواند نتایج متناسبی
را منعکس کند.
ب) تبیی��ن ارزشها در کوش��شهای نظری توس��عه
میتواند روشن کند که پرداختن به موضوعات ارزشی
به هیچ وجه به منزله تنزل ارزش علمی این نظریهها
نیس��ت ،بلکه به عنوان راهگشایی برای فهم بهتر آنها

است.
ج) پرداختن به اخالق در مباحث توس��عه به مثابه در
نظر گرفتن مالحظات زیس��تمحیطی و دیگر منافع
اکثریت در توسعه  -چه در سطح ملی و چه در سطح
بینالمللی -است.
د) در ش��رایطی ک��ه گروههای جامع��ه ،ویژگیهای
فرهنگی و ارزشی متفاوتی دارند ،تعریف آنها از منافع
میتواند در تضاد با یکدیگر باش��د و در نتیجه مانعی
برای توسعه ایجاد میشود .تأکید بر تعریف هماهنگ
با توس��عه از اخالق میتواند تأکید بر اصول مشترکی
باشد که تکیهگاهی برای تعامل سازنده و اجماع افراد
از گروههای مختلف فراهم آورد و در رفع موانع توسعه
نقش تعیین کننده داشته باشد.
ه) در نهایت باید به سخن کراکر ( )1997توجه داشت
که سوءاستفاده از موازین اخالقی به مثابه ابزاری برای
فریب خود و دیگران یا برای توجیه اقدامات غیرعادالنه
از سوی طبقات حاکم از چالشهای موضوعات اخالقی
است که باعث میشود اخالقگرایان همان نقشی را بر
عهده بگیرند که واعظ��ان در زمان بردهداری بر عهده
داشتند یعنی تالش میکردند که برای ثروتمندان یک
وجدان آسوده و برای قربانیان تسکین و آرامش روحی
ایج��اد کنند .مواجهی خردمندانه با چنین مواضعی از
کاربردهای تالشه��ا در زمینه بیان رابطه مثبت بین
اخالق و توسعه است.
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راهبرد “تولید بدون کارخانه” الگویی در راستای جهش تولید
دیدگاه

دکتر محمدرضا رضوانی
اش�اره :مطال��ب تنظیم��ی ب��ا موضوع
"تولی��د ب��دون کارخانه" ،که مس��تلزم
تالش مشترک ش��ركتهاي دانشبنیان
و تكنولوژيمح��ور ب��ا ش��رکتهای
فرایندمحور اس��ت ،در راس��تای نامگذاری سال  1399از
س��وی رهبر حکیم و فرزانه انقالب اس�لامی حضرت امام
خامن��های مدظلهالعالی به عنوان س��ال "جه��ش تولید"
و با هدف تبیین راهبردهای تحقق ش��عار س��ال و تنظیم
سیاستهای اقتصادی و تولیدی مبتنی بر اقتصاد مقاومتی،
تدوین شده است.
امروزه در س��اختار توليد محصوالت ،گام اولیه برای تولید،
مش��روط و محدود به تجهيزات سخت افزاري نیست .بلکه
نياز به دانش��ی است تا توليد و محصول مولد را شكل دهد.
بر اين اساس با دو گروه از شركتها مواجه هستیم .گروهی
كه فرایندمحور بوده و فقط با فرآيند توليد س��ر و کار دارند
و در مقاب��ل ش��ركتهايي ك��ه در گروه دانشبنی��ان قرار
میگیرند و فقط به دان��ش تولید ،روش تولید و تكنولوژي
توليد میپردازند و براي س��اخت محصول ،به كارخانهها و
ش��رکتهای فرایندمحور س��فارش و یا پیشنهاد میدهند.
طب��ق اي��ن رویک��رد و دس��تهبندي جديد ،ش��ركتهاي

تولید بدون کارخانه ،روش نوین در مدیریت
کسبو کار محسوب میشود که بر توسعه
تکنولوژی ،دانش و مهندسی تولید متمرکز است
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دانشبنی��ان و تكنولوژيمحور را در گ��روه توليدكنندگان
قرار ميدهند .اين ش��ركتها ،توليد دانش متناسب با نياز
بازار و در كنار آن ،ایجاد ش��بكههاي تولید و بازاريابي را با
هدف تجاریسازی ایده و محصول ،در اولویت فعاليتهاي
خود قرار ميدهند اما لزوما كارخانهاي براي توليد ندارند .با
توسعه فعالیتهای شركتهاي دانشبنيان ،شیوه جدید و
مدرنی از توليد ،ارائه شده و راه نجات صنايع را روش "توليد
بدون كارخانه" و "مديريت علمي توليد" ،پیشنهاد کردهاند.
در ای��ن روش ،دو اصل اساس��ي در تولید ،یعنی "طراحي و
مهندس��ي" و "فرآیند توليد" ،از هم تفکیک شده و هر یک
به مجموعه مجزایی تبدیل میش��وند .بدین ترتیب ،تولید
بدون کارخانه ،روش نوین در مدیریت کسبو کار محسوب
میشود که بر توس��عه تکنولوژی ،دانش و مهندسی تولید
متمرکز اس��ت .با اس��تفاده از این روش ،انعطافپذیری در
برابر تغییرات محیطی بازار ،ممک��ن خواهد بود و میتوان
محصوالتی مطابق با س�لایق و تقاضای ب��ازار و همچنین
مبتنی بر بازارهای هدف صادراتی را نشانه گرفت.
تولید بدون کارخانه ،برای محصوالتی که با ویژگیهای تنوع
در تولیدات ،عمر کوتاه محصول ،تغییر س��ریع تکنولوژی و
تغییرات ش��دید بازار مواجه هستند ،با مزیت زیادی همراه
است .امتیاز بزرگ تولید بدون کارخانه ،حذف سرمایهگذاری
و موازیکاری در بخش تولید است که این امر با بهرهگیری
از ظرفیته��ای بالق��وه و زیرس��اختهای موج��ود ،میزان
بهرهوری را باال برده و میزان هزینه تولید را کاهش میدهد.
تولید ب��دون کارخانه در واقع سیس��تم و ش��رایطی ایجاد
میکند که برای تولید یک محصول به سرمایهگذاری جدید
احتیاج نباش��د و بتوان با استفاده از زیرساختهای موجود،
ظرفیتهای بالقوه را به بالفعل تبدیل کرد.
ه��دف و اولویت اصل��ی صنعت در تولید ب��دون کارخانه،
رس��یدن به صرفه اقتصادی و رویکرد جدیدی در راستای
رقابتپذیر شدن س��ازمانهای تولیدی است .از بعد اثرات
کالن اقتصادی نیز ،به کارگیری ظرفیتهای بالاس��تفاده
مل��ی ،جلوگیری از ات�لاف منابع ،افزای��ش تولید و درآمد
بنگاههای تولیدی ،افزایش بهرهوری ،اش��تغال ،درآمدهای
مالیاتی ،صادرات ،افزایش تولی��د ناخالص ملی ،همچنین
توسعه رفاه اجتماعی و فردی را موجب میشود.
تولی��د ب��دون کارخان��ه ،اس��تراتژی کس��ب و کار بر پایه
برونس��پاری فرآیندهای تولید ،با تاکید بر مدیریت علمی

تولید و ایجاد ش��بکه تامین و توزیع به منظور دس��تیابی
ب��ه مزیته��ای رقابتی تولید اس��ت .به عب��ارت دیگر ،در
این اس��تراتژی ،واگذاری فعالیتهای مدیریتی و عملیاتی
س��ازمان به کارگاهها و شرکتهای دیگر ،تحت نام تجاری
مش��خص ،در راس��تای کاهش هزینهها و ریس��ک تولید،
تمرکز بر فعالیتهای رهبری در سازمان و با هدف افزایش
بهرهوری و کس��ب ت��وان رقابتی ،ص��ورت میگیرد .از این
جهت کشورهای صنعتی و پیشرفته ،تکنولوژی خود را در
س��ایر کش��ورها به محصول تبدیل میکنند تا هزینه تمام
ش��ده را کاهش دهند و این موضوع در تمام دنیا مرس��وم
شده است و شرکتهای موفق و با عالئم تجاری مطرح ،از
این روش پیروی میکنند.
تولید بدون کارخانه از طریق برونسپاری تولید ،اثربخشی
چشمگیری در فرآیند تولید ،سرعت تولید ،جهش تولید و
ش خوشههای صنعتی خواهد داشت.
حتی در تولید به رو 
مفهوم خوشه صنعتی اشاره به مجموعهای از بنگاهها دارد
که محصوالت مش��ابهی را تولید میکنن��د و یا در صورت
تولید محصوالت غيرمشابه ،در پژوهش ،بازاريابي يا توزيع،
مکمل يکديگر هستند .به عبارت دیگر ،همجواری واحدهای
مشابه یا مکمل در یک ناحیه و تشکیل خوشههای صنعتی
و ش��بکه یکپارچه تولیدی ،نوعی از همکاریهای مشترک
در آموزش ،مش��اوره ،بازاریابی و فروش ،تامین مواد اولیه،
قطع��ات مصرفی ،ش��کل میگی��رد .همچنین ب��ه لحاظ
برخ��ورداری از نیروی کار ماهر ،ناوگان حمل و نقل ،بیمه،
خدمات مالی و اعتباری و انتقال س��ریع تجارب و گردش
آس��ان اطالعات ،ب��ه کاهش هزینهها ،کارای��ی و بهرهوری
بیش��تر میانجامد .در واقع ،ایجاد همکاری تجاری در بین
ش��رکتها ،باعث کاهش هزینههای تامین مواد و قطعات،
کاه��ش زمان تولی��د ،افزایش ت��وان رقابت��ی و در نهایت
افزایش س��ودآوری آنها میگردد .ع�لاوه بر موارد فوق ،در
خوشههای صنعتی و یا روش تولید بدون کارخانه ،با توزیع
س��رمایهگذاری و تقس��یم فعالیت بین واحدهای متعدد و
استفاده از امکانات و منابع سایر واحدهای تولیدی ،ریسک
فعالیت مرتبط با انواع ریس��ک (ریسک مالی ،ریسک بازار،
ریس��ک تجاری ،ریسک سرمایه ،ریس��ک نیروی انسانی،
ریس��ک سیاس��ی ،ریس��ک مدیریتی) را کاهش و توجیه
اقتص��ادی فعالیت را افزایش میدهد .ضمن اینکه به دلیل
وجود همکاریها و رقابتهای بین بنگاهی ،نوآوری و خلق
ایدههای نو گسترش یافته و این موضوع باعث خواهد شد
که با ایج��اد مزیتهای رقابتی ،زمین��ه فعالیت در عرصه
جهانی شدن مهیا شود .به طور کلی ،برونسپاری رفتارهای
تولیدی به ی��ک تولیدکننده ،از صرف هزینههای اضافی و
اتالف منابع جلوگیری میکند .همچنین با توجه به ماهیت
کس��ب و کارهای مبتنی بر تولید ب��دون کارخانه ،نیاز به
س��رمایهگذاری زیاد و جدید نیست و افرادی که ایدههای
نو دارند ،میتوانند از این طریق محصول مورد نظر خود را
تولی��د کنند .از زاویه دیگر ،مبانی علمی و نظریه رقابت در
کنار رفاقت و همکاری واحدها ،در ماهیت و اهداف تشکیل
تعاونیه��ا نیز مش��اهده میکنیم .در واق��ع ،ایجاد نهضت
همکاری و سازمان همکاری ،اساس فعالیتهای تعاونیها
است .تعاون و تعاونی ،اجتماع مستقل اشخاصی است که به
منظور تامین نیازها و اهداف مشترک اقتصادی ،اجتماعی
و فرهنگ��ی خود ،در چارچوب مالکیت مش��اع ،با یکدیگر
توافق و همکاری دارند .در بیان اهمیت تعاون؛ اصل چهل
و چهارم قانون اساس��ی کش��ور ،نظام اقتصادی جمهوری
اسالمی ایران را بر پایه سه بخش دولتی ،تعاونی و خصوصی
قرار داده است .توصیههای راهبردی حضرت امام خمینی
رضوان اهلل تعالی علیه در این خصوص ،اش��اره به این مهم
دارند که" :برای ترقی و تعالی کش��ور ،به روح تعاون ادامه
دهید" .همچنین رهبر معظم انقالب حضرت امام خامنهای
مدظله العالی ،تاکید به این مطلب دارند که" :تعاون چشمه
جوشان اشتغال اس��ت و میتواند جلوی بیعدالتی را سد
کند" .به طور کلي مفهوم ش��بکه در تولید بدون کارخانه،
ب��ا گروههاي��ی از بنگاهها که مناب��ع و ظرفيتهاي خود را
به اش��تراک ميگذارند ،مرتبط اس��ت .امروزه شبکهسازی
واحدهای صنعتی ،تجاری ،مش��تریان و مصرفکنندگان،

مراک��ز تحقیق��ی و دانش��گاهها ،به منظور بهرهب��رداری از
فرصته��ای فناوری و بهبود قابلیته��ا ،از جایگاه ویژهای
برخوردار است .ش��بکهها به عنوان راهکاری مناسب برای
تخصیص منابع و بهرهبرداری بهتر از سرمایههای ملی ،در
ی پنجس��اله توسعه کشور و همچنین مورد توجه
برنامهها 
سیاس��تگذاران و مدیران حوزه علم و فناوری کشور قرار
گرفته است .صنایع الکترونیکی و الکتریکی ،لوازم خانگی،
صنایع غذایی و دارویی ،ماشینسازی ،تجهیزات و قطعات
خودرو ،از جمله مصادیقی از شبکهها و شرکتهای موفق
ایران هس��تند ک��ه تولید ب��دون کارخان��ه را تجربه کرده
و بخ��ش س��اخت کاال و محص��ول خود را ب��ه طور کامل
برونسپاری کردهاند .بر اس��اس مفاهیم مطروحه“ ،تولید
بدون کارخانه” ،به معنای ح��ذف کارخانه از فرایند تولید
نیس��ت ،بلکه از طریق برونسپاری و توزیع فعالیتها بین
بنگاهها ،میزان دغدغهها ،مشکالت و ریسک فعالیت ناشی
از سرمایهگذاری و کارخانهداری را به حداقل میرساند .در
این راستا و به موازات تولید بدون کارخانه ،ایجاد و توسعه
تعاونیه��ا در ابعاد گوناگون و ان��واع مختلف تعاونی نیز به
عنوان یکی از مهمترین راهبرد در بسیج امکانات و استفاده
بهینه از ظرفیتهای موجود ،کاربرد دارد.
برای تحقق مراتب فوق و به منظور تحقق ش��عار س��ال و
جهش تولید ،موارد زیر ،مورد پیشنهاد است:
* تس��هيل فعالي��ت “توليد ب��دون کارخانه” با رس��ميت

امتیاز بزرگ تولید بدون کارخانه ،حذف
سرمایهگذاری و موازیکاری در بخش تولید
است که این امر با بهرهگیری از ظرفیتهای
بالقوه و زیرساختهای موجود ،میزان
بهرهوری را باال برده و میزان هزینه تولید را
کاهش میدهد
شناختن و رفع برخي محدوديتها ،استانداردسازی جریان
تولید و صدور مجوزهاي قانوني مرتبط ،انجام شود و فعاالن
اقتصادی در این عرصه ،حمایت شوند.
* تقویت ارتباط دانش��گاه با صنعت و جامعه ،به طوری که
در راس��تای تکمیل زنجیره ارزش و رفع حلقههای مفقود
می��ان فناوری ،دانش فنی و بازار و با رویکرد حل مس��ئله
برای رونق کس��ب و کار مبتنی ب��ر دانش و جهش تولید،
هدفگذاری شود.
* ایجاد و توس��عه کانونه��ای هماهنگی دانش ،صنعت و
بازار ،که با مشارکت نمایندگان ارکان اصلی چرخه اقتصاد
دانشمحور از جمله مراکز دانش��گاهی و پژوهشی ،مجامع
صنفی و حرف��های ،بنگاهها ،متقاضیان فناوری و نوآوری و
نمایندگان بخشهای دولت��ی و حاکمیتی ،در یک زمینه
تخصصی مشخص فعالیت میکنند و در قالب یک تشکل
غیردولتی و غیرتجاری طبقهبندی میشوند ،نقش مهمی
در راستای جهش تولید ایفاء خواهد شد.
ت پارکهای علم و فناوری و شرکتهای
* استفاده از ظرفی 
دانشبنی��ان ،در راس��تای جهش تولید ،ضروری اس��ت به
نح��وی که نیازها در حوزه فعالیتهای تولیدی و اقتصادی
مش��خص و تالش خالقان��ه و نوآورانه ب��رای تامین نیاز و
الزامات تولی��د و منابع مورد نیاز ،ب��ا رویکرد به کارگیری
ظرفیته��ای داخلی و اعمال سیاس��تهای کالن اقتصاد
مقاومتی ،صورت گیرد.
* ایج��اد نهضت همکاری و س��ازمان هم��کاری ،از طریق
توس��عه تعاونیها در ابعاد مختل��ف و زمینههای گوناگون،
به عنوان راهبرد مهم برای جهش تولید و به موازات روش
تولید بدون کارخانه ،مورد تشویق و حمایت قرار گیرد.
ت از فعاالن اقتصادی و زمینهسازان جهش تولید،
* حمای 
از طری��ق تعیین مش��وقهای قانونی و اعمال آن توس��ط
وزارتخانهها ،س��ازمانها و مراج��ع ذيربط از جمله وزارت
اقتصاد ،وزارت علوم ،تحقیق��ات و فناوری ،وزارت صنعت،
معدن و تج��ارت ،وزارت تعاون ،کار و رفاه اجتماعی ،مورد
توجه قرار گیرد.
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چالشها و الزامات پیادهسازی الگوی اسالمی ایرانی پیشرفت
دیدگاه

دکتر مصطفی جعفر پیشه فرد ،دکتر محمد سعید جبل عاملی

الگوی اس�لامی ایرانی پیش��رفت ،يك سند باالدستى نس��بت به همهى اسناد
برنامهاى كش��ور و چشماندازها و سیاس��تگذاریهای کالن كشور خواهد بود.
يعنى حتى چش��ماندازهاى بيستساله ،اس��ناد برنامهای و سیاستهای كالن
كش��ور ،بايد از اين الگو پيروى كند و در درون اين الگو تعریف و تدوین ش��ود.
س��ند الگوی پایه در حال گذار از فرآیندی اس��ت که حاصل آن الگوی اسالمی
ایرانی پیشرفت خواهد بود .در این فرآیند ،دستگاه سیاستگذاری کالن کشور،
بخش قانونگذاری ،دس��تگاه اجرایی ،شوراهای عالی و جامعه نخبگانی و آحاد

مردم ،بازیگران اصلی هستند و در مرحله پیادهسازی و اجرا نیز همین بازیگران
نقشآفرینی خواهند کرد .یکی از عوامل مؤثر بر موفقیت و کارآمدی این فرآیند،
بازآرایی و چینش مناسب مخاطبان کلیدی و تعیین نقش و جایگاه و رابطه هر
یک با دیگری و نیز باز تعریف نقش راهبردی آنها در شکلگیری دولت اسالمی
و جامعه اسالمی به معنای واقعی کلمه است و با توجه به اهمیت جایگاه نظارت
همگانی در شکلگیری و استمرار نظام اسالمی ،تضمین موفقیت این روند ،خود
مس��تلزم نظام نظارت همگانی مبتنی بر امر به مع��روف و نهی از منکر بر روند
اجرای الگوی اسالمی ایرانی پیشرفت از سوی آحاد مردم است.

الگوی اسالمی ایرانی پیشرفت و سبک زندگی محیطزیستی

رواج مصرفگرایی هنگامی که در کنار وضعیت
نابسامان و آسیب دیده محیطزیست ایران قرار
میگیرد ،نشان دهندهی عدم همخوانی شرایط
زمینهای -اجتماعی و طبیعی است

سبک زندگی محیطزیس��تی مسئوالنه چیست؟ چه
عواملی برداش��تن یک س��بک زندگی محیطزیستی
تأثیر میگذارند؟ الگوی اس�لامی و ایرانی برای سبک
زندگی محیطزیستی چیس��ت؟ تکنگاشت حاضر از
این حیث حائز اهمیت اس��ت که جامعه ایرانی ،مدام
در معرض تبلیغات داخلی و خارجی اس��ت که سبک
زندگی وابسته به عادت و نادیده انگاری و راحتطلبی
را ترویج میکن��د .رواج مصرفگرایی هنگامی که در
کنار وضعیت نابس��امان و آس��یب دیده محیطزیست
ایران قرار میگیرد ،نش��ان دهن��دهی عدم همخوانی
ش��رایط زمینهای -اجتماعی و طبیعی اس��ت .امروزه
و در ش��رایطی که جهان غرب ،خس��ته از فردگرایی،
اومانیس��م و مادیگرایی افراطی است ،بارقههای امید
در نتیج ه بازگش��ت به دین و اصل خویش��تن نمایان

شده و از جمله ،راهکارهای دینی و اخالقی برای حل
بحرانها و مش��کالت محیطزیس��تی نیز مطرحشده
اس��ت .به نظر میرسد ،دین اسالم که کاملترین دین
برای بش��ریت است ،نگاهی تعادلگرا به بحث انسان و
محیطزیس��ت دارد .در بخش مبانی تکنگاش��ت و با
همین رویکرد ،ابتدا تجربیات کشورهای پیشرفته در
عمومیت بخشیدن به سبک زندگی مسئوالنه نسبت
به محیطزیس��ت مورد توجه قرار گرفت و س��پس با
توجه به موضوع این تکنگاشت ،تجربیات کشورهای
مس��لمان همچون مالزی و ترکیه در خصوص تقویت
حس مسئولیتپذیری در سبک زندگی محیطزیستی
بیان ش��د و در نهایت پیش از جمعبندی ،چند نمونه
از تحقیق��ات داخل��ی که ب��ا موضوع س��بک زندگی
محیطزیس��تی انجام شد ،مطرح شد .در بخش مبانی
نظری این تکنگاش��ت ،ابتدا مفاهیمی مانند س��بک
زندگی ،س��بک زندگی پایدار و سبک زندگی اسالمی
تعری��ف ش��دند .در ادامهی تکنگاش��ت ،ب��ا در نظر
گرفتن اهداف و س��ؤاالت تحقیق ک��ه همان جایگاه
دین اسالم در س��بک زندگی مسئوالنه و دیدگاههای
متفک��ران غربی در خص��وص مس��ئولیتپذیری در
حفاظت از محیطزیست بود ،آراء متفکران مسلمان در
خصوص اس�لام و محیطزیست از یک طرف و مکاتب
محیطزیس��ت در غرب ،که در حوزه جامعهشناس��ی
محیطزیس��ت تعامل انسان و محیطزیس��ت را مورد
توج��ه قرار داده بودند ،تش��ریح ش��د .ع�لاوه بر این،
دس��تاوردهای هر دو دیدگاه نیز با هم مقایس��ه شد.

معرفیتکنگاشت

این تکنگاش��ت نوش��ته دکتر صادق صالحی و زهرا
پازوکینژاد بوده که توسط انتشارات مرکز الگو در 109
صفحه و سال  1398منتشر شده که در زیر خالصهای
از آن آورده شده است:
در عصر حاضر ،زندگی انسانها از سبکهای مختلفی
پیروی میکند و این س��بکها در عرصههای مختلف
از جمله محیطزیس��ت نمایان اس��ت .ع�لاوه بر این،
سبک زندگی محیطزیستی همانند سایر ابعاد زندگی
انسانها ،تحت تأثیر انگاره مسلط اجتماعی هر جامعه
اس��ت .با توجه با تسلط الگوی دینی در جامعه ایرانی،
بررسی ابعاد مختلف و ش��ناخت نسبت الگوی ایرانی
اس�لامی پیشرفت و سبک زندگی محیطزیستی الزم
است .در تکنگاش��ت حاضر ،در بخش مقدمه و بیان
مسئله ،وضعیت ایران در دو دوره پیشامدرن و مدرنیته،
از نظر وضعیت محیطزیستی و نگرش طبیعتمحوری
و انس��انمحوری مورد بررس��ی قرار گرفتن��د .اهداف
مورد نظر در این تکنگاش��ت عبارت بودند از :بررسی
سبک زندگی در ایران به لحاظ محیطزیستی؛ تعریف
و مقایس��ه س��بک زندگی محیطزیس��تی اسالمی و
غربی؛ تبیین س��بک زندگ��ی مس��ئوالنه در ایران و
تعری��ف الگوی پایه اس�لامی و ایرانی س��بک زندگی
محیطزیس��تی .بر این اس��اس اه��داف مذکور تالش
شد تا به این س��ؤاالت پاسخ داده شود :سبک زندگی
محیطزیس��تی در ایران چگونه است؟ جایگاه دین در

همچنین رویکردهایی که ارتباط نزدیکتری با بحث
س��بک زندگی محیطزیستی داش��تند مانند جامعه
مصرفی و مصرف پایدار و شهروندی محیطزیستی نیز
مطرح شدند .در ادامه و پیش از شناسایی عوامل مؤثر بر
سبک زندگی محیطزیستی ،روش تحقیق مورد بحث
قرار گرفت .پژوهش حاضر نوعی پژوهش نظري بود و
جزء مطالعات اسنادی محسوب میشود .این تحقیق از
نوع تحقیقات کیفی میباشد که برای انجام آن از روش
پژوهش اس��نادی استفاده ش��د .برای بسط دیدگاه و
تعیین دامنه پژوهش ،بررسیهای اکتشافی انجام شد.
پس از جمعآوری اطالعات اولیه و مشورتهای علمی،
هم با ادبیات و واژگان تخصصی موضوع آشنایی حاصل
شد (س��بک زندگی /محیطزیس��ت /الگوی پیشرفت
اس�لامی -ایرانی /علم) .جهت مسیر پژوهش و حوزه
مطالعاتی مشخص شد .محل دسترسی به دادهها شامل
کتابخانه ،سازمانهای پژوهشی مانند سازمان حفاظت
از محیطزیس��ت ،س��ایتهای مرتبط با انتشارات آثار
پژوهشی مانند جهان دانشگاهی ،سایتهای خارجی
مانند گوگل اسکوالرش��یپ ،مرکز الگوی اس�لامی و
ایرانی پیش��رفت و جستجوی آزاد بر اساس مفاهیمی
مانن��د (Life Style/ Environment/ Environmental

)Behavior/ Islamic Patterns of Development

بود .تحقیق حاضر عمدتاً بر اس��اس جمعآوری دادهها
با استفاده از روش کتابخانهای و بهرهگیری از کتابها
دین اسالم که کاملترین دین برای بشریت
است ،نگاهی تعادلگرا به بحث انسان و
محیطزیست دارد

و مقاالت تائید ش��ده داخلی و عمدتاً خارجی صورت
گرفت .پس از گردآوری اطالعات ،برای تدوین گزارش
پژوهش از روش نگارش استفاده شد .در بخش تبیین
سبک زندگی محیطزیستی ،مجموعه عوامل مؤثر به
چند دسته تقسیم شدند و سپس ،زیرمجموعه عوامل
نیز معرفی و تشریح شدند .این عوامل عبارت بودند از
عوامل جمعیتشناختی ،اجتماعی ،فرهنگی ،سیاسی
و اقتصادی .در بخش پیش��نهادها نیز برای اش��اعه و
عمومیت س��بک زندگی محیطزیس��تی مسئوالنه با
رویکرد اسالمی ،عالوه بر بیان پیشنهادهایی در حوزه
ش��هروندی ،نهادهای اجرایی و کارگزاران ،سند الگوی
پایه اسالمی و ایرانی پیشرفت مورد توجه قرار گرفت و
مبانی جامعهشناختی در خصوص حفظ محیطزیست،
مصرف و منابع طبیعی ،تبیین شد.

9
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دیدگاه
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ارائه چارچوبی برای تبیین وضعیت ناپایداری توسعه سرزمین
و زمینهمندی نظریه و عمل در برنامهریزی فضایی ایران
دکتر مظفر صرافی (استاد دانشگاه شهید بهشتی)
صالح روشنی

کشور ما امروز با چالشهای پیچیده
اجتماعی ،اقتصادی ،سیاس��ی و زیس��تمحیطی
روبهرو است .تأثیر این چالشها بر فضای سرزمینی
ما ش��رایطی را ایجاد کرده است که میتوان آن را
وضعیت ناپایداری فضایی کش��ور نامید .دستیابی
به تصویری روش��ن از این وضعی��ت نیازمند تأمل
در ریش��ههای این ناپای��داری با نگاه به گذش��ته
س��رزمین و واکاوی دامن��ه وس��یعی از رویدادها
با اس��تفاده از مفاهیم و نظری��ات مرتبط با زمینه
تاریخی و فرهنگی کش��ور اس��ت .این نوش��تار در
جستجوی خوانش��ی از وضعیت ناپایداری فضایی
کش��ور ذیل مفاهیم برنامهریزی فضایی (شهری و
منطقهای) و ارائه چارچوبی برای این امر است .در
اینجا تالش شده است تا از کاربست
بالواس��طه نظریات بیرون��ی پرهیز
ش��ده و مفاهی��م و چالشها برآمده
از زمینه س��رزمینی مورد تأمل قرار
گیرند .گس��تردگی چالشها و ابعاد
پیچی��ده ناپایداری فضایی کش��ور و
کمبود تحلیلهای تاریخی -فرهنگی
از آنها ،سببس��از ناتوانی خوانش��ی
منس��جم از ای��ن وضعی��ت پیچیده
است .از س��وی دیگر ،ارائه نظریهای
فراگیر برای تبیین وضعیت ناپایداری
فضایی کش��ور ،نیازمند ش��ناخت و
فه��م تمامی مراحلی اس��ت که گذر
از آنان چنین وضعیتی را در گستره
سرزمین ما ایجاد کرده است .چالش
میان دو قطب پیچیدگی مس��ئله و
ضرورت فهم تاریخ��ی -تکاملی آن
باعث میش��ود تا در ای��ن کوتاه ،به
نوعی تنها بتوان امکانهای مختلف
اندیشیدن پیرامون مسئله در درون
قلمرو نظری و عملی گستره مفاهیم
و رهیافتهای برنامهریزی فضایی را
طرح کرد و تالش ش��ود در نهایت،
چارچوبی مفهوم��ی برای حرکت به
سوی شناخت ژرفتر و نظریهپردازی
و عمل مبتنی بر «توس��عهای از نوع
دیگ��ر» در قلمرو برنامهری��زی ارائه
شود.
درک وضعی��ت برنامهری��زی فضایی
در ای��ران و در پ��ی آن فراهم کردن
زمینههای رس��یدن به مدلی پایدار
برای عمل برنامهریزی باید همزمان
مبتنی بر درک عمیق وضعیت درونی
و بیرونی باشد .از یکسو ،چنین درکی

مس��تلزم ش��ناخت وضعیت ،تاریخی ،جغرافیایی،
اجتماع��ی ،سیاس��ی و اقتصادی ایران و از س��وی
دیگر آگاه��ی یافتن از جریانهای فکری بیرونی و
زمینههای اجتماعی -اقتصادی -سیاسی و علمی-
فنی آنها باش��د .بر اس��اس آنکه عمل برنامهریزی
تاکنون در کشور ما بر اساس نظریه بیرونی صورت
میگرفته و نیز چون ما در دوران برخورد با تمدن
جدید غربی قرار داریم که در آن سیری بیوقفه از
مفاهیم ،رهیافته��ا و روشهای جدید (بر مبنای
پیشرفت دانش برنامهریزی) جریان دارد ،شناخت
زمینه و مسئله بیرون ضرورت دارد .از سوی دیگر
چون این مفاهیم و رهیافتها در پاس��خ به مسئله
درونی م��ا به کار گرفته میش��ود ،بای��د زمینه و
مس��ئله درونی از شیوه پایداری و سازگاری زیست
در طول تاریخ تا تشخیص دقیق چالشهای کنونی

و پیشرو و تفاوت آنها با بس��تر و مس��ئله بیرونی
(که مبدأ مفاهیم و رهیافتهای جدید بودند) مورد
بررس��ی و مطالعه دقیق قرار گیرد .شاید بتوان در
نهایت با طی ش��دن چنین روندی ،تفکیکی میان
مسائل جهانی و مشترک مترتب بر وضعیت درونی
ما و مس��ائل درونی خاص ما در حوزه برنامهریزی
با وارد کردن عناصر مطرح ش��ده (زمینه و مسئله)
قائل شد که هر یک میتواند پاسخهای خاص خود
را داشته باشد.
با توجه به آنکه برنامهریزی شاخهای از دانش است
که تنها با ش��ناخت و ریشهیابی پدیدهها سر و کار
ندارد ،بلکه باید برای مشکالت و وضعیت به وجود
آم��ده راهکار نیز ارائه ده��د ،در فرآیند حرکت به
سوی نظریه برنامهریزی زمینهمند ،مسئله شناخت
و کاربس��ت برنامهریزی و در واقع نظریه شناخت و
نظریه عمل باید در ارتباط متقابل و
در وحدتی ب��ا یکدیگر قرار گیرند و
ش��ناخت پایهای برای عمل و عمل،
پایهای برای گس��ترش ش��ناخت از
واقعیت باشد.
ب��ر این مبن��ا در پایان این نوش��تار
ت�لاش ش��ده اس��ت ت��ا چارچوبی
برای شناس��ایی مؤلفههای مس��ئله
ناپای��داری فضایی ،ش��ناخت زمینه
تاریخی و جغرافیای��ی و مؤلفههای
طرح چارچوب نظری��ه برنامهریزی
زمینهمند مطرح شود که در شکل 1
نشان داده شده است .باید توجه کرد
که یافتن پاسخهای نسبتاً فراگیر در
این زمینه نیازمند کوششی جمعی
و مس��تمر در افق��ی بلندمدت برای
واکاوی ابعاد مختلف مسئله و تعریف
نقش��ی جدی��د ب��رای برنامهریز به
عنوان پژوهشگ ِر نظر و عمل مبتنی
بر وضعیت سرزمینی ،در برابر نقش
غالب کنونی آن به عنوان فنساالر و
ِ
تکنسین و همچون کاربر بالواسطه
نظریات بیرونی اس��ت .امید اس��ت
این نوشتار که بسیاری از بخشهای
آن ب��ا توجه ب��ه ماهی��ت پیچیده
موضوعات ،نگاهی تقلیلگرایانه دارد
و طبیعت��اً نمیتواند پیچیدگی چند
بعدی وضعیت درون��ی و بیرونی را
کامل نشان دهد و با محدودیتهای
حیط��ه برنامهری��زی فضایی مطرح
شده ،بتواند مسیر حرکت در این راه
بلند را اندکی هموار کند.
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هیئت دولت در جلس��ه  99/1/24به استناد قانون برنامه ششم توسعه
و در راستای سند ملی راهبرد انرژی کشور ،برنامه اجرایی طرح جامع
انرژی کش��ور را به تصویب رس��اند .تهیه ابزار تحلیلی مناس��ب برای
تدوی��ن راهبردهای میانم��دت و درازمدت در توس��عه بخش انرژی،
سیاس��تگذاری در راس��تای حداکثر کردن منافع انرژی ،اقتصادی و
زیس��تمحیطی به منظور دس��تیابی به توس��عه پایدار و نیز مدیریت
تقاضای انرژی به تفکی��ک حاملها و بخشهای مصرفکننده انرژی،
از مهمتری��ن اهداف این برنامه به ش��مار م��یرود .مطابق این مصوبه،

وزارتخانهه��ای نفت و نیرو و س��ازمان انرژی اتم��ی ایران موظفاند
در چارچ��وب برنام��ه اجرای��ی طرح جامع انرژی کش��ور ،نس��بت به
انج��ام فعالیتهای اجرایی مرب��وط ،اقدام و گزارش س��االنه عملکرد
برنامه اجرایی خود را به س��ازمان برنامه و بودجه کش��ور ارسال کنند.
همچنین ،سایر دستگاههای اجرایی موظفاند برنامههای اجرایی خود
را منطبق با تکالیف و ش��اخصهای «برنامه اجرایی طرح جامع انرژی
کش��ور» تدوین و اجرا و گزارش عملکرد س��االنه خود را به س��ازمان
برنامه و بودجه کشور ارسال کنند.

اخبار مرتبط

تصویب برنامه اجرایی طرح جامع انرژی کشور

الزامات سیاستگذاری قومی در اجرای الگوی پیشرفت
دکت�ر کیومرث ی�زدان پناه (دانش��یار دانش��گاه تهران)،

ابوالقاسم محمودی ،علی حبیبی

مرکز ایرانی -اسالمی پیشرفت با شناخت
سیاستگذاری مطلوب و در نظر داشتن الزامات
آن از قبیل رفع محرومیتهای منطقهای،
توجه به نقش اقوام در سرنوشت ملی ،فرصت
دانستن تنوع قومی و از میان بردن تبعیضهای
گوناگون ،مدیران و سیاستگذاران را نسبت به
این مسائل آگاه کند

اسالمی که اهم مبانی و آرمانهای پیشرفت و افق
مطلوب کشور در پنج دهه آینده ،ترسیم و تدابیر
مؤثر برای دس��تیابی به آن طراحی ش��ده است،
بایستی در حوزه سیاستگذاری قومی الزامات آن
را م��ورد توجه قرار دهد تا پیش��رفت همه جانبه
برای همه اقوام ایرانی میسر شود.
ام��روزه ما در کش��ورمان با تقاضاهایی از س��وی
اق��وام مواج��ه هس��تيم .تقاضاهای��ی از قبی��ل
تدری��س زبانه��ای قوم��ی در ح��وزه فرهنگی،

دیدگاه

وج��ود تنوع قوم��ی در ای��ران و همچنین تالش
حکومت مرکزی بعد از ش��کلگیری دولت مدرن
در یک س��ده گذش��ته برای ایجاد مل��ت واحد از
طریق سیاس��تگذاریهای متعدد و راهبردهای
گوناگون این پرس��ش را مط��رح میکند که چه
الزاماتی برای سیاس��تگذاری قومی بهینه وجود
دارد تا با در بر گرفت��ن تنوع اقوام ایرانی ،امنيت
ملی را تضمین و باعث شکوفایی ظرفیتهای اقوام
و زمینهساز پیشرفت ایران شود .با توجه به اینکه
دولتها به منظ��ور ادامه حاکميت خود به دنبال
تأمین امنيت ملی هس��تند ،بنابراین موفقيت آنها
تا حد زیادی به ش��یوههای ایجاد انسجام و تعامل
اجتماعی بس��تگی دارد که در مقاب��ل قومیتها
اتخاذ میکنند .در س��ند الگوی پیشرفت ایرانی-

توس��عه اقتصادی آنه��ا از قبیل فراهم س��اختن
زیرس��اختهای ارتباطی و ایجاد اشتغال ،توسعه
سیاس��ی -اجتماعی از قبیل افزایش مشارکتها
در مدیری��ت محل��ی و ناحیهای را میت��وان نام
برد .هر چن��د نتیجه پژوهشها نش��ان میدهند
که واقعیت تن��وع قومی و زبان��ی در ایران کمتر
انکار شده است؛ اما نحوه برخورد با اقوام در ابعاد
سیاس��ی ،اقتصادی ،اجتماع��ی و فرهنگی تقلیل
این موارد در حد تمایزات نوع موس��یقی ،پوشش،
مراسمها و آیینها بوده و بر نقش جدی این اقوام
در سرنوشت کشور و خودشان اهمیتی قائل نشده
اس��ت .عدم توس��عه موزون ،وضعی��ت اقتصادی
نابسامان و توسعهنیافتگی مناطق قومی و میزان
مشارکت پایین اقوام در مدیریت سیاسی مناطق
س��کونت خویش و حتی مدیریت س��طوح باالی
کشور گویای این مطلب هست .احساس نابرابری
و تبعیض موجود در بین اقوام و تمایل نداش��تن
آنها در مشارکت برای مسائل مهم و کالن کشور،
باعث تضعیف همبستگی ملی شده و تعلق ملی را
در بین آنها کاهش میدهد .با توجه به اینکه سند
الگو مبانی پیشرفت ایران اسالمی را مد نظر دارد
ولی نس��بت به وضعیت اقوام و سیاستگذاریها
در این حوزه کمتر توجه کرده اس��ت .رسیدن به
اه��داف ملی ،جزء با همکاری اق��وام و نقش آنان
در پیشرفت ایران اس�لامی امکانپذیر نمیباشد؛
س��ند الگو میبایس��ت به این مهم توجه اساسی
کند و مرکز ایرانی -اس�لامی پیشرفت با شناخت
سیاس��تگذاری مطلوب و در نظر داشتن الزامات
آن از قبیل رف��ع محرومیتهای منطقهای ،توجه
به نقش اقوام در سرنوش��ت ملی ،فرصت دانستن
تنوع قومی و از میان بردن تبعیضهای گوناگون،
مدیران و سیاس��تگذاران را نسبت به این مسائل
آگاه کن��د .رهبر معظم انقالب نیز بر اس��تفاده از

روحیه قومی برای پیش��رفت ملی تأکید میکنند:
«ه��ر قومی از اقوام ایرانی ،چ��ه کرد ،چه فارس،
چ��ه تُرک ،چه بلوچ ،چه ع��رب ،چه ترکمن ،چه
لُر ،س��عی کند ب��ا همان روحی��ه قومی در جهت
پیش��رفت ملی ،نه صرفاً پیشرفت قومی ،گامهای
بلندتری بر دارد» .برای انجام یك سیاستگذاری
مطل��وب و بهینه برای باال بردن ت��وان اقتصادی
ملی و مش��ارکت دادن همه ساکنان این سرزمين
در س��اختن و آبادگرداني��دن سراس��ر این آب و
خ��اک و ایجاد گفتم��ان وح��دت ،یکپارچگی و
تقویت وحدت ملی در کشور ،راهی جز تغيير نگاه
مدیریت کالن کش��ور درباره مناطق قوم نشین و
توسعه همه جانبه آن وجود ندارد که این امر مهم
با بهره جس��تن از صاحبنظران و مدیران توانایی
که با دید فراجناحی و ملی به مس��ائل کش��ور با
محوریت مرکز ایرانی -اسالمی پیشرفت بپردازند،
امکانپذیر است.
پیشنهادها
ایج��اد کمیته تخصصی در مرک��ز الگوی ایرانی-
اسالمی پیشرفت برای ارزیابی وضعیت اقوام
بررس��ی روشه��ای حکمرانی مطل��وب در حوزه
مدیریت اقوام در سند الگو
برقراری ارتب��اط پایدار مدیران اس��تانی با مرکز
الگوی ایرانی -اسالمی پیشرفت
اس��تفاده از تجربیات استانداران و مدیران مناطق
قوم نشین در راستای ارتقای سند الگوی پیشرفت
تأکید در سند الگو برای نقش سازمانهای جامعه
مدن��ي و نقش آنان در ارتباط ميان ش��هروندان و
دولت
نقش سند الگو در شناس��اندن ظرفیتهای اقوام
ایرانی و عملیاتیسازی این ظرفیتها
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گفتمان ملی در معنا و چشمانداز الگوی اسالمی ایرانی پیشرفت
دکتر غالمعلی افروز (استاد دانشگاه تهران)

تعمیق و توسعه تفکر و ایجاد و حفظ فضای گفتمانی به عنوان
مؤلفههای اساسی طراحی و تدوین الگوی اسالمی ایرانی پیشرفت
در اساس��نامه مرکز مورد تصریح قرار گرفته است .بدون تردید
طراحی و تدوین الگوی پیش��رفت برای آینده ایران اسالمی نیازمند هماندیشی
و همراهی نخبگان علمی در این رس��الت سترگ و رخداد عظیم ملی و فراملی
است .هدف اصلی از چنین گفتمانی ،تالش وافر به منظور پدیده آیی روزافزون
نگرش مثبت از سوی گروههای مختلف مردم نسبت به بایستگی الگوی اسالمی
ایرانی پیش��رفت و بالطبع ،آمادگی روانی ،احس��اس تعل��ق و تعهد و همدلی و
همراهی و مشارکت عمومی در اجرای موفق تدابیر و تحقق برنامههای بلندمدت
الگوی پیشرفت به مثابه یک مصلحت اجتماعی و مصلحت ملی میباشد.

از منظر روانشناسی اجتماعی ،همس��ویی نگرشهای اجتماعی در حمایت از
الگوی اس�لامی ایرانی پیش��رفت با هدف حرکت از وضعیت موجود به وضعیت
مطلوب و قرار گرفتن در جایگاه بایسته ،نیازمند به کارگیری مؤلفههای شناختی
و احساسی در فرآیند این کار سترگ ملی است .با چنین نگاهی است که تدوین
الگوی اس�لامی ایرانی پیشرفت که ناظر به افق پنجاه س��اله ایران میباشد ،از
سویی نیازمند فراهم کردن فضای گفتمانی مؤثر و مطلوب به منظور بهرهگیری
از ظرفیته��ای علمی و تجارب جهانی و هدایت بهینه آن در طراحی و تدوین
نقشه پیشرفت کشور و از سوی دیگر در گرو باور عمیق تدوین کنندگان آن به
ارزشهای دینی و ملی ،برخورداری از عزم و اراده راس��خ ،صبوری ،گشادهرویی،
داش��تن مهارت کالمی ،بیان روان و اثرگذار برای ش��روع گفتمان ملی پیرامون
الگوی اسالمی ایرانی پیشرفت آماده است.

مرکز مطالعات بینالمللی و استراتژیک ( )CSISاندونزی

سابقه و هدف

Centre for Strategic and International Studies (CSIS) Indonesia

مرک��ز مطالعات اس��تراتژیک و بینالملل��ی ()CSIS
اس��ت ک��ه در س��ال  1971می�لادی در جاکارتا به
عنوان سازمانی مستقل و غیرانتفاعی با هدف تمرکز
ب��ر مطالعات سیاس��تگرا در مورد مس��ائل داخلی و
بینالمللی ،تأسیس شد.

آغاز

منش��أ  CSISدر بح��ث و فعالیته��ا در دهه 1960
میالدی بود که به طور مس��تقل توس��ط دو گروه از
اندیش��مندان اندونزیایی انجام میش��د ،که ش��امل
تعدادی از دانشجویان فارغالتحصیل اندونزیایی است
که در خارج از کش��ور تحصیل میکردند و گروهی از
فعاالن که در کشور اندونزی ،بودند .با توجه به آشفتگی
در اندونزی در آن زمان ،هر دو گروه متقاعد شدند كه
توجه كافی به مطالعات اس��تراتژیك و بینالمللی در
اندونزی نشده است.
چشماندازبینالمللی

 ،CSISع�لاوه ب��ر مطالع��ات اصلی خ��ود در زمینه
تحوالت اقتصادی و سیاس��ی داخل��ی ،همچنین به
تدریج جهتگیری بینالمللی بیشتری را توسعه داده
اس��ت .کنفرانسهای دو جانبه با طیف گستردهای از
کشورها از جمله با ژاپن ،ایاالت متحده ،هند ،فرانسه،
اتحاد جماهیر شوروی ،کره جنوبی ،نیوزلند و استرالیا
برگزار شد.
این کنفرانسها ،فرصتی برای گفتوگو و همکاری در
زمینه تحقیق با افراد در مؤسس��ات موازی (از جمله
مقامات دولتی با ظرفیت خصوصی) و همچنین فراهم
کردن زمینههای توسعه سیاست خارجی در اندونزی
را فراهم آورد.
از س��ال  1980می�لادی CSIS ،به طور فزایندهای به
مؤسسات منطقهای چند جانبه ،کمک کرده است .این
موارد شامل انستیتوی مطالعات استراتژیک و بینالمللی
( ،)ASEANش��ورای همکاریهای اقتصادی اقیانوس
آرام ( )PECCو شورای همکاریهای امنیتی در آسیا
و اقیان��وس آرام ( )CSCAPاس��ت .همه این نهادهای
منطقهای چند جانبه ب��ا هدف تقویت همکاریها در
منطقه آسیا و اقیانوسیه به وجود آمدهاند.

در حال رشد تنوع مخاطب

از زم��ان تأس��یس CSIS ،مأموریت اصل��ی خود را از
نظر داشتن وسیلهای برای ایدههای جدید و مستقل
به ویژه در اندونزی مش��اهده کرده اس��ت .در دورانی
از سیاس��تگذاری متمرکز در س��الهای آغازین سه
هارتو ،بیشتر تمرکز موسسه بر ارائه مشاوره و ایدههای
سیاسی مستقیم به دولت بود.
با تغییر تح��والت درون اندونزی ،مخاطبان  CSISبه
طور مداوم متنوعتر میشوند (به ویژه از طریق افزایش
نفوذ سازمانهای مردمنهاد ،گروههای جامعه مدنی و
رسانهها در دهه  1980و بعد).
همچنی��ن بس��یاری از کارمن��دان  CSISدان��ش و
تجربه خود را از طریق مش��ارکت در طیف وس��یعی
از س��ازمانهای جامع��ه مدن��ی از جمله جنس��یت،
کثرتگرایی ،دموکراسی و حکومتداری و همچنین
ب��ا اختص��اص برخ��ی از وقت خ��ود ب��ه تدریس در
دانشگاههای محلی به اشتراک میگذارند.
رسالت و فلسفه

مأموری��ت ای��ن موسس��ه مش��ارکت در بهب��ود
سیاستگذاری از طریق تحقیق ،گفتوگو و بحث در
زمینه سیاستگذاری است.
این مأموریت تعریف ش��ده بر اساس این عقیده است
که برنامهریزی و چش��مانداز بلندمدت برای اندونزی
و منطقه بای��د مبتنی بر درک عمی��ق از موضوعات
اقتص��ادی ،سیاس��ی و اجتماعی از جمل��ه تحوالت
منطقهای و بینالمللی باشد.
تحقیقات و مطالعات  CSISبه اشکال مختلف به عنوان
ورودی مستقل به سمت دولت ،دانشگاهها و مؤسسات
تحقیقات��ی ،س��ازمانهای جامعه مدنی ،رس��انهها و
تجارت هدایت میشود.
حوزه پژوهش

 ،CSISتحقیقات��ی را در زمین��ه اقتصاد ،سیاس��ت و
تحوالت اجتماعی و روابط بینالملل انجام میدهد و
مباحثی را بر اساس ارتباط آنها با سیاستهای عمومی
انتخاب میکند و بر مطالعات بین رشتهای تأکید دارد.
در حوزه سیاس��ت خارجی ،تحقیقات  CSISبا روابط
خود با ش��بکه گس��تردهای از تحقیقات ،دانشگاهها و

تلفن و دورنگار88634008 :

تارنماwww.olgou.ir :

س��ایر س��ازمانهای سراس��ر جهان تکمیل و تقویت
میشود.
مشارکتمنطقهای

در منطقه گستردهتر آسیا و اقیانوسیه CSIS ،به طور
فعال با شبکههای منطقهای و بینالمللی مؤسسات و
اندیشکدههایی که در فعالیتهای بین دولتی تعامل
دارند ،ارتباط دارد.
این ارتباط ش��امل میزبانی کمیته ملی اندونزی برای
همکاریهای اقتصادی اقیانوس آرام ( )INCPECبرای
شورای همکاریهای اقتصادی اقیانوس آرام (،)PECC
کمیته عض��و اندونزی ب��رای ش��ورای همکاریهای
امنیتی در آس��یا و اقیانوس��یه ( ،)CSCAPدبیرخانه
 ASEANو همچنین مؤس��س شورای همکاریهای
آسیا اروپا ( )CAECاست.
آموزش عمومی

 ،CSISبا اس��تفاده از راههای متنوعی از جمله برنامه
س��مینار فش��رده ،س��خنرانیها و کنفرانسها و یک
کتابفروشی نسبت به آموزش عمومی تعهد دیرینه
دارد .کتابخان��ه  CSISبه عنوان یکی از بهترین منابع
در اندون��زی و منبع برجس��تهای برای دانش��جویان،
کارمندان دولت و دیپلماتها ،جامعه تجاری و اعضای
عمومی در نظر گرفته شده است.
انتشارات

 CSISدارای یک برنامه انتش��ار فعال است که طیف
گس��تردهای از موضوعات را به زبانهای انگلیس��ی و
اندونزیایی پوشش میدهد که شامل موارد زیر است:
* کتابها و تکنگاشتهایی که تحقیقات انجام شده
توسط  CSISرا پوشش میدهد.
* فصلنامه اندونزیایی ،یک مجله انگلیسی زبان است
که از سال  1974میالدی تاکنون منتشر میشود.
*  Analisis CSISمجلهای اس��ت در هر س��ه ماه در
بهس��ونیا اندونزی ،از س��ال  1971تاکنون منتش��ر
میشود.
 CSISبا پروژه اندونزی دانشگاه ملی استرالیا در چاپ
و توزیع بولتن مطالعات اقتص��ادی اندونزی ()BIES
همکاری میکند.
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