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پیشگفتار:
در پی برگزاری اولین نشست اندیشههای راهبردی در حضور رهبر انقالب
اسالمی ،با نظر و تأکید معظم له مرکز الگوی اسالمی ایرانی پیشرفت در
خردادماه  1390تأسیس گردید .مهمترین مأموریت این مرکز طراحی و تدوین
سند الگوی اسالمی ایرانی پیشرفت میباشد .طی بررسیها و همفکریهایی
که با صاحبنظران صورت گرفت مشخص گردید که اساسيترین و فوریترین
اقدامات ضروری برای انجام مطلوب وظیفه یادشده ،اوالً «تعریف چیستی
الگو» و ثانیاً «تهیه نقشه راه طراحی و تدوین سند الگو» است که بتوان در
چارچوب آن فعالیت حلقههای علمی ،و نخبگان فکری جامعه را در زمینه
تدوین الگوی اسالمی ایرانی پیشرفت ،بهصورتی هدفمند ،همگرا ،منسجم و
اثربخش سازماندهی و هدایت نمود.
انجام اين دو مهم به نوبه خود ،نيازمند نظر خواهي از افراد صاحب دانش،
نظر و تجربه در موضوع بود؛ لذا مركز با استفاده از روشهاي مختلف تحقيقات
كيفي از جمله انجام مصاحبههاي علمي ساختمند ،1گروههاي كانوني،2
4
انجام مصاحبههاي گروهي ،3برگزاري كنفرانس علمي و تحليل محتوايي
كليه مقاالت و سخنرانيهاي ارائه شده ،نظر خواهي از طريق پرسشنامه
5
و بررسي نظرات مؤسسات مختلف پژوهشي بر پايه نظريه زمينهيابي
سعي نمود از نظرات علمي جمع وسيعي از اساتيد و دانشمندان استفاده كند.
هر چند ديدگاه متخصصان در موضوع «چيستي و ماهيت الگو» و همچنين
«فرآيند طراحي الگو» بسيار متنوع و گاه بسيار دور از هم مي نمود؛ لكن عناصر
مشترك فراواني در ميان نظرات مختلف وجود داشت .مركز الگوي اسالمي ايراني
پيشرفت تالش نمود با شيوهاي نظام مند ،محورهاي مشترك و يا عناصري كه
1. Structured Interview
2. Focus Group
3. Group Interview
4. Content Analysis
5. Grounded Theory
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اظهار آنها در ميان انديشمندان از بسامد باالیي برخوردار بود استخراج نمايد و
با يافتن ارتباط منطقي و هدفمند عناصر به ساختاري يكپارچه و منظم ،هم در
موضوع «چيستي الگو» و هم «نقشه راه طراحي الگو» دست يابد.
روند و شيوه تدوين چیستی و مفهوم الگوی اسالمی ایرانی پیشرفت

تدويـن دو سـند «چيسـتي و مفهـوم الگـوي اسلامي ايرانـي پيشـرفت»
و «نقشـه راه و فرآينـد طراحـي ،تدويـن و تصويـب و پايـش الگـو» حاصـل
مشـاركت ،تعامـل و همـكاري مراكـز متعـدد پژوهشـي و اسـاتيد برجسـتهاي
از حـوزه و دانشگاههاسـت .در ايـن بخـش گـزارش كوتاهـي از فعاليتهـاي
علمـي گسـتردهاي كـه بـراي تدوين سـندهاي ياد شـده ،انجـام گرديـده ارائه
ميگـردد:
 .1شوراي عالي مركز در دومين جلسه خود در تاريخ  90/3/28تصويب نمود
«نقشه راه براي تحقيق و تدوين الگوي اسالمي ايراني پيشرفت» تهيه شود.
 .2در مهــر مــاه  ،1390معاونــت هماهنگــي و نظــارت فرآينــدي ،از ســوی
ریاســت مرکــز بهعنــوان مســئول تهيــه دو ســند «نقشــه راه تدويــن الگــو»
و «چيســتي الگــو» تعییــن گردیــد کــه بــا همــکاری صاحــب نظــران نســبت
بــه تدویــن آنهــا اقــدام کنــد.
 .3در آبان ماه سال ،1390آقايان مهندس مرتضي نبوي و دكتر ماليري
از «مركز پژوهشي مطالعات راهبردي توسعه» ،حاصل مطالعات اين مؤسسه
را با عنوان «درآمدي فلسفي بر الگوي توسعه اسالمي -ايراني ،يك چكيده
کاربردی» در اختيار مركز الگو قرار دادند كه نقطه آغاز و پايه مطالعات بعدي
قرار گرفت .همچنين آقايان ياد شده در يك مصاحبه علمي تفصيلي نظرات
خود را تبيين نموده و به سؤاالت مديران و كارشناسان مركز پاسخ دادند.
 .4كارگروه ويژه:
الف -در بهمن  1390بر اساس پيشنهاد معاونت هماهنگي و نظارت فرآيندي
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و موافقت رياست محترم مركز ،كارگروه ويژهاي جهت بررسی «چيستي و
مفهوم الگو» و «تهيه فرآيند تدوين الگو» تشكيل گرديد .ابتدا آقايان دكتر
اميرعلي سیفالدین (عضو هيات علمي دانشگاه تهران) ،دكتر سيد حبيب اهلل
طباطبائيان (عضو هيات علمي دانشگاه عالمه طباطبائي) ،دكتر مهدي فاتح
راد (عضو هيات علمي دانشگاه صنعت شريف) و معاون هماهنگي و نظارت
فرآيندي مركز اعضاي اين كارگروه را تشكيل می دادند و در ادامه آقايان دكتر
خليل سعيدي (عضو هيات علمي دانشگاه آزاد اسالمي) ،مهندس علي اكبر
مهاجري (رئيس سابق موسسه تحقيقات و آموزش مديريت) و دكتر مهدي
زريباف (رئيس امور تدوين الگوي اسالمي ايراني پيشرفت در معاونت برنامه
ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری) نيز به كارگروه ويژه پيوستند.
ابتــدا كارگــروه ســؤاالتی را در خصــوص روشنشــدن مفهــوم ،چيســتي
و ماهيــت الگــو تدويــن نمود(پیوســت شــماره  .)1ســپس بــا همفکــری،
اســاتيد برجســتهاي از نظامهــای مختلــف علمــي مرتبــط انتخــاب شــدند
كــه ســؤاالت بــراي ايشــان ارســال گرديــد .اســاتيد دعــوت شــده در جلســات
جداگانــه ،نظــرات خــود را دربــاره پرسـشها بــه تفصيــل بيــان نمــوده و بــه
پرســشهای اعضــاي كارگــروه پاســخ دادنــد.
با توجه به اهمیت برخی از مطالب مطروحه در جلسات چیستی الگو و
ضرورت تسهیل در دسترسی به آنها ،مجموعه نظرات و دیدگاههای
صاحبنظران پیادهشده به همراه چکیدهای از برخی جهت استفاده اعضای
محترم اندیشکدهها و سایر همکاران مرکز منتشر میگردد.
معاونت هماهنگی و نظارت فرآیندی
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نظرات و دیدگاههای دکتر علینقی مشایخی
مهندس چیتچیان:
با تشکر از حضور جناب آقای دکتر مشایخی و سایر اساتید محترمی که

لطف کردند در این جلسه حضور دارند .یکی از مسائلی که در مرکز الگوی

اسالمی ایرانی مورد بحث و گفتگو قرارگرفته این است که در میان افراد
گوناگونی که در این فعالیت سهیم هستند ،هم در شورایعالی و هم دوستانی

که از اعضای هیئتعلمی دانشگاههای مختلف در این فعالیت حضور دارند،

راجع به اینکه الگو چیست یک نظر واحد وجود ندارد .بعضیها این فکر را
دارند که الگو یکچیزی مثل مشابه سند چشمانداز که مث ً
ال دو سه صفحه

بیشتر نبایستی باشد و اصلیترین مطالب موردنظر برای پیشرفت کشور را
در آنجا ما بایستی که بیاوریم .بعضیها خیلی موسع فکر میکنند و میگویند
که نه ،اگر چنین باشد ما را به هیچ جا نخواهد رساند و موجب خواهد شد که

این کارایی در عمل نداشته باشد .بلکه ما بایستی سندی تهیه کنیم که به

برنامههای عملیاتی مشابهتر است و نزدیک به برنامههای عملیاتی است .ما

برای اینکه بتوانیم در رابطه با این مسئله به یک جمعبندی روشنی برسیم
که بعدا ً در شورای عالی هم مورد تصویب قرار بگیرد بنا شد که از حضور

بعضی از اساتید محترم استفاده بکنیم .من اسامی را هم عرض میکنم که
آقای دکتر مشایخی هم در جریان باشند .آقای دکتر مشایخی ،آقای دکتر

دانائی فرد ،آقای دکتر واعظی که عضو شورای عالی هم هستند .آقای دکتر

نیلی ،آقای دکتر محقق داماد ،آقای عادل آذر ،آقای سریع القلم ،آقای افروغ،
آقای محمدعلی نجفی ،آقای دکتر تسلیمی (آقای دکتر تسلیمی عذرخواهی
کردند به دلیل اینکه مادرشان کسالت داشتند نمیتوانستند) آقای دکتر

داوری ،آقای دکتر ترکان ،آقای دکتر فشارکی ،آقای دکتر خسرو پناه .اینها

اساتیدی هستند که بنا شد ما خدمتشان باشیم.

سؤاالتی هم تدوینشده بود که هم در تدوین آنها دوستان مشارکت
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داشتند .دوستان حاضر در این جلسه و هم خدمت آقای دکتر ارسال کردیم
که بهتفصیل نظرات این اساتید محترم را داشته باشیم و بعد بتوانیم به یک

جمعبندی برسیم که برود در شورای عالی انشاء اهلل به تصویب برسد و بعد
از آن دیگر همه یک تصویر روشنی از الگو و چیستی و مفهوم آن داشته

باشند و بعد متعاقب آن خواهیم توانست که در تدوین متدولوژی تهیه الگو
و فعالیتهای مترتب بر آن انشاء اهلل دقیقتر و درستتر عمل بکنیم .آقای
دکتر این مقدمه کوتاه را عرض کردم .سؤاالت در خدمت شما هست .اگر

میخواهید من یکبار دیگر آنها را بیان بکنم.

مؤلفههای اصلی الگو چیست و حد تفصیل وارد شدن به مؤلفهها چه

میزان باید باشد؟ ترسیم وضعیت مطلوب ویژه آیا ضرورت دارد یا ندارد و
به چه صورتی بایستی انجام شود؟ راههای رسیدن به وضعیت مطلوب یعنی
راهبردها که در سند الگو طراحی و تدوین خواهد شد تا چه حد باید تفصیل

داشته باشد؟ آیا ارزشها و آرمانها هم باید در سند الگو باید ذکر شود با

چه تفصیلی؟ آیا برای ارزیابی حرکت کشور در مسیر پیشرفت شاخصهایی
هم باید تدوین شود یا خیر؟ یعنی در الگو باید این سند بایستی شاخصها را

معین بکند؟ این شاخصها کمی باشند یا کیفی ؟ آیا برای این شاخصها در
مقاطع مختلف مث ً
ال مقاطع پنجساله ارقامی بهعنوان مایلستون هم بایست

مشخص بشود یا نه؟ اصوالً افق زمانی تدوین الگو چیزی بایست باشد؟ آیا افق
زمانی بایست داشته باشد؟ نبایست داشته باشد؟ باید دهساله یا بیستساله

یا بیشتر باشد و به چه ترتیب؟ حد تفصیل الگو چه میزان باید باشد؟ گفته

شد اینها در جلسات مختلف بحث شده بود که اگر ما الگو را خیلی کلی
تدوین بکنیم این مشابه قانون اساسی خواهد شد .خب قانون اساسی که
داریم .پس الگو را دیگر چه میخواهیم بکنیم؟ آیا هدف از الگو تجدیدنظر

در قانون اساسی است؟ چه میخواهیم بکنیم؟ اگر فقط سیاستها باشد که

خب این سیاستها در سیاستهای کلی نظام قبل از سیاستهایی که مقام

رهبری برای برنامههای پنجساله ابالغ میکنند در همه اینها آمده است.
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این چه تفاوت ماهوی با آنها خواهد داشت؟ آیا الگو بایست دربرگیرنده

برنامه عملیاتی باشد؟ اگر اینطور است پس برنامه پنجساله چیست؟ این چه

تفاوتی با آنها خواهد داشت اگر برنامههای عملیاتی هم قرار است داشته

باشیم؟ و بههرحال بایستی این را مشخص بکنیم که الگو چه ویژگیهایی را
بایستی داشته باشد که نظر رهبری را در این خصوص تأمین کند که ایشان
گفتند که یک نقشه جامع کشور خواهد بود و جادهسازی و ریلگذاری برای

پیشرفت کشور خواهد بود .بههرحال میخواهیم ببینیم که این الگو چه

مشخصاتی دارد و بعد از اینکه اینها روشن شد راجع به چگونگی تدوین
و چگونگی ساماندهی فعالیتها صحبت خواهیم کرد که البته سؤال بعدی
خواهد بود .فع ً
ال ما چیستی الگو بیشتر مدنظرمان است .آقای دکتر در

خدمت شما هستیم .اگر اجازه بفرمائید البالی صحبتهای شما دوستان اگر
سؤالی داشتند بپرسند.

دکتر مهدی فاتح راد:
ببخشید یک نکته را عرض کنم .پیشفرض این است که این الگو سند است
ولی آیا واقعاً سند است؟ یا چیز دیگری است که ممکن است سند و چیز دیگر
باشد؟ این هم باید بحث شود و اگر اص ً
ال سند نیست و چیزی اضافه بر سند
هم است پس چه باید کرد؟
آقای دکتر علینقی مشایخی:
این سؤاالت برای بعضیهای آنهم قب ً
ال یک جوابهایی فکر شده است .مثل
چیزی که در قانون اساسی است .مثل چیزی که سیاستهای کلی همانطور
که گفتید .چشمانداز است .روی اینها هم خیلیها فکر کردند .تبیین کردند.
نمیدانم باالخره این چکیده فکر خیلیها بوده است .چند تا سند مهمی که
هست .یکی همانطور که شما گفتید ،قانون اساسی مقدمه آن است که
میگوید که چه جامعهای را میخواهد جمهوری اسالمی ایجاد کند .عرض
شود که چشمانداز بیست سال آینده به چه جایی کشور میخواهد برسد .آنهم
10

باز خیلیها راجع به آن فکر کردند .سیاستهای کلی را باز خیلیها فکر کردند
که چارچوبهای تصمیمگیری و حرکت کلی جامعه چه چیزی باشد .خب چه
چیزی کم است که یا برنامههای پنجساله که در چارچوب همان سیاستهای
کلی باید تهیه بشود ،تهیه میشود .مجلس بررسی میکند و شورای نگهبان
تأیید میکند .دنبال چه چیزی داریم میگردیم که قب ً
ال خوب نبوده است و
چه کمکی میخواهد بکند .من فکر میکنم شاید مث ً
ال بهجای اینکه از این
شروع کنیم از یک صحنه یا از یک فضای ذهنی شروع کنیم که حاال دنبال
چه هستیم که اینها نیست یا هر چیزی .ببینیم که این جامعه ،موجودیتی که
بیرون هست را چطوری میخواهیم حرکت بدهیم .آن جلسه اولی که در همین
زمینه الگوی اسالمی ایرانی مطرح شد چهار تا حوزه را گفتند .شامل علم،
فکر ،زندگی و معنویت یعنی این چهار مورد بود .خب ببینید الگو را میشود
یکچیزی برایش درست کرد .فکر کرد که یک الگو است یا یک شیوهای است
که جامعه دارد حرکت میکند .ما اگر در هرکدام از این وقتی میگوییم که
از نظر فکری پیشرفت کنیم چه چیزی در ذهنمان است که میگوییم از نظر
فکری پیشرفت کردیم .چه شاخصهایی و چه مؤلفههایی در ذهنمان است که
وقتی میگوییم یک جامعه از نظر فکری پیشرفت کرده است یعنی چی؟ آیا
نمود بیرونی دارد که بتوانیم مشاهده کنیم و بتوانیم روی آن دست بگذاریم.
اگر این نمود بیرونی را نتوانیم مشخص کنیم آنوقت معلوم نیست راجعبه چی
داریم صحبت میکنیم .همینطور در مورد بقیه حوزهها .پس من فکر میکنم
وقت راجع به الگو داریم صحبت میکنیم یک تعبیرش این میتواند باشد که
ما در این چهار حوزه میخواهیم ببینیم که جامعه دارد جلو میرود یا نه؟
سؤال کنیم در هرکدام از این حوزهها نمود بیرونی آن چیست؟ مث ً
ال در مورد
زندگی که آسانتر از بقیه است میتوانیم بگوییم که بیکاری نمیخواهیم .یا
میخواهیم خیلی کم باشد .تورم میخواهیم خیلی کم باشد .توزیع ثروت و
درآمد میخواهیم یکچیز بهاصطالح نسبتاً متعادلی باشد .نمیتواند مساوی
باشد ولی فاصله طبقاتی خیلی زیاد نباشد .میتوانیم بگوییم که توان اقتصادی
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کشور زیاد بشود .یک شاخصهایی شبیه این میتوانیم راجع به زندگی بگوییم
و بگوییم ما میخواهیم رفتار این نمودها از حاال تا بیست سال دیگر یا پنجاه
سال دیگر به این شکل باشد .مث ً
ال بیکاری دوازده درصد است ،یازده درصد
است ،هرچه هست میخواهیم به چهار درصد برسد .اگر یک جامعهای داشته
باشیم که آدم بیکار در آن باشد و مردم معیشتشان تأمین باشد ،یکی از
مؤلفههای جامعهای است که ما دنبالش هستیم .باید اول نگاه کنیم ببینیم ما
که اآلن آنجا نیستیم ولی الگوی پیشرفتمان چطور است .یعنی رفتار و الگو
حرکت این نمودها در آن زمینه چطور است .منتهی آیا فقط بحث زندگی
است؟ نه .از نظر علمی ،شاخصهای علمی چطور است .مؤلفههایی که معلوم
میکند ما از نظر علمی جلو میرویم چیست؟ آیا مقاالتی که تولید میشود،
چاپ میشود و حرفهای جدیدی در دنیا دارد که میگوییم که ما علم تولید
میکنیم ،همین بحثی که اآلن مطرح است که جمهوری اسالمی از نظر تولید
علم بر اساس مقاالت جلو رفته است .دارند میگویند .آیا نمودهای دیگری
هست؟ من فکر میکنم اولین سؤال این است که نمودها و یا مؤلفههای هرکدام
از این حوزهها که میشود یک معنای بیرونی برای آن تصور کرد و قضاوت کرد
که آیا جلو میرویم یا نمیرویم اینها را معلوم کنیم .بدون تعیین کردن اینها
و بدون نگاه کردن به اینها ما معلوم نیست راجع به چه چیزی داریم حرف
میزنیم و معلوم هم نیست که آیا اتفاق میافتد یا نه .این اولین قدم است و بعد
آنوقت بگوییم که این در چارچوب این مؤلفهها و یا این نمودها اآلن وضع ما
چیست؟ ما وقتی میخواهیم پیشرفت کنیم اینها را چگونه میخواهیم حرکت
بدهیم .یک الگویی ایجاد میشود .یک رفتاری را ترسیم میکنیم که میگوییم
ما میخواهیم جامعهمان را مطابق با این الگو و مطابق با این تغییرات حرکت
بدهیم و جلو ببریم .این اولین قدم .منتهی این قدم شاید آسانتر باشد از
قدمهای بعدی برای اینکه فرض کنید که ما تعیین کردیم که در حوزه زندگی
میخواهیم اینها اینطوری حرکت کنند .در حوزه علمی میخواهیم آنطوری
حرکت کنند .در حوزه فکری با چه شاخصهایی میگوییم که در فکری جلو
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رفتند؟ در حوزه معنوی چطور؟ هرکدام از اینها نمودهایش این است و اینها
میخواهیم در طول بیست سال آینده اینطوری حرکت کنند .پس یک الگو و
الگو میشود که میخواهیم جامعه را مطابق این الگو و مدل جلو ببریم .حاال
سؤال ما این است که چطوری میتواند اتفاق بیفتد؟ چطوری میتواند به وجود
بیاید؟ آیا صرف اینکه ما بگوییم ما میخواهیم این کار را بکنیم میشود؟ آیا
صرف اینکه بگوییم این کارها را به آن برسیم خوب است میشود؟ خب در
مقدمه قانون اساسی که همه به آن در جمهوری اسالمی معتقد بودند ،در
بعضی زمینهها یک سری حرفهایی زده است .البته نقطه نهائی را تعیین کرده
است .روش و تقدم و تأخر در آن الگو ممکن است معلوم بشود .آن را معلوم
نکرده است .صرف اینکه قانون اساسی گفته و همه هم به آن معتقد بودند قبول
کردند .خب خیلیها اتفاق نیفتاده است .آموزش مث ً
ال رایگان ،اینکه هرکسی
شغل داشته باشد .اینکه مسئله مسکن یکجوری حل شود .خیلی حرفهای
خوبی زده شده است ولی میدانیم که اتفاق نیفتاده است .پس صرف گفتنش
نمیشود .آن الگو را روشن کردن خوب است ،برای اینکه یک نقطه مرجع به
ما میدهد و یک مالکی به ما میدهد که بدانیم که میخواهیم اینجوری
حرکت کنیم و اگر از آن منحرف شدیم سؤال کنیم که چرا و به آن بپردازیم.
ولی این نمیشود و این اتفاق نمیافتاد مگر اینکه آنوقت بگوییم که چه
ساختارها و دستگاههایی میخواهیم بنا کنیم که آن را به وجود بیاورد .ببینید
برای به وجود آوردن آن الگو ها هم یکوقت ممکن است که بگوییم که حکم
بکنیم که این بشود .این را یکی برود انجام بدهد .آن باید بشود ولی میبینیم
که نمیشود .مث ً
ال بیکاری را هیچکس نخواسته بگوید که کم نشود .تورم را
هیچکس نمیخواسته بگوید که پائین نیاید .همه گفتند که تورم بد است و به
قشر محروم فشار میآورد ولی شده است .اینکه ما بگوییم که نشود که مشکل
حل نمیشود .باید ببینیم که چه ساختار و دستگاهی میخواهی بنا کنی که
آن خودش کنترل کند که تورم زیاد نشود .خودش کنترل کند که بیکاری کم
بشود .خودش تولید فکر و علم را ایجاد کند .آن ساختار باید مستقر بشود و
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آن ساختار باید طراحی بشود .این کار خیلی پیچیدهای است .آنوقت در این
ساختار معنیاش نهادها است ،معنیاش نقش آن نهادها است .تعاملشان با
هم است .بعد جهتگیری سیاستهایی که البته آن نهادها را هدایت میکند
هست .این مجموعه میشود آن ساختاری که این را به وجود میآورد .ما باید
دنبال آن ماجرا باشیم .راستش من نگرانم که این حرکت الگوی اسالمی ایرانی
پیشرفت منجر به بیانهمان حرفهای خوبی که در چشمانداز و قانون اساسی
و جاهای دیگر گفتهشده است بشود .چون صرف گفتنش مسبب اتفاق افتادنش
نیست .در اینکه نگاهی که ما باید بکنیم مسئلهاش همین پس میشود که ما
الگو را بهوجود بیاوریم که اق ً
ال یک تابلویی جلوی ما باشد که بگوییم که بر
اساس اینها میخواهیم حرکت کنیم .ببینید در چشمانداز که درست شد
میشود گفت که در بعضی از ابعاد یک نقطه انتهایی ،آن الگو یا تغییرات را
نشان داد .گفت بیست سال دیگر ما میخواهیم اینجوری باشیم .ولی اینکه
از اآلن تا  20سال دیگر با چه الگویی میخواهیم برویم جلو با چه تقدم و
تأخری داریم میرویم جلو یکی این را نگفت .کسی راهبرد اینکه میخواهیم
چطوری برسیم آنجا را نگفت .کسی اینکه چه ساختارهایی باید تغییر کند یا
ایجاد بشود تا به آنجا برسیم را نگفت .خب اینها را نگفتند دیگر .خب حاال ما
پس باید آن الگو را درست کنیم که انتهایش به چشمانداز هم میرسد .به یک
مایلاستونهایی میرسد که وسط راه مث ً
ال پنج سال دیگر یا ده سال دیگر آن
الگوها میخواهد کجا برود و باید کجا باشیم .نقاطی را تعیین میکند .بعد باید
راجع به ساختارهایی که میتوانند این را تولید کنند صحبت کنیم .میتوانیم
به ساختارهای موجود در جوامع دیگر هم یک نگاهی بکنیم .باالخره آنها هم
حرکتهایشان یک الگویی داشته که ممکن است الگویی که ما تعیین میکنیم
یا الگوی رفتاری که ما تعیین میکنیم حاال من الگو را میگویم الگوی رفتاری
آن الگو را ،الگوی رفتاری که ما تعیین میکنیم ممکن است با الگوی رفتاری
آنها متفاوت باشد ولی ممکن است بعضی از وجوه اشتراک را هم داشته باشد.
حاال باید ببینیم که آنهایی که یک الگوی رفتاری خاصی را به وجود آوردهاند،
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مث ً
ال از نظر علم پیشرفت کردهاند ،از نظر تولید صنعت پیشرفت کردهاند یا
از نظر تولید ثروت پیشرفت کردهاند این الگوی رفتاری چه ساختاری بوده
است که به وجود آورده است و حاال چه چیزهایی را به وجود نیاورده است
که ما میخواهیم به وجود بیاوریم؟ حاال آن ساختار را ما چطوری میخواهیم
اصالحش کنیم تا یک ماشین اجتماعی انسانی راه بیفتد تا آن الگو را ایجاد
کند.
مهندس چیتچیان :آقای دکتر من آن چیزی که تا اینجا از فرمایش شما

استفاده کردم این است که ما بایستی که نمودهای بیرونی و مؤلفههای
پیشرفت را در هر چهار عرصه مشخص بکنیم تا بدانیم راجعبه چه چیزی
ال اساس کار همین است .اص ً
داریم حرف میزنیم .اص ً
ال آن چیزی که ما اسمش
را میگذاریم پیشرفت نمود بیرونی آن چیست .این را آیا اسمش را همان

چشمانداز بنویسیم؟ چشماندازهایی که همراه با شاخصهایی هم باشد.
چون آرمانها در سندهای مختلفی گفتهشده است .اما این چشماندازهایی
است که همراه با شاخصهایی است که قابل اندازهگیری هست .مطلب دوم

این است که قدم دوم ما این خواهد بود که ببینیم چه دستگاههایی و چه

ساختارهایی بایستی وجود داشته باشد که آن پیشرفت را موجب بشود.

دکتر مشایخی:
درست است .قبل از اینکه ادامه بفرمائید ،در قسمت اول وقتیکه آن نمودها
را تعیین کردیم الگو رفتاری است .یعنی اینکه چطوری اینها قرار است
حرکت کنند تا به آن چشمانداز برسند .حاال یک وضع موجودی داریم ،یک
چشماندازی هم داریم .مث ً
ال بیست سال دیگر میخواهیم برسیم ولی آن مدل
یا الگوی رفتاری که این نمودها میخواهند به آنجا برسند آن را اگر بتوانیم
ترسیم کنیم که یک مایل استونهایی هم وسط راه معلوم بشود که اینها از
کجا عبور میکنند آنوقت ممکن است که یک رفتوبرگشتی هم از نظر همان
طراحی ساختار باشد و اینها که این الگوی رفتاری یک مقداری ممکن است
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تقدم و تأخر معلوم کند یک مقداری مث ً
ال یک بحثی که در همین تقدم و تأخر
و الگو بود .فرض کنید یک عده ممکن بود بگویند که اول رشد اقتصادی اتفاق
بیفتد و بعد راجعبه توزیع ثروت و اینها صحبت کنیم .یک عده ممکن است
بگویند از اول باید یک عدالتی یا یک توزیع ثروتی برای جلوگیری از عدم
افزایش فاصله طبقاتی باید رعایت بشود و بعد توسعه یا افزایش تولید و ثروت
هم در این چارچوب اتفاق بیفتد .نمیتوانیم آن را اول بگذاریم و بعد بگوییم
میرسیم .ما این را رعایت کنیم بعد به آن برسیم .اینیک جور الگوی رفتاری
در آن مؤلفهها است که کدام باید انجام بشود .ما با آنها آنوقت میتوانیم
راجعبه یکچیز ملموسی صحبت کنیم که جامعه را چگونه میخواهیم حرکت
بدهیم .چون ببینید انتهای این ماجرایی که ما داریم صحبت میکنیم این است
که باالخره جامعه را چگونه میخواهیم حرکت بدهیم .یعنی ما نمیتوانیم فارغ
از اتفاقاتی که در جامعه دارد اتفاق میافتد و یا جامعه جلو میرود بگوییم که
راجعبه الگو داریم صحبت میکنیم .راجع به الگو همین حاال داریم صحبت
میکنیم .آخر کار باید بگوییم این جامعه را با این وضعی که هست  -وقتی
میگوییم پیشرفت ایرانی اسالمی -چگونه میخواهیم این را حرکتش بدهیم.
در نتیجه با آن نمودها باید بگوییم که چگونه آن را باید حرکت کنیم .این قدم
اول است.
مهندس چیتچیان :دوم ،ایجاد این ساختارها و دستگاههایی است که

بتواند این را جلو ببرد.
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دکتر مشایخی :آنوقت سؤالی که مطرح میشود اگرچه نه بهطور خیلی به
اصطالح ،الگو را ما نداشتیم ولی از وقتیکه قانون اساسی را درست کردیم
میدانستیم که به کجا میخواهیم برسیم .یک سؤالی مطرح میشود که چرا
نرسیدیم؟ آیا تحلیلی داریم؟ تحلیلش این است که آدمهایی که سرکار بودند
خوب نبودند .این که تحلیل نمیشود .فرشته که از آسمان نمیشود آورد.
باالخره انسانهای شریفی معتقدی و زحمت کشی بودند .چه شده است که
نرسیدیم .نیت آنها را نمیشود بگوییم که بد بوده است .آنوقت خودمان را

انکار میکنیم .پس نیتها که خوب بوده است ،آدمها که خوب بوده است،
آنجا هم که میخواستیم برسیم ،پس چه شده است که نرسیدیم؟ معنای آن
نفی دستاوردها نیست .ولی اآلن معضل داریم .بیکاری داریم .فساد داریم .فقر
داریم .اص ً
ال مطلوب ما نیست .تصور آنهایی که قانون اساسی را نوشتند یک
همچنین وضعی نبوده است .خب چه شده است که نشده است .حتماً نمیشود
گفت آدمها بد بودند .این را میشود رد کرد .پس چیزی بوده است .حتماً
ساختاری و دستگاهی بوده است .ارتباطاتی بوده است که نمیگذاشته است
این اتفاق بیفتد .کار همین الگو را اگر بخواهند درست دربیاورند این است که
جواب این چرا را بتوانند یک تحلیلی داشته باشند ،وگرنه ما آنوقت نمیدانیم
که چرا اتفاق افتاده است .چرا آنطور نشده است .پس یک بررسی که چرا
این نشده؟ بهنظرم آدمها بد بودند جوابش نیست .ممکن است اینجا بگوییم
که آدمها خوب بودند بد شدند .چرا بد شدند؟ یعنی باالخره ما که باید آدمها
را را به بهبود ببریم .آنهم نمیشود بگوییم که آدمها از اول که شروع کردند
خوب بودند ولی یواشیواش بد شدند .این هم که بد است دیگر .اص ً
ال یکی از
شاخصهایی که پیشرفت معنوی را نشان میدهد خوب شدن آدمهاست .یعنی
به معنویتشان اضافه کردن .حقوق دیگران را رعایت کردن .به اخالق اسالمی
مزین بودن و رفتار کردن .یعنی آدمها بهتر بشوند .خب اگر نشدند باز یک
رفتاری و یک الگوی رفتاری داریم که عکس آن بوده است که قرار بوده است
باشد .چرا اینطور شده است؟ پس یک حوزهای از سؤاالت هست که ما اگر آن
نمودها را درست کنیم و بگوییم که اینها اینجوری رفتار کنند .از  35سال
پیش که انقالب شد بعضیها که عکس این را رفتار کردند باید بگوییم چرا؟.
یک حوزهی دیگر بررسی که عرض کردم برای اینکه این رفتارها ایجاد میشود
این است که جوامع دیگری که در بعضی از این چهار حوزه جلو رفتهاند چطور
شده است؟ چه ساختاری اینها را جلو برده است؟ باالخره اینها جوامع وحشی
بودهاند .اآلنهم از یک جنبههایی وحشی هستند .ولی از یک حوزههایی هم
باالخره بهتر رفتند و علم و ثروت درست کردند .بیکاری در آنها ممکن است
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کمتر باشد .بعضیهای اینها ممکن است از نظر فردی ،اخالقیاتی را رعایت
کنند که ما فکر میکنیم خوب است .چون بعضی که میروند خارج آنها را
میبینند می گویند آنها اسالم را پیاده میکنند و ما پیاده نمیکنیم .برای
اینکه منظماند و حقوق بقیه را رعایت میکنند .فردی ،نه جمع حکومتشان را
میگویم .ممکن است ببینید که آنها چه ساختاری بوده که این الگو را یا آن
نمود رفتاری را ایجاد کردهاند که بعضیهای آنها ممکن است مشترک باشد با
آنچه ما میخواهیم پیاده کنیم ولی بعضیها هم حتماً متفاوت است .درنتیجه
یک حوزه بررسی دیگر همین ساختار جوامع دیگری است که رفتارهایی ایجاد
کردهاند که ما فکر میکنیم مطلوب ماست .چه جوری شده است که آنها
اینطوری شدهاند.
پس رسم آن الگوها بعد سؤال از اینکه ساختارها چه چیز است که در
این سؤال که ساختارها چیست ،میشود به چند تا قسمت شکست .یکی
ساختارهایی که رفتاری که ما میخواستیم به وجود بیاوریم ولی به وجود
نیاوردیم چه چیز است؟ ساختارهایی که جوامع دیگر به وجود آوردهاند .آن
رفتارها چه ساختارها و چه ویژگیهایی بوده است؟ این قسمت دومش .قسمت
سومش طراحی ساختارهایی که باید آن رفتار موردنظر ما را به وجود بیاورد
و من واقعاً فکر میکنم تا وقتیکه این ساختارها را ما نتوانیم مستقر کنیم با
فرمان و دستور و نصیحت و درخواست معلوم نیست چیزی تغییر کند .ساختار
کار خودش را میکند.
دکتر فاتح راد:
آیا خود این شاخصگذاری نشان نمیدهد که ما به دنبال چه الگویی رفتیم؟
دکتر مشایخی:
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هم شاخصها باید معلوم بشود و هم رفتار و تغییراتی که میخواهیم آن
شاخصها بکند .ممکن است یکی از آن شاخصهای ما مث ً
ال بیکاری مردم باشد.
این شاخص است ولی میخواهیم این زیاد بشود یا کم بشود؟ بعد به هدفهایی

هم باید برسد.
ما اگر بخواهیم یکچیزی بکشیم مثلاینکه بگوییم که ما یک ارزشها و
سیاستهایی را داریم یا ارزشها را داریم که اینها را دست نمیزنیم .سیاستها
را داریم بعد ساختار را داریم بعد الگوی ما وقتی میگوییم الگوی پیشرفت
من فکر کنم بهترین تعبیر برای این الگوی رفتاری باشد که ما میخواهیم
جامعه را چگونه حرکت بدهیم که جلو برود .ما یک سری ارزشها داریم .یک
سیاستهایی درست میکنیم .ساختار درست میکنیم .یک الگوی رفتاری
درست میکنیم .بعد باید این را اندازه بگیریم .با اندازهگیری آن ممکن است
اینها را اصالح کنیم .ما این سیکل را راه بیندازیم .حاال اینکه چه ساختاری؟
این میشود اتفاقی که میافتد .منتهی از نظر طراحی باید چهکار کنیم؟ این از
نظر چیزی که رخ میدهد .اتفاقی که میافتد یعنی ما اگر هم نخواهیم ما اآلن
یک ساختارهایی داریم .آن ساختارها برای ما یک رفتارهایی را ایجاد کرده است.
اآلنهم یک کمی اندازه بهطور غیررسمی گرفتیم میبینیم که آنچیزهایی که
میخواهیم نشده است .مدام داریم فکر میکنیم که چکار کنیم .یکوقت می
آییم چشمانداز درست میکنیم ،سیاست کلی درست میکنیم و ممکن است
بازهم نشود؛ یعنی هیچ اثر عینی روی نمودهایی که در جامعه میبینیم اتفاق
نیفتد .چون چیزی که رخ میدهد این است .منتهی از نظر طراحی باید چکار
بکنیم .از نظر طراحی بیاییم ارزشها را که داریم ،باید بیاییم الگوهای رفتاری
را درست کنیم .الگوی رفتاری را مشخص کنیم .حاال این الگوی رفتاری ورودی
آن را فرض میکنیم ارزشهایی است که داریم .برای این الگوی رفتاری من
پیشنهادم این است که شما در هرکدام از این حوزهها مث ً
ال چهارتا پنجتا بیشتر
هم اگر بخواهید بکنید ممکن است گیر بکنید5 .تا نمود اصلی مشخص کنید.
بعد آنوقت اگر دور اول این نمودها مشخص شد این را هم بیشترش کنید.
مث ً
ال بگویید اگر جامعه ما پیشرفت فکری میکند به چیزی نگاه میکنیم
میگوییم پیشرفت فکری ایجاد شد؟ من بگویم چهارتا پنجتا رضایت بدهم
به این  4تا  5تا .چون کار سختی است .ولی باید آن نمودهایی که انتخاب
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میکنند یک جامعیت و یکچیزی داشته باشد .یکچیز درستوحسابی باشد.
مثل در زندگی ،مث ً
ال وقتشناسی یکی از آنهاست .ممکن است یکچیزهای
کالنتری هم وجود داشته باشد .مث ً
ال ممکن است از نظر فکری ،از نظر فکری
گفتن چیزی سخت است .ولی در زندگی چون بقیه دنیا مسئله اصلیشان
زندگی دنیوی بوده است ،خیلی راحت میشود گفت بیکاری کم باشد .تورم
کم باشد .درآمد سرانهات پیشرفت کند .در علمی باز یک سری میشود گفت
ولی مث ً
ال در حرکت معنوی ممکن است بگوییم صداقت داشته باشد و حقوق
بقیه را ضایع نکند و دعوای دادگستری کم بشود .یعنی باالخره پنجتا بگوییم
اگر نمود باشد چه میشود .ممکن است بعضیها به این نمودها راضی نشوند
و بگویند ما یکچیز عمیقتری میگوییم و یکچیز اساسیتری میگوییم ولی
باید بگوییم اگر آن چیز اساسی به وجود بیاید نمود بیرونی آن چیست؟ برای
اینکه اگر آن نمود بیرونی را نداشته باشیم نمیتوانیم بگوییم آن چیز اساسی
به وجود آمد یا نیامد؟ درنتیجه در هرکدام از این حوزهها 4تا یا 5تا چیز اولیه
تعیین کنیم .آنوقت ممکن است روی اینیک کمی بحث کنیم .بهاصطالح این
نمودها را چالش کنیم و یک نمودهای جامعتری معرفی کنیم .یک نمودی که
اگر به آن دست پیدا کنیم خیلی چیزهای دیگری در زیر آن اتفاق افتاده است
که آن حاصلشده است .پس این الگوی رفتاری را تعیین کنیم که این الگوی
رفتاری با تعیین مث ً
ال چهار پنج نمود برای هر حوزه و تغییرات مطلوب آن در
بیست سال آینده و یک افق بیستساله هم بگیریم و بگوییم که اآلن این نمودار
ماست و وضع ما اینجوری است .ما وقتی میگوییم الگوی پیشرفت؛ یعنی
میخواهیم جامعه ما بر اساس این نمودها اینطوری پیشرفت کند .آنوقت
یکچیز روشنتری گفتیم که راجعبه چه چیزی داریم صحبت میکنیم .الگوی
پیشرفت یعنی الگویی که این نمودها اینجوری حرکت میکند .بعد که این را
درست کردیم بعد آنوقت میآییم میگوییم که بهاصطالح طراحی یا اصالح
ساختارها .ساختارهایی که میتوانند اینها را ایجاد کنند .این ساختارها یا
دستگاهها میتواند سیستم اقتصادی ما را نگاه کند .سیستم سیاسی ما را نگاه
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کند .سیستم علمی ما را نگاه کند .نظام آموزش و آموزش عالی را نگاه کند.
میتواند انواع و اقسام زیرساختها را نگاه کند .آنوقت برای اینکه این را نگاه
کنید ما میتوانیم چند چیز درست کنیم .یکی اینکه بررسی ساختارهای جوامع
مث ً
ال جوامع شاخص یعنی جوامعی که یک کمی در بعضی از اینها شاخص
شدهاند .چه شده که اینها اینطور شدهاند؟ تحلیلها چیست؟ باالخره جوامع
غربی تا قبل از رنسانس همهشان خیلی وضع بدی داشتند .چه شده است که
یک حرکت اینجوری در اینها ایجادشده است و صاحب قدرت و علم و غیره
شدهاند .پس این بررسی و تحلیل است که از آنها بتوانیم درسی بگیریم.
یکی دیگر از ورودیهای ما تحلیل ساختارهای جمهوری اسالمی و رفتارهای
ایجادشدهی گذشته است .این چه چیزی است؟ یعنی چرا اینجوری شده
است؟ بعد از اینکه این کار را کردید ،ساختارها ،هم میتواند اقتصادی باشد،
هم علمی باشد ،هم سیاسی باشد و هم بحثهای فرهنگی باشد و به هم ارتباط
پیدا میکنند .زیر نظامهایی که به هم اثر میگذارد .اینها چه نهادهایی است
و چگونه کار میکنند؟ چگونه خروجی ایجاد میکنند؟ بعد از این کار آنوقت
میتوانیم سیاستها و راهبردهای این نظامها را بگوییم .راهبرد ساختارها را
بگوییم .یعنی حاال که ما این ساختار را چیدهایم ،چه سیاستهایی میخواهیم
در این مرحله اعمال کنیم .چون هر ساختاری وقتی که عمل میکند میشود
سیاستهایی اعمال کرد که رفتار آن را کنترل کند .مث ً
ال غربیها اآلن شاید
خیلی ساختارهای خود را عوض نکنند ولی سیاستهایشان را عوض کنند.
بگویند ما سیاستمان این است که اآلن اولویت را میدهیم به اینکه مث ً
ال انرژی
جایگزین پیدا کنیم .یکدفعه آن ساختار حرکت میکند در آن جهت که
ال سیاست این است که مث ً
میخواهد انرژی درست کند .مث ً
ال آموزش عالیمان
را مجانی کنیم یا پول از آن بگیریم یا هر چیزی ،این سیاستها است که در آن
ساختار عمل میکند .آنوقت بعد از این مالحظه و مشاهده رفتارها و تغییرات
آن متغیرها  -بعد از اینکه آن را مشاهده کردیم -ممکن است برگردیم و اصالح
کنیم .مانیتور کنیم و اصالح کنیم یعنی این را راه بیندازیم که ما آن چیز را
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اشتباه کردیم .حتی ممکن است الگوی رفتاری را با یک ضعف کمتری تغییر
بدهیم .ممکن است تقدم و تأخر آن را یا طراحی ساختارهایمان را عوض کنیم
یا سیاستهایمان را عوض کنیم .ببینید اینیک موجود زندهای میشود که
همینطور که داریم جلو میرویم اینطوری نیست که در یک نقطهای و در یک
مقطعی ببینیم و بگوییم آها این است و دیگر رهایش کنیم و جلو رفت .یک
جریان زندهای است که مرتب ممکن است اصالح بشود .استارت آن را میشود
اینجوری زد .آنوقت به نظر من اگر این الگوی رفتاری را بگذاریم ما را از این
حالتی که الگو چیست درمیآورد .الگو چیست؟ برنامههاست و چشمانداز است.
من میخواهم در مورد این جامع صحبت کنم .راجع به جلو بردن این جامع
صحبت کنم .پس وقتی میخواهم بگویم میخواهم راجعبه الگوی جلو بردن
این جامعه صحبت کنم در این حوزههای مختلف این را چگونه میخواهم جلو
ببرم؟ جواب این را که بدهم میگویید که این الگویی است که من میخواهم
پیشرفت کنم.
منتهی اآلن که این مرکز راه افتاده است در واقع این چیزی که ما اینجا
میخواهیم به وجود بیاوریم این حرکتی است .این اتفاقی که میافتد این است.
طراحی ماجرا این مسیر را میرود و اگر این را جلو برویم مثل این میماند
که این را راه انداختهایم که البته اآلن هم این دارد خودبهخود کار میکند.
یعنی اگر ما هیچ کاری هم نکنیم همین دارد عمل میشود .باالخره ما یک
سیاستهایی داریم و یک ساختارهایی داریم که معلوم نیست در آن توجه
کرده باشیم .یکجوری خودبهخود به وجود آمدهاند .حاال برای اینکه این کارها
را بکنیم بیاییم اینجوری جلو برویم .برای اینکه مرکز دارد این دور را میزند.
برای اینکه این دور را بزنیم بگوییم مراحل طراحی اولیه که وقتیکه خواستیم
شوکی به آن وارد کنیم .وقتیکه کردیم خودش بتواند دور بزند و جلو برود.
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این الگوهای رفتاری را بیاوریم در تمام چهار حوزه صحبت کنیم .در همان
چهار حوزه علم ،زندگی ،معنویت و فکر .ببینیم میتوانیم بگوییم که این الگوی
رفتاری اگر یک الگویی انتخاب بشود در نظریههای توسعه بحث این است که

شما چطور مدیریتی بر پیشرفتتان بکنید که بتواند استمرار داشته باشد و مردم
را بتواند در همه ابعاد زندگیشان خوشحال کند .درواقع آنها هم دنبال این
هستند که بگویند چه الگوی رفتاری را پیگیری کنید که باعث یک استمرار
و ادامه پیدا کردنش باشد و موقتی نباشد و مردم هم در آن خوشحال باشند.
حاال ما میآییم میگوییم آن الگوی توسعهای که از نظر این ارزشها مطلوب
است این شاخصهای آن است .مث ً
ال در بحث محیطزیست ممکن است در آن
بحث زندگی ببینیم که یکی از شاخصها این است که محیطزیست را خراب
نکنیم که اآلن غرب به آن توجه کرده است .در بحث زندگی بهداشت و سالمت
ممکن است مطرح باشد .چیزی که آدم را نگران میکند این است که بهسرعت
ممکن است تعداد آن نمودها زیاد بشود .باید خیلی از این در فاز اول خودداری
کرد .آن مهمهای آن را گذاشت و بعد دید چه میشود .بعد هرکدام از آنها
شمولی پیدا میکند و جامعیتی که دارد قبلیها را در بربگیرد.
مث ً
ال شما اگر از نظر علمی پیشرفت کنید میتواند روی پیشرفت زندگی اثر
گذارد .از نظر فکری اگر جلو نرویم ممکن است از نظر علمی نتوانیم جلو برویم.
یعنی اینها با هم در تعامل هستند ولی من فکر میکنم که شاید این سؤال
اولتان که آیا اینها همهچیز را پوشش میدهد یا نه ،روی آن خیلی معطل
نشوید .فرض کنید که پوشش میدهند یعنی باالخره ممکن است بعضی از
اینها را از اینجا برداریم آنطرف بگذاریم .مث ً
ال بگوییم علمی و فکری با هم
است .ممکن است خیلی فرق نکند اگرچه ممکن است شما عالمی داشته باشید
که آدم عاقلی نباشد یعنی فکرش درست کار نکند ولی علم را خوب بلد است.
آدم کمسواد باشد ولی فکور و عاقلی باشد .در نتیجه میشود وارد این بحثها
شد ولی اآلن کار مهمتری داریم .اگر با همین حوزهها هم بگوییم که این پنجتا
نمود را نگاه میکنیم هرکدام و این را میخواهیم جلو ببریم و بپردازیم به اینکه
این چطور میتواند عملی شود و اثر روی زندگی مردم بگذارد و روی پیشرفت
جامعه ما داشته باشد کار خوبی کردهایم .بعدا ً آنوقت ممکن است برگردیم
بگوییم که حاال آن الگوها را یعنی همان فیدبکی که میگیریم ،شاخصی را
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به آن اضافه کنیم یا کم کنیم یا این دوتا را ادغام کنیم؛ یعنی خودش مانند
موجود زندهای است که میتواند مدام خود را اصالح کند .هم ساختار میتواند
اصالح بشود و هم آن نمودهایی که در نظر گرفتیم میتواند اصالح شود .آن
بحثی هم که میگویید که بعضی از سیاستها و کارهایی که ما میکنیم با
تأخیر زیادی ظاهر میشود درست است .احتمال وجود دارد که در دستگاههای
ما یک کاری را اآلن شروع کنیم و پنج سال دیگر نتیجه آن معلوم بشود .مث ً
ال
ممکن است شما یکوقت فکر کنید سرمایهگذاری کم میشود .می دانید که
وقتی کم بشود دو سال دیگر شغل جدید ایجاد نمیشود پس کمی نگرانتان
میکند .اآلن ممکن است که سرمایهگذاری کم شود .یک اثر دارد که اآلن
ساختوساز کم میشود و یک مقدار بیکاری ایجاد میشود ولی یک اثر دیگری
هم دارد که ظرفیت اینکه میخواهد نیرو جذب کند به وجود نمیآید .اآلن
مث ً
ال ساخت خانه کم بشود دو سال دیگر ممکن است اجاره خانهها باال برود،
در این سنجش میشود یک فکرهایی کرد که آدم زودتر از آنکه بخواهد منتظر
نتیجه بشود .یکچیزهایی را اندازه بگیرد که فکر کند نتیجه ممکن است چه
بشود ولی حاال اگر حتی این کار را نکند با تأخیر هم ببیند و بسنجد و بعد
راجع به آن در نقاطی که الزم است فکر کند .یعنی وقتی میبینم که بیکاری
کم نمیشود بروم ببینم ساختار چه مشکلی دارد .من اگر ببینم که نیروهایی
که تجربه پیدا میکنند در سیستم مدیریت من دفع میشوند یا بیرون میروند
باید ببینیم ساختار چه مشکلی دارد .مث ً
ال در زمینههای سیاسی نگاه کنید.
احتماالً ساختار سیاسی ما یک مسئله دارد که مدام داریم شقه میکنیم و
حذف میکنیم .من این را از اول انقالب که شروع شده است میگویم .مدام
یک گروهی جدا شده است .جمع بعدی که آمده ،دوباره تقسیم شدهاند .آخر
این چه ساختاری است که دارد این را ایجاد میکند؟ چون هرکدام از این
نیروها باالخره یک ارزشی دارند .یک دارایی انسانی هستند و میتوانند انرژی
ایجاد کنند برای اینکه جامعه جلو برود .چرا اینها را نمیتوانیم جمع کنیم و
همجهت کنیم که کمک کنند همه جامعه جلو برود .وقتی دارد اتفاق میافتد
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و کسی هم نمیخواهد البد یک دستگاهی هست که این را جنریت میکند.
این سیستم چه مشکلی دارد و کجای آن است؟ اینیک مثال خیلی خوبی
است که ببینیم این ساختار چیست که این اتفاق دارد در آن میافتد و اگر این
ساختار را اصالح نکنیم همچنان ادامه پیدا میکند .حاال فرض کنید اسامی
مختلف هم پیش میآید .آخریش هم اصولگراها ،اصولگراها هم جبهه پایداری،
جبهه متحد ،بعد دوباره معلوم نیست این کجا میخواهد برود .کی میخواهد
این نیروها را حذف کند؟ همان نیروهایی که حذف شدند باالخره آدمهای
ارزشی مسلمان زحمت کشی بودند و چیز یاد گرفته بودند .حاال فرض کن بد
شدند .چرا بد شدند که ما مجبور شدیم کنارشان بگذاریم؟ حتی اگر آدمهایی
که میگذارید سرکار آن حالت اولیهشان را نگه ندارند و افول کنند و این مدام
دارد تکرار میشود .چرا اینطوری میشود؟ چه ساختاری سبب میشود که
اینطوری بشود؟ این ساختاری نگاه کردن یعنی اینطوری علتیابی کردن.
آخه کجای این مسئله دارد وگرنه همیشه هم در این دوران نصیحت بوده است
که آدمهای خوبی باشید و باهم کار کنید و چه نکنید نصیحت خوب بوده و
شده است .از زمانی که امام بودهاند تا حاال شده است.
دکتر طباطبائیان :این ارزشهای حاکم یا مسئولیت تشخیص الگوی درست
با چه کسی است؟ یک جمع محدودی است یا کل جامعه است؟ بعد آنجا یک
تعارض در تشخیص مصادیق پیش میآید .مقبولیت و مشروعیت اینکه حضرت
امیر (ع) وقتی برای خالفت مراجعه میکنند میفرمایند اگر مراجعه مردم نبود
به من دنبال خالفت نمیرفتم.
دکتر مشایخی:
در این ماجرا که الگوی چه چیز است ،باالخره یک ساختارهایی در جامعه
است که دیگر چیده شده است .شما فرض کنید یک عده مثل شما یا ما
مینشینیم فکر میکنیم که این الگو چیست .ممکن است این را بدهیم دفتر
رهبری و رهبری بگویند که من برای اینکه نظر بدهم باید بیشتر مشورت
25

کنم .بدهند به شورای تشخیص مصلحت بگویند شما راجع به این چه فکر
میکنید .ببینید یک پروسهای طی میکند که باالخره یک مرجعی که در
جامعه هست و این را اعالم میکند .همانطور که در چشمانداز اتفاق افتاد و
در سیاستهای کلی اتفاق افتاده است .یعنی این پروسه چیده شده است .در
جامعه منتهی اتفاقی که میافتد اگر نوع سؤالی که مطرح میشود و جوابهایی
که روی آن کار میشود درست انتخاب نشده باشد جامعه و این دستگاهها و
ساختارها سیر خودشان را طی میکنند .مدام آدم دوباره به فکر این میافتد
که یکچیز دیگری عمل کند ولی تا دست نگذارد روی مسائل اساسی حل
نمیشود .همین که گفتم .سیاستهای کلی چشمانداز یا حاال الگوی اسالمی
ایرانی پیشرفت ،اینها همه برای این است که آدم حس میکند که این اتفاقی
که میخواسته بیفتد نمیافتد .حاال ممکن است بیانش نکند .باالخره از نظر
اعالم عمومیکردن ما میدانیم که یک سری نمودهایی است در جامعه که
آدم را آزار میدهد .مث ً
ال حتی درجه اعتقاد دانشجویان و جوانها را ببینید.
نمود ظاهری مردم را بینید که چطوری هستند .فقر و بیکاری و فساد اخالقی
را میبینید .اینها چیزهایی نیست که بخواهی اتفاق بیفتد .ما جلو رفتیم و
در یک زمینهها خوب جلو رفتیم ولی یک حوزههایی هم بوده که نیستیم
آنجوری که میخواستیم .چشمانداز درست کردیم نشد .سیاستهای کلی
درست کردیم نمیشود .حاال الگوی اسالمی ایرانی پیشرفت درست کنیم ولی
تا دست نگذاریم در آن نقطههایی که باید دست بگذاریم و تغییر بدهیم باز هم
اتفاقی نمیافتد .حاال چند سال هم ممکن است مدتی هم سرمان گرم به الگوی
اسالمی ایرانی بشود .این را تنظیم میکنیم و سندش را حاضر میکنیم و اعالم
میکنیم بازم ممکن است اتفاق نیفتد .سیستم و ساختار دارد و کار خودش را
میکند .فقط ما یکوقتی را ازدستدادهایم .برای اینکه همیشه صورت سؤال
و مسئله را درست تعریف کردن خیلی کلیدی است برای اینکه آدم بخواهد
موفق باشد .روی چه میخواهی کار کنید .وگرنه اگر اشتباه کار کند بهاصطالح
برخورد نمیکند با آن چیزی که باید حل بشود و تغییر ایجاد کند..
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ال مستق ً
نمیشود که مث ً
ال در عرض هم بگوئید .من فکر کنم شما اگر پیشرفت
فکری بکنید یعنی میتوانید راجع به دنیا و پدیدههای دور و برش درست فکر
کنید .اگر بتوانید درست رفتار میکنید .از نظر علمی درست تنظیم میکنید
که علمی جلو بروید .این در توسعه اقتصادی و در تولید شما اثر میگذارد
و زندگی شما بهتر میشود .زندگی که بهتر شد زمینه بهتر شدن معنویات
شما ایجاد میشود .برای اینکه یک حدیثی از حضرت رسول صلیاهلل علیه و
آله داریم که اگر فقیر باشی کفر دنبالش میآید .وقتی فقر حاکم شد باالخره
در جامعه هم نمودهای آن را میبینیم .جاهایی که آدمهای فقیری زندگی
میکنند فسادهای خیلی بدی اتفاق میافتد .بنابراین اینها در تعامل با هم
جلو میروند و یک منظومه هستند که باهم جلو میروند.
نگاه کنید ببینید که آن الگوهایی که سخت است بگوییم مینیمم سیستم چه
چیز است .اگر آن رفتارها و الگوها مشخص شد بعدا ً بگوییم من اآلن نمیدانم
جوابش را چه بگویم؟
الگویی که داریم ترسیم میکنیم اعمال کنیم .با یک فرضی ممکن است
بگوییم فکر را اول تقویت میکنیم .در یک فرض دیگری ممکن است بگوییم
علم را تقویت کنیم و در فکر بعدا ً کار کنیم .یعنی این الگو یا در آن ،تغییر این
نمودها در طول زمان ،باید این سؤال را مطرح کنیم و بعد ببینیم چرا میخواهیم
بگوییم که یکی اول و یکی دوم و با چه نظریه و فرضیهای میخواهیم بگوییم.
باید تأکید ما در اصالح کدام ساختار اول باشد و در کدام ساختار دوم باشد.
چون اصالح ساختار پیچیده است .هم طراحی و هم پیادهسازی آن سخت
است .برای اینکه اگر طرح آن را هم داشته باشیم .بهعنوان مثال یکچیزی
وجود داشته در ساختارها که دولت نقشش در اقتصاد کم باشد تا رقابت به
وجود بیاید و بخش خصوصی بیاید .حاال ببینید چقدر سخت است و چالش
هست برای اینکه همه این را پیاده کنیم .از دولتی به شبهدولتی تبدیل میشود
و شبهدولتی که میشود بدتر میشود .پیادهسازی این هم کار سختی است.
درنتیجه چه جوری میخواهید جلو بروید.
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یعنی طراحی ساختار یکچیز است و روشی که میخواهد جلو برود تا این
ساختار جایگزین ساختار قبلی بشود خود آنهم یک دینامیکی دارد .یعنی اگر
بخواهم کشور را خصوصی کنم یا اگر بخواهم یارانهها را هدفمند کنم مث ً
ال اینکه
یارانه به این شکل ندهیم که آن همه نواقص دارد که مملکت باالخره به این
جمعبندی رسید که یارانهها را هدفمند کند و باالخره دو دهه طول کشید تا
این اتفاق بیفتد .حاال که به این نتیجه رسید پیادهسازی آن میتواند مسالهساز
دیگری بشود .یعنی خود این پیادهسازی باید دینامیکی داشته باشد که چگونه
آن دستگاهی که یارانه را به مصرفکننده میدهی و هدفمند میکنید ،آن را به
وضعی تبدیل کنید که میخواهید جلو بروید .خود این هم سؤال سختی است
که ساختاری را که درست کردی چطور پیاده کنید.
یک نکته این است که ضمن اینکه این فکرها ممکن است شکل بگیرد بهویژه
وقتیکه نمودهای بیرونی را میبینند که آن چیزی نیست که میخواستند ،این
خودش یک فکر دیگری را تحریک میکند که البد یک فکر دیگری باید کرد.
درنتیجه فکرها شروع به شکل گرفتن میکند .وقتی یک فکری شکل میگیرد
که اگر این فکر عمیق نباشد و یک مقدار سطحی باشد ،فکر میکند که
اینهایی که داشتند یک کار دیگری میکردند همه کنار بروند و این فکر بیاید.
حاال ممکن است این فکر هم خیلی هنوز عمقی پیدا نکرده است که همان
چالشهایی را که متوجه شده است حل کند .این هم بعد از یک مدتی دچار
همان میشود که اینیکی شد .چون به اصل مسئله نپرداخته است .درنتیجه
یک سؤالی را میشود فرای این دو تا برخورد که چطوری ما زندگی کنیم که
همفکرها وجود داشته باشد و هم یک جمعبندی برای اجرا وجود داشته باشد
و هم این فکرها بتوانند با تعامل با همدیگر و زندگی کردن کنار همدیگر باعث
بروز فکرهای کاملتری بشوند و این منجر نشود که اجرا دچار اغتشاش بشود
یعنی این برود و آن برود بلکه تکامل بشود .ضمن اینکه اجرائیات هم با یک
جمعبندی که با یک قواعدی تعیین میکنیم دارد اتفاق میافتد .اجرائیات هم
برآیند هرکدام از این فکرهاست و یکی از آنها جلو برود ولی این تعامل از
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نظر فکر وجود داشته باشد .این است که من میگویم شما نمیتوانید همزمان
یک حوزه را تعطیل کنید و بگوئید ما به این حوزه میپردازیم ،فکر تا وقتیکه
فکر به نتیجه رسید .اص ً
ال فکر بعضی وقتها برای اینکه ببینید نتیجه میدهد
یا نه آزمونش باید بکنید .وگرنه همیشه در حوزه نظر باقی میمانید .یعنی
مدام بحثهای کالمی با همدیگر میکنید و معلوم نیست که چه کسی باید
برود دندان اسب را بشمارد .در نتیجه باید اینها همزمان باهم جلو برود .اگر
بخواهید واقعاً فکر میکنم .اگر بخواهید عملی فکر کنید منتهی باید آن معضل
م تعامل کند و چطوری این معلوم باشد
را حل کنید که چطوری باز بشود و با ه 
که برآیند چه فکری باید اجرا بشود بدون اینکه بقیه حذف بشوند .این ممکن
است به زیرساخت نظام سیاسی ما برگردد.
ممکن است بخواهید نظام یک سازمانی را عوض کنید .فرض کنید در وزارت
نیرو میخواهیم کل استراتژی آن را  ،فرآیند آن را ،ساختار آن را عوض کنیم.
ممکن است به یک طرحی برسیم .خود مدیریت تغییر برای اینکه از اینجا آن
را پیاده کند ،مسئله مهمی است .حاال در سطح جامعه هم خیلی مهمتر است.
من فکر میکنم که این سؤال خیلی سؤال مطرحی است .سؤال مهمی است.
باید ببینیم آن چیزی که داریم و تغییر میخواهیم ایجاد کنیم آن چیست
تا بشود بر اساس آن صحبت کرد تا از کجا و از چه گوشهای شروع کنیم .به
چه شکل کسانی را که در پیاده کردن این کار مؤثر هستند همراه کنیم که
آنوقت ممکن است همین چیزی که هم داریم آن را طراحی میکنیم ،در
همین پروسه طراحی هم حرکتهایی بشود که فکرهایی که مؤثر هستند در
پیاده کردن آن به این طرح نزدیک باشند .ولی بعد آنوقت با چه توالیای این
را پیاده کنیم؟ آن خودش یک مسئله دیگری میشود.
ببینید من فکر میکنم یکیاش مث ً
ال ساختار سیاسی یکی از اینهاست .برای
اینکه ساختار سیاسی بهنوعی صاحبان قدرت ،تصمیم را تعیین میکنند که
بعد آنها روی بقیه چیزها اثر میگذارد .یکی آن است .یکی ساختار اقتصادی
است .برای اینکه با ساختار اقتصادی یکچیزی را معلوم میکند که جزء
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نیازهای اولیه آدمها هستند .معیشتشان است .باالخره اگر ما آن ساختار
اقتصادیمان درست کار نکند و مردم معیشت درستی نداشته باشند آنوقت
نمیتوانیم خیلی از چیزهای دیگری را انجام بدهیم .بحث معنویت میشود.
حتی بحثهای فکری و علمی میشود چون پیشرفت علمی الزمهاش تغذیه
است .تغذیه مادیات مهم است .باید شما امکانات فراهم کنید .بتوانید یک
عدهای را مشغول کار علمی بکنید و از نظر مالی و مادی حمایتشان بکنید که
آن کار را انجام بدهند .حاال اگر از نظر زندگی و اقتصاد ضعیف باشید نمیتوانید.
مث ً
ال ممکن است یک شرکتی که فرض کنید در خارج است ،ممکن است صد
میلیارد دالر فروشش باشد .شش میلیارد دالر برای تحقیقات میگذارد .پس
بهاندازه  6میلیارد دالر در سال آزمایشگاه و محقق و نیروی کار دارد که تولید
علم میکنند .اگر این صد میلیارد را درنمیآورد  6میلیارد را نمیتوانست
بگذارد آنجا که عمل کند .درنتیجه پیشرفت علمی مستلزم تغذیه مادی است
و تغذیه مادی هم مستلزم توان مادی و مالی است که بتواند تغذیهاش کند.
یعنی میخواهم بگویم آن بحث اقتصادی هم روی فرهنگ اثر میگذارد ،هم
روی علم .بعد بحث اقتصادی را هم چطوری تنظیم کنید؟ دولت حتماً در
تعیین سیاست اقتصادی و در تعیین روشهای اداره اقتصاد کشور نقش دارد و
آنهم که دولت چطور تعیین میشود ساختار سیاسی است که تعیین میکند
که دولت چگونه تعیین میشود .در نتیجه ساختار سیاسی و ساختار اقتصادی،
بعد این دو میتواند روی مسائل علمی و فکری و اینها تأثیر بگذارد .شاید
همزمان با آنها هم این بحث اینکه آن نمودهای فکر را تعیین کنیم که یعنی
چه فکری پیشرفت کند و بعد چه ساختاری میخواهد فکر را پیشرفت دهد
و بعد به آنهم باید بپردازیم .ممکن است منابع زیادی نخواهد ولی روش و
سیستم و ساختار میخواهد که چگونه فکر توسعه پیدا کند .چه میشود که
فکر توسعه پیدا میکند و چه میشود که توسعه پیدا نمیکند .هم میشود
تجربه جمهوری اسالمی را و هم تجربه دوران شکوفایی تمدن اسالمی را نگاه
کرد .میشود دورانی که فکر در اروپا و غرب رشد کرد را نگاه کرد .این چه
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چیزهایی بود که سبب میشد اینها رشد کنند و فکرهای جدید تولید کنند
و از آنها گرفت .ساختار فکری هم میتواند بعدا ً به پیشرفت حوزه اقتصادی و
زندگی و فکری و علمی استمرار بدهد.
جمعبندی نظرات دکتر علینقی مشایخی
ما دنبال چه میگردیم که قب ً
ال نبوده است .الگو یک شیوه حرکت جامعه
است .یک الگوی رفتاری است که مشخص میکند جامعه را چگونه میخواهیم
جلو ببریم 4 .حوزه علم ،فکر ،معنویت و زندگی که از سوی رهبری بهعنوان
عرصههای الگو معرفی شدهاند بایستی نمودها یا مؤلفههای هرکدام از آن
حوزهها که میشود معنای بیرونی پیدا کرد و قضاوت کرد که آیا به جلو
میرویم یا نه ،باید مشخص شود .در چارچوب این مؤلفهها وضعمان چگونه
است .وقتی میخواهیم پیشرفت کنیم یعنی چه؟ باید یک الگو و مدلی باشد
که جامعه را مطابق این الگو به جلو ببریم .چگونه میشود به آنجا رفت؟ چه
ساختارها و دستگاههایی به وجود بیاوریم که ما را به آنجا ببرند؟ پس باید
ببینیم چه ساختار و دستگاهی بنا کنیم که آن شاخصها را کنترل کند
که مث ً
ال تورم و بیکاری نباشد .پس طراحی ساختارها بایستی صورت گیرد
و ساختار ایجاد شود .در ساختارها ،نهادها ،نقش نهادها ،تعامل ،جهتگیری
و سیاستهای هدایت آن نهادها هست .در مورد ساختارها بایستی به الگوی
رفتاری دیگر کشورها نیز توجه کنیم .الگوی رفتاری ما با بقیه متفاوت است
ولی وجه مشترکی هم ممکن است داشته باشیم .الگوی رفتاری سایر کشورها
را چه ساختارهایی به وجود آورده و ما چه ساختارهایی را میخواهیم ایجاد
کنیم که چنین الگوی رفتاری ایجاد کند .پس وقتیکه نمودها را مشخص
کردیم الگوی رفتاری که باید حرکت کند و به آنجا برسد ،آن را بایستی ایجاد
کنیم .یعنی میخواهیم جامعه را چگونه حرکت دهیم.
چرا به اهداف قانون اساسی نرسیدهایم؟ علت چه بوده است؟ قطعاً ساختاری و
دستگاهی و ارتباطی بوده که باعث شده به آن نرسیم .بایستی جواب آن چرا را
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تحلیلی داشته باشیم .پس اول چرایی عدم موفقیت را باید فهمید .اگر این کار
را نکنیم معلوم نیست چیزی که طراحی میکنیم ما را به هدف برساند .جوامع
دیگری که وحشی بودند مشکلشان را حل کردند .آنها چه کردند که برخی
رفتارهایشان هم اسالمی است .در آنجا چه ساختاری بوده که الگوی رفتاری
را ایجاد کرده که آن نتیجه را داده است .پس باید فهمید که ساختار جوامع
دیگری که الگوی خوبی را ایجاد کرده چیست که نتیجه مثبت داده است .ما
هم تا ساختارها را درست نکنیم با دستور و فرمان اتفاقی نمیافتد.
پس در زمینه فکری ،علمی ،معنویت و زندگی باید ببینیم چه چیزی را نگاه
بکنیم که ببینیم پیشرفت فکری اتفاق افتاده یا نه .در هرکدام چند تا نمود را
بایستی دقیقتر بررسی کنیم و نمودها هم باید بیرونی باشد وگرنه کنترلش
مشکل است .ساختار باید ایجاد کنیم که الگوی رفتاری ایجاد کند که آن
نمودها تحقق یابد .برای ایجاد ساختار مناسب ،بررسی ساختارهای جوامع
شاخص الزم است که چه شد آنها آنطور شدند و از آنها درس بگیریم.
جوامع غربی بعد از آن وضع بدی که داشتند چه شد که صاحب قدرت شدند؟
تحلیل ساختاری جمهوری اسالمی ایران و رفتاری که ایجادشده درگذشته
مث ً
ال ساختارهای سیاسی ،اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی ،اینها ورودیهای ما
در طراحی ساختار هستند و بر اساس آن باید ساختارها را طراحی کنیم.
بعد از طراحی ساختار سیاستهایی را میتوان گذاشت که ساختار را جهت
دهد و بعد مشاهده و مالحظه رفتارها و تغییرات متغیرها و اصالح فرآیند
صورت پذیرد.
چکیده

الگو یک مدل یا شیوه حرکت جامعه است .یک الگو رفتاری است که مشخص
میکند جامعه را چگونه میخواهیم جلو ببریم.
با توجه به چهار حوزه علم ،فکر ،معنویت و زندگی باید نمودها و مؤلفههای
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هرکدام مشخص شود که بایستی معنای بیرونی داشته باشد.
بایستی ساختارهایی را ایجاد کرد که الگوی رفتاری را ایجاد کند که آن
نمودها و مؤلفهها را در جامعه ایجاد کند.
در طراحی ساختارها بایستی به تجربه سایر کشورها و الگوهای رفتاری آنها
توجه کرد.
به تحلیل ساختارهای جمهوری اسالمی و رفتارهای ایجادشده گذشته توجه
کرد.
راهبردها آن نظامها
پس بهطور خالصه:
مشاهده رفتارها و اصالح فرآیند
نمودها و مؤلفههای چهار حوزه مشخص شود.
ساختارهایی را بایستی طراحی که الگوی رفتاری ایجاد کند که آن نمودها
و مؤلفهها ایجاد شود .سیاستهایی میتوان گذاشت که ساختار را جهت دهد.
ایجاد راهبرد مناسب
مشاهده رفتارها و  ...و اصالح فرآیند
پس باید:
ترسیم وضعیت مطلوب
استقرار سیستم و نظامی که سازوکارها و مکانیسمهای آن موجب پیشرفت
سازمان یا جامعه شود( .ساختار)
تدوین راهبردها (استراتژی)
ارزیابی عملکرد و خروجی نظامها – نظام پایش
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نظرات و دیدگاههای دکتر مسعود نیلی
کمتر کشوری است که اندازه ما اسناد سیاستگذاری دارد .رفع اختالفات و
ناهماهنگی ها اینها یک مساله است .بعضی کشورها حتی قانون اساسی ندارند.
(انگلستان) که تنظیم روابط بین مقامات عالی را عهده دار شود می گویند ما
با حس عمومی هماهنگ میشویم.
ما این همه اسناد سیاستگذاری داریم و روی مفاهیم کلیدی تفاهم نداریم .ما
در حد مفاهیم پایه مشکل داریم .و این معمایی است که این همه اسناد روی
چه پایه هایی گذاشته شده است.
ما در اسناد بیشتر به بیان آمالها و آرزوها پرداختیم .اسناد قبل از انقالب هم
همینطور است .ما بعد از انقالب تعارفاتی را اضافه کردیم.
ما بعد از  33سال میخواهیم سند الگو را مشخص کنیم .هرچه سند باالتر
رود کلیتر میشود و خاصیت خود را از دست میدهد  .چون کلیتر میشود.
«روششناسی تنظیم مطلوب نگرشهای پایه»
اجتناب از بیان کلیات (صراحت)
دقت (شاخص پذیری)
برخورداری ذاتی از جایگاه مبنایی
برخورداری از استقالل نسبی در مقایسه با سایر مولفه ها
واقعی بودن – قابل درک برای مردم
بهرهمندی از تجارب دیگران
مجموعه فوق بایستی سه ویژگی داشته باشد.
سازگاری داخلی
شمارگان محدود – مولفههای اصلی باید از تعداد انگشتان دست بیشتر نشود.
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رابطه سلسله مراتبی با یکدیگر
میبایستی پارادایم فکری را که با آن میخواهیم کشور را اداره کنیم بدون
تعارف مشخص بکنیم.
پارادایم فکری در حوزه اقتصاد باید به چه سواالتی پاسخ دهد( .در سایر
حوزهها هم همینطور)
 −رابطه با جهان خارج – نحوه تعامل با دنیا
 −نقش و جایگاه بخش خصوصی (در اقتصاد بخش خصوصی ،در سیاست
احزاب)
 −بخش خصوصی ،استقالل در تصمیمگیری اقتصادی دارد.
 −دولت باید از خودش تعریف روشن و مشخصی داشته باشد.
 −علم – علم مربوط به این حوزهها ،تجربیات دیگران خودش را در علم نشان
داده است .مانند اقتصاد ،سیاست و مدیریت
ما باید مشخص کنیم که از تجربیات علمی دیگران چقدر میخواهیم استفاده
کنیم و یا نکنیم.
تا جواب صحیح و دقیق به این سواالت داده نشود اتالف وقت است.
جوامع کمونیستی یک جواب به سواالت دارد و محصولش هم بیرون آمده
است .جواب سوالها در آمریکا و فرانسه تا حدودی مشترک است .پس کشورها
بر اساس پاسخهایی که به این سواالت داده میشود اداره میشوند .در گذشته
پاسخها پراکنده بود ولی حاال جوابها نزدیک شده و همه یک چیز میگویند.
پاسخهای مناسب تضمین کننده پیشرفت نیست بلکه شرط الزم است و کافی
نیست و باید به قدم بعدی رفت.
مثال تغییری در اصل  44در مقایسه با قانون اساسی ایجاد کردیم و نتوانسته
تحول اساسی ایجاد کند چون الزمات انرا فراهم نکردیم .ما حوزه مالکیت را
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تعریف کردیم ولی اختیارش را تعریف و مشخص نکردیم .در واگذاری مالکیت
اختیارات را ندادیم پس:
 اول باید مشخص شود به چه سواالتی پاسخ داده شود .بعد خوشه هایمختلف پاسخ به سواالت چیست - .سپس پیامد هر کدام از خوشه ها تا آخر
از نظر اسالمی بودن و پیشرفت مشخص شود.
هر کسی پاسخ خوشه ها را توضیح دهد که منجر به اسالمی بودن و پیشرفت
میشود.
نیاییم در تعامل با دنیا چیزهایی را بگوییم که مثالش در دنیا نیست .ظریفترین
نکته اینجاست که وقتی گزینههای مختلف مطرح میشود (تفصیلی و تا آخر)
ممکن است در بررسی به این برسیم که بین این دو بده بستان صورت گیرد.
چیزی که در میآید انسجام درونی دارد و پاسخ روشن به سواالت میدهد و
جایی هم بوده که جمعبندی کرده است.
وقتی به سواالت فوق پاسخ دادیم نهاد متناسب با آن را بایستی ایجاد کنیم.
پاسخ به سواالت را بایستی کنار هم بگذاریم و همه را با هم ببینیم.
جمعبندی نظرات دکتر مسعود نیلی
ما باید پارادایم فکری را که میخواهیم با ان کشور را اداره بکنیم مشخص
کنیم .پارادایم فکری در حوزه اقتصاد به این سواالت باید پاسخ دهد:
رابطه با جهان  -نقش و جایگاه بخش خصوصی
دولت – باید تعریف مشخص و روشنی از دولت صورت گیرد.
علم – تجربیات دیگران خودش را در علم نشان داده – آیا باید استفاده کرد
یا نه؟
تا پاسخ روشن و صریح به سواالت فوق داده نشود اتالف وقت است.
پس بایستی به سواالت فوق پاسخ داده شود .خوشههای مختلف پاسخ
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مشخص میشود( .از نظر اسالمی و بودن و پیشرفت)
هر کسی پاسخهای خود را توضیح دهد که منجر به پیشرفت و اسالمی
میشود.
وقتی پاسخ به سواالت داده شد نهاد متناسب با آن را بایستی ایجاد کرد.
پاسخها را باید کنار هم گذاشت و با هم دید.
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ی نجفی
نظرات و دیدگاههای دکتر محمدعل 
منظور از الگو :دو منظور میتواند مطرح باشد.
 -1یک حالت این است که مثال الگویی و مدلی قبال طراحی شده و حاال ما
میخواهیم تقلید کنیم مثال الگوی چینی ،ژاپنی و ...
 -2الگویی که در خیاطی از آن استفاده میشود ،طرحی که قبل از ساخت به
صورت دقیق طراحی و آماده است و بر اساس آن الگو ،آرمان خود را میسازیم.
در اینجا منظور شماره  2است؛ لذا در تنظیم الگو باید جامعه مطلوب و
مولفههای آن را طراحی کنیم و این مولفهها بایستی مولفه اصلی باشند که
سایر مولفهها بر اساس انها شکل میگیرد .پس اول باید مولفههای اصلی را
مشخص بکنیم .الگو چیزی شبیه چشمانداز است و بهتر است چشمانداز را الگو
بگیریم .در این حالت الگو عبارت است از جامعه مطلوب و مولفه های اصلی
آن در یک افق  25ساله و برای برنامههای  5ساله میتوانیم آن الگو را مالک
قرار دهیم .پس الگو چشمانداز  25سال آینده کشور است .پس از تنظیم الگو
ابزارهای نظارتی و دیدهبانهای الزم باید تشکیل شود .در برنامههای توسعه
کشور ما دیدهبان نداشتیم که انحراف را تشخیص دهد.
اینکه الگو یک نقشه جامع است و یک سند باالدستی است اینها تناقض
دارند .وقتی الگو جامع باشد یعنی برنامهها را هم در بر دارد و ضعیت مطلوب و
چگونگی رسیدن به آن نیز مدنظر قرار میگیرد .در صورتی که الگو نباید وارد
چگونگی شود .به نظر میرسد مرکز میتواند فرمایشات مقام معظم رهبری را
چکشکاری و در مواردی با ایشان هماهنگیهای الزم را صورت دهد .مثال در
مورد مولفههای اصلی الگو در حوزه اقتصاد :مثال وضعیت معیشتی  80درصد
جامعه باید باالی حد متوسط باشد .وقتی این مشخص شد میتوانیم بگوییم
رشد در  25سال آینده و توزیع درآمد چگونه باید باشد.
مثال در مورد مولفههای اصلی در حوزه فرهنگ :مث ٌ
ال چه بکنیم که ریا و دروغ
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در جامعه کم باشد یا چه بکنیم که سیستم قضایی ما عادالنه قضاوت کند؟
راهکارها و سیاستها باید به برنامههای  5ساله محول شود لذا الگو نباید
تفصیلی باشد .ارزشها و آرمانها در الگو زیربنا هستند .آرمانها در واقع همان
الگوی ماست.
بخشی از کار الگو را میتوان به مرکز استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت
نظام و بخشی را به دانشکدههای مختلف و انجمنهای علمی محول کرد.
بایستی چهارچوب الگو را دقیقتر مشخص کرد که چه میخواهیم بکنیم تا
جمعبندی راحت شود وگرنه بسیار مشکل خواهد بود .راه اندازی اندیشکدهها
از حاال خطرناک است.
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نظرات و دیدگاههای دكتر جعفر توفيقي
مهندس چيت چيان :من پیشتر شأن تشكيل جلسه را خدمت دكتر توفيقي

عرض كردهام و سؤاالت را در اختيار ايشان قراردادهام و اآلن منتظر هستيم
نظرات ايشان را بشنويم.

دكتر جعفر توفيقي :شما يك مجموعهاي را فرستادهايد در اين موضوع كه
الگو چيست .به نظر من بهترين نوع شروع كار همين است كه ببينيم الگو
چيست .بايد تفاهم كنيم كه قبل از اينكه هر اقدامي بكنيم اين موضوع را
صورتبندی بكنيم چرا كه تبيين درست مساله نيمي از جواب است .پاسخ
به سؤال چيستي الگو نبايد يك گمشده مطلقي باشد بلكه خود ما بايد آن را
بسازيم .الگو چيزي نيست كه جايي گمشده باشد و ما بخواهيم پيدايش بكنيم.
الگو را خود ما بايد تعريف بكنيم و بعد جاهاي خالي آن را پر بكنيم.
من ا حساس ميكنم بعضيها فكر ميكنند الگو يك مفهوم مطلق از آسمان
آمده است و يك تعريف بيشتر ندارد و ما اول بايد آن را پيدا بكنيم .من
ميگويم بايد خودمان بسازيم نه اینکه پيدا بكنيم .پس اولين نكته من اين
است كه الگو را ساختني بدانيم نه پيدا كردني.
در پاسخ به اين سؤال که الگو چيست ،شما در اين مجموعه شروع كرديد به
اينكه در بيانات مقام معظم رهبري چه نكاتي هست .به نظر من شروع خوبي
است .نظر كساني كه فكر میکنند الگو برنامه است حذف ميشود چون رهبري
میفرمایند الگو يك سند باالدستی براي همه اسناد برنامهاي ،سياستگذاري و
چشمانداز است .پس الگويي كه در ذهن رهبري است موارد ذكر شده نيست.
من اآلن به اين طيف شما نگاه ميكنم و نظر كساني را كه ميگويند الگو بايد
برنامههاي عملياتي بدهد را ،حذف ميكنم .من از سخنان رهبري اینطور
برداشت ميكنم كه ايشان درصدد جايگزين كردن الگو بهجای هيچ از يك
موارد ديگر نيستند و آنها را به رسميت میشناسند .پس ما كماكان بايد
برنامه ششم را داشته باشيم .الگو جايگزين برنامه هيچ دستگاهي نميشود.
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الگو جايگزين وزارت خانهها نميشود بلكه هر وزارتخانه ذيل برنامه ششم
كارش را ميكند.
رهبري در مورد الگو میگویند الگو يك نقشه جامع است كه به ما ميگويد
به كدام سمت و بهسوی كدام هدف ...ببينید خود برنامهها در خود اهداف
كمي دارند .من ميگويم با اين بيان رهبري پس برنامه ششمي خواهد بود و
برنامههاي بخشي هم خواهند بود .اين برنامهها اهداف كمي نيز در خود دارند.
پس الگو نميتواند در خود اهداف كمي داشته باشد براي اينكه با اهداف كمي
برنامه ششم و پنجم و چهارم و برنامههاي بخشي در تناقض قرار ميگيرد .يك
نتيجه ازجمله دوم ميگيرم (به كدام سمت و به كدام هدف) اين را جزء وظايف
الگو ميدانم .اولين نقش الگو جهت سازي و كالن نگري در اهداف است يعني
ترسيم اهداف كالني كه از عهده بخشها خارج است .به نظر من وظيفه الگو
پاسخ به مسائل كمي و كيفي نيست.
جمله بعدي رهبري اين است كه الگو بايد كشور را از حرکتهای بيهدف و
زيگزاگي دور كند .اين به نظر من يك هدف كيفي است.
رهبري نظریهپرداز این مساله است .پيشنهاد میدهم حتماً با ايشان در ارتباط
باشيد و صرفاً به سخنان سابق ايشان اكتفا نكنيد .من نيز اين نقش را براي الگو
قائل هستم كه الگو بايد از حركت زيگزاگي جلوگيري كند.
میرسیم به جمله چهارم ،در الگو بايد وضعيت مطلوب و چگونگي رسيدن از
وضع موجود به وضع مطلوب را تصویر کند .بينيد چگونگي رسيدن ديگر برنامه
عملياتي است .اين كار را برنامههاي عملياتي انجام میدهد.
منظور از وضع مطلوب وضع مطلوب كل كشور است يا وضع مطلوب هر بخش
به شكل جداگانه؟ شاخصهاي اين وضع مطلوب چيست؟ آيا نظر ايشان اين
است كه الگو بايد براي همه بخشها وضعيت مطلوب...چون وضع مطلوب به
معناي كميتهاست .ما كه نميتوانيم بگوييم وضعيت مطلوب يعني اينكه انسان
سعادتمند بشود .اینیک موضوع بديهي است .يعني قطعاً منظور اين نيست كه
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الگو حرفهايي آنقدر كلي بزند كه همه ميدانند و هزار بار گفتهشده است.
بنابراين اين جمله را بايد بر رويش كار بكنيم .به عبارتي میخواهم بگويم اين
4جمله را ساده رها نكنيم .اگر تفسيري كه ازجمله چهارم گفتم را بخواهيم
بپذيريم ديگر با جمالت قبلي جور درنمیآید.
اگر يك عده بگويند كه ما بايد جمله چهارم را اجرا بكنيم .من بيشتر اینجوری
فكر ميكنم كه شايد نقطه آغاز براي الگوسازی اين باشد که ما بحث را از اينجا
شروع بكنيم كه چه چيزي تا اآلن كم بوده است؟ ببینيد ما در كشور قانون
اساسي ،سياستهاي كلي نظام ،برنامههاي توسعه كشور و غیره داريم .من
ميگويم چه چيزي نبوده است كه شما میخواهید در الگو پيدايش بكنيد .من
ميگويم همهچیز هست و نيازي به الگو نيست .اینها را ميگويم كه شما را
تحريك بكنم چون تا گمشدهاي نباشد كه نبايد دنبال آن بگرديم .من ميگويم
چه چيزي در اين  33سال نبوده است که رهبري را اذيت كرده است؟ اين را
بگوييد .خوب است كه الگو ميخواهيد .اما یککمی جلوتر برويد .چه چيزي
شما را اذيت میکند؟ چه چيزي شما را ناراحت ميكند؟ من میگویم قانون
اساسي و جمالت امام (ره) و رهبري را جلوي خودتان بگذاريد .تا بخواهيد مملو
از ارزش و اخالق است %90.سخنان رهبري راجع به ارزشها و اصول است.
يك نقطه شروع اين است كه اين اسناد را جلوي خودمان بگذاريم و ببينيم
در اين  33سال ما چه چيزي را از دست دادهايم .چه چيزي كم داريم و چه
چيزي گمشده است .من معتقدم چيزي گم نشده است .من معتقدم اگر حركت
زيگزاگي داريم ،در اجرا داريم .عرض كردم تأكيد ميكنم اين براي يادگيري
است يعني ميخواهم يك موضعي بگيرم كه موضوع تحليل بشود.
من ميگويم الگو وقتي دربيايد چه چيزي در خود دارد كه اقتصاد كشور را
درست خواهد كرد؟ به ذهن كسي چيزي اآلن ميرسد؟
حاال خودم ميخواهم يك تجربهای از خودم را برايم بگويم كه براي من خيلي
در مورد ضرورت الگو تأثير داشت .حاال قبل از آن بگذاريد نكتهاي را بگويم .به
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نظر من بحث ميتواند بهجای خوبي برود .نقطه شروع اين باشد كه ما اآلن چه
مشكلي داريم .ما اآلن قانون اساسي و غیره داريم و از همه دنيا اسناد بیشتری
را توليد كردهايم .براي اينكه آن مقداري كه امام (ره) و رهبري در مورد مساله
ارزشي سخن گفتهاند تمام سردمداران آمريكا نگفتهاند .پس ببينيد اآلن از
صحبتهای رهبري میفهمیم كه كشور به آن اهدافي كه ميخواست آنطور
كه بايد اآلن نرسيده است .اين جمله ديگر خوشبینانهترین حالت است و اص ً
ال
من نمیگویم ما در جهت عكس میرویم ،نه .حداقل برداشتي كه ما از کالم
رهبري ميكنيم اين است كه كشور آنطوري كه ايشان دلش ميخواست
پيش نرفته است كه بعد ايشان ضرورت ديدهاند كه الگو را مطرح بكنند .پس
ما احتياج داريم كه بنشينيم و بررسي كنيم كه ما چه اشتباهاتي كردهايم.
اآلن در صحبتها مثالهايش هست .ايشان ميگويند كه الگوي برنامهریزی
ما درست نبوده است .اص ً
ال ما معماري اسنادمان درست نيست .من هم اين
را تأييد ميكنم چرا كه خودم نيز درگير بودهام .ايشان بهدرستی به ضعف در
الگوهاي رفتاري اشاره ميكنند.
بشينيم و ببينيم كه اشتباهاتمان چه چيزي بوده است؟ گمشدههایمان
چه چيزي بوده است؟  10يا  20مورد را رديف بكنيم .بعد ببينيم كه از اين
آسیبشناسی وضع موجود کدامیک در همين ساختار موجود است .ميگويند
برنامه نقص دارد ،خب همين برنامه رفعش بكند .اگر شما ميگوييد بين
برنامههاي توسعه همبستگي نيست ،خب اين مسئول دارد .سازمان مديريت
مسئول اين كار است .سازمان مديريت مسئول ارائه يك الگوي برنامهریزی
درست در كشور است .سازمان مديريت مسئول تنظيم بين سند چشمانداز و
سند ششم است .من براي چه چيزي دوباره بايد الگو تعريف بكنم .همين اآلن
مسئول دارد .گوشش را ميگيريم و ميگوييم كه كارت را درست انجام بده.
پس اگر ما  40يا  50مورد آسيب را شناسايي كرديم .آنوقت اينها را تفكيك
ميكنيم .آنوقت ميگوييم کدامیک از اینها در همين اسناد فعلي قابلحل
است و کدامیک جايي در سند ديگري به نام الگو دارد .يعني اين ميتواند راه
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را به ما نشان بدهد .يعني اينكه سؤال ميشود الگو چيست .من ميگويم الگو
جاي گمشدههاست .جاي گمشدههايي كه ما اآلن برای آن سرپرست نداريم.
حاال من يك مثال از زندگي كاري خودم میزنم .يكي از كارهايي كه وزارت
علوم در برنامه سوم توسعه خيلي پررنگ اعالم كرديم ،توسعه كمي بود .براي
خودمانهم استداللهايي داشتيم .اين بحث يك چالشي را در جامع ه بهخصوص
با سازمان مديريت و حوزههاي مديريت ایجاد كرد .آقاي وزارت علوم يعني چه
كه توسعه كمي؟ ما كه كار نداريم به اینها بدهيم .اقتصاد اینقدر كشش ندارد
و از اين بحثها .خالصه يك چالشي درگرفت بين وزارت علوم كه شعار كمي
میداد...من به سراغ مجموعه فرمايشهای امام (ره) رفتم و صحبتهای رهبري
هم جدا بود .دنبال اين بودم ببينم كه نظر رهبري چطور بوده است .نظرات
ارزشمندي ديدم .يكي از جمالت ايشان اين بود كه تمام عالم يا بايد دانشجو
باشند يا معلم .ببينيد اين براي من الگو شد .ببينيد ميخواهم مثال خوب از
نقش الگو بزنم .ببينيد اين جمله در جامعه گمشده است .استدالل ما اين بود
كه نقاط ضعف جامعه نبايد ماشين علم جامعه را متوقف بكند .ميخواهم بگويم
براي من مسئول در آن موقع اين يك الگو شده بود در هر جایی که ميرفتم.
به نظر من الگو يك چنين نقشي پيدا ميكند كه مسئولین ،اسالم؛ ايران
پيشرفته را اینطور ايراني ميداند كه در آن انسانها اینطوریاند .يعني نزديك
ميشوم به بحث دكتر طباطبائيان كه اين الگو بيشتر يك الگوي مفهومي است.
گفتمان ساز و رفتار ساز است تا اينكه بگويد آقاي وزير علوم تو بیعرضهای،
از فردا اين برنامه را اجرا كن .اين ديگر تقليل كار الگو به حداقل كار خودش
است يا حتي به مجلس بگويد آقاي مجلس سي سال مملكت با شما بود .حاال
برنامه ششم را مركز مي نويسد.
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بهنظر من ما الگوهاي مفهومي كم داريم .الگوهاي رفتاري كم داريم ،عقالنيت
كم داريم .ما مدل برنامهریزی هم كم داشته باشيم ،جايش در اين الگو نيست.
من اين را قبول دارم كه ساختار برنامهریزی ما از هم پاشيده است .به اين
معنا كه بين اسناد برنامه الزاماً هماهنگي نيست ولي الگو نميآيد تا اين را حل

بكند .اين كار مسئول دارد به او ميگويند بيا و اين را حل كن .كاري كه نه
وزير ميتواند حل كند و نه كس ديگر ،الگوهاي اخالقي است .اآلن در جامعه
نگاه كنيد  ،واقعاً اخالق اسالمي حاكم است؟ به نظر من كه نيست .يعني هر
كداممان كه بخواهيم هرکسی را تخريب ميكنيم .آيا الگوي عقالنيت حاكم
است؟ به نظر من ضعيف است .من اين مثال را زدم تا بگويم الگو یکچیزی
است كه میآید تا به تمام اصطکاکها و چالشهايي كه دارد كشور را معطل
ميكند خط بكشد .شما نميدانيد كه همين چالش آن روز در كار وزارت علوم
مشكل ايجاد میکرد .من نگاهم به الگو اين قبيل چيزهاست يعني گزارههایی
كه فرا مسئول است ،میآید و هماهنگی ايجاد ميكند .يعني من معتقدم اين
فرمايش حضرت امام (ره) را سرلوحه نظام قرار دهند ،آنوقت رفتارها يكسان
ميشود .اآلن بهنظر من در آموزش عالي هدف بايد آموزش عالي براي همه
باشد .به من اگر بگويند در الگو يك جملهاش را تو بنويس ،من اين جمله را
مينويسم و به همين هم بسنده ميكنم .ميگويم كه در جامعهایران پيشرفته
بر مبناي الگوي اسالمي و حتي ايراني ،اینها با هم تناقضي ندارند .ايران
كشوري است كه قبل از همه تحول را در خود شروع كرده است .دانشگاه را
شروع كرده است .من اگر باشم در اين الگو چه مينويسم .يك جمله دومم،
ميگويم همكاريهاي علمي بینالمللی .شما ميدانيد ما چقدر بر سر همين
چالش داريم .ببينيد با اتفاق كوچكي جلوي دانشجويان ما را ميگيرند كه
آمريكا نرويد .كاري كه ما داريم برعکس انجام ميدهيم يعني در شرايطي كه ما
با آمريكا جنگ داريم بايد بيشترين آدم را آنجا بفرستيم براي اينكه ياد بگيريم.
سريع بيانيه میدهیم رفتن دانشجو به انگليس و آمريكا ممنوع .فكر میکنید
اآلن دانشجويان ما كجا ميروند؟ قرقيزستان و گرجستان و غیره ببينيد اين
نبود يك الگو است .من اينجا كام ً
ال حس ميكنم كه وقتي ميگويند زيگزاگ
مث ً
ال بنده آمدهام قراردادهاي بینالمللی را توسعه دادهام .بعد نفر بعد من آمده
و  %50آن را لغو كرده است.
به من اگر بگويند یکفصل الگو را بنويس  4يا 5تا از اين جملهها مينويسم
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كه كشور را در تراز علم و فناوري باال ببرد .دانشگاهها را گسترش بده و
دسترسیها را افزايش بده و كنكور را تقليل بده و ...اينكه جنابعالي میفرمایید
مزيت ما نيروي انساني است قبول بفرماييد كه اين مزيت بايد بالفعل بشود و
تنها راه بالفعل كردن مزيت انساني آموزش است .من باشم  4تا از اين جملهها
مينويسم .از نظر من الگو ميشود  15صفحه مطلب
خطوط اساسي كه هر كس وزير علوم شد از آن نتواند تخطي بكند .بحث
نداريم كه نه ،ما بهاندازه اشتغال آدم تربيت ميكنيم.
اجازه بدهيد يك نكتهاي را بگويم و بروم .واقعاً خيلي از جلسه استفاده كردم.
الاقل من در اين جلسه سعي كردم تا ياد بگيرم و بيايم در فضايي كه دوستان
قب ً
ال در آن اندیشیدهاند .من هم با طرح يك سري سؤاالت سعي ميكنم جاي
الگو را در نظام اسنادي كشور پيدا بكنم و ببينم كه چه چيزي كم داريم .هنوز
هم توصيه من اين است كه بعد از اينكه آسیبشناسی كرديم و فهميديم كه
چيزي كم داريم تا جاي كه ميتوانيم از همين اسناد استفاده بكنيم .بعد اگر
واقعاً ديديم كه مث ً
ال ده تا جمله هست كه جايش در الگو بايد باشد در الگو
بياييم .يعني فرض را بر اين نگذاريم كه حاال یکچیزی به نام الگو حتماً بايد
از اينجا بيرون بياييد .ممكن است اين بحثها واقعاً كلي نظام برنامهریزی ما
را اصالح كند .اص ً
ال ممكن است كه رفتار مجمع را و يا گروههای مجلس را
درست كند .شايد الگو واقعاً آخرش اين باشد كه بگويد درست كار بكنيد .اینها
را يادتان رفته بوده است .اینجوری ميشود كار كرد .حتماً نبايد خود ما يك
جزوه  50صفحهاي بدهيم كه يك سندي روي اسناد بشود .فوقش هم اگر
جزوه میدهید به حركت درآوردن ماشين نيمه كارآمد فعلي باشد .همينها
درست كار بكنند .من مث ً
ال یکزمانی در بعضي وزارت خانهها يادم است كه
وزير شده بودم به فكرم آمد كه مهمترین تصميم من چه ميتواند باشد .به
فكرم آمد كه انتخاب  4معاون قوي بهترين كار من ميتواند باشد براي اينكه
كار را آنها انجام ميدهند.
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من فكر ميكنم بهترين كار اين مركز میتواند اصالح رفتاري نهادهاي موجود
باشد .يعني كار خودشان را درست انجام بدهند .اگر چيزي ماند براي الگو
بگذاريد .بگوييد مث ً
ال اين پنج مورد هيچ جا ،جايش نيست؛ براي الگو بگذاريد.
نكته آخر من نيز اين است كه من در واقع فكر ميكنم يك مقدار هم روي
اين صحبت بكنيد شما كه ببينيد اينكه گفته میشود الگوي اسالمي ايراني
پيشرفت ،اولين سؤال من اين است كه مگر اسالم چه چيزي در مورد پيشرفت
ميگويد؟ اگر چه چیز بود اآلن رهبري راضي بود؟ اینها را اول پيدا بكنيد.
رهبري اگر اآلن در كشور چه چیز بود شما راضي بودي؟ اگر سياستهاي
مجمع چه چیز داشت شما راضي بوديد؟ اآلن رهبري شما معتقديد كه الگوي
توسعه فعلي اسالمي و ايراني نيست و يا ضعيف است .نميگويم نيست براي
اينكه خود ايشان بارها از پیشرفتها تعريف كردهاند .پس باالخره ميگويند كه
یکفاصلهای هست .آقا اگر چه چیز بود شما راضي بوديد؟ اينكه ميگوييد ما
مسلمانيم الگوي پيشرفتمان چه فرقي بايد با آمريكا بكند؟ يك و دو سه و چهار.
اينكه ما ايراني هستيم چه داللتهایی براي توسعه دارد .يك مقدار هم زميني
فكر بكنيم .بگوييم اگر اینها بود ما راضي بوديم .اگر اين چهارتا اتفاق ميافتاد
نميگويد كشور الگوي توسعه ندارد ميگويد من راضي نيستم .يك مقداري هم
روي اين صحبت بشود .راستش من هم بايد يك مقداري به حرفهای جلسه
فكر بكنم ولي من به اين همفکر ميكنم كه ما دنبال چه چيزي هستيم .يعني
اين صفت ايراني و اسالمي با خودش چه چيزي به همراه میآورد؟ مث ً
ال ایشان
ميگويند كه آمريكا میگوید من آموزش عالي را براي تربيت شهروند خوب
میخواهم .ايشان ميگويند كه مال ما فرق دارد .آن اسالمي نيست .بفرماييد
مال ما چه چيزي است؟ يعني آموزش عالي اسالمي با آموزش عالي آمريكا
چه فرقي دارد كه ما ميتوانيم به اين بگوييم الگوي اسالمي آموزش و توسعه
و به آن الگوي آمريكايي ميگوييم .اين را به نظر من اگر یککمی بحث بكنيد
ملموستر میشود كه اص ً
ال ما راجع به چه چیز داريم صحبت میکنیم .راجع
به كدام صفت؟ اسالم مگر چه ميگويد و ايران مگر چه میگوید؟
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من از شما تشكر میکنم و از حضور بين شما خوشحال شدم .انشاءاهلل كه
بحثهایتانهمینطور كه جلوتر برويد کاملتر و پختهتر میشود.
جمع بندی نظرات آقای دکتر جعفر توفیقی
ایشان به استناد فرمایشات مقام معظم رهبری که الگو را سند باالدستی اسناد
برنامه و چشمانداز میدانند ،معتقدند که پس الگو برنامه نیست و جایگزین
برنامههای توسعه نیست .پس الگو نمیتواند دارای اهداف کمی باشد چون با
اهداف کمی برنامه تناقض پیدا میکند.
به نظر ایشان ترسیم وضعیت مطلوب و چگونگی رسیدن به آن کار الگو نیست
بلکه کار برنامه است.
کار الگو جهت سازی و کالن نگری در اهداف و ترسیم اهدافی که از عهده
بخشها برنمیآید ،است.
در برنامهها ممکن است سمتوسو نباشد و حرکتهای زیگزاگی از
همینجاست و الگو میتواند این خأل را برطرف کند.
نقطه شروع این میتواند باشد که ما در چشمانداز ،قانون اساسی ،سیاستهای
کلی و غیره چه کم داریم که میخواهیم آن را اضافه بکنیم .به نظر میرسد
شاید مهمترین گمشده ما عمل نکردن به اسناد توسعه کشور است .هیچچیز
کم نداریم .در الگو چه چیز خواهد بود که اقتصاد کشور را شکوفا کند.
ما باید آسیبها را مشخص کنیم و ببینیم کدامیک از آنها در داخل سیستم
موجود قابلحل است و کدامها را بایستی در قالب الگوی جدید حل کنیم.
ما باید جایگاه الگو را در نظام اسناد کشور مشخص کنیم.
شاید بهترین کارکرد مرکز الگوی اسالمی ایرانی پیشرفت اصالح الگوی
رفتاری دستگاههای دیگر باشد.
باید در رابطه با تهیه الگو جلساتی با رهبر گذاشته شود و به کمک خود ایشان
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ذهنشان را باید عملیاتی کنید.
من به این دریافت نرسیدهام که لزوماً چیزی مثل الگو ضروری باشد یعنی
کاری نیست که در مرکز قابل انجام باشد و در سایر نهادهای رسمی کشور
قابل انجام نباشد.
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نظرات و دیدگاههای دكتر مهدی زريباف
مهندس چيت چيان :با تشكر از دوستان محترم .چون دكتر زريباف در

جريان موضوع هستند نيازي به تكرار سؤاالت نيست و خواهش میکنیم
مطالبشان را بگويند تا از مطالب ايشان استفاده كنيم.

دكتر زریباف :بنده سعي میکنم طي چهل دقيقه مطلبم را بگويم .سعي
ميكنم در قسمت دوم در پاسخ به سؤاالت تفصيل بيشتري دهم .اگر اجازه
بدهيد مروری داشته باشم و در بخش سؤاالت مطالبي را كه میماند پاسخ
دهم .خواهشم اين است كه در قسمت اول آن تفكري را كه بيانگر اين تفسير
از الگوي اسالمي ايراني پيشرفت هست را عنايت بفرماييد تا ما در آن چارچوب
در خدمتتان باشيم.
اولين نكته كه در موضوع چيستي الگو به ذهن میرسد ،من درواقع چيستي
الگو را از منظر محتوا نگاه میکنم تا شكل و قالب البته از آن نظر نيز بعدا ً
ميگويم .اما بحث اصلي من محتواست .تعريف اجمالي من از الگو اين است
كه الگوي اسالمي ايراني پيشرفت اين است كه اين الگو عبارت است از نقشه
جامع حركت و رفتار تكاملي جامعه اسالمي ايران .يعني اگر تعبير بخواهيم يك
تعبير اجرايي را داشته باشيم به مقولههايي بهنام حركت اشاره دارد .اين مقوله
حركت ،خودش ميتواند راهگشا باشد .قاعدتاً هيچ حركتي بدون جهت و بدون
مقصد قابلتصور نيست .هيچ حركتي در عالم واقع از خأل آغاز نميشود .از يك
نقطه واقعي است و يك مبدأ دارد و مختصاتي دارد .هيچ حركتي بدون قلمرو
نيست و هيچ حركتي بدون مسير نيست .قاعدتاً هيچ حركتي بدون ابزار هم
نمیتواند اتفاق بیفتد .اینهایی كه عرض میکنم تيترهايي است كه ميتواند
در بحث نظريه به ما كمك كند .هيچ حركتي نيست اال اينكه در شرايط خاصي
اتفاق ميافتد و شرايط مناسبي را نياز دارد .يكي ديگر از اركان حركت انگيزه
است .انگيزههاي حركت بسيار در كيفيت حركت تعیینکننده است .منطق و
شيوه حركت نيز بسيار مهم و قابلتوجه است .اینها سؤاالت پایهای است كه
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با اين رويكرد الگو بايد به آن بپردازيم.
بحث بعدي ،دستگاهی است كه حركت در آن اتفاق ميافتد و آن سيستم
يك مميزاتي دارد .پس ما یکبخشی از بحثهایمان پيرامون اقتضائات حركت
و مفهوم حركت خواهد بود .در بحث دوم بحث ما پيشرفت است .من معتقدم
اگر ما میخواهیم الگوي اسالمي ايراني پيشرفت را دنبال كنيم بايد نظریهای
درباره پيشرفت ارایه بكنيم ،نظريه پيشرفت و تكامل جامعه اسالمي .حضرت
امير ميفرمايندَ « :فإِ َّن فِي ال ْ َع ْد ِل َس َع ًة» كه توسعه را در ذات عدالت جستجو
ميكنند و به تعبيري توسعه را حضرت امير گسترش ظرفيت ميدانند و در
تفكر اسالمي ،پيشرفت به نظر من هم مادي و هم معنوي و هم اجتماعي و
هم فردي و هم كالبدي و هم روحانی است .خب آنچیزی که پيشرفت است و
بتواند همه اينها را با هم دنبال كند چيزي جز توسعه ظرفيت و توسعه قالبها
نخواهد بود .چه بايد كرد تا همچنين پيشرفتي در جامعه اسالمي اتفاق بيفتد؟
به نظر من رسيدن به همچنين پيشرفتي داراي مراتب است .ما نمیتوانیم
صفر و يكي نگاه بكنيم .آيا همه اينها یکشبه محقق ميشود يا بايد آرامآرام
حركت كرد؟ ضمن اينكه هدف روشن است .حركت اصالح الگو تكاملي است.
روش تحقق الگوي اسالمي آزمونوخطایی نيست اما تكميل و تكاملي است،
ضمن اينكه بايد جهتها را مرتب رصد بكنيم .بحث ديگر كه در پيشرفت مهم
است بحث اسالمی آن است .يعني ما به چه الگويي اسالمي ميگوييم؟ چه
مختصاتي احتياج دارد؟ من سه مورد را عرض ميكنم .اولي ابتناي بر مباني
و اصول و ارزشهای اسالمي است .سؤال اين است كه اين اصول كجاها يافت
ميشود؟ بنده در سه عرصه مطالعه داشتم .يكي اخالق و معنويات است .يكي
در عقالنيت ديني است و يكي هم در بحث احكام فقهي و شرعي است .در
اينجاها شما ميتوانيد ارزشها را دنبال بكنيد .جاي دومي كه اسالمی مدل،
خودش را نشان ميدهد در بحث روش تحليل است .به نظر من بسياري از
التقاطها همینجا رخ ميدهد .همه همهچیز را اسالمي ميدانند اما باز معلوم
نميشود کدامیک اسالمي است و کدامیک نيست .كساني كه بتوانند ثابت
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كنند روش تحليلشان اسالمي است قابلقبول است .بحث سوم در اسالم 
ی
مدل ،بحث اسالمی در مباني معرفتي است .يعني ما بايد حوزههاي معرفتي
ديني را بشناسيم و بعد الگو را در آن بستر تصور بكنيم .بدون آن شناخت
هم ما نمیتوانیم به الگوي اسالمي نزديك بشويم .بحث ايرانيت مدل است كه
مختصر بدان اشاره ميكنم .سه رويكرد قابلاحترام وجود دارد .يك رويكرد
اين است كه در ظرف ايران اين الگو بايد محقق شود كه اقتضائات خودش را
دارد .رويكرد ديگر اين است كه فكر ايراني الگو را توليد ميكند .رويكرد سومي
هست كه من آن را اصلح میدانم .اين رويكرد اینطور است كه در فضاي
نظریهپردازي و حوزههاي معرفتي ،ايرانيت مدل ظهور دارد .در اين رويكرد نظر
من اين است كه در مرحله طراحي نيز ایرانیت تأثیرگذار است .نکتهای عرض
كنم كه مهم است .همه ما فهمیدهایم كه يك الگوي فرازماني و فرا مکانی است.
اين ویژگیها هم حسن دارد و هم كار را سخت میکند .من نظرم اين است كه
الگو بايد طوري طراحي شود كه هم جواب فردا را و هم جواب  50سال بعد را
بدهد .بنابراینیکی از معاني اين ويژگي اين است كه يعني زمان نميشناسد.
يعني من كه اينجا اآلن نشستهام بايد بتوانم در چارچوب توسعه اسالمي يك
توصيهاي بدهم .اين تا اينجا یکبخشی از بحث ما شد.
با رويكردي كه بيان كردم ،من معتقدم ما بايد اول نظريه پيشرفت را تدوين
كنيم .ممكن است افراد زيادي وارد بحث شوند ولي ايرادي ندارد و اين اتفاق
بايد بيفتد .تا شناخت نسبي از الگو نداشته باشيم نمیتوانیم نقشه راهش را نيز
بدهيم .شما ممكن است يك فردي را پيدا بكنيد كه نظريه را مطرح كند و اين
موضوعات را نيز اثبات كند و صرفاً كار يك انديشكده نيست .خود من هم اين
را دارم يعني يك بحثي تحت عنوان نظريه عدالت ساختاري در نظام اسالمي
دارم كه نظريه پيشرفت اسالمي را تبيين ميكند كه نامش را گذاشتهام رشد
متوازن حق مدار و از آن دفاع ميكنم.
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بر اساس آيه  22سوره ملك چند الزام را در بحث الگو بايد دنبال بكنيم.
يك ،شناخت صراط مستقيم در عرصهها و قلمروهاي مختلف كه خود اين

با دو رويكرد مختلف هست كه من ذكر كردم كه قابل رديابي است .يكي با
رويكردهاي تخصصي بخشي كه مث ً
ال ميگوييم صراط مستقيم اقتصادي يا
فرهنگي چيست .رويكرد ديگري ،رويكردي است که رهبر معظم انقالب مطرح
كرد يعني رويكرد فكر ،علم ،معنويت و زندگي .من به دليل فلسفي فكر ميكنم
ایشان اين تقسیمبندی را داشتهاند يعني ما ميتوانيم در قلمروهای مختلف
اين تقسیمبندی را داشته باشيم .مرحله دوم شناخت حركت متوازن است كه
اين هم با دو رويكرد قابل رديابي است .يك رويكرد اين است كه ما حركت
متوازن يك فرد را در جامعه اسالمي تحليل بكنيم مث ً
ال با رويكرد اقتصادياش
يا رويكرد خانواده و غیره به نظر من نكته سوم در اين آيه قرآن بحث تنظيمات
است .يعني وقتي صراط مستقيم را شناختيم ،حركت متوازن را شناختيم حاال
بحث تطبيق اتفاق ميافتد كه از اينجا به بعد ما داريم به الگو نزديك ميشويم.
يعني ما متوجه ميشويم كه حركت متوازن بر مسير حق چه الگویی دارد و
چه اقتضائاتي دارد و اينجا كار مهندسي فكري اتفاق میافتد .خود اين الزاماتي
دارد كه عرض میکنم.
پس برمیگردم به بحث آن آيه ،بحث بعدي بحث موضع شناسي است كه
در الگو قطعاً بدان نياز داريم .مث ً
ال ما در مورد نظام بانك صحبت ميكنيم اما
درك نمیکنیم در نظام ما چه مباني و ريشههايي دارد .اینها انجام نمیشود
پس ما درك درستي از وضع موجود هم نداريم .عرض بنده اين است كه
در کوتاهمدت من  8مورد را ذكر كردم كه اگر بدانها توجه بكنيم مسير را
نسبت به مقوله موضع شناسي باز میکند .يكي اينكه ما بايد ببينيم مسائل
و چالشها و انتظارات امروز ما از نظام چيست .اینها بايد مساله شناسي
شود .قب ً
ال پرداختهشده اما ضعيف است .دوم شناخت محدوديتها و نيازها و
ابزارهاست .سوم فهم اولویتهاست .البته اینها ترتيبش خيلي منطقي نيست
ولي اینها را احتياج داريم .چهارم كشف بیعدالتیها و بینظمیها در همه
حوزهها و در جامعه است .پنجم درك مكانيزمها و علتها .ششم كشف رابطه
بين پديدههاي اجتماعي توأم با مباني و ریشههایی كه منجر به اين پديده
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میشود ،در واقع نگاه دستگاهی .يك بحث ديگر اندازهشناسی است يعني
تعيين شاخصهاي كمي در اين مقطع ،يعني شما از سطح انتظاري الگو وارد
عينيت ميشويد .مرحله بعدي که به نظرم مهم است چند كار بايد انجام بدهيم،
يك ،اصالح نظام تصمیمگیری و برنامهریزی است .در بحث الگو چه قالبي براي
تصمیمگیری مناسب است؟ نكته بعدي رسيدن به يك مدل اجتماعي مطلوب
است كه نكته کلیدیای است .اینها جزو مراحل تدوين است كه من دارم
بحث ميكنم يعني اگر سندي بدهيد ولي در آن مدل مديريت يا مث ً
ال توجه به
مقدمات و مصلحتها نباشد به درد نميخورد .اين هم يكي از اركان الگوست.
يعني در سند نهايي اين را بايد ببينيد .حاال من با اين فروض میتوان ادعا بكنم
ما میتوانیم روي برنامه ششم اثر بگذاريم .من معتقدم با تمسك به آيه قرآني
كه اشاره كردم در کوتاهمدت ،میخواهم عرض كنم در کوتاهمدت اگر ما حركت
متوازن را بر صراط مستقيم مدل مفهومي قرار بدهيم و بياييم اين را تفصيل
بكنيم و كار علمي روي آن بكنيم ،اين براي برنامه ششم جواب ميدهد .نكته
ديگري عرض بكنم .میخواهم چند تذكر بدهم در مورد اينكه مشكل اصلي
در تدوين الگو چيست .اين مشكل  5مورد است كه بايد حلشان بكنيم .يك،
معرفتشناسی ديني چگونه اتفاق ميافتد؟ و حوزههاي آن كدام است و حجيت
عقل و نقل كجاست و چگونه است؟ مشكل دوم بحث روششناسی ديني در
الگوست .واقعاً ما ميخواهيم مبتني بر اصالت فرد و يا مبتني بر اصالت جمع
تحليل بكنيم؟ در متد من مبتني بر حق است .نگاه اسالمي مبتني بر اصالت
حق است .مشكل سوم موضوع شناسي است .ما سادهاندیشی میکنیم .ما هنوز
نمیدانیم موضوعات را بايد سيستم در نظر بگيريم يا هولستيكي بين پدیدهها
وجود دارد .موضوعشناسي ما نسبت به پدیدهها بايد تقويت شود .چهارم موضع
شناسي موضوعات است .يعني اين پديدهاي اجتماعي در يك بسترهای خاصي
اتفاق ميافتد ممکن است اين را به جامعه ديگري ببريم اتفاق نميافتد .فارغ از
موضوعات ،موضع هم مهم است .موضوع شناسي در خأل اتفاق نمیافتد .نكته
ديگري كه اشاره میکنم این است که مغالطههایی مثل همين حركت زيگزاگي
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به وجود میآید ،بحث آزمونوخطا .من معتقدم الگوي اسالمي ماهیتاً ماهيت
آزمونوخطایی ندارد چون از آسمان به زمين میآید يعني ما معتقد به وحي
هستيم .در واقع ما حق و باطل برايمان در الگوي اسالمي مهم است و راه حق
را با آزمونوخطا نميتوان به دست آورد .اما يك چيز ديگر داريم كه اینها با
هم خلط میشود .ما در مسير تكامل ،رفع نقص داريم .در واقع تکمیل اتفاق
ميافتد اما آزمونوخطا به اين نميگويند .حركت از اجمال به تفصيل اتفاق
میافتد.
م راجع بهجایگاه مركز عرض بكنم ،در جلسات آقاي خليلي
يك نکتهای ه 
اشاره ميشد كه اينجا كارفرما خود آقاست .من میخواهم بگويم اين حرفها
اثر دارد در عين حال هم اين مركز است و از طرف ديگر ميگويند ما هيچ
چيز نميدانيم .خوب اين نقض غرض است .عرضم اين است كه به اين شكل
نگاهكردن به انديشكدهها كار درستي نيست و بايد طور ديگري نگاه بكنيم.
بیاییم بگوييم در بحث چيستي و چرايي و چگونگي الگو اينجا دارد كار ميكند
ولی شما هم كار بكنيد تا در يك ديالكتيكي به تكامل برسيم.
اشارهای هم به بحث نظريه ساختاري و تأثیر آن در توسعه داشته باشم .من
اين كار را بهعنوان يك فرآيند بلندمدت در الگو پيشنهاد میدهم .ما دو سال
پيش اين را ارایه كرديم اما به داليلي اآلن متوقف است .اين سند سه سال پيش
و قبل از نشستهای اندیشههای راهبردي آقا نوشتهشده است و میخواهم كه
اين موضوع را مدنظر داشته باشيد.
ما ميتوانيم بر اساس مفهوم و واژه كليدي عدالت نظامي را طراحي بكنيم
كه در بلندمدت ما را به الگو نزديك بكند .در فاز اول طراحي مدل ایدهآل و
كاربردي است كه در سه مرحله اتفاق میافتد .يك ،شناخت نظریههای عدالت
اقتصادي اعم از اسالمي و غير اسالمي .دوم ،شناخت مدلهاي توسعه و تدوين
استراتژيها .سوم ،شناخت اقتصاد ملي و جهاني .عرض من اين است كه اگر
ما الزامات حقوقي و اصولي رفتاري نظام عادالنه را با ساختار جمهوري اسالمي
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كه امروز هست اگر تلفيق بكنيم اين اتفاق ميافتد ،تطبيق نظام اقتصادي و
ارائه نظريه عدالت اقتصادي در جمهوري اسالمي ايران .يعني ما به نظريه
پايه نزديك میشویم .در بند  2بحثهاي توسعهاي مطرح ميشود و ما در
نهايت بين الگوي توسعه مطلوب و پيشرفت علمي مبتني بر عدالت تلفيق
ايجاد ميكنيم .من معتقدم اگر مسيري را كه اينجا پيشنهاد دادهام ،من اين
را يك سند چشمانداز ميدانم ولي آن را ذيل قانون اساسي میدانم .اين شما
را به نظريه پايه ميرساند كه ميتواند نظريه توسعه عدالت را براي شما تفسير
مشخصي بدهد.
ما در مسائل اساسي سه مورد را شناسايي کردهایم .يك مورد انتظارات و
چالشهاست كه اشاره كرديم .مورد بعدي نظام برنامهریزی و مديريت پيشرفت
است كه اينجا مثالهایی زدهایم .نكته سوم بحث الزامات پيشرفت است .اين
الزامات ،الزامات حقوقي است كه ما توضيح دادهايم .عرض من اين است كه
میخواهم بگويم میشود منتهي يك سري الزاماتي دارد .نكته مهم اين است
كه اينكه ما میگوییم اقتصادي است .شما میتوانید موارد ديگر را با الزامات
اقتصادي بنويسيد.
من معتقدم ما به كمك روش حقمداري و ايجاد توازنها بهطور نسبي
قدمبهقدم به سمت آن نظام ایدهآل میتوانیم حركت بكنيم .يعني هر سال
نظام را تكميل بكنيم.
بنده سؤاالت را با توجه به اين رويكرد يك پاسخ سريع ميدهم .سؤال شده
مؤلفههاي اصلی الگو چيست؟ بهنظر من اصلیترین مؤلفه الگو كشف رفتار
متوازن بر مسير حق است ،منتهي در چهار قلمرو است .در بحث رهرو و كسي
كه حركت میکند در چهار مؤلفه میشود دنبالش كنيم .رفتار فرد ،رفتار
خانواده ،رفتار نهادهاي اجتماعي و رفتار نهادهاي حاكميت .اينجا وقتي مث ً
ال
ميگوييم رفتارهاي فرد ،اينجا ديگر رفتار فرد را صرفاً اقتصادي نميبينيم بلكه
محورمان فعل معيشت است .حاال اقتصادي است و يا اجتماعي و غيره ،در
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اینها حد میخورد .بنابراين حد تفصيلش هم بسته به ظرفيتش است .يعني
ما بسته به اينكه جامعه چقدر ظرفيت تغيير دارد بايد اين مؤلفهها را تفصيل
بدهيم.
مهندس چيتچيان :عناوين يا سرفصلهای الگو چه خواهد بود؟

دكتر مهدی زريباف :عرض میکنم .سرفصلهاي اصلي ميشود رفتارهاي
فرد ،نهادهاي اجتماعي ،خانواده و نهادهاي حاكميت .ذيل اینها بستگي
به توان الگو میتوان تفصيلي كار كرد.
اهداف كالن بايد ذكر شود يا وضعيت مطلوب بخشهای اصلي اجتماعي نيز
بايد ذكر گردد؟ بهنظر من هر دو مورد .يعني ما حداقل در بيان شاخصهاي
كيفي داريم بيان وضع مطلوب ميكنيم .اینکه فرموديد راههاي رسيدن به
وضع مطلوب تا چه حد بايد تفصيل داشته باشد باز من اشارهام به اين است كه
ن همان مدل مفهومي و الگوهاي كاربردي است .احساسم
راهبرد یکچیزی میا 
اين است كه سند راهبردي كه حاال اينجا بيشتر شايد گرايش الگو اسالمي در
میانمدت حداقل ما به آن اشاره بكنيم اين مستلزم وجود يك الگوي توصيفي
وضع موجود و داشتن يك الگوي ایدهآل خيلي شفاف و قابلدسترسی است.
آيا ارزشها و آرمانها بايد در سند الگو ذكر شود؟ میتواند بشود و میتواند
نشود .الگو میتواند  50صفحه باشد اما بايد  50000صفحه پيوست و اسناد
پشتيبان داشته باشد.
آيا براي ارزيابي حركت كشور در مسير پيشرفت شاخصهایی هم بايد تدوين
شوند؟ قطعاً.
افق زماني تدوين الگو كه من اشاره كردم .خود من شخصاً معتقدم كه فرازمان
است و چون فرازمان است براي فردا ميتواند الگو بدهد و براي صدسال ديگر
هم ميتواند الگو بدهد اما عمقش متفاوت است .هر چه افق بلندمدتتر ،عمق
تحليل و تدقيق هم بايد باالتر برود .بعد فرمودید که مشابه قانون اساسي خواهد
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شد .من سعي كردم كه قانون اساسي را پیشفرض بگیرم .اينكه با قانون اساسي
متفاوت است قطعاً همینطور است.
آيا الگو در برگيرنده برنامه عملياتي است؟ خير .اين برنامهها سطحي خواهد
بود در سطح برنامههاي مجلس.
الگو بايد چه ويژگيهايي داشته باشد كه تأمینکننده نظر رهبري در خصوص
نقشه جامع ...اين سؤال خوبي است .مهمترین ويژگياي كه الگو بايد داشته
باشد تا ما را در مسير بيندازد من فكر میکنم همان بحث مشی متوازن حق
مدار يعني حقوق را به ميزاني كه ميشناسيم ،مكانيزم اجراي آن را بحث
بكنيم ،اين ریلگذاری اتفاق ميافتد.
راجع به نحوه سازماندهی هم من يك اشارهاي بكنم و آن اینکه تا شما نظريه
مدوني را نتوانيد ارائه بكنيد نميتوانيد نقشه راه مطالعات و تدوين و مدل
مفهومي بدهيد .ما بايد از همه ابزارهاي موجود براي حركت استفاده بكنيم .در
نظریهپردازي از غرب كمك نمیگیریم اما در ابزار همانطور كه رهبر فرمودند
بهره ميبريم.
اين مسير بدون همكاري حوزه و دانشگاه و نظام اجراي کشور توأم با محبت
و همراهي به هيچ قيمتي انجام نخواهد شد.
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نظرات و دیدگاههای حجتاالسالم دکتر سید حسین میرمعزی
مهندس چیتچیان :خیرمقدم عرض میکنم خدمت آقای دکتر میر معزی،

هرچند که خود آقای دکتر صاحبمنزل هستند و احتیاجی نیست که ما

اینجا خدمت ایشان خیرمقدم عرض کنیم .ما در میان بررسیهایی که
داشتیم به این نتیجه رسیدیم که اگر یک اشتراک نظر و توافق راجع به
مفهوم الگو یا چیستی الگو نباشد ممکن است بعد از گذشت مدتها کار و

فعالیت و تالش و تشکیل اندیشکدهها و دعوت صاحبنظران نتوانیم به یک

خروجی مناسب در مرکز دست پیدا کنیم .لذا به نظرم آمد که این موضوع
را در ابتدای کار مشخص کنیم .مخصوص ًا که تعداد کسانی که میخواهند در

این فرایند تدوین الگو پیشنهادی مشارکت کنند شاید غالب بر چند صد نفر
یا چند هزار نفر باشند .طبع ًا وقتی جمع بزرگتر میشود دسترسی به این
اتفاقنظر مشکلتر خواهد بود .اندیشکدهها ممکن است کار بکنند و هرکدام

به یک سمتوسویی بروند و سر آخر ما نتوانیم به یک نتیجه همگرایی

برسیم .لذا کمیتهای را تشکیل دادیم که اآلن اعضای کمیته حضور دارند.
آقای دکتر طباطبائیان ،آقای دکتر سعیدی ،آقای افسری ،مهندس مهاجری،
دکتر سیفالدین .کمیته را تشکیل دادیم که به این موضوع بپردازد و دقیق ًا

بررسی بکند و در این ارتباط تا اآلن از نظرات چندین نفر از استادان استفاده
کردیم .همین چند دقیقه قبل دکتر توفیقی وزیر سابق علوم اینجا بودند و

ما از نظرات ایشان استفاده کردیم .نظرات اعضای شورای عالی مرکز برای
ما از اهمیت مضاعفی برخوردار است و ما خیلی تالش کردیم از آقایانوقتی
را بگیریم و انشاءاهلل استفاده بکنیم .نظر همه اعضاء شورا دارای اهمیت

است اما من احساس میکنم بعضی از افراد بیشتر وقت میگذارند و بیشتر
در موضوع الگو تدبر میکنند که یکی از این جمع ،دکتر میر معزی هستند
که واقع ًا در هر جلسهای از شورای عالی ما از خدمت ایشان بهره فراوانی

را بردیم راجع به مفهوم الگو برداشت یکسانی در بین صاحبنظران وجود
ندارد .اص ً
ال بعضیها معتقدند چه لزومی دارد که ما الگو را تدوین بکنیم .حاال
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اص ً
ال از این مساله هم که عبور بکنیم به این میرسیم که بعضی معتقدند
که الگو باید دارای یک سری گزارههای کلی باشد که مفاهیم اصلی را بیان

بکند و اینیک اشتراک هدفی در کلیه اجزاء نظام الگو ایجاد میکند .امروز
در خدمت آقای دکتر نوبخت بودیم ،ایشان معتقد بودند اگر ما فقط به

این کلیات بپردازیم هیچ حاصلی نخواهد داشت بلکه بایستی اینها را در
چارچوب برنامههای  5ساله مشخص بکنیم که در آنجا خطوط اصلی برای

تنظیم بودجه نیز آمده باشد و اال اگر شما این الگو را به زبان بودجه ساالنه

ترجمه نکنید یکچیزی مینویسید ،شاید هم خیلی عالی باشد اما اینها

هیچگاه در کشور اجرا نخواهد شد .ببینید چه قدر تفاوت نظر وجود دارد.
ما میخواهیم بدانیم در این طیف واقع ًا آن نقطه بهینهای که ما باید الگو را
تعریف بکنیم کجاست؟ چه حدی از تقسیم را باید داشته باشد؟ آیا اهداف

بایستی در الگو بیاد یا نه؟ آیا بایستی کمی باشد یا فقط کیفی؟ آیا غیر از
اینکه ما اهداف را در آن افق تنظیم میکنیم برای بین راه هم ما ستونهایی

را تعریف میکنیم که مشخص بکند؟

آیا بایستی غیر از تعریف مطلوب و هدف ،چگونگی رسیدن به هدف را هم

ما در اینجا تعیین بکنیم یا نه؟ بههرحال آیا این این الگو بایستی یک افق

زمانی مشخصی هم داشته باشد یا نه ؟ 40سال  50،سال  20،سال یا نه باید
خارج از افق زمانی باشد یا صرف ًا یک سری آرمانهایی را بیان بکند یک

سمتی را نشان بدهد؟ اما اینکه حاال این افقش چقدر است ،ما اص ً
ال نیازی به
این افق نداریم .اینها جزء سؤاالتی است که وجود دارد.
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دکتر میرمعزی :روز مبارکی است .روز میالد فاطمه زهرا (س ) را به اساتید
تبریک عرض میکنم .یکزمان ما میخواهیم در رابطه با مفهوم الگو بر اساس
علم روز رایزنی کنیم و یکزمانی هم میخواهیم ببینیم مطالبه رهبر از ما
چیزی هست؟ الگو ترجمه دو کلمه است Moddels ,Paterns .و در ادبیات
غرب رفتند تا ببیند این کلمات را چگونه استفاده کردهاند و این الگو مراد
کدامیک است؟ اینکه نقض غرض است .مشکل ما در داخل این است که

حرکتهای زیگزاگی میکنیم .بر اساس مطالعه و ریشهیابی رهبری به این
نتیجه رسیدند که مشکل در اسناد باالدستی سند چشمانداز است .هر جایش
که مخالفید بگویید ما بحث را از همین اینجا درست کنیم.
دکتر سعیدی :فرمودید آقا فرمودند مشکل در قانون اساسی و سند چشمانداز
است؟
دکتر میر معزی  :نه اسناد باالدستی
دکتر سعیدی :که قانون اساسی است؟
دکتر میر معزی :حاال عرض میکنم در خود سند چشمانداز از نوع باالدستیاش
معرفی کرده است.
اسناد باالدستی:
 -1آیات و روایات
 -2بیانات امام راحل
 -3بیانات مقام معظم رهبری
 -4قانون اساسی
دریایی از مطالب هستند و یک سند واحدی نیست اما در آن اختالف برداشت
است .شاید منظمترین آنها قانون اساسی است .منتها قانون اساسی هم سند
قانونی است .الگوی پیشرفت ،قانونی است .اصول کلی قانونی است .یک سند
چشمانداز  20ساله نوشتهشده و در اختیار آقا قرارگرفته است .آقا از کجا بفهمد
که این سند نقطه آرمان ما است؟اما این سند برآمده از مباحث اسالمی نیست.
از اسالم فقط یک کلمه است و آنهم ایران با هویت اسالمی است .آنهم
آقا اضافه کردند .آنوقت اینها رفتند تفسیر کردند .یا اآلن آقا میخواهند
سیاستهای کلی بنویسند .سیاستهای کلی دو جور است .یکی سیاستهای
کلی که زماندار نیست مثل سیاستهای کلی نظام اداری ،یکی سیاستهای
61

کلی که زماندار است مثل برنامه پنجساله که یک خأل را آقا اینجا تشخیص
دادند که اسناد باالدستی سند چشمانداز است ،باید در فضایی حرف بزند که
سندهای پاییندستی به آن نیاز دارند .باید خطوط کلی مربوط به چشمانداز را
بیان کنیم .یعنی باید کلی و کالن باشد .درعینحال نظاممند ،منطقی ،روشن
و غیرقابل تفسیرهای گوناگون باشد.
مسائل اصلی الگو در اسالم بهعنوان ثابتات (چیزهایی که زمان و مکان و
شرایط ندارند ) به ما ارائه شده است .مثل :مبانی ،سنتهای الهی ،اخالق ،فقه
اسالم .اسناد باالدستی زماندار نیست و قطعاً باید جزء ثابتات باشد .از ثوابت
چهار مورد ذکر شده و از عقل هم تمام مواردی که بشود از طریق برهان از
تمام منابع اسالمی استنتاج کرد .در این مباحث اهداف گفتهشده است .شما
میفرمایید فقط نقطه مطلوب را نشان میدهد .وضعیت مطلوب در چند سطح
قابل ترسیم است .یک سطح ،سطح اهداف است که بگوییم اهداف غایی ما
چه چیزی است .یک سطح ،سطح الگوهای رفتاری است .مث ً
ال در اسالم شما
میگویید اسراف نباید شود و برای امروز و فردا نیست بلکه ثابت است .یک اصل
رفتاری برای مصرف است .هم اهداف غایی مثل عدالت ،امنیت و  ...در ثابتات
هستند و هم اصول رفتارهای مطلوب در عرصه سرمایهگذاری ،در عرصه مصرف
و در عرصه مباحث فرهنگی .در هر عرصهای اصول رفتاری داریم ،چه در ارتباط
با مردم ،چه در ارتباط با دولت .اصل عدم دخالت دولت در امور مردم اال بهجز
مواردی که مصالح اسالم و مسلمین اقتضا کند اینیک اصل ثابت اسالمی است.
در سه محور از اسالم در سند باالدستی استفاده میکنیم.
 -1ترسیم وضعیت مطلوب اسالمی در حدی که در آیات و روایات بیان شده
است بهعنوان ثابتها
 -2اصول روشی برای تحلیل وضعیت موجود
 -3اصول راهبردی ،برای حرکت از وضعیت موجود به وضعیت مطلوب
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بنابراین ما پیشرفت را همانطور که در بیانات رهبری هم بود به این

صورت معنا میکنیم که حرکت از وضعیت موجود به وضعیت مطلوب .منتها
اینها فازی باالدست سند چشمانداز است که باز همه آنها به اصول کلی
تبدیل میشوند .اصول کلی حاکم بر وضعیت مطلوب ،اصول کلی مربوط به
آسیبشناسی وضعیت موجود و اصول کلی راهبردی از وضعیت موجود به
وضعیت مطلوب که اینها از سنتها ،اخالق ،حقوق ،جهانبینی ما یا در اینها
تصریح شدند و بهصورت صریح در آیات و روایات آمدند یا قابل استنباط برهانی
از این اصول هستند .مجموعه اینها که از اسالم در بیاد ما اسمش را نظریه
اسالمی ایرانی پیشرفت میگذاریم که اینیک نظریه تمدنی است و برای همه
کشورهای اسالمی قابلاستفاده است .مربوط به ایران نیست و اگر این نظریه
را با ثابتات ایران ،ویژگیهای ثابت ایران ،ویژگیهای فرهنگی ،جغرافیایی،
تاریخی ایران تطبیق دهیم این الگوی اسالمی ایرانی پیشرفت خواهد شد
که در حقیقت چون در فضای باالی سند چشمانداز حرف میزنیم باید این
ویژگیهای ایرانیت هم ویژگیهای زماندار نباشند.
دکتر فاتح راد :ما بسیاری از مطالبمان در حد اجمال است و نیاز است به
تفسیر برسد .حاجآقا نبوی پنجشنبه که اینجا بودند یک نقدی به حرف آقای
دکتر داوری اردکانی کردند که مرگ پایان امکانهاست .خوب ایشان میگویند
فلسفه امکان علم و ادب آینده است .آیا الگو این است؟ یا نه ما میگوییم الگو
این است که چه امکانی از علم و ادب از ما فوت شد .چه امکانی از علم و ادب
داریم .چه امکانی از علم و ادب هست که در آینده میشود کسب کرد .یا ایشان
 4سال بعد از انقالب جملهای گفتند ،رنسانس با نحوه تلقی جدیدی از عالم
و آدم و مبدأ و معاد عالم به ظهور روز رسید .نحوه تلقی ما چیست؟ آیا نحوه
تلقی ما طول عرض نیست؟ ما خدمت دکتر ابانی تقدیم حضور کردیم .جواب
فرمودند سوره آلعمران آیه  .133من به نظرم اگر بخواهیم عمیق و دقیق وارد
این مسایل شویم به نظرم الزم است یک بازاندیشی و تعامل گسترده تشکیل
شود و حسابشدهتر شروع شود و اینجا هم پایگاه خوبی میتواند باشد .حضرت
امام فرمودند که حوزه و دانشگاه باید در هم ذوب شوند .ولیاهلل فرمود غیر از
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این راهی وجود ندارد .هر چه قدر دیرتر ضرر بیشتر .تشدد دامن زده میشود.
صحبتهای ایشان ادامه دارد .فرهنگ کار و دانشگاه ،حوزه بیشتر نظری است
و باید ذوب شوند تا زمینه برای توسعه اسالم فراهم شود .یعنی این الگو حتماً
یکی از ارکانش این است که یعنی هر چه ما بخواهیم سندنویسی کنیم و
یک نکتهای که بسیار بسیار کلیدی است و ذهن من را مشغول کرده است،
من با یک مثال شروع میکنم .امام صادق (ع) در تعقیب نماز صبح اگر مرا
در امالکتاب شبی ثبت کردی چه نسبتی بین ثابت و متغیر برقرار است؟ آیا
میتوانیم ثابتاتی را بگوییم؟ خب هست بعدا ً متغیرات وصلش چیزی؟ آیا فهم
ما از اسالم امکان تغییر ندارد؟ در آنجا رفتند به زندانیهای خاصی گفتند
بگویید اگر بر نظرتان باشید اعدام میشوید .کتبی هم نمیخواهد بدی .مهم
نیست .هم راست میگی یا دروغ فقط بگو .من در نظرم نیست اینگونه عمل
نشد .پس نسبت بین ثابت و متغیر در عمل یک مسئله بسیار کلیدی است
چون ما با فهمها امکانها توانها همه اینها مواجه هستیم .نحوه تلقی ما از
مسائل و امور بسیار مشتت است و معماریشان مشتتتر است .غرب در عرض
جلو رفته و ما در طول در اصل میخواهیم جلو برویم .خب آیا این عرض از
جنس تغییر نیست؟ بعد این طول باال به پایین دارد ولی پایین به باال ندارد؟
به نظر من پیشرفت چیست .در نظر رهبری اجمال است باید خطوط قرمز را
مشخص کنیم .تبیین مطلوب ضعیف است.
آقای مهاجری :آقای دکتر فرمودند ما از داخل سند این را داشته باشیم.
ترسیم وضعیت مطلوب از نظر اسالم ،واژه سادهتر مدینه فاضلهای که باید
شکل بگیرد چیست؟ ایران اسالمی چه کشوری است؟ چه مردمی ،فرهنگی،
ساختاری دارد؟ چیزهای ملموستری از آن استخراج کنیم .اگر زیاد حرف کلی
بزنیم و در آخر نفهمیم ولی اگر از شاخصهای ملموسی استفاده کنیم نتیجه
بهتری دارد .بیاییم مدینه فاضله را تدوین کنیم .مث ً
ال میخواهیم امانتداری در
جامعه اجرا گردد .باید با یک سری فاکتورهای حسی تدوین کنیم .از احادیث
استفاده کردن خیلی ساده نیست .دوم ،فرمودید اصول روشی برای تحلیل
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وضعیت موجود ،تحلیل رفتاری بلوک شرق و غرب کمک میکند تا بفهمیم
کدام راهی که رفتند به مشکل خوردند و کدام راه باعث پیشرفتشان شده
است.
دکتر طباطبائیان :شما عملکرد مجمع تشخیص را نقد کردید ،آیا هدف از
تهیه الگو نقد عملکرد دستگاهها و نهادها بوده یا هدف کارهایی بوده که باید
میکردند و نکردند؟ نقش خرد جمعی و تشخیص جامعه در تدوین وضعیت
مطلوب است که مورد تأکید شما بود .خب ما خیلی از مواقع هست که چیزی
را درک میکنیم ولی نمیتوانیم توصیفش کنیم و در واقع درک ما شهودی
است .مثل بوی یک گل که مبنای استداللی ندارد .اگر بپذیریم که عقل جامعه
هم این درک شهود را دارد یعنی اگر آحاد جامعه نسبت به یک وضعیتی راضی
باشند این ارزشمند است و اگر آحاد جامعه نسبت به یک وضعیتی ناراضی
باشند تشخیص جمعی در ترسیم سند چشمانداز ورود دارد؟ آیا این فقط
مسئولیت نخبگان جامعه است که بیایند و بگویند این وضعیت مطلوب است یا
اینکه نه ما ناچاریم تشخیص جمعه را هم دخالت بدهیم که اگر اینطور باشد
چطور برای این میخواهیم ابزارسازی کنیم که خرد جمعی در تدوین وضعیت
مطلوب اثر خودش را بگذارد؟
دکتر سعیدی :هدف گفتن و شنیدن سؤاالت و ابهامات است .آیا مجموعه
دوستان در شورای عالی مرکز ذهنیتی مشترک از الگو و مفاهیم دارند؟ اینیک
نکته کلیدی است .اگر چنین باشد به نظر میرسد یک شکاف عمیقی از
برداشت از این موضوع و ضرورتش بر اساس نمونه کوچکی که تا اآلن داشتیم
احساس میشود که این شکاف را باید بهنوعی از بین برد ولی ممکن است
دوستان دیگر ذهنیتی دیگری داشته باشند .حاال این نکاتی هم که فرمودید
فرض بکنید ترسیم وضعیت مطلوب حاال در حوزه دین البته اینیک سؤالی
است که من دارم شما فرمودید .مقام معظم رهبری علت حرکتهای زیگزاگی
را اسناد باالدستی سند چشمانداز را این چند تا دانستهاند آیا در این الگو
اینیک واقعیتی است که هرکسی با هر دیدگاهی میتواند به یک سری از

65

آیات و روایات استناد کند و برداشتهای مختلفی کند؟ آیا اینجا میخواهد
یک انسجامی به این مجموعه داده شود و گزینشی از آنها صورت گیرد؟
فرض کنیم بگوییم در این الگو مجموعه آیات و روایات مختلفی که داریم ما
یک تعدادی را انتخاب میکنیم که در قالب آن حرکت کنیم .حاال اگر چنین
چیزی هست یک الگوی رفتاری خاصی و مشخصی را دیکته کند وگرنه آنجا
یکی یک برداشتی میکند و ما در حوزههای دیگر مثل اقتصاد هم باید همین
مسیر را برویم .پس وجه تمایز این الگو با دیگر اسناد مثل سند چشمانداز و
غیره چیست؟ البته شما نکاتی را فرمودید که بهنظر من نکات مثبتی است که
ما در الگو شاخصهایی را بگیریم که جزو ثابتات باشد یعنی مستقل از زمان
و مکان باشد .اصوالً این منطق قویتری دارد چون من آن را اولین بار هست
که میشنوم البته میتوان این تناقض هم پیش بیاید که اگر مستقل از زمان و
مکان باشد آنوقت ترسیم وضعیت مطلوب شما هم یکچیز کلی میشود .یکی
هم فرمودید الگو در مسائل کالن سند باالدستی است .ماهیت سند باالدستی
باید کالن و کلی باشد ولی از آنطرف که میگوییم جامع باشد این با کالن و
کلی بودن یک کم تضاد دارد مگر اینکه ما بگوییم جامع باشد و همه حوزهها
را پوشش دهد .منتها در مسائل کالن و کلیشان این منطقی است ولی اگر
بگوییم جامع باشد یعنی همهچیز را از سیر تا پیاز بگوید.
مهندس چیتچیان :یک سؤال اینکه جنابعالی فرمودید رهبری به این

نتیجه رسیدند که مشکل زیگزاگی رفتن در اسناد باالدستی سند چشمانداز
است این عین ًا کالم ایشان است یا برداشت جنابعالی از مجموعه بیانات

ایشان است؟ میخواهم بدانم صراحت ًا این مطلب را فرمودند یا تحلیلی است
که شما از بیانات ایشان دریافت کردید .علتش این است که به سؤال دوم

من برمیگردد .تشتت در اسناد باالدستی شاید مفهوم روشنی برای من
نباشد .به این جهت که قانون اساسی که یکی از این منابع است چند تا اصل
روشن است که هیچ ابهامی در آن نیست .کلمات رهبری هم باز همینطور.
خوشبختانه در حال حیات هم هستند و هرزمانی هم که ابهامی در بخشی از
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مسائلی که ایشان بیان فرمودند پیش بیاید میشود به دفتر ایشان مراجعه
کرد و از خودشان این را سؤال کرد .در مورد بیانات امام (ره) هم اینها همه

در چند جلد کتاب جمع شده و اینها همه روشن است .چیزهایی نیست
که بگوییم اینها دچار تغییر شده ،دچار تحریف شده یا دچار دگرگونی

شده ،دگرگونی در اینها راه پیدا نکرده است .مجموعه مدون شدهایست
و نمیشود اسم این را تشتت بگذاریم و همینطور در مورد آیات و روایات،
آیات که به طریق اولی تنها سندی است که ما یقین داریم که این کالم الهی
است و بدون هیچ تغییری در اختیار انسانهاست آیات است و روایات هم که

صحیح است یا نه ،بحثهایی است که علما دارند پس اینکه این برداشت را
کردید که در اسناد باالدستی سند چشمانداز تشتت وجود دارد این مفهوم

دقیقش چه هست؟

سؤال سوم اینکه که من به نظرم میرسد این فرمایش جنابعالی بود که الگو

باید شامل همهچیزهایی باشد که در اسالم آمده است و عامل زمان و مکان
در آن دخیل نیست و اینها ثابتات اسالم است حاال چه در عرصه فقه ،چه

در عرصه اخالق و در عرصه مبانی و یا جهانبینی و یا در عرصه سنتهای
الهی .آیا همه اینها باید برای الگو جمع بشود؟ یا نه حتم ًا باید همه آیات

قرآن را در مورد اینها بیاوریم؟ بخش عمدهای از احادیث ما که در منابع

روایی ما آمده است اعم از کتب اربعه ،آیا به همین صورت یعنی وقتیکه

تشخیص دادیم که این روایت صحیح است و بستگی به زمان و مکان خاصی
هم نداشته و جزء ثابتات هست آیا مجموعه همه اینها در الگو باید بیاید یا

نه؟ مراد از فرمایش شما چیز دیگری است؟

حضرتعالی میفرمایید تمام چیزهایی که میشود با برهان منطقی از این

ثابتات میشود استنباط کرد اگر ما بیاییم این را به برهان منطقی محدود

بکنیم این آنوقت خیلی خیلی دایرهاش کوچک خواهد شد .برای اینکه ما

حتی در اصول فقه که درواقع تکالیف فقهی مسلمانها را دارد بیان میکند

در اینها برهان منطقی کمتر داریم .چیزی که در اصول حجت محسوب
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میشود با چیزی که در برهان منطقی است کام ً
ال متفاوت است .آیا این خیلی
دایره را تنگ نخواهد کرد؟

دکتر میرمعزی :زیربنای بحث من که باید این را به توافق برسیم ،مقام معظم
رهبری خأل را در اسناد باالدستی سند چشمانداز دیدهاند .خأل حرکتی هفت و
هشتی میفرمایند .این را آقا به آن تصریح کردند ،بله ایشان فرمودند ضرورت
تدوین این الگو چیزی هست و بیالن ضرورتهای تدوین این الگو این هست که
در برنامهریزی کشور هفت و هشتی عمل نکنیم .در کالمی دیگر فرمودند این
سند مانند قانون اساسی بهعنوان سند باالدست چشمانداز است .مساله تدوین
الگوی اسالمی ایرانی برای پیشرفت از مسائل کالن ماست .این الگو همچون
قانون اساسی بهعنوان سند باالدستی همه اسناد برنامهریزی و سیاستگذاری
حتی سند چشمانداز  20ساله کشور است .شما این دو را کنار هم بگذارید ،از
آن این نتیجه را میگیرید که ما گفتیم ضرورت این الگو چیزی هست .چون با
حرکتهای هفت و هشتی میخواهیم این معضل را حل کنیم .چهکار میکنیم؟
میرویم یک الگو مینویسیم .این الگو چه خاصیتی دارد؟ سند باالدستی هم
هست پس معلوم میشود که ما خأل را آنجا دیدهایم .به نظرم اگر در این
تردیدی هست به توافق برسیم .حداقل ما میخواهیم بدانیم مقصود رهبری
چیست؟ یک موقع میگوییم حاال رهبری هم یک نظری داده ما هم یک نظری
میدهیم ،عرصه باز است .من فکر میکنم ما اینجا جمع شدیم مطالبات آقا
را جواب بدهیم .ممکن است من برای خودم فکری داشته باشم .من که اآلن
رهبر نیستم .آقا رهبر هستند ،از جامعه نخبگانی چه مطالبهای کردند؟ درد را
کجا دیدند؟ دوا را کجا دیدند؟ من فکر میکنم این صریح کلمات آقاست .سؤال
دوم چه مشکلی در اسناد باالدستی بوده است که آقا فرمودند ما باید یک سند
باالدستی تدوین کنیم؟ ببینید بحث اینجاست که وقتی ما سراغ آیات و روایات
میرویم و میگوییم عدالت چیست ،آقای رفسنجانی یک تفسیر میکنند و آقا
هم یک تفسیر میکنند .این اسناد قابل تفسیرهای گوناگون هستند و ما باید
نظاممان در یک گفتگوی نخبگانی به یک وفاقی در یک سری از این مسائل
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اساسی بر اساس آیات و روایات برسد نه اینکه این تشتت آراء ،آنهم در مسایل
اصلی کشور که هرکدام را به یک سمت بکشند نمیشود .ما بحثمان این نیست.
بله امام (ره) صحبتهایشان در یک مجموعه کتاب موجود است ،بحث سر این
است که امـام که در مقام تدوین یک الگوی تمدنی نبودهاند .ایشان به مقتدای
زمان بر اساس استنبـاط اسالمیشان مطلبی را فرمودند .اآلن یک مطلب
فرمودند و بعدا ً بر اساس مقتضیـات زمان مطلب دیگری گفتند .هر کس سراغ
اینها برود میشود برداشتهای مختلفی کرد .ما یک سند باالدستی جامع
غیـر مبین غیـرقابل تفسیر و مورد وفاق میخواهیم و تا وقتی ما همچنین
سندی تولید نکردیم ،البته این سند را باید بر اساس آیات و روایات گفت...
اینکه آقا فرمودند گفتگوی نخبگانی ،یکی از دالیلشان همین است که وفاقی
ایجاد شود و اال که کاری نـداشت آقـا میآمدند چند تا جمع نخبه دانشگاهی
را با حوزوی جمع میکردند و میگفتند بنشینیـد  5سال تحقیـق کنید و به
یک نتیجهای برسید و به من بدهید و کار را انجام میدهم .مشکلی که هست
این است که اسناد باالدستی دارای تفسیرهای گوناگوناند ،نظاممند نیستند.
باید مرجع تفسیر مشخص شود ،مانند شورای نگهبان که مرجع تفسیر در
قانـون اساسی است .ما میخواهیـم در این مسیر حرکت کنیـم تا ابـد آنها را
داریم و بحث میکنیم پس ما دنبـال ثابتات هستیـم .البته آقا فرمودنـد این
سند انعطافپذیر است .البته این را توضیح ندادند .یکی از مسائلی که بایـد
پرسیده شود همین است که اگر سند باالدستی است و میخواهد برای چندین
سال برای چشمانداز سند بـاشد باید ثابت باشد و شمـا میفرماییـد بایـد
انعطافپذیر باشد ،به چه معنـاست؟ انعطافپذیـری بر اساس زمان و مکان
است و یکزمان اساس فهم و استنباط است .این سند ثابت را فهم منجمد
غیرقابل انعطافی ندانیم که بگوییم حاال که این را فهمیدیم تا صدسال آینده
هم همین راه را میرویم .مث ً
ال هر  20سال یکبار بر اساس مطالب جدید
بازخوانی کنیم ولی درعیـنحال این را باید از مقام رهبری تفسیرش را گرفت.
دکتر سعیدی :فرمودند اهداف ثابت است و راهبردها ممکن است انعطافپذیر
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باشد.
دکتر میر معزی :ببینید ما یک اصول راهبردی ثابت داریم که هر راهبردی
باید در این چارچوب باشد .این از اسالم درمیآید .ما یک سری ثابتها داریم.
آیات و آرمانها داریم که چیز زمانداری نیست .یک سری دادههای اسالمی
داریم که اصول راهبردی را تعیین میکنند .چشمانداز نویسی که زمان و مکان
هم ندارد .امیرالمؤمنین فرمودند وسیله هدف را توجیه نمیکند ،باید در همه
برنامهها اصول تحلیل در آسیبشناسی (آسیبشناسی تشخیص فاصله موجود
از مطلوب) رعایت شود .یعنی تا شما وضعیت مطلوب را ترسیم نکرده باشید
آسیبشناسی مفهوم ندارد ،حاال در این آسیبشناسی وضعیت موجود بر اساس
مبانی معرفتشناسی ما .دنیا بر اساس علوم تجربی و مادی آسیبشناسی
میکند .بر اساس این ،انسان ،دنیا ،حوادث و پدیدهها را مادی مجرد میبینیم.
واضحترین پدیده فقر در جوامع است که ما میخواهیم در الگو اسالمی ایرانی
از بین ببریم یا کم کنیم .میخواهیم آسیبشناسی کنیم و ببینیم علل فقر
در ایران چیست؟ با نگاه معرفتشناسی اسالمی جلو برویم ممکن است به این
نتیجه حاکمیت گناه در جامعه برسیم .اساتید محترم فرض کنید ما همچنین
سندی تهیه کردیم ،چه تضمینی بر اجرایش هست؟ اگر ما داخل این الگو
اینها را نبینیم سندی کلی و کالنی تهیه شده و اجرا نمیشود .اما این نگرانی
را نباید با سند باالدستی حل کرد بلکه باید بیاییم زیر سند باالدستی و آنجاها
دنبال راهحل بگردیم .نباید بگوییم چون سند باالدستی یک سند کالن است،
باید بگوییم چگونه اجرایش کرد .نکته دیگر ،ما در این بحثهایی که راجع به
الگو کردیم گفتیم چند تا چیز باید تدوین کنیم 5 .محور گفتیم که باید تدوین
شود:
 -1فلسفه الگوی اسالمی ایرانی پیشرفت با نگاه درجه  2به الگو نگاه میکند
و به سؤاالت الگو جواب میدهد .مث ً
ال مفهوم و ضرورت الگو چیست؟ وارد خود
الگو نمیشود.
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 -2نظریه اسالمی پیشرفت :با همان  3محور با ثابتات اسالم استخراج میشود.
 -3الگوی اسالمی ایرانی پیشرفت :نظریه اسالمی پیشرفت با ثابتات ایران،
شرایط و ویژگیهای ایران تطبیق میشود و الگویی استخراج میشود.
 -4نقشه راه اجرا
 -5نقشه راه پاالیش
پس نقشه راه اجرا نه برنامهریزی یعنی باید بگوید که سند بخواهد به اجرا
برسد چند مرحله باید رویش کار بشود؟ این را باید نقشه راه بیان کنید.
نقشه راه پایش یعنی بتوانیم با آن پایش کنیم که آیا این اصول کلی ما در
سند چشمانداز آمده؟ در برنامهها چیزی آمده است؟ یکی از خألهایی که در
سیاستهای کلی مقام معظم رهبری است ،آقا سیاستهای کلی را تدوین
میکنند و دست برنامهوبودجه میدهند .برنامهوبودجه برنامه  5ساله مینویسد،
خب سؤال ،از کجا بفهمیم این برنامه در راستای سیاستهای کلی تدوینشده
است؟ برای سیاست کلی باید شاخص کمی تهیه کند که بشود آن را در برنامه
رصد کرد و من بتوانم احتجاج کنم .اآلن این امکان وجود ندارد .عین همین
بحث وقتی یک رده باالتر آمدید ،راجعبه اسناد باالدست سند چشمانداز هم
هست .یعنی شما هر سندی را که بنویسید متناسب با آن سند نقشه راه اجرا
و نقشه راه پایشش را بنویسید.
دکتر فاتح راد :آیا ما به تفکیک شکل یا محتوا جلو نمیرویم ؟ که شاید
یک خطری اینجا هست که یک عده آن شکل را میچینند؟ همان الگوی
برنامهریزی؟ حاال بعد یک عده هم محتوا را پر میکنند آیا این تفکیک باعث
نمیشود مبانی به مشکالتی بربخورد؟ آیا ثابتات ایرانی مطلوب است؟ بعید
است تمامش مطلوب باشد.
دکتر میر معزی :ما اآلن از لحاظ جغرافیایی وضعیتی داریم .یک موقعیت
استراتژیک ،آب و هوایی و ...که نمیتوانیم اینها را تغییر دهیم .اینها موارد
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ثابت ماست .این در حقیقت محدودیت است و اگر مطلوب هم نباشد خداوند
متعال برای ما تقدیر کرده است .باید گفتگوی نخبگان را مدیریت و راهبری
حکیمانه کنیم تا به خودمان گل نزنند .مقالهای را خدمت آقا با موضوع رابطه
بین الگوی اسالمی ایرانی پیشرفت و اسالم سازی و علوم انسانی خواندم و
من فکر میکنم این دو تا با هم در نقشه راه پاالیش جفت و جور هستند .اگر
بخواهیم بر اساس علوم دانشگاهی علم اقتصاد را پیادهسازی کنیم این دانش
این گنجایش را ندارد.
دکتر سعیدی :یک پیشنهاد ،به نظرم من یک اتفاقنظر باید بین جمع شورای
عالی مرکز باشد و باید بحث شود .اگر دو تا دیدگاه است قطعاً یکی مدنظر
حضرت آقاست و باید از ایشان نظرخواهی شود که نظرشان کدام است .اگر
ما نتوانیم بین  8نفر انسجام فکری ،وحدت نظر ایجاد کنیم قطعاً در جامعه
مشکل خواهیم داشت.
دکتر میر معزی :شما چرا وظیفه خودتان را به ما محول میکنید؟
دکتر سعیدی :نه من اعضاء شورا را عرض میکنم.
دکتر میرمعزی :اص ً
ال این کارگروهی که در شورا درستشده ،گفتند که
مهندس چیتچیان یک کار گروهی تشکیل میدهند و اینها راجع به این
مسئله یک پیشنویسی تهیه میکنند و این پیشنویس در شورا میآید
و بحث میشود که ما آنجا با هم تعامل میکنیم .هر جا هم ابهام داشتیم
میرویم از مقام معظم رهبری سؤال میکنیم .شما با این مباحثات به یک
سری پیشنویس میرسید.
دکتر سعیدی :ثابتات ما نظرات شورای عالی است .اول آنها باید تصمیم
بگیرند.
دکتر فاتح راد :بحث تجربیات جهانی و نحوه تلقی ما از آن ماند و نسبتش با
طول و عرض چیست؟
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دکتر سعیدی :ما طول و عرض را نفهمیدیم.
مهندس چیتچیان :آقای جوادی آملی میفرمایند حرکات علوم تجربی

حرکت در عرض است و نقص آن در این است که مبدأ و معاد را در نظر

نگرفته است .اگر مبدأ و معاد هم در علوم در نظر گرفته شود این نقص هم
مرتفع خواهد شد .البته ایشان طول و عرض نگفتند ،این حرکت در طول هم
خواهد بود .آنوقت علوم و دانشگاهها فقط در عرض توسعه پیدا نخواهد

کرد .اینها هم در عرض و هم در طول باید توسعه پیدا کند و طولش در این

است که به مبدأ و معاد برسد.

جمعبندی نظرات حجتاالسالم دکتر میرمعزی
از نظر رهبر انقالب مشکل ما در داخل حرکتهای  7و  8است (زیگزاگی) که
ریشه آن در اسناد باالدستی سند چشمانداز است.
اسناد باالدستی سند چشمانداز:
آیات و روایات
بیانات امام (ره)
بیانات رهبر معظم انقالب
قانون اساسی
ما با تشتت در اسناد باالدستی مواجهایم.
 −سند چشمانداز مطابق اسالم نیست (جز هویت اسالمی آن)
 −اسناد باالدستی بایستی در فضایی حرف بزند که اسناد دیگر به آن نیاز
دارند پس باید خطوط کلی مربوط به سیاستهای کلی و چشمانداز را بیان
کند.
باید کلی ،کالن ،جامع ،مورد وفاق ،نظاممند ،روشن ،منطقی و غیرقابل تفسیر
باشد( .غیر مبین) که اسناد باالدستی فعلی قابل تفسیر هستند.
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 −مسایل اصلی الگو باید ثابتات اسالم باشد که عامل زمان و مکان در آن
دخیل نیست.
سنتهای الهی که قابلتغییر نیستند و دستورات اخالقی اسالم ،فقه و مبانی
و جهانبینی و عالوه بر اینها تمامی مطالبی که بتوان با برهان منطقی استنتاج
کرد باید در الگو باشد.
ترسیم وضعیت مطلوب در سطح اهداف و الگوهای رفتاری (مث ً
ال اسراف نباید
باشد ،یک اصل رفتاری در مصرف است .در هر عرصهای الگوهای رفتاری مطرح
است)
پیشرفت یعنی حرکت از وضعیت موجود به سمت وضعیت مطلوب
الگو باید سه وضعیت را ترسیم کند:
 .1وضع موجود
 .2وضع مطلوب
 .3اصول کلی راهبردی برای حرکت از وضع موجود به وضع مطلوب
مجموعه اینها را نظریه اسالمی پیشرفت میگوییم .اگر این نظریه را با
ویژگیهای ثابت ایران (فرهنگی ،اجتماعی ،اقتصادی و سیاسی) تطبیق دهیم
الگوی اسالمی ایرانی پیشرفت حاصل میشود .ویژگیهای مذکور هم زماندار
نباید باشند.
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نظرات و دیدگاههای مهندس اکبر تركان
مهندس اکبر ترکان :من داشتم به اين مطالب شما نگاه ميكردم كه از بيانات
رهبري استخراج شده است .به نظرم رسيد حاال نمیدانم شايد هم روي اين
موضوع دقيق نيستم .میخواستم بدانم در ادبيات برنامهریزی توسعه چيزي به
نام الگو در جايي تعريف شده است كه ما آن را استفاده بكنيم؟ فكر نمیکنم
جايي ديده باشم؛ لذا چيزي كه ميخواهد به ما كمك كند كه ما تصويري از
ايران توسعهیافته يا توسعه ايران اسالمي داشته باشیم خودمان به آن الگو
گفتهایم .آنهایی كه اینجا ديده میشود كه فرموده بوديد الگو يعني يك سند
باالدستی ،من اين را نتوانستم بپذيرم كه الگو يك سند باالدستی است .اينكه
بگوییم الگو يك نقشه جامع است اين هم نيست .اگر بگوييم الگو يك راهبرد
است طبق تعريف استراتژي میشود استراتژي ولي ظاهرا ً الگو استراتژي هم
نيست .اینکه فرمودهاند الگو بايد كشور را از هدفهای زيگزاگ دور كند ،اين
نزدیکتر است به آنچه بهعنوان يك مدل فيزيكي كه میخواهیم بهعنوان
الگو از آن اسم بريم در ذهن داريم .لذا من اين را نزدیکتر ديدم در اين
چهار تعريفي كه جنابعالي فرموديد .حاال خودم را بياورم در اين چهارچوب و
بگويم كه بر مباني ادبيات توسعه چطوري به آن نگاه كنيم .ما يك چشمانداز
تعريف كردهايم كه در چشمانداز ايران  1404را نقاشي كردهايم .حاال برای
رسيدن به ايران تصوير شده ،گامهايي را پیشبینی کردهایم 4.گام تعريف
کردهایم و هر گام را  5ساله دیدهایم كه میخواهیم از اين طريق ايران 1404
را بسازيم .اين تصوير براي اينكه براي ما شفاف بشود ميخواهيم از الگو كمك
بگيريم .از آقاي حداد عدل نقل شده كه ژاپن اسالمي .به نظرم درواقع ايشان
میخواهند الگو را بفرمايـند .ميخواهند بگویند آنچه برايشان الگوست اين
است .نمیخواهم بگويم اين اعتبار دارد يا نـه لذا برميگردم به تعريف الگو
يعني آن چيزي كه میخواهد هدفي را ترسيم بكند كه آقاي حداد عادل
بهعنـوان ايران توسعهیافته مطرح كردند؛ لذا من اين تعريف سومي را با مثالي
كه عرض كردم نزدیکتر ديدم.
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مهندس چيتچيان :آقاي دكتر اين الگو با تعريفي كه شما می فرمایید چه

مؤلفههایی بايد داشته باشد؟

مهندس تركان :نگاه كنيم به آنچه در دنيا بهعنوان توسعه و يا ادبيات اقتصادي
همه دنبال كردهاند .اولين دورههايي كه توسعه تعريف شده است توسعه را
متناظر با توسعه اقتصادي ديدهاند و براي اينكه اين توسعه را تعريف بكنند آن
را با توليد ناخالص داخلي تعريف كردهاند و از آنجا به توليد ناخالص سرمايه
آمدند .بعد ديدند كه اين پاسخگوي مسائل اجتماعی نيست .انقالب صنعتي
در  .1780دويست سال را با عنوان عصر صنعتي نامگذاری كردند .تا قبل از
آن توليد محصول بازوي انسان و حيوانات اهلي در اختيار انسان بود .بعد عصر
نساجی به وجود آمد و ادامه يافت .در ادامه عصر آهن و عصر برق شكل گرفت.
بعد هم عصر ماشين .در اين تحوالت ف ّناورانه ،ارزشافزوده بزرگي برای محصول
اين كارهاي انقالب صنعتي به وجود آمد ولي در توضیح اين ارزشافزوده در
بین عوامل توليد راهحلی پيدا نشد .نظریهپردازان اقتصادي بهدنبال حل اين
بودند .از روستو شروع میشود تا كارل ماكس ولي هنوز صورتمساله باقي
است .اين جنبش اخير والاستریت هم اعتراض به همين مسئله است .اینکه
چگونه بايد توزيع بشود هنوز كسي راهحل پيدا نكرده است.

76

اين دعوا در حوزه نظري هم وجود دارد چرا كه نشان میدهد میتواند توسعه
اقتصادی اتفاق بيفتد اما زندگي انسانها بهتر نشود .بنابراين تعريف توسعه را
تغيير دادند .گفتند توسعه بهعالوه افزايش سطح رفاه كه تعريف امروزه توسعه
افزايش درآمد سرانه است بهاضافه افزايش رفاه .رفاه را برخورداري از آموزش
و بهداشت و غیره تعريف کردهاند و سعي كردند الگوي قبلي را توسعه دهند
تا نقايصش برطرف شود .ظاهرا ً تعريف توسعه پايدار از آنجايي آمده كه توسعه
متكي به منابع طبيعي آغاز شده است .بهطورکلی ميگويند توسعه بر پايه
منابعي شكل میگیرد و اگر اين توسعه موجب از بين رفتن اين منابع بشود
ديگر ناپايدار است .تا جايي كه اين منابع را مضمحل نكند اين توسعه پايدار
است.

ببينيد به شما گفتم كه اعتراض والاستریت يك اعتراض گيج است چرا
كه میداند اين وضع مطلوب نيست ولي نمیداند چه چيزي جايگزين آن
بكند .ما بايد آن چيز را پيدا بكنيم و ارائه بكنيم .آدميزاد به دنبال سعادت
است و سعادت هم در رضايتمندي است .بايد بگوييم رضايتمندي متغيرهايش
چيست؟ حاال به مبـاني خودمان برگرديـم .ما بايد با مبـاني خودمـان بفهميم
كه رضايتمندي يك فرد رضايتـمندي خدا از اوست .حاال اگر به اين تـعريف
رسيديم بايد بگوييم در تعريف ما انسان سعادتمند چه چيزي است؟ اين
رضايتمندي فضا را عوض ميكند چرا كه ديگر به سطح رفاه مربوط نيست.
رضايتمندي ميتواند با هر سطحي از رفاه به دست بيايد .چيزي كه در
رضايتمندي تعريف میشود معيشت است .حاال بايد بگوييم معيـشت چيست؟
چون شرط اول براي سعادت معيشت است .براي اينكه میگوینـد معاد نيست
براي كسي كه براي او معاش نيست .لذا بايـد از سعادتمنـدي كه ما تعريف
ميكنيم از معیشت شروع بكنيـم .شايد بايد بگوييم كه معاش چيست و حد
معـاش چيست؟ بعد برويم در رضايتمندي البته اين خام است و پخته نيست.
من ميخواهـم ببـينم چيزي میشود پيـدا كرد .من فكر ميكنم كه اولين
ويژگيهاي پيامبر قبل از مبعوث شدن به رسالت درستكاري و امانتشان بوده
است .پس يعني انسان راستـگو و درستـکار به آن سعادت نزديـك است .لذا
راستگويي و وفاي به عهد و امانـتداری را جزء معيارهاي جامعه توسعهیافته
بيـاوريم و همين سه مورد را عرض میکنم .خيلي حرفهاي ديگر در حوزه
اخالق هست ولي آنها براي افراد متعالي است .آن سه موردي كه ميتـواند
در تمام ابنـاي بشر مشتـرك باشد مواردي است كه گفتم .فكر ميكنم ما اين
سه مورد را در تعريـف خودمـان از انسان توسعهیافته و جامعـه تـوسعهیافته
بيـاوريم .چون ما دنبال رضايتمندي هستيم و رضايت انـسان زماني حاصل
میشود كه رضايت خدا نسبت به او حاصل ميشود .انسان آشفته و گيج به
دليل نبود همين رضايتمندي خداوند از اوست كه در همين حالت به سر
ميبرد.
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مهندس چيتچيان :ميخواستم بدانم اینجور كه رهبري خواستهاند الگو

تدوين بشود و شما كه ميفرماييد الگو ما را از حرکتهای زيگزاگي دور

میکند اين چه تفاوتي با اسناد ديگر مثل سند چشمانداز و ...دارد؟ و الگو
چه عناصري در خود دارد؟

مهندس ترکان :ببينيد راستگوئی ،امانتداری و وفاي به عهد بعد از معیشت
است .اگر درست نشده باشد ظاهرا ً اینطوری است كه بر گرسنه اگر براي سد
جوع دزدي كرد بر او حد دزد جاري نمیشود .يعني فرض ما اين است كه از
معيشت عبور كرده باشيم تا اینها را بگوييم وگرنه تا قبل از معيشت نمیشود.
خواستم بگويم اول معيشت را بگيريد و بعد وارد آن سه مورد بشويد .معيشت
اگر حل نشده باشد بقيه مشكل دارند يعني نمیشود انتظار داشت در جامعهای
كه اكثريت مردم معیشت مناسب ندارند انتظار بقيه مراتب را داشته باشيم .آن
مراتب دچار آسيب میشود.
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اينكه فرمودند رضايتمندي فرد و جامعه است ،من هم همینطوری میفهمم
البته بعد از عبور از معيشت .رضايت فرد بعد از رضايت خداوند حاصل میشود.
يعني اول رضايت خداوند حاصل ميشود و بعد فرد احساس آرامش و رضايت
ميكند .اين پشت موضوع است و روي موضوع همان رضايت فرد از جامعه و
جامعه از فرد است .منتهي اگر بخواهيم بدانيم الگوي اسالمي ايراني را چطور
تصوير بكنيم ،اول بايد معاش سالم را درست بكنيم .يك کمی بگذاريد در
حوزه عمل برويم تا ببينيم چطوري ممكن است .ما به نص صريح آيه قرآن
از غنائم بايد خمس بدهيم .انفال شامل خمس میشود .درآمد نفت هم كه
شامل انفال است ما بايد خمسش را بگذاريم براي آن مواردي كه براي خمس
ذكر شده است .يعني اگر همين را عمل بكنيم ممكن است بتوانيم به معاش
برسيم ولي ما اآلن در انفال سهم خمس نداريم .اینکه فرمودند چطوري؟ بدين
شكل شايد بتوانيم عملياتي بكنيم .ما اول بايد معيشت را درست بكنيم بعد
وارد حوزه تعالي بشويم .چون ما اینجور فهميدهايم كه اگر كسي معاشش
درست نبود ديگر حرجي به او نيست .حاال اينكه مکانیزمهایش چيست به

نظرم بايد بنشينيم و سازوکارهایش را طراحي بكنيم .طراحي كردنش هم به
اين كوچه بنبست نميخورد كما اينكه زمان پيغمبر هم به اسب ،زكات تعلق
نميگرفت و در زمان امير مؤمنان تعلق ميگرفت .معلوم میشود كه زكات
مربوط به حوزه اقتصادي جامعه است و راهش بسته نيست؛ لذا همینطور كه
آقاي سيستاني ميفرمايند زكات به مالالتجاره هم تعلق ميگيرد اين تعريف
امروز ماست .علماي ديگر هم ميگويند .معماري كردن اينكه كجا جاي خمس
است و كجا جاي زكات است ،زياد کار سختي نيست .يعني دوباره بايد بازبيني
كرد كه سهم خمس و زكات جداست .ماليات پرداخت شده را بايد سهمي از
زكات فرض بكنيم چون پرداخت شده است .اگر مازاد بايد بدهد همان را بدهد.
اول بايد از ظرفيتهاي طبيعي كه خداوند به ما داده است استفاده بكنيم و
بعد ببينيم اگر كسي كار كرد و از ظرفيتهاي خدادادي استفاده كرد و اگر
ظرفيتهاي معيشتياش تأمین نشد از يك سازوکاری جبران بكنيم .اما اگر
كسي كار نكرد سخت میشود .يعني اگر ما به ظرفيتهاي خدادادي جامعه
به افراد توجه نكنيم یکجور كفران نعمت است .بايد سازوکارهای ما استفاده
از ظرفيت خدادادي باشد و بعد برويم دنبال اينكه حاال اقدام جبراني الزم
است يا خير .مث ً
ال يك نفر معلوليت دارد .بهاندازه ظرفيتي كه خداوند به او
داده كار ميكند و از جامعه مزد ميگيرد .حاال یکجوري بايد مابهالتفاوتش
را به او بدهيم .جامعه براي نهادهاي جبراني سازوکار تعريف ميكند .امام
در ابتداي انقالب دو سه مورد اقدام ساختاري كردند؛ يعني نخستین اقدام
ساختاري انقالب کمیتههای انقالب بود كه به نظر من اين امنيت بود .مورد
دوم كميته امداد بود .امام (ره) به دنبال اين رفتند كه آن بخشي كه كار ميكند
ولي معيشتش تأمين نميشود را جبران كند و بعد بنياد مسكن .به نظرم
اين ساختارسازیهایی كه امام انجام ميدادند يك مدل راهنماست .نهادهايي
كه حضرت امام ساختند نهادهاي جبرانکننده است يعني مردم جامعه را
بهاصطالح بهعنوان جیرهخوار حكومت نديدند بلكه مردم به بضاعت خودشان
كه خدا به آنان داده معيشتشان را تأمین میکنند .امام (ره) نهادهايي ساختند
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كه اگر معيشت مشكل داشت آنها جبران بكنند.
مهندس چيتچيان :الگو چه ويژگي بايد داشته باشد كه ما را از حركت

زيگزاگي و رفتوبرگشتي نجات بدهد و كاري بكند كه دولتهايي كه میآیند

همه يك خطمشی داشته باشند تا به يك هدف روشني برسيم .اين را چگونه

بايد حل كنيم؟
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مهندس تركان :حركت فطریي اگر آسيب نديده باشد سالمترين حركت است.
اگر فطرتي خدشه برنداشته باشد حتماً حركتهاي فطري خدايي است اال
اينكه يك فطرتي قب ً
ال حركتش معيوب شده باشد كه ديگر حركتش خدايي
نباشد .درآمد در تفكر ديني ما نامحدود است .متناسب با تواناییهای انسان
است و تواناییهای انسان نيز نامحدود است .از آنجايي كه بهاندازه كار هر انسان
مزد هست ،كار انسان ميتواند نامحدود باشد و درآمدش نيز نامحدود چون
كار فقط كار يدي نيست .مالكيت نيز نامحدود است .ما اگر اینها را كه فطري
است خوب تدوين بكنيم هیچکس نمیتواند آنچه را كه بر اساس تدوين است
به هم بريزد .اين مالكيت نامحدود و اين درآمد نامحدود ،در مصرف محدود
است .درك اینیک ریزهکاری دارد .اگر با تفكر دنياي امروز بگوييم من مالك
اين ليوان شير هستم و ميخواهم آن را در مستراح بريزم ،در تفكر مالكيت
غرب نميگويند اين مسئله اشکال دارد ولي من و شما نميتوانيم اين كار را
بكنيم .میگویند تو مالكي ولي نميتواني اسراف كني .مالكيت نامحدود در
دين ما ولي شيوه تصرفش محدود است .مث ً
ال شما ميگوييد از اين ثروتي كه
م همه آن را به کسبوکار بيندازم
در جامعه انباشته شده است من نميخواه 
و ميخواهم يك بخش آن را نگه دارم .مث ً
ال ميخواهم اين  5خط توليدم را
بخوابانم .ظاهر قضيه اين است كه اگرچه ما مالكيتمان نامحدود است ولي
تصرفمان در اموال تحت مالكيتمان محدود است .اين گاهي اوقات اشخاص را
به اشتباه انداخته است كه آن مالكيت محدود است .آن مالكيت ظاهرا ً محدود
نيست بلكه شيوه تصرف محدود است .يعني اگر مث ً
ال من خواستم در هفته
يك دست کتوشلوار بپوشم و بيندازم دور ميگويند اسراف است و نميشود.

قاعدههاي محدودکننده شيوه تصرف نميگذارد .اين مالكيت از شما سلب
نميشود و به ورثه شما ارث ميرسد ولي اگر خواستي در حيات خود از قاعده
عدول كني نميشود .اين تيكههايي است كه به نظرم بايد اين را تثبيت بكنيم
تا دوام داشته باشد يعني حركت را فطري بگيريم .مالكيت را نامحدود بدانيم و
بگوييم و اعالم كنيم .درآمد را نامحدود بدانيم اما آنچه را كه خدا تصرفش را
محدود كرده است بگوييم.
آقاي طباطبايي سؤال كردند كه بعد از معيشت و تعالي چه حوزههایی مربوط
به دولت يا حكومت ميشود؟ اگر قرار بر اين است كه درآمد از تواناييها و
لياقتهاي افراد توليد شود حكومت بايد بستر رقابتي را فراهم بكند .يعني
شرايط رقابت بردار باشد تا شايستگيها بروز و ظهور بكند .هر نوع دخالت
حكومت در حوزه اقتصادي كه شايستگيها را محدود كند و نظام طبيعي
رقابت را دستکاری كند اين خطاست .اين آن چيزي است كه حكومت بايد
آن را بهعنوان حوزهاي كه در حفظ فضاي رقابتيبري بروز و ظهور قابليتها
تعريف بكند چون خداوند عالم نمره پاي همه را  42نداده است .يك كسي
را  9داده و يك كسي را  45داده و  ...مثل همين تفاوت نمره پا ديگر قابليت
آدمها نیز متفاوت است .مثل هوش ،خالقيت و  ...و اگر ما نمره پاي همه را 42
فرض بكنيم اشتباه كردهايم .بنابراين بايد بستر فراهم كرد تا هر كس تا سقف
قابليتهايش شكوفا بشود و فراهم كردن اين بستر بدون بخل و حسادت و
تنگنظری باشد .لذا حكومت بايد قابليت شكوفا شدن و باز شدن اين قابلیتها
را فراهم بكند.
قطعاً در حوزه امنيت ،يكي از دو نعمت مجهول امنيت است .يعني صحت و
امنيت دو نعمت مجهولاند .به اين خاطر مجهول گفتهاند كه مثل اکسیژناند و
تا زماني كه هستند حس نميشوند و زماني كه از دست بروند حس ميشوند.
مثل ماهي كه در آب زندگي ميكند .تا زمانی که در آب است نعمت آب را
حس نميكند .بيرون كه افتاد نعمت را حس ميكند .نعمت سالمت و امنيت
موضوعاتي است كه در حوزه حكومتي ميشود برايش تعريف كرد.
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در حوزه سياسي و رسانه از آنجايي كه خداوند عالم مقدر نفرموده كه ما بايد
همه را بهعنوان جمهوري اسالمي از در خيرخواهي با پسگردنی به بهشت
ببريم ،رفتن به بهشت يك انتخاب است .حكومت ،مأمور اين اجبار نيست .يعني
آن حوزه توسعه سياسي را شايد بايد اینجوری نگاه نكرد كه پيغمبر به حضرت
امیرالمومنین (ع) فرمودند كه اگر مردم اطاعت نكردند دست از سرشان بردار
و ایشان هم همین کار را انجام داد .چون چيزي كه موجب حكومت ميشود
واليت بهعالوه بيعت است .واليت بهتنهایی موجب حكومت نميشود .كما اينكه
حضرت امير بعد از پيغمبر به مردم واليت داشتند ولي قيام براي اقامه حكومت
نفرمودند تا موقعي كه مردم بيعت كردند؛ لذا میخواهم عرض بكنم كه ائمه
ما توجه به بيعت داشتند و هیچکدام بدون عقود بيعت اقامه حكومت نكردند.
توسعه سياسي به معناي بيعت است .مردم بايد با عالقه خودشان بيعت كنند
تا واليت بهعالوه بيعت حكومت بشود و اال واليت بدون بيعت به حكومت منجر
نميشود .حاال نه واليت بر كل جامعه ،حتي واليت يك فرد به يك فرد ديگر
هم هست .يعني مؤمنین بعضيشان بر بعضي ديگر واليت دارند ،منتهي ممكن
است منجر به حكومت نشود .در توسعه سياسي به نظرم بايد به مفهوم بيعت
برگرديم .بيعت هم يك انتخاب است .درست است كه معاويه اين بنا را برداشت
و وراثتياش كرد؛ لذا به اينكه توسعه سياسي بر مبناي بيعت و خواست مردم
است برميگردد .اين خواست هم يك انتخاب آزاد است.
در مورد رسانه من هنوز مباني نظري دينياش را خوب پيدا نكردهام كه آنچه
در رسانه میآید تا كجا غيبت است و تا كجا غيبت نيست .اخباري كه يك
خبرگزاري منتشر ميكند تا كجا يك تهمت است و تا كجا تهمت نيست .اين
هنوز براي خود من هم روشن نيست .آيا اطالعرسانی آزاد بهمعناي اتهامرساني
آزاد است؟ دنيا اين را حل كرده است .يعني مث ً
ال ميگويد وقتي يك خبر
نادرست دادي و هشتصد هزار دالر به كاسبي من ضرر زدي ،دادگاه حكم
میدهد .آيا ما ميتوانيم همهچیز را به حكم پولي تبديل بكنيم؟ و اين چطور
است؟ حكم بحث رسانه به نظرم باز است .حاال بايد همگي بيشتر رويش كار
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بكنيم.
دكتر سعيدي :آيا باز بودن اطالعرسانی موجب پويايي اقتصاد نميشود؟
مهندس تركان :حتماً همینطور است .اما اتهامزني را چگونه حل بكنيم؟
حقيقت اين است كه تلقیهای مختلف مفاهيم ديني خيلي كار سختي هست.
اجتهاد و تقليد يك اصل پذیرفتهشده شيعه است .اولین مسالهای كه هم
مجتهدين در رساله مينويسند اجتهاد و تقليد است .اما اجتهاد و تقليد و
مريدي و مرادي ،اين دو با هم فرق دارد .مريد و مرادي مال صوفيگري است.
اجتهاد و تقليد مبنايش عقل است .ولي چه كسي ميتواند مرزهاي اين دو
را تعريف كند؟ تقليد در حوزه احكام است و در حوزه عقايد نيست .اصوالً
قدسيسازي كار همه اديان در طول تاريخ بوده است كه هر مساله زميني را
قدسي ميكنند.
جمع بندی نظرات آقای مهندس اکبر ترکان
بهنظر ایشان الگو باید کشور را از حرکتهای بیهدف و زیگزاگی و سردرگمی
دور کند .این را به تعریف الگو نزدیکتر میداند .آقای حداد عادل گفتند ما به
دنبال ژاپن اسالمی هستیم .یعنی مدل و راهنمای ما این است .تعریف امروز
توسعه = درآمد سرانه  +افزایش سطح رفاه
در سطح رفاه مث ً
ال درآمد سرانه ،آزادی ،آموزش و بهداشت و امید به زندگی
ر ا اضافه کردند تا آن را کامل کنند .شرط اول برای سعادت معیشت است.
سعادتمندی را باید از معیشت شروع کرد .در رضایتمندی معیشت مهم است.
اولین ویژگی پیامبر پیش از رسالت درستکاری و امانتداری بوده است .لذا
باید راستگویی ،درستکاری و امانتداری را جزء معیارهای جامعه توسعهیافته
بیاوریم .در تعریف انسان و جامعه توسعهیافته اینها را باید بیاوریم .معیارهای
فوق بعد از معیشت است .در الگو افزایش رضایتمندی مردم مدنظر باشد .پس
در تدوین الگو اول بایستی معیشت را حل کرد .بعد از معیشت بایستی به
سمت تعالی رفت و راستگویی ،امانتداری و وفای به عهد را جا انداخت .قبل از
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معاش تحقق آنها میسر نیست .سازوکارها را باید طراحی کرد .در سازوکارها
استفاده از ظرفیت خدادادی بایستی مدنظر باشد .اگر افراد کار کردند ولی
معاش آنها تأمین نشد بایستی به دنبال راهکارهای دیگر مثل یارانهها رفت.
اگر یارانه بدهیم طرف کار نمیکند( .نهادهای ساختاری امام (ره) ،کمیته
انقالب اسالمی ،کمیته امداد امام (ره) ،بنیاد مسکن ،جهاد سازندگی و غیره
نهادهای جبرانکننده هستند ).در سازوکارها اگر فطرت خدشهدار نشده باشد
حرکت فطری سالمترین حرکت است .نباید فطرت را به هم ریخت .شکست
مارکسیسم به خاطر به هم ریختن فطرت انسان بود( .نفی مالکیت)
حکومت بایستی بستر رقابت را فراهم کند .حفظ فضای رقابتی وظیفه دولت
است .فراهم کردن بستری که هر کس تا سقف قابلیتهایش شکوفا شود وظیفه
دولت است .دولت نعمت سالمت و امنیت را در جامعه فراهم کند.
در توسعه سیاسی باید به مفهوم بیعت برگردیم .حکومت نباید مردم را با
پسگردنی به بهشت بفرستد .والیت بهتنهایی منجر به حکومت نمیشود.
والیت  +بیعت = حکومت
اطالعرسانی بایستی آزاد باشد منتها راهی برای جلوگیری از تهمت باید پیدا
کرد .در غرب به شیوه جریمه این را حل کردهاند.
چکیده

در تدوین الگو:
اول باید معیشت را حل کرد.
بعد به سمت تعالی رفت و راستگویی ،امانتداری و وفای بهعهد را جا
انداخت.
سازوکارها را بایستی طراحی کرد.
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در سازوکارها استفاده از ظرفیتهای خدادادی باید در اولویت باشد و بعد
باید بهدنبال راهکارهای بیرونی رفت.

حرکت فطری سالمترین حرکت است و بایستی بر آن اساس امور را تنظیم
کرد.
وظایف دولت:
 بستر رقابت را فراهم کند تا هر کس تا سقف قابلیتهایش شکوفا شود. -دولت نعمت سالمت و امنیت را در جامعه فراهم کند.
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نظرات و دیدگاههای دکتر محمدرضا عارف
ما خوشحالیم که هم آقای واعظزاده بهنظرم فرد واجد شرایطی است و هم
بهویژه شما [مهندس چیتچیان] باتجربهای که دارید .مسئله هم مسئله جدید
نیست .من فکر میکنم و پیشتر هم در یک جمع محدود هم اشاره کردهام که
خب اوایل انقالب دو تا دیدگاه بود .یک دیدگاه که اصوالً اعتقادی به برنامه
نداشت و دیدگاه مقابل آنکه میگفت اگر بخواهیم پیشرفت کنیم و اگر
بخواهیم توسعه پیدا کنیم باید برنامه داشته باشیم .برداشت ما از امام این بود
که امام دیدگاه دوم را داشتند و تأکید به قانون میکردند .اجرای قانون در زمان
تدوین برنامه اول که در مجلس به بنبست رسید ،من خودم یادم هست که در
وزارت نیرو خود من این بحث را خیلی مطرح میکردم که این شاخص اگرچه
در دنیا جاافتاده است و دارد عمل میکند آیا این شاخص را دقیقاً میتوانیم در
جامعه خودمان پیاده کنیم؟ شرایط اجتماعی ما ،شرایط فرهنگی ما ،باالخره
ویژگیهای اعتقادی و ارزشی ما خیلی متفاوت از غرب است .من نمیخواهم
تخطئه کنم یا تخریب کنم .دو فضای مختلف است .آیا رشد اقتصادی دقیقاً
میتواند مبنا قرار بگیرد؟ آیا شاخص توسعه علمی میتواند؟ یک ویژگیهایی
در فرهنگی ما وجود دارد .اینها کجا در این شاخصها خودش را نشان میدهد؟
مخصوصاً نمیخواهم وارد بحث ارزشی آن بشوم .خود من خیلی جدی در
سالهای شصت و شصتویک مطرح میکردم .به نظرم شاید یکی از مهمترین
دالیلی که برنامه توسعه اول در مجلس تصویب شد و به بنبست رسید همین
بود که این نگاه دیده نشد .روح حاکم بر برنامه اول روح حاکم بر ارزشها و
انقالب نبود .من خواهش میکنم اینها را میگویم هدفم اص ً
ال سیاسی نیست.
ما بر اساس یک روند تجربی و علمی دنیا ،خودم آنکه تجربه نداشتیم .یک عده
آدمهای صفرکیلومتر آمدند و انقالب شد و کارشناسان قبل انقالب را واقعاً
قبول نداشتیم .نگاهمان این بود که اینها تفکرشان غربی است .ولی در آن
فضای بیتجربگی و بدون کارشناسی برنامه تهیه شد که به بنبست هم رسید.
تصویب هم شد ولی ابالغ نشد .اص ً
ال نمیشد ابالغ بشود .چند سالی هم به نظرم
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به دلیل همان مسئله و درعینحال جنگ تحمیلی ،تفکر برنامهای کنار رفت.
شاید هم درست بود .منتهی خوشبختانه دیگر در کشور جا افتاد که ما نیاز به
برنامه داریم .خب تجربه اجرای چهار برنامه هم داریم .دستاوردها و توفیقات و
همچنین عدم توفیقاتی هم داشتیم که ربطی به این مسائل ندارد .خود من
همیشه اعتقاد به این مسئله داشتم .به همین دلیل گفتم در بنیاد نیمبندی که
بیسروصدا کار میکردیم مسئله را خودمان مطرح کردیم .وقتی در فرهنگستان
مسئول گروه شدم در مجمع فرهنگستان دو سال پیش مطرح کردم و یک
نامهای هم به آقای واعظ زاده داشتیم .ضرورت اینکه این تیپ بحثها جایش
در فرهنگستانهاست .یک نهادهای برجسته علمی ،بدون وابستگی به هیچ
تشکیالت دولتی و هیچ جریانی ،یک عده آدمهای نخبه و برجسته در آنجا
هست که من گفتم که الگوی توسعه ملی که حاال تحت عنوان الگوی اسالمی
ایرانی پیشرفت مطرحشده است وظیفه ماست .همین بحث بود .خیلی وارد
واژهها نمیخواهم بشوم .در فرهنگستانهم تائید شد و خوشبختانه در این کار
تسریع شد .به نظرم کار خیلی مهمی است .منتهی خواهشی که از شما دارم
که الحمداهلل خودتان اشراف دارید -اوالً نباید عجله کرد .خیلی هم نبایدمسائل را رسانهای کرد و از همه نیروهای کاردان و کارشناسی که به نظام
اعتقاد دارند باید استفاده کرد .اص ً
ال مسئله جناحی و دولتی نیست که چه
دولتی و چه جناحی روی کار است و آنها باید حرف اول و آخر را بزنند .نخیر،
از همه باید استفاده کنیم .خیلی هم رسانهای نباید باشد .این نظر کی است و
کی آمد و کی رفت؟ اینها مهم نیست .نتیجه کار مهم است .ببینید نسل
اولیها و نسل دومیها که همهچیزمان تجربی است .شاید در مراحل میانه به
بعد بهتر بتوانیم خدمت بکنیم .حاال آقای واعظ زاده میخواستند یک جلسهای
با روسای سازمان بگذارند .من استقبال کردم .ما شاید بتوانیم بین چند تا
انتخاب با توجه به تجربه سی سال بگوییم کدام مناسبتر است .اما آیا
پیشنهادها و این انتخابها بهینه هست یا بهتر نمیشود؟ بله بین  4تا انتخاب
میتوانیم بگوییم مث ً
ال انتخاب سوم بهتر است .دقیقاً ما باید بتوانیم در خود این
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پیشنهادها و در بهاصطالح تصمیمسازیها از افراد خوشفکر جوان که واقعاً به
شکل علمی مسائل برنامهای را دنبال میکنند استفاده بکنیم .اینها نام و
اسمی هم ندارند .نسل سومیها هستند .اآلن مث ً
ال من میگویم کسانی که
دکترا گرفتند و یا در آستانه دکترا گرفتن هستند و عالقه دارند ،شما اینها را
بهعنوان کارشناسان این بخش که نظریهپردازی بکنند و ایدهها را بیاورند به کار
بگیرید .ما چه بخواهیم و چه نخواهیم ذهنمان در راستای این برنامههای
پیشرفت با همان معیارها و شاخصهای توسعه جاافتاده غربی است .ولی ما
میخواهیم از خودمان یک الگوی ملی داشته باشیم .میخواهیم بگوییم این
الگو مال جمهوری اسالمی است و این الگو بهتر از الگوهای غربی است .بهتر از
الگوهای جاافتاده کتابها است .یعنی ما یک سبک جدید و یک نظریه جدید
میخواهیم مطرح کنیم که مطمئناً دربرگیرنده شاخصهای خوب غربی هم
خواهد بود .هیچکس مخالف جادهسازی و سدسازی نیست .اما آیا اینکه همه
پیشرفت سدسازی و جادهسازی است؟ یا نرمافزارهایی میخواهد که چگونه به
آن برسیم؟ با فرهنگ چه بکنیم؟ متأسفانه ما در برنامهها در این بخشها خیلی
موفق نبودیم .تعارف هم ندارد .دغدغه همه هم نبوده است .اص ً
ال شما ببینید
تفکر حاکم هر چه بوده او پیشنهاد میداده و در درجه قانونی هم پیشنهاد
جرحوتعدیل میشده است ،همان بوده است .شما یاد دارید الیحهای مجلس
رفته باشد و مجلس صد درصد عوض کرده باشد؟ اص ً
ال نمیتواند .مجلس هم
کشش ندارد .الیحه بودجه همین است .الیحه برنامه این است .قانون همین
است .طبیعی هم هست .استرا میگوید هرکسی نوشت ،موفق است .قانون
دولت همهمین است .دولت چقدر الیحهای که از یک دستگاهی میآید را
عوض میکند؟ در حد  5تا  15درصد است .ولی تفکر قانونی ما دستگاه
پیشنهاددهنده است .در این بحث این نباید باشد .اتفاقاً این باید حتماً از باال به
پائین باشد .دنبال ظرفیم ،دنبال مظروفش هم نباید باشیم .یک ظرف عمیق و
علمی و منطبق با ارزشهایمان باشد .جنگ هشت سال اداره شد .واقعاً با این
معیارهای برنامه ما نمیشد اص ً
ال اینها را توجیه کرد .کسانی خون دادند که
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همه منابع جنگی را اتفاقاً آنها تولید میکردند .من اینها را زیاد میگفتم .در
آن زمان در نماز جمعه که میرفتیم اغلب پولهایی که در آن ظرفها ریخته
بود ،بهندرت صد تومان بود .همانی که جوانش جبهه میرفت همان با پول
جزئی بیست و سی تومان منابع جنگ را هم تهیه میکرد و برکت هم میکرد.
ما اینها را باید در برنامه ببینیم و شاخصگذاری کنیم .کار سختی هم است.
شما اآلن تجربه ندارید .در این سی سال در مسائل بنیادی متأسفانه هیچ کاری
نکردیم .دم از اقتصاد اسالمیزدیم .واقعاً سیستم بانکی ما اسالمی است؟ نخیر.
یکرنگ و روغن زدیم و بجای بهره سود گذاشتیم .چارهای هم نداشتیم چون
کار نکردیم .در مسائل برنامهای کارهای پراکندهشده است .اآلن درجاهای
مختلف مثل جزایر کوچک در مورد این مسائل دارند کار میکنند .اینها همه
باید در یک فضائی بیاید و مشترکات آن استخراج شود و از آنیک الگویی
بیرون بیاید .به نظرم این کار حیاتی و ضروری است .شاید هم یک مقدار دیر
شده است ولی خوشبختانه اآلن شاید ضرورت آن را همه احساس کردهاند که
با این شاخصهایی که اآلن داریم و چهارتا برنامه مینویسیم و برنامه پنجم را
مینویسیم ،اینها ما را به مقصود نمیرساند و برنامههای پیشرفتمان را با
ارزشها و شعارهایمانهماهنگ نمیکند .نمیگویم مخالف آنهاست .باالخره
کمک کرده است ولی باید دنبال آن شاخصها باشیم .راهش این است که باید
در چند سطح کار دنبال شود  .باید از جوانهای خوشفکر و معتقد که علم آن
را دارند استفاده کرد .در بحث اولیه به آنها اجازه داد در جمعهای محدود
بحثهای چالشی را با هم مطرح کنند .چکوچانه بزنند .پیشنهاد اولیه بیرون
میآید و بعد از یک مقدار چکشکاری آنوقت کارشناسان نسل اول و دومی،
آنهایی که بیشتر علمشان علم تجربی است و سه چهار برنامه را نوشتهاند و در
همه برنامههای توسعه درگیر بودهاند ،از اینها پنجاه نفر ،صد نفر را آدم صدا
کند و با اینها این پیشنهاد اولیه را به بحث بگذارد و بگذارد باز با خودشان
چکوچانه بزنند و مناظره کنند و اجازه بدهند همه حرف بزنند .اص ً
ال در جلسه
نباید از سانسور و چماق گفت .یکی حرف میزند ،فردا بیرون میگویند تو
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ضددولتی و فالنی .نخیر ،هیچکس ضد کسی نیست .این مرکز باید این ظرفیت
را ایجاد کند که هرکس هر چیزی خواست بگوید .با یک پیشفرض ،کسانی
دعوت میشوند که اعتقاد به نظام و انقالب و کشور دارند و نه اینکه ضدانقالب
را بیاورید که همهچیز را به هم میزنند .وقتی دعوت کردید یک مالحظهای را
باید داشت .یکوقت فضا آزاد نباشد بیرون نمیآید .متأسفانه افراد محافظهکارند.
بخصوص که سن که باال میرود دنبال دردسر نمیگردد .جوان حرفهای تند
میزند .اآلن  65یا  70سال عمرش است .دیگر محافظهکار شده است .باید
محافظهکاری را کنار گذاشت .میخواهیم نتیجه مطلوب بگیریم .بعد پیشنویس
که تهیه شد آنوقت میتوان آن را همه کارش کرد و به بحث عمومی در
دانشگاه گذاشت و اعالم کرد که هرکسی هر نظری داشت بگوید .نباید عجله
کرد .قاعدتاً مرحله دوم طرح در محافل علمی و دانشگاهی است .آنوقت
میتوان هماندیشی صدنفره ،پنجاهنفره و هر نوع بحثی را مطرح کرد .همهجا
مطرح بشود .طبیعتاً آنوقت با نظراتی که میآید مسائل بهجای خوبی میرسد.
آنوقت این دستاوردها را میتوان قانونمندش کرد .آنوقت الگو را در آن
درآورد .نباید هم بگوییم که الگو نهایی است .هیچوقت نباید بگوییم .بهتدریج
باید یاد بگیریم .این پنج برنامهای که تهیه شد .انصافاً هر برنامهای در ساختار
جهتگیری و اشراف بهتر از قبلی بوده است .برنامه سوم را که نوشتیم دیدیم
دیگر نمیشود پنجساله برنامهریزی کرد .ضرورت چشمانداز معلوم شد .اآلن
خوشبختانه بعد از چشمانداز به چیزی فراتر از چشمانداز رسید و چشمانداز هم
باید در چارچوب این قرار بگیرد .اینیک ظرفی است که توسعه کشور را و
پیشرفت دهها ساله کشور در همه امور و یعنی واقعاً بهنوعی آیندهنگری در این
ظرف باید لحاظ بشود .باید این الگو طوری باشد که ما بهراحتی بخشهای
اساسی و پایه بیستوپنج سال آینده را در آن ترسیم کنیم .چه مسیری را
میخواهیم جلو برویم؟ آرامآرام تدوین برنامههای درازمدت جاافتاده است.
یکوقتی سخت بود و سطح دید افراد پنجساله بود .اآلن من خودم در چند
انجمنی که هستم ،دو سال یکبار شورای اجرائی عوض میشوند .ولی گفتم
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برنامههای راهبردی بیستساله باشد .داشتن چشمانداز سیاست کلی جاافتاده
است .اآلن شرایط برای این تیپ کارها مناسب است .منتهی هر برنامهای
زمانبندی میخواهد تا کی؟ بدون عجله برنامه پنجم که رفت یعنی انشاء اهلل
اگر بتوانیم برای تدوین برنامه ششم یکراهبردهایی را به آنها بدهیم .یا شبه
الگوها را بدهیم و نه هنوز الگو را که مث ً
ال برنامه هفتم ما باید مبتنی بر الگوی
اسالمی ایرانی پیشرفت باشد .هشت سال ،نه سال وقت دارید ولی آثار اولیه آن
را میتوان در برنامه بعد دید .تجربه هم میشود .میشود به نظرم حتی
دومرحلهای کرد .میتوانیم اصولی بدهیم که در برنامه ششم دو سال دیگر دو
سال و نیم دیگر ،سه سال دیگر بنویسند در این چارچوب بیاید ولی چارچوب
و الگوی نهائی را بعدازاینکه حاال تجربه برنامه ششم را داریم انشاء اهلل برای
برنامه هفتم بنویسیم .من واقعاً خوشبین هستم .کار انشاء اهلل به نتیجه میرسد
و کار خوبی است .منتهی نکتهای که باز تأکید میکنم .اوالً نباید نگاه کمی کرد
که مث ً
ال اگر ما سی هزار کارشناس ،بیست هزار کارشناس یا صد از این اعداد
نجومی که گاهی میگوییم که صد هزار نفر ساعت مث ً
ال روی این طرح کار
کردند خوب که چی؟ گاهی اوقات که دو هزار نفر ساعت کار بکنند خیلی
میتواند عمیقتر و کیفیتر باشد .بعد هم باید واقعاً جهتگیریهای نظام که
مشخص هم هست ،جهتگیریهایی که امام و مقام معظم رهبری مشخص
کردهاند و همه هم قبول دارند .روی آنها هم چالش نیست .به نظرم جای
چالش نیست .اگر هم بود چالش میکردیم .تعارف هم نیست .ولی نه روی این
اصول کالن هیچ بحثی ندارد .الاقل اآلن شرایط طوری است که کسی روی
آنها اختالف ندارد .اختالف روی تاکتیکها برای رسیدن به اهداف است یا
مسائل طبیعی است که پیش میآید .باید در فضای کارشناسی اجازه داد
کارشناس حرفش را بزند .اگر من بودم هر چهار پنج نفر را که دعوت میکردم
میگفتم آقا اگر کوچکترین خودسانسوری کردید مسئولیت شرعی دارید .هر
چیزی هم بگوئید در این داخل میماند و درز نمیکند که فردا چماق بشود.
جوان است ،احتیاط میکند که فردا یک چماق روی سرش میگذارند که در
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آن جلسه این را گفتی .متأسفانه بازیهایی است که برای یک عده مؤمن
درآوردیم و گاهی هم در سهکنج گذاشتیمشان که حرفی هم نمیتوانسته بزند
و دفاع هم نمیتوانسته بکند و برچسب خورده است .واقعاً به آنها باید فضا داد
و نباید بیرون درز کند .نباید خیلی تبلیغ کرد .قطعاً اثرگذار است .به نظرم مقام
معظم رهبری الزم است ،مث ً
ال فرض بگیرید ،شش ماه یکبار آقای واعظ زاده
برای اینکه در جریان باشند گزارش شش ماه و یا فصلی ،فصلی شاید برای این
کار زود باشد .گزارش محدود ،چند نفر خدمت ایشان بروند که رهنمودهای
ایشان همزمان بیاید .چون اگر مجرد تهیه بشود بعد ممکن است که با آن
خواستههایی که ایشان دارند متفاوت باشد ،باالخره خودشان جلوآمدهاند .دو
جور میشود الگو تهیه کرد .یکی تهیه بشود بعد ایشان نظر بدهند ،ما شکل
دوم را رفتیم .شکل دوم را که اولین جلسه را خود رهبری اداره کردند .به نظرم
باید خیلی منظم با فرمول سادهای که آقا در جریان جمعبندیها باشند و نکته
و نظراتی اگر دارند مطرح بشود و با ظرافت به کارشناس گفته شود .چون نباید
به کارشناسها دیکته بشود که اگر میخواهد حرف خودش را بزند و چیزی
بگوید میگویند آقا خالف این را گفتند و تا میخواهد حرفی بزند بگویند
خالف حرف آقا است .اینطوری کار جلو نمیرود .منتها در این روند کار قرار
بگیرند و دیدگاه کلیشان را و نقطه نظرات کلی خودشان را بگویند .یعنی ما
اآلن اینجوری که ما از باال شروع کردیم و بعد پائین .باید با کارشناسی باال بیاد.
در همان چندمرحلهای که من اشاره کردم با یاری خدا اگر کار جلو برود و من
هم کمک خواهم کرد .واقعاً هم آدمهای کارشناس زبده زیاد داریم .یک عده
تجربه ،یک عده علم و یک عده علم به همراه تجربه دارند .مث ً
ال فرض بگیرید
که در برنامه دوم و سوم و چهارم و پنجم را نمیدانم چه کسانی کار کردند.
ولی اول را هم خیلی مطلع نبودم .یکذره اوالً محدود بودند .بچههای
خوشفکری هستند .واقعاً دلسوز هستند .اختالفنظر هم با ایشان داریم .با
اینکه از همین افراد در برنامه سوم به جدلی جدی و دعوا میرسید ،اختالفسلیقه
است .ارزش دارد .ولی قبول داریم که آنها حداقل از ما دلسوزترند .اینها را
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باید میدان داد .حتماً هم عالقهمند هستند .با یک توجه محدود من اسم
نمیخواهم ببرم .میترسم ده تا اسم ببرم .پنجتا از اینها که ارجح هستند یادم
برود و اال ابایی ندارم .بیشتر هم در سازمان مدیریت بودهاند .در بخشهای
برنامهریزی بعضی دستگاهها مث ً
ال وزارت نیرو ،که شما اشراف دارید .وزارت
پست و تلگراف سابق یا ارتباطات ،وزارت اقتصاد ،بعضی از وزارتخانهها
کارشناسان واقعاً خوبی داشته است .ده دقیقه با من صحبت میکردند جدا
بهاندازه یک سال آدم تجربه پیدا میکرد .ما که از صفرکیلومتر شروع کردیم،
اغلب از کارشناسان دلسوز استفاده میکردم .اینها را باید پیدا کرد .در کنار
اینها در دانشگاههای ما رشته برنامهریزی راهبردی داریم .مث ً
ال فرض بگیرید
بچهای که دانشگاه تهران  Ph. Dدانشگاه تهران به شکلی در دانشکدههای
مدیریت هست یا اقتصاد ،دانشگاه تهران ،شهید بهشتی ،تربیت مدرس ،شریف،
دانشگاه اقتصاد و مدیریت بچههای خیلی خوشفکری هستند .اینها را میشود
با واسطه پیدایش کرد و یک تفاهمی با اینها کرد تا وقت بگذارند و در مرحله
اول ایدهپردازی کرد .اگر بخواهیم از ما شروع کنیم من میدانم صادقانه که چه
خواهد شد .ذهن تعریفشده بستهای داریم که حاصل آنهمان برنامه ششم و
هفتم خواهد شد با یک رنگ و روغنکاری بیشتر ارزشی .آن را نمیخواهیم .از
صفر یکپایهای میخواهیم که نظریه و سبک جدید ارائه کند .به نظرم ما
نمیتوانیم سبک جدید ایجاد کنیم .میتوانیم بین سبکهای جدید مناسبتر
را انتخاب کنیم .بچههایی که به این سبک برنامهریزی تعصب پیدا نکردند،
نمیخواهم بگویم آلودهشدهاند ،تعصب ندارند جوانها هستند .جوانهای پی اچ
دی ،واقعاً هم آدم از فکرشان ،بیانشان و نگاهی که به جامعه و آینده دارند ،لذت
میبرد .این خیلی ارزشمند است .باید بیشتر اینها پایه کار بشوند .ما که
باالخره تجربه تدوین برنامه و تصویب برنامه داریم بیاییم نظر بدهیم و با خود
آنها تفاهم کنیم اما بهزور نه .باید به این دالیل قانعشان کرد ،کاری که من با
اینها در دانشگاهها میکنم .در آزمایشگاهمکارهای علمی همهمینطور است.
بحث و اقناع را دنبال میکنم و تحمیل نمیکنم .همیشه این اعتقاد را داشتم
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در کارهای مدیریتی هم اجماع بود .خیلی جاها تصمیمی که میگرفتم خودم
مخالف بودم ولی دفاع میکردم و خوشحالم از همان سبک جلو بردن در کار
تخصصی ،در یک جلسه به آقای احمدینژاد گفتم  -روزهای اول بعد از آقای
خاتمی -چهار نصیحت کردم .چون اینها را از دوران دانشجوئی میشناختم،
یکبار به ایشان گفتم ،یک فناوری جدید میخواستیم تصمیمگیری کنیم.
معموالً مدیرعامل مخالف بود و میگفت به تو ربطی ندارد .تو رئیس مجمع
هستی .در جلسه  17 ،16کارشناس بودند که  13نفرشان از دانشجویان من از
طول اول انقالب بودند .نظر من مخالف اکثریت بود .در حدود ده یازده نفر
حرف میزدند و من نظر اکثریت را جمعبندی کردم و به ایشان دقیقاً موردش
را گفتم .بعدش هم خوشبختانه یا متأسفانه همه خودشان را کارشناس
میدانستند .در طول دو سال معلوم شد خوب نظر من درست است .اینها
بهعنوان دانشجوی من آمدند عذرخواهی ،من گفتم شما اآلنهمکار ما هستید،
آنجا هم استاد دانشجوئی نیست که من بخواهم اعمال نظر کنم و دستور بدهم.
دانشگاه این کار را نمیکنم .واقعاً اعتقاد من این است که باید اجماعی جلو
رفت .در این مسائل هم باید همین کار را کرد .وقتی پیشنهادهای اولیه آمد
باید در جلساتی به اجماع برسد و درمجموع افراد قانع شوند و تشویق شوند.
احساس نکند که نظر میدهند و اص ً
ال ما به او بها نمیدهیم .جوان هست و
حساس است .خیلی شور جوانی به او کمک میکند .باید توجه بشود یک عده
تعداد محدودی آقای واعظ زاده و خود شما با بررسیای که میکنید ،دانشگاهها
از طریق اساتیدشان ده تا دوازده نفر را معرفی بکنند .به آنها هم باید رسید.
تعارف ندارد .زندگیشان باید بچرخد .آن کارهایی که ما ده بیست سال کردیم
جواب نمیدهد .تا کی ؟ نمیشود با ایثار زندگی کرد .تعارف را کنار بگذاریم.
بگوییم شما باید ده بیست سال در خدمت ما باشید این هم حقالزحمه شما.
من چون سی سال هیچوقت رابطهام را با دانشگاه قطع نکردهام .مستقل از
سمتم یک درس میدادم .حتی گاهی چماقهای امنیتی و بچههای اطالعات
بود .دانشگاه هم که میرفتم مثل بچه آدم میرفتم .خیلی راحت .واقعاً همین
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ارتباط خیلی امور که در دستگاه اجرائی با آن در ارتباط بودم کمک میکند.
یک جوان بیستودو یا سهساله وقتی به او میپردازی و نظرش را تأمین میکنی
و توجه میکنی .یکوقت هست که میخواهیم جوانها را گول بزنیم .در حرف
تا عرش خدا میبریمشان و هرچی هم گفتند معذرت میخواهیم میگوییم
غلط کردی این حرفها را زدی .من واقعاً تفکر نسل جوان باورم بود .بچههای
نخبه هم با ما بیشتر بودند ،بچههای شریف و فنی ولی واقعاً فکر میکنم
همینها اگر بدانند که تا حرف میزند موردتوجه قرار میگیرد .یا اگر خالفش
عمل کردید قانعشان کنید .کاری که من میکردم .در دانشگاه واقعاً جدای
از مسائل سیاسی و مدیریتی بهعنوان معلم با بچهها جدل میکردم و چانه
میزدم با دو تا سه تا چهارتا برای خودم خیلی مفید بود .برای آنها همفکر
میکنم مفید بود .خیلیهای آنها که مدیر میشدند بحثی که آنوقت کردیم
خیلی برای ما راهگشا بود .یعنی این تعامل مهم است .به نظرم در این مسئله
مهمهم باید شما تعاملتان را با بدنه علمی حداکثر کنید .عموماً من میتوانم
بگویم بدنه علمی کشور جوانهای بیستتا سی سال هستند یا دانشجوی دکترا
یا فوقلیسانس یا استادیارهای جوان هستند که خیلی هنوز سبک سنتی و
کالسیک ذهنشان را مشغول نکرده است .تعامل را باید در صدرگرفت .احساس
کنند حرفشان را میشنویم .بیشتر از این توقع ندارند .نه اینکه هرچه ما
میگوییم بگویید چشم .حرفشان را بشنویم بعد هم اگر خالف نظرشان را
گفتیم قانعشان کنیم .انشاءاهلل با نیت خیری که پشت این قضیه هست حضور
خود رهبری واقعاً تکلیف اضافی ایجاد میکند یعنی در باالترین سطح پشت
این جریان آمده و نباید ناموفق باشید .نباید یکچیز ضعیف حاال خیلی حرفها
را زدیم شعار دادیم .نباید همان فالن برنامه ضعیف توسعه همان شاخصها
بشود .ممکن است شاخصها در این فضای کلی مفهوم جدید پیدا کند .قطعاً
هم شاخصهای جدیدی ،من واقعاً خودم هم میگویم بهخصوص شصت و
شصتویک خودم دنبال شاخصهایی بودم که با فضای کشور سازگاری داشته
باشد .موفق نشدیم و خیلی تجربه نداشتیم .عجله هم بود .برنامه مدتی گیر
95

کرده بود .در وزارت علوم خیلی این بحثها را میکردیم .یعنی شورای معاونین
وزارت علوم خیلی وقت در برنامه اول گذاشت .یک عده جوان دانشگاهی
حزباللهی بودیم .دلمان هم میسوخت .برای ما جاافتاده بود که لزوماً آن
شاخصها ما را به هدف نمیرساند .بحث من به این بود که این شاخصها چه
فرقی میکند یک جامعه انقالبی آنهم انقالب اسالمی ایران تبدیل میشود به
مث ً
ال یک کشور اروپایی یا یک کشور آسیایی باالخره یکجایی باید این خودش
را نشان بدهد .یکجا نشان بدهد برای ما ارزشهای تعریفشدهمان مهمتر از
هر چیزی است و اعتقادمان این است که به همان ارزشها بها بدهیم به اینها
میرسیم ،نه اینکه اینها را کنار بگذاریم .ما نگاهمان این نیست که مردم را
بهزور بهشت ببریم و دنیایشان را تیره کنیم .ما اعتقادمان این است که اگر
راه بهشت رفتن را نشان بدهیم دنیایمان تأمین میشود .دنیا و آخرت جدا
نیست .مطمئناً کسی که به آخرتش رسید به دنیایش هم رسیده ،توقع و
انتظارات عوض میشود .معیارها عوض میشود .ما کاری نکردیم .بحثهای
فرهنگی بهخصوص در این بخش تحت عنوان شاخصهای نرم بیشتر باید کار
کرد .در شاخصهای نرم متأسفانه کاری نشد .یک مقدار رنگ و روغن زدیم
به آن چیزهایی که به ما ارث رسیده بود .اخالق چه جایگاهی در جامعه دارد؟
اعتقادات جوانها را بیایید هر دهه با دهه قبل بسنجید؟ واقعاً وضع نگرانکننده
است .این را می توانستیم اصالح کنیم .حفظشان کنیم و بهبود ببخشیم.
منتهی نمیخواهم وارد بحث سیاسی بشوم .یکجای شاخصها واقعاً بحثهای
سیاسی هم مطرح میشود .گرفتاریهایی را ایجاد کردیم که شاید میتوانستیم
بهتر عمل کنیم .در اولویتگذاریها واقعاً دقت نکردیم .دغدغه همه ما این بود
که شما در فالن روستا برق ندارید و ما اینکه به همه ارتباط بدهیم .اگر برق و
تلفن برود ولی مسائل فرهنگی آن را حل نکنیم آیا این به نفع آن روستا است؟
این کار را کردیم و توسعه هم دادیم و راضی هم بودیم .نمیخواهم نفی کنم.
هماهنگی میخواست .من و شما وظیفهمان نبود .شما وظیفهتان برق و من
هم تلفن دادن بود .ولی در کل نظام نگاه میکنیم .اینجوری نیست یکجا جلو
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برود .در مخابرات با سید قندی این حرف را میزدیم ،بحث این بود و الگو شد
که تلفن را در روستا بردیم ولی نمیشود روستایی تلفن داشته باشد و آب و
برق نداشته باشد .آنوقت وزارت نیرو هم مجبور میشود دنبال ما بیاید .رفتیم
و بعد بانک آمد .اینکه کار نشد .باید فکر میشد ،نرمافزار یا سختافزار؟ کدام
اولویت دارد؟ کدام را باید به آن میرسیدیم؟ کل نظام را میگویم .وقتی شما
برق میبرید از وزارت نیرو تشکر میکنیم از اینکه هفتاد درصد روستاها را آب
سالم داد از اینکه مخابرات  ...بخشی بود اما فرا بخشی و ملی را توجه میکنیم؟
آیا الزم بود راه بسازیم که کشاورز ما که زندگیاش تأمین نمیشود به تهران
بیاید و شکالت در کنار خیابان بفروشد؟
جزایر جداجدا .یک مدتی آدم قوی میگذاشتیم و آنجا را خوب جلو میبرد.
این شاخصی بهعنوان رشد باالتر از بقیه میشد .پس در توسعه هماهنگی مهم
است .هدف باید مشخص شود .وظیفه وزارت راه ،جادهسازی است .دستش درد
نکند جاده ساخت اما یکی فرای وزارت راه باید به این مسائل بپردازد .با چه
الگویی ؟ جوابش معلوم است .اآلن اگر از وزیر راه بپرسی میگوید در برنامه دوم
و سوم این شاخصها بود و من سعی کردم به آن شاخصها برسم .این همان
شاخصهای مجردی است که ما میگوییم در فضای معنوی و اسالمی من آن
را دیدهام .این الگویی که بحثمان است و برای اینکه ما کاری که در این چند
برنامه کردهایم .تعصببخشی و بخشینگری ،هر بخشی که وزیر قوی مقتدر
داشت نفوذ داشت زودتر جلو میرفت .در وزارت خانه یک مدیری که بانفوذ و
رابطه قویتری با دیگران داشت زودتر جلو میرفت و بقیه میماندند.
اشکالی که در همه دولتها داشتیم ما یک ،اوالً خود را با گذشته خودمان
مقایسه میکردیم .خب هیچکس از ما نپرسید که شما گذشتهای را که
قبول ندارید چرا مبنای مقایسه قرار میدهید .این کار را میکردیم که پز
پیشرفتهایمان را بدهیم .در وزارت علوم قبل از انقالب صد و پنجاهونه هزار
داشتیم حاال یکمیلیون و دویست هزار .هفت برابر کردیم .صد و چهلو نه هزار
خط تلفن .این را سه برابر کردیم .هیچکس از ما نپرسید که آن موقع دنیا کجا
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بوده است اآلن دنیا کجاست؟ آیا نسبت به دنیا بهطور متوسط جلو افتادیم یا
داریم عقب میافتیم؟ بعد هم چون دولتهای ما معیار ارزیابی دولتها در
مجلسهایی که تفکر منطقهای و دهاتی و شهری داشتند حتی منطقه هم نه،
امروزشان بود .هیچوقت از وزیر سؤال نکردند که تفکر شما برای دهپانزده سال
آینده چیزی است ؟ چرا آب فالن روستا را ندادهاید؟ چرا تلفن فالن روستا را
ندادهاید؟ بنابراین جهتگیری دستگاهها بهروز بود .امروز باید گزارش بدهیم.
اگر بروم کنار چهار سال بیشتر نیستم .وقتی رفتم کاری بکنم که من از این
نقطه به این نقطه باالتر رسیدهایم .حاال این رسیدن آثار بلندمدت آن مثبت
است یا منفی؟ کسی ارزیابی نمیکند .با چه قیمتی؟ باال رفتم باقیمت زدن به
دو تا بخش دیگر ؟ یا چند تا شاخص را کنار گذاشتن؟ یا نه به آنها هم رسیدم.
ما هیچوقت یک برنامه بلندمدت برای دستگاه نخواستیم .مجلس اینجوری
سؤال میکرد .دستگاه اینطوری بود .این تفکر و اال بنده پز میدادم که تلفن
سه میلیون را وقتی سه سال وزیر بودم به شش میلیون رساندم .کسی از من
سؤال نمیکرد درست بوده یا نه و با چه هزینهای این را درست کردهای یا دنیا
به کجا رسیده است؟
یعنی ببینید یک نگاه واقعاً کوتاهمدت با یک نگرش محدود و گاهی هم
باندی و حزبی و هر چه که اسمش را میخواهیم بگذاریم ،ما با این نگاهها
ارزیابی میکردیم .به محضی هم که میخواستیم صادقانه ارزیابی کنیم چماق
سیاسی و گاهی هم در این ارزیابی تسویهحساب سیاسی میشد ،این بود که
به اینجا رسیدیم .باالخره ما سه دهه را پشت سر گذاشتیم و خوشبختانه اآلن
تجربهخوبی داریم .دیگر نباید تکرار شود .اگر واقعاً درس گرفتیم .من همیشه
در درسم به بچهها میگویم که در کار علمی همین است که اگر در درس
هم رد شدی اگر از این شکست درس گرفتی ارزشمند است اگرنه دوباره
ماستمالی کردیم .اگر امروز در درس مدار یک رد شدی فردا در درس مدار
دو رد میشوی ،وای به حال ماست .که متأسفانه این سی سال اینجوری بوده
است .شکست فینفسه چیز بدی نیست اگر برای انسان درس باشد و تحلیل کند
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که چرا شکست خورد و دیگر نگذارد که آنجا شکست بخورد .نگرش حکومت،
نگرش اداره کشور ،مسئولیت بخشها ،نقش بخشها باید اینها بازنگری بشود.
بارها در دولت مطرح میشد که همه وزرا مسئولیت مشترک دارند .چه کسی
باورش بود؟ کاش ثبت نمیشد ،آقای مهندس غرضی وقتی وزیر شدم یک
نصیحت به من کرد ،در کارت در دولت عدهای از وزرا فکر میکنند که ما
وزرای زیر بنائی حمال آنها هستیم .بیشتر حوزههای فرهنگی را میگفت.
پول دربیاریم بدهیم آنها خرج کنند .این نگرش فاجعه است .وزیر پست و
تلگراف بودم .هرجائی بودم گاهی خالف مسایل بخشم رأی میدادم .دوستان
میگفتند عجب؟ ...واقعاً مسئولیت مشترک داریم .کشور مطرح است .بههمین
دلیل آقای غرضی ،آقای هاشمی مالیاتهای مخابرات را شفاها بخشیده بود و
وزیر اقتصاد پیگیری نمیکرد .من که آمدم آقای نمازی در ناباوری به من به
شوخی گفت هفتاد میلیارد تومان طلب داریم کی بیایم به من بدهید .گفتم
بشینیم اگر باشد  ..یک جلسه نشستیم .عددش را هفتاد میلیارد فرض بگیریم.
دیدیم بیستوپنج جریمه است و چهلوپنج شش تا اصل .من گفتم خواهش
میکنم مالتان را ببرید و جرائمتان را ببخشید ،من شروع کردم به ماهی پنج
میلیارد دادن .ایشان متأسفانه جرائم را نبخشید .همه دستگاهها صدایشان
درآمد که میدانید با  5میلیارد تومان مث ً
ال چقدر میشد در روستاها ارتباطات
ایجاد کرد و تو مالیات گذشته را بخشیدهای و پزش را دیگری داده  ...و دادم...
از همان موقع اول دولت آقای خاتمی ،از آذر و دی  1376را ،مالیاتهای معوقه
 20 ،1374 ،1373درصد دادم و گرفت .این کار که بهنظرم یک کار وظیفهای
بود ضد ارزش میشود .میگویند این وزیر یا خل است یا آمده تیشه به ریشه
بخش بزند .فاجعه اینجاهاست .ما باید این نگرش را عوض کنیم .این کار نیست
که من بیایم مخابرات را ببرم باال اما سر وزارت نیرو بزنم یا راه خراب بشود و
متأسفانه در اکثر مدیرانمان این نگرشها را داشتیم .تفکر حاکم بر مدیریت
نکته دیگری بگویم ،آئیننامههای اجرایی بودجه گاهی میرسید به ماه یازده،
چرا؟ مث ً
ال یک آئیننامه مشترک بین وزارت نیرو و اقتصاد و سازمان مدیریت
99

یکبند محل اختالف داشتند.
در اسفند هشتاد بودجه ابالغ شده بود .آمدم دولت با حبیبی صحبت کنم.
گفتم دوستان من امروز همه آئیننامههای اجرائی بودجه هشتادویک را
آوردهام .یک خواهشی دارم .ببینید تجربه محدود دولت عموماً از جهات اجرائی
بودجه به خاطر اختالف نظرات  5درصد  10درصد  20درصد چندین ماه گیر
میکرده است و نیمه دوم سال ابالغ میشده است .و شما هفتاد درصد را از
دست میدادید .من امروز خواهشی دارم .من امروز همه آئیننامهها را آوردم
میخواهیم با یک صلوات همه را مصوب تلقی کنید .من قول میدهم هرجای
آنکه اختالف دارید ظرف یک ما دو ماه با شما توافق کنیم و در یک جلسه
سیوهشت یا سیونه آئیننامه اجرائی تصویب شد .شما همان آئیننامهها را
سال هفتادونه آورده بودید یکم اصالحکرده بودید .اتفاقاً فکر میکنم هیچ
موردی که بخواهد دعوایی بشود پیش نیامد .میشود اینجوری جلو رفت.
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به خاطر ده درصد نود درصد رها میشود .من تزم این است که به نظرم این
تیپ چیزها در الگو بیاید .همیشه در اختالفها اگر احساس میکردم  51درصد
به نفع من است کوتاه میآمدم .میگفتم  51درصد با آقای مهندس چیتچیان
جلو میرویم اینکه بهتر است .اوالً رفیق میشویم آشنا میشویم همزبان
میشویم آن  49درصد دیگر را در طول راه یک کارش میکنیم .درصورتیکه
که  51درصد توافق نکنم عم ً
ال  49درصد مبنا شده و  2درصد ضرر میکنم.
و واقعاً آقای مهندس در این سی سال بیشتر اختالفهای ما دعواهایمان
جزئیات و فرعها بوده است .آنقدر بدعمل کردیم گاهی ارزشهای انقالب زیر
سؤال رفته است .همین اتفاقات دو سه سال اخیر ،همه نظام زیر سؤال رفته به
خاطر یک مسائل کوچک که اگر اهم فی االهم میکردیم ،فرعیات را واقعاً فدا
میکردیم یا میگذاشتیم در نوبت و میگفتیم حاال با شور و تصمیم مشترک
جلو برویم و این نبود که بگویم یک جریان مارکسیستی در مقابل یک جریان
مسلمان بود .نه اص ً
ال نبود .اختالفسلیقه داشتیم .حداکثر این است که آنهم
نبود و هیچوقت تحلیل نشد چرا؟ واقعاً در الگو یکی از چیزهایی که مهم است

که در این همین نگاه درازمدت داشتن ،یکی بیشازاندازه مدیران ما اختیار
دارند .کجای دنیا اینجوری است .اگر هم اختیار دارند استفاده نمیکنند.
من فکر میکنم چون قلم دست من است امضا کنم و میتوانم آقای مهندس
چیتچیان را از این صندلی بنشانم در آن صندلی .کی گفته ؟ کدام عقلی گفته
است؟ به همین دلیل وقتی یکی میآید در یک دستگاهی ،فرض است که از
صدر تا ذیلش باید عوض بشود .گاهی هم اگر تغییر میکرد و آدم مناسبتری
و واجدالشرائطتری میآمد نگرانی نبود .باز این اشکال سی سالمان بوده است.
این اشکال سی سال است که گفته که اختیار دارم  ،معاون را عوض میکند
قبول ،آبدارچی و تلفن چیزی را عوض میکنند که چیزی؟ نتیجه آن بیثباتی
و هزینه سنگین است ،تا طرف میآید کار یاد بگیرد دوباره نفر بعد از راه
میرسد.
آقای مهندس چیتچیان :ما بایستی یک تئوریها و نظراتی برای توسعه

داشته باشیم .این نظرات شکلدهنده الگوی توسعه خواهد بود .آقای دکتر

به نظر شما فرضیاتی ضروری که برای تدوین الگو الزم است آیا داریم یا نه؟

درصورتیکه داریم چقدر تئوریها از ارزشها و یا شرایط خاص جامعه تأثیر
میگیرد ؟ بعضیها صراحت ًا میگویند نظریههای توسعه جهانشمول است و

بین کشورهای مختلف فرقی نمیکند .دیدگاه شما چیست؟

دکتر عارف :بحث اول تئوری مدون که نداریم .فکر میکنم مایهاش را
داریم .در حقیقت اگر برگردیم به مکتب ما فکر میکنیم میتوانیم پاسخ به
سؤاالتمان را در مسائل مکتبی پیدا کنیم .منتهی کشف کنیم .باید دنبالش
رفت .این است که هستههایی مثل همان جوانهای خوشفکر با محوریت
استادهای باتجربه تشکیل بشود .چهارتا جوان پی اچ دی امروزی با یک استاد
سی سال سیوپنج سال باید بنشینند این کار را دنبال کنند .ببینید آقای
مهندس من اص ً
ال اآلن نمیخواهم بگویم نتیجه نهائی کار شاخصهای غربی
میشود یا نه؟ ولی بحث من این است که این شاخصها مبتنی بر ارزشها
نبوده است .بر اساس معیارهای غرب جلوآمده است .ما باید مبتنی بر ارزشها
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دنبال شاخصها برویم و اآلن پیشفرض هم نمیکنم که به شاخص متفاوت
برسیم .اما اینکه چشمبسته بگوییم که همه این شاخصها که اآلن غرب دارد
است ،لزوماً این نیست .بعضیها به ما جواب نمیدهد .این شاخصها آن نیروی
بسیجی داخل جبهه را جواب نمیدهد  .توجیه نمیکند که چطوری با چه
معیار میروند .دنیا هم پیشرفت کرده است .منتها آیا بیاییم چشمبسته این
شاخصها را قبول کنیم؟ اگر این کار را بکنیم مورد سؤال قرار میگیرم که
پس انقالب اسالمی ما یعنی چیزی؟ ما میگوییم یک حکومت ارزشی باید
داشته باشیم .ارزشها باید حاکم شوند .کجاست؟ در حرف است؟ که نیست.
در شاخصها باید خودش را نشان دهد .کار بسیار سختی است .واقعاً وقتی
وارد شاخصهای ارزشی و نرم شدید اینجا ریا و ظاهرالصالح جایگزین واقعیت
میشود .مجبورید از روی ظاهر قضاوت کنید .اتفاقی که اآلن دارد متأسفانه
میافتد دارید میبینید .کار سختی است ولی باید شروع بشود .فیزیک اسالمی
و غیر اسالمی فرق میکند؟ من نمیدانم .هنوز تجربه نکردیم .ما از اول تا
آمدیم گفتم بحث اسالمی کردن دانشگاه را بهنوعی تخطئه کردیم و درنتیجه
گفتیم فیزیک اسالمی و غیر اسالمی فرق نمیکند .نتیجه آن این شده است که
دروس اسالمی هم بهصورت دیگری دارد ارایه میشود .در بخشی که اسالم هم
حرف برای گفتن دارد داریم در دانشگاهها یکجور دیگری عمل میکنیم .علوم
انسانی بهطور خاص .کار نکردیم .واقعاً در این مقطع به نظرم همه شاخصها
مبتنی بر ارزشها باشد .ممکن است واقعاً حاال تغییرات جزئی شاخصها بکند و
یکوقتی هم کل شاخصها به هم بریزد .ما نباید پیشداوری داشته باشیم .من
و شما نشستهایم برای برنامه میگفتیم میخواهیم سیاست کلی برنامه ششم را
بنویسیم ،اجازه بدهیم او راه خودش را برود .سبکی را که چهار پنج برنامه رفته
سیاست کلی همهمان سبک برود ما کار دیگری بکنیم .بنده یک پیشفرض
اصلی که به نظرم باید بگذاریم این است که آقا ما میخواهیم شاخص مبتنی بر
ارزشهای اسالمی داشته باشیم .چون در یک جامعهای میخواهیم شاخصها
را پیاده کنیم که جامعه یک جامعه ارزشی است .انقالب ما انقالب فرهنگی بود
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و اگر این انقالب فرهنگی نبود میخواستیم شاخصها را تدوین کنیم چه فرقی
میکرد؟ دستوری هم نمیخواهیم عمل کنیم که دستوری عمل کردیم که
اینجا وضعش اینجوری شده است .اگر نگاه فرهنگی ارزشی کرده بودیم یعنی
بهعنوان یک حرکت ارزشی اآلن واقعاً دانشگاه این کام ً
ال محسوس است .خود
من ،منی که میشناسم ،یکوقت دانشجو اگر بدحجاب بود من را که میدید
یکجوری جلو میکشید اآلن لج میکند .باب لجش را راه انداختیم .من بچهها
را اص ً
ال مقصر نمیدانم .عملکرد ما اینجوری شده است که میخواهد به من لج
کند و اینجوری نشان میدهد .اآلن یک روسری در ماشین میافتد یا ندارند،
واقعاً مردم ما متدین هستند ،لج کردند و ما هم مقصریم .اینها را باید کشف
کنیم که بجای لج انداختن همراهشان کنیم .همان فضائی که دهه پنجاه و
پنجتا شصت و پنجتا پایان جنگ چهاردهپانزده سال  ،ارزشهای معنوی و
فرهنگی ما چه جایگاهی داشت؟ سالهای اول انقالب چه جایگاهی داشت؟
و چرا به اینجا رسیدیم ؟ الگو نداشتیم .الگویی که بسنجیم و ارزیابی کنیم.
کار سختی است .کار خیلی کار مهمی است  .این الگوی پیشرفت یک ظرف
است ولی خیلی فراتر از ظرف عمل میکند .خودش برای ارزیابی خصوصی من
یک مقیاس است .وضع من پنج سال پیش کجا بوده و اآلن کجا هستم .وضعم
بهتر شده است از نظر فرهنگی و یا بدتر شده است .خطها را خودم کشیدیم
یا همهچیز رو توی جیب خودم تعریف کردم یا با توجه به مسائل اسالم ،من
چهکار کردم؟ خودمان را ارزیابی کنیم .اآلن ما نمیتوانیم و جمعی آنهم و
اجتماعی آن را هم مسئله داریم .کار ،کار سنگینی است .انشاء اهلل خدا کمک
میکند .شدنی است .بسیار کار سختی است.
آقای مهندس چیتچیان :این روشی که فرمودید برای من روشن شد و اگر
سؤاالتی هم داشته باشم بعدا ً میپرسم .آیا تدوین این الگو یک متدولوژی

علمی خاصی هم نیاز دارد یا نه؟ اگر نیاز دارد این چگونه باید ابتدای کار

تعریف بشود؟

آقای دکتر عارف :اگر بخواهیم بیاییم در فضای علم ،تیپ کارهایی که در
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مدیریت راهبردی انجام میدهند که گامبهگام است ،به نظرم الگوی خوبی هم
دارند ،همان سبک را باید عمل کرد .این حرفهای کلی که ما هم میزنیم
را هم میشود در آن قالب آورد .یعنی باالخره درس داده میشود .روشهای
مختلفی دارند دیگر ،نقد میشود و بحث میشود .به نظر من یک روش انتخاب
کنید بهتر به نتیجه میرسیم .بدانیم روش کارمان چیست .متدولوژی کار ما
چیست .میشود با کسانی که برنامهها را تدوین کردند صحبت بشود .بچههایی
که مدیریت راهبردی دکترا گرفتند و دارند میگیرند میتوانند کمک بکنند.
خود آن دانشگاه عالی دفاع ملی آقای حسن بیگی ،دکتر حسن بیگی ،آنها
همکارهای خوبی انجام میدهند .عضو انجمن ما انجمن رمز است میآید
آدم خوشفکری است .ایشان رئیس دانشگاه عالی دفاع ملی که در کارهای
راهبردی نیروی خوبی دارند .به نظر آنها هم حاال دانشگاهشان میدانید که
مثل دانشگاه تهران نیستند میشود استفاده کرد .ولی اساتیدشان برنامههایشان
و طرحهایشان کارهای خوبی کردهاند .دانشگاههای دیگر هم با یک دید دیگری
میتوانند کمک کنند .به نظرم به یک متدولوژی و یک روش مشخص برسید
راحت میتوانید برنامهریزی کند.
به نظر من باز از یک روش کالسی که من مطرح کردم میشود استفاده کرد.
جوانها را باید عمدتاً ترغیب کنیم .خود مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع
تشخیص و مرکز پژوهشهای مجلس موفق است .ارتباط نسبتاً خوبی هم با
انجمنهای علمی آقای احمد توکلی پیدا کردهاند .به نظرم پتانسیل خوبی است.
دولت خودش یک مرکز تحقیقات راه انداخته است .بعضی دانشگاهها هم دارند.
شاید در مراکز پژوهشی دانشگاهها چهارتا مرکز خوب پژوهشی باشد .دانشگاه
اسالمی قم یک مرکز پژوهشی هم دارد که خوب است .به نظرم آنها را باید
یکجوری احتماالً جلسهای ،آقای دکتر واعظزاده و خودتان جلسهای داشته
باشید و در آن جلسه درباره نحوه مشارکت آنها بحث شود فرهنگستانها را
هم درگیر کنید .بهنظرم در این روششناسی ببینیم جایگاه فرهنگستانها
چیزی است؟ شاید مناسبتر این است که پیشنهاد اولیه در فرهنگستانها
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بررسی شود .زود نمیتوانند جواب بدهند این نیست که امروز دادید بیست
روز دیگر جواب بدهند .حداقل یک پروسه سه چهار ماهه میخواهد .چون
ساختار اینجا شاخهها است و گروه است و شورای علمی و مجمع و نباید انتظار
کوتاهمدت داشت اما در شاخصهای کالن میتوانند کمک کنند .یعنی مراکز
پژوهشی را یکجوری ساماندهی کند و استفاده شود و بعد فرهنگستانها را.
عم ً
ال فقط فرهنگستان علوم اینکاره است .پزشکی کار خاص خود را میکند و
زبان ادب و هنر هم دنبال مسائل خاص خودشان هستند که خیلی با این تیپ
کارها سازگاری ندارند .البته میشود استفاده کرد ولی بیشتر باید با فرهنگستان
علوم که شاخههایی فعال هستند و قدیمیترین و بهترینها اینجا رفتوآمد
دارند ارتباط گرفت.
آقای مهندس چیتچیان :آقای دکتر ما اگر بخواهیم که یک نظامی را
برای این تعریف کنیم باید همه این اجزاء را سر جای خودشان ببینیم .مث ً
ال

فرض بفرمائید که این حلقههای اولیه تشکیل بشود با همان شکلی که شما
فرمودید .حاصل کار اینها باید بیاید در یکجایی مورد نقد و نظر قرار بگیرد،
شما فکر میکنید که همه اینهایی که اسم بردید که مث ً
ال مراکز تحقیقاتی

فرهنگستانها حتی دستگاه و اینها آیا اینها ،باید در یک اعداد قرار بگیرد

یا یک تقدم و تأخری باید باشد؟

آقای دکتر عارف :یکوقت هست که ما این تشکیالتی که اخیر مطرح شد
بهعنوان مشاوران به آن نگاه میکنیم ،کاری به اینها نداریم چون ممکن است
اگر کار را به اینها ارجاع بدهیم بهموقع انجام نگیرد .باید کار را خودمان انجام
بدهیم و حاصل کار را با اینها مطرح کنیم و اینها نظر بدهند و یکوقت
این است که کار در این مراکز بیاید و غیره به نظرم این نهادها مشاورین شما
باشند .میگویند که ما یک گروهی داریم که در این زمینه خیلی خوب کار
میکند .برحسب مورد کار به اینها ارجاع شود .با فرض اینکه کار باید در خود
دبیرخانه انجام بگیرد و خود آن هستهها اگر یک مرکز پژوهشی آمادگی داشت
و گفت تجربه دارد میشود بخشی از کار را به آن ارجاع داد و بعد مشاورین رده
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میانی باشند .یعنی بعدازاینکه هستهها کار کردند و به رده میانی دادند که آنجا
مدیران ارشد سابق باتجربه میتوانند در جمعبندی این ایدهها و نظرات کمک
کنند و بین آلترناتیوها و پیشنهادهای مختلف بگویند اولویت با کدام است و
رده بعدازاین احتماالً نقش فرهنگستانها ،میزگردهای دانشگاهها و تعامل با
دانشگاهها ،مث ً
ال میزگردهای دانشگاهها خیلی خوب است .به کجا ارجاع داده
شود؟ به کدام دانشکده و کدام گروه؟ اما در قالب یک میزگرد ،هماندیشی و
هماندیشی بهویژه میزگرد به نظرم خیلی خوب جواب میدهد .میزگرد 10
نفره و  20نفره یا یک کارگاه  30نفره افراد خوشفکر بیایند نظراتشان را
بگویند .در هر مرحله باید یک رفتوبرگشت کلی هم با رهبری طرحها داشته
باشند .بدهند که اعالم بشود .مث ً
ال خود شما بدانید نظر آقا را جایی که الزم
است مطرح کند نه اینکه اسم ببرد .راحت جلو برود .گاهی که در مجمع بحث
میشود دوستان میگویند آقا نظر خالف این دارند .آقای هاشمی میگفت
ما مشاور رهبری هستیم ما نظر خودمان را میدهیم ایشان حرف آخر را
میزنند هر چیزی میخواستند تغییر میدهند .بیستتا عنوان  20تا شاخص
20تا آیتم میگذارید جرحوتعدیل میکنند ،زیادش میکنند و کمش میکنند.
همه هم قبول میکنند .قبل از آن اما باید افراد نظراتشان را صادقانه بگویند.
رفتوبرگشت این حسن را دارد که آدم قوت قلب میگیرد و از منویات و تفکر
ایشان دور نمیشود .چیزی در بیاد که ایشان ک ً
ال قبول نداشته باشند این کار
متوقف میشود  .جرج و تعدیل و اصالح بشود این طبیعی است .سه چهار
مرحلهای بکنید منطقیتر است .آقا هم هستههای قوی دارند یکبخشی از
کار را به آنها ارجاع دهید خوب انجام میدهند شما میشوید کارفرما و آنها
پیمانکار شما.
آقای مهندس چیتچیان :آقای دکتر یک فکری که ما اآلن روش داریم

کار میکنیم این هست که ما یک اندیشکدههایی را ایجاد بکنیم .این
اندیشکدهها بنا به موضوع و موردش بیست نفر و پانزده نفر آدمهای اهل نظر

در آن رشته متشکل است .به نظر میرسد اگر ما چنین حلقههایی را ایجاد
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کنیم اینها نمیتوانند خودشان تولید اول را بدهند بعدازاین در مجامعی که

مثل فرض کنید فرهنگستانها و  ..ما در دو سه مرحله این چکشکاری را

انجام بدهیم این چند تا حسن دارد .یک حسن آن این است که ما از عقول

جمعی استفاده کردیم و بعد تا حدودی اتفاقنظر و اجماعی حاصل میشود؛

یعنی همه احساس میکنند که در جریان این مسئله قرارگرفتهاند و به نحوی

یک سهمی داشتهاند و خود را سهیم میدانند .بنابراین بیشتر جا میافتد و
بهتر به اجرا گذاشته میشود.

آقای دکتر عارف :همان رده دوم را به اینها میشود گفت .خود اندیشکدهها را
نمیدانم که لزوماً به این شکل باشد یا نه .اوالً باید چند نفر ثابت باشد .بهنظرم
بین موضوعهای مختلف هم یکی دو نفر مشترک باید باشند .فرض کنید پنجتا
حوزه دارید پنجتا پنج نفر بیستوپنج نفر .حداکثر  15نفر باشند که هرکسی
دو تا حوزه باشند اینها با هم تعامل داشته باشند و اال هرکسی ساز خودشان
را میزند و جمعکردن اینها هم مشکل میشود .در آخر که ما یک شورایی
داریم اینها را جمعبندی میکند .خود این حوزهها مرتبط هستند.اینطور
نیست که بگوییم فرهنگ خط بکشیم .اینجا فرهنگ است .اینجا اجتماع است.
آنجا اقتصاد است .نه .اینها با هم تعامل دارند .اگر  25نفر 15 ،نفر حداکثر
باشند .بهحسب مورد اندیشکده و بهتدریج ایجاد بشوند بهحسب ضرورت نه ..
مث ً
ال شاید در دو سه جلسه اول اینها بحث میکنند بگویند که امروز اندیشکده
فرهنگی میخواهیم .فرهنگی جلو میرود .میبینید که به خیلی مسایل وقت
ندارند برسند .اص ً
ال تشکیالت باید شناور باشد و دینامیک و پویا باشد .کار خوبی
است .خوبی آنهم این است که باالخره یک افراد باثباتی هستند که میتوانند
پاسخگو باشند .درست است که میخواهیم تشکیالت راه نیندازیم ولی اگر همه
هم مجازی باشند فردا جمعکردن و پیگیری و پاسخگویی روی هوا میرود .کی
پاسخگو است؟ افراد ثابت میخواهد .الزم دارید .عنوان اندیشکده هم عنوان
خوبی است .تا این مرحله فع ً
ال حوزهها راه بیفتد و اندیکشدههایی که قطعی
است .ممکن است در هر حوزه دو تا سه تا قطعیت داشته باشد .گاهی یکی از
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این اندیشکدهها در مراکز پژوهشی شکل بگیرد .مث ً
ال با مرکز تحقیقات فالن جا
صحبت کنید بگوئید ما ده تا آدم برجسته در این زمینه داریم .این اندیشکده
کارهایش در آن حوزه جمعبندی میشود .شما مراکز پژوهشیتان را همان رده
دوم ببینید .باالتر از آن نه .ممکن است نوآوری و بحثهایی که میخواهیم
یک مقدار تحتالشعاع قرار بگیرد .در اندیشکدهها بیاید .ممکن است که از ده
اندیشکده دو مورد در حوزه علمیه است ،یکی در وزارت ارشاد است و یکی
در مرکز تحقیقات مجمع است .همه امکانات را باید به این صورت بتوانید
به خدمت بگیرید و آنهم میدانید که اگر حرفی زده شد باید بیاید جایی
جمعبندی بشود .البته غیر از جمعبندی داخل حوزه ،باال هم باید جمعبندی
بشود .قاعدتاً آنجا دیگر مسئولین این حوزهها میشوند و یکی دو تا صاحبنظر
اصلی و خود شما و آقای واعظ زاده .اینها ،همه مراحل باید با اشراف جلو
بروند ،این افراد باید کام ً
ال تماموقت باشند .دیگر نمیشود پارهوقت این کارها را
جمع کرد .چون مهم است که مث ً
ال فرض این محصول اندیشکدهها وقتی آمد
همیشه حضور داشته باشند و در هر جلسه ناخواسته شرکت بکنند چون باید
تعامل از باال به پائین هم باشد .به نظرم این تشکیالت خوب باشد.
آقای مهندس چیتچیان :این برای ما مهم است که ما از تجربه سایر کشورها
هم مطلع باشیم ،و اطالع از آنها خیلی به ما کمک میکند .میخواستم ببینم
جنابعالی در این زمینه راهنمایی دارید؟
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آقای دکتر عارف :این کار تحت عنوان بومیکردن تجربیات دیگران الزم است.
آوردنش گناه کبیره نیست .هر چیز خوب بود عمل میکنیم هر چیز خوب نبود
تعدیل میکنیم .خوشبختانه اآلن سایتهای مختلفی است که همه اطالعات را
به شما در مورد هر کشوری میدهد .افرادی میخواهیم که اینها را جمعبندی
کنند  .اتفاقاً همان جوانها برای این کار خوب است .مث ً
ال بگوییم شما برو
تجربه فرانسه را برای ما بیاور .یک پژوهشگر جوان  .مث ً
ال بیستتا کشور را الگو
بگیرید .ده تا کشور غربی ،چهارتا کشور اسالمی ،سه تا کشور شرقی و دو تا
کشور فالن  .بیستتا سی تا کشور .انجمن رمز واقعاً مث ً
ال همیشه در جریان

کار کشورهای پیشرفته دنیا هستند .چکار میکنند؟ چه چیزی میگویند؟ .در
علم ما هم باید همین باشد .این کار الزم است .به نظرم شما برای هر کشوری
یا هرچند کشوری کارشناسی بگذارید که تجربیات بهروز هم بماند .ما مث ً
ال
راهبرد فضای امنیت اطالعات ،از امریکا و فنالند گرفتیم ،ما جزء اولین کشورها
بودیم .متأسفانه چند سالی این دولت معطل کرد .حاال تازه راه افتاده است.
هشتادوچهار راه انداختیم .سند معتبری هم بود .الگو را هم از آمریکا و فنالند
و دو سه تا کشور دیگر گرفتیم .تازه داشتند بر روی امنیتشان سند تهیه
میکردند .خب الگو را از آنها گرفتیم نه اینکه هر چه آنها گفتند .دیدیم کار
کار خوبی است .حرفهایشان را خواندیم و دیدیم جاهایی که سازگاری داشت
یا  ..آوردیم بومیاش کردیم .حتماً باید از تجربیات همه کشورها استفاده کرد.
ممکن است شما در ده تا کشور اولویت داشته باشید .آنها را باید مشخص کرد.
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نظرات و دیدگاههای دکتر مالیری و آقای مهندس نبوی
مهندس چیتچیان :بنده خیلی تشکر میکنم که لطف کردید و دعوت ما

را پذیرفتید .بهخوبی مستحضر هستید که آذرماه سال گذشته یک نشستی

با عنوان اندیشههای راهبردی در موضوع الگوی اسالمی ایرانی پیشرفت
در خدمت مقام معظم رهبری برگزار شد و در همان جلسه با نظر ایشان

قرار شد مرکزی هم به همین نام شروع به فعالیت کند که الحمداهلل چند

ماهی است که مرکز فعالیت خود را شروع کرده است .ما نظرمان این بود که
خدمت بعضی از دوستانی که در مسائل راهبردی کشور صاحبنظر باشند
خدمتشان برسیم و از نظراتشان استفاده کنیم .برای اینکه ابعاد این موضوع
در ابتدای کار برای ما روشن شود .ممکن است نظرات مختلفی باشد در مورد
اینکه چیستی الگو چیست؟ ضرورت تدوین این الگو چیست؟ روش تدوین

این الگو چیست؟ چگونه ما میتوانیم حداکثر استفاده از نظرات خبرگان و
نخبگان را داشته باشیم؟

مهندس نبوی :اجماالً ساختار مرکز را برای ما بفرمایید تا ما اطالعی از مرکز
داشته باشیم؟
مهندس چیتچیان :این مرکز حدود سه ماه است که ایجادشده است.

حضرت آقا شورایعالی را برای مرکز معرفی فرمودند که اعالمشده است

و مسئولیت مرکز بر عهده آقای دکتر واعظزاده است که ایشان عضو شورا
هم میباشند .زیر نظر ریاست سه معاونت فعالیت میکند .یکی معاونت

علمی و تقسیم کار ملی ،دوم ،معاونت هماهنگی و نظارت فرآیندی و سومین

معاونت ،معاونت پشتیبانی است .در رده بعد تعداد زیادی اندیشکده هست.
حلقههای فکری هستند که بنا بر موضوع از اساتید حوزه ،دانشگاه ،مسئولین

اجرائی ،چه مسئوالن حال حاضر و چه مسئولین گذشته ،نمایندگان فعلی،

نمایندگان گذشته و هرکسی که بنا بر آن موضوع اهل فکر و نظر باشد .آن
چیز که تاکنون پیشبینیشده  33اندیشکده است که محدودیتی نیز بر
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آن نیست .هر اندیشکده از  20تا  30نفر ممکن است اعضاء داشته باشد.

دبیرخانه اندیشکده در مرکز تشکیل میگردد .هدف این است که بتوانیم
از حداکثر توان کشور استفاده کنیم .نهفقط از اعضای این حلقهها بلکه از

مراکز دیگر که در این رابطه مسئولیتی دارند مثل مرکز پژوهشهای مجلس،
سازمانبرنامهوبودجه (معاونت برنامهریزی و نظارت راهبردی) ،مجمع

تشخیص مصلحت و جاهای دیگری که در این زمینه فعال هستند.

مهندس نبوی :مرکز پژوهشی مطالعات راهبردی توسعه داریم که مجوزش را
از وزارت علوم گرفتیم .ما تقریباً بعد از مجلس پنجم روی آوردیم به یک سری
کارهای مطالعاتی چون یک احساس خأل میکردیم .اول مجوز یک مؤسسه
فرهنگی از ارشاد به اسم مؤسسه یاس گرفتیم .فعالیتهایمان را شروع کردیم و
یک فصلنامهای به نام راهبرد یاس راه انداختیم و از همان اول ما در بحثهای
توسعه کار میکردیم .بعد که میخواستیم کار علمیتر شود مجوز نشریه
گرفتیم که نشریه علمی -ترویجی شد و هنوز هم ادامه دارد .یک پروپوزالي
برای الگوی مفهومی پیشرفت اسالمی ایرانی تهیه کردیم و با آقای عزیزی
معاون برنامهریزی قرارداد بستیم که در وسط راه هستیم .بحثهای نظریاش
را تحویل دادیم .من همان اوایلی که مرکز تأسیس شد به دکتر واعظزاده
نامهای نوشتم و همانجا اعالم کردیم میتوانیم همکاری با هم داشته باشیم
که ایشانهم خیلی استقبال کردند .کار توسعه یک کار علمی است و در دنیا
نظریههای توسعه هست .در ایرانهم کسی بخواهد این کار را انجام دهد باید
سراغ نظریهپردازی در مورد توسعه بر اساس کشور ایران برود .الزامات یک
نظریهپردازی چه چیزی است؟ که در این زمینه بیشترین کار را جناب آقای
دکتر مالیری انجام دادند .بحثهای بخش اول ،بحثهای فرا نظری یا همان
بحثهای فلسفی را داشتیم .هر بحثی نیاز به یک فلسفه علم دارد .البته کار ما
در یک گروه انجام میشود .غیر از آقای مالیری ،آقای دکتر مبینی ،آقای دکتر
دانش جعفری ،آقای دکتر موسایی هم درگیر هستند.
آقای دکتر مالیری :تشکر میکنیم از همه عزیزان .آقای مهندس نبوی
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کلیات بحث را توضیح دادند .مطالعات ما نشان داد که در ایران حلقه مفقودهای
وجود دارد که برای نظریهپردازی به دیدگاههای غربی متوسل میشویم یعنی
نظریههای توسعه غربی را میآوریم اینجا پیادهسازی میکنیم .فقط در زمینه
توسعه نیست و در سایر شاخههای علوم هم اینجوری است .یک بخش باالسری
و بنیادی دارد و آن چیستی نظریه است و چیستی علم است و علمشناسی
است یا فلسفه علم است که اگر ما تکلیف خود را روشن نکنیم و بخش
باالدستی فلسفه توسعه را درنیاوریم و اص ً
ال معلوم نکنیم فرا نظریههای توسعه
چیست مجبوریم همان چیزهایی را که به تجربه این سالها آموختیم بهعنوان
نظریه توسعه استفاده کنیم و حالآنکه نظریه توسعه نیازمند این است که ما
زمینهگرا فکر کنیم .مقدمه دوم :الگو بنیانش بر نظریات است .این نظریات
چگونه باید پرداخته شود؟ روشن کردیم نظریهپردازی در پارادایم اسالمی
ایرانی بخواهد انجام شود چگونه باید انجام گیرد .ما از آنجا الگوی نظریهپردازی
توسعه درآوردیم که این الگو را داریم برای پیادهسازی میبریم که اجزای توسعه
را بر روی آن سوار کنیم .نظریهپردازی نیاز به یک چهارچوب دارد که اسمش
پارادایم است که  4جزء دارد :هستیشناسی ،معرفتشناسی ،روششناسی و
ارزششناسی دارد .پوزیتیویستها میگویند ما در ارزشها خنثی هستیم ،اما
عم ً
ال در کارهایشان ارزش را دخیل میدانند و عمل میکنند .اما با پارادایم
میشود نظریهپردازی کرد.
مهندس چیتچیان :برای ارزششناسی برای مقوله تجربی مث ً
ال فیزیک چه

ارزشی برای پوزیتیویستها حاکم است؟
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دکتر مالیری :در اینجا دو تا بحث است .تعدادی از فیلسوفان علم میگویند
که ما این  4ضلعمان در علومی مانند فیزیک کام ً
ال ارزش بیرنگ میشود
و وجود ندارد .یک مکتبی در آمریکا است که رئیس آن آقای پاتریک که
تخصص ایشان فیزیک است ،خیلی قاطع معتقد به وجود ارزش است .از کالچر
البراتوار صحبت میکند که اینها در نتایج اندازهگیری ما تغییر ایجاد میکند.
بحثهایشان خیلی تخصصی و ریز میشود .ممکن است ما تصور کنیم وقتی ما

میگوییم ارزش یک صورت مثل شهادت یا مثل نیکوکاری است اما منظور ما
این است که البراتوار چه چیز را بهعنوان خوب و چه چیز را بهعنوان بد تعریف
میکند .مث ً
ال در فیزیک نیوتنی تعین ارزش است.
مهندس چیتچیان :در این ارزشهایی که شما آورده بودید (وحی ،تجربه،

شهود) اینجا عقل نیست .شما عقل را جزء یکی از اینها حساب کردید یا نه؟

دکتر مالیری :منظور شما اصل عدم اجتماع نقیضین است .این را ما در فلسفه
عقل نمیگوییم .ما عقل را بهعنوان یک امر دائمی نمیگیریم اما میپذیریم.
ما داخل خودمان سه نوع عقل را از همدیگر تفکیک کردیم .تعاریف ما با
تعاریف کالسیک فلسفه نمیخورد .ما یک عقل ابزاری داریم که قوانین تجربی
کنار منطق و ریاضی را با هم ترکیب میکنیم .عقل ارتباطی داریم که این را
هم جزء عقل ابزاری میبینیم .عقل قدسی هم ما داریم که راهنمایی ارزشی
میکند.
مهندس نبوی :ما تا اینجا به سیر بودن رسیدیم یعنی یک حرکت است که
دائمی هست ،توقف ندارد و حرکت از یک نقطه به یک نقطه دیگر نیست.
در مورد ضرورتش هم اصوالً شما بر اساس جهانبینی که دارید و فضایی که
در آن کار میکنید ضرورت دارد برای خودتان نظریه توسعه داشته باشید .با
همین نظریه اثبات میشود که جهانبینی شما اگر ارزشهای آن متفاوت باشد
انسان را جور دیگر میبینید ،نیازهای آن را جور دیگر میبینید .باید ایران را
مطالعه کنیم .با همین پارادایم میخواهیم برویم سراغ نقد نظریه غربی و از
آنها تجربه میگیریم .درمجموع گزارههایی درباره نظریه توسعه درمیآوریم
که آنها میتواند راهنمای عمل ما برای حرکتهای بعدی توسعه باشد .در
مورد روش هم که تقریباً روش مشخص شد که چگونه این کار انجام شود و
بعد از اینکه نظریه تولید شد کاری که اآلن ما داریم انجام میدهیم تقریباً در
دنیا نظریهپردازی را کنار گذاشتند و با نگاه برنامهریزی استراتژیک یک سری
هدف را تعیین میکنند و راهبرد مینویسند و میگویند ما چطور به اهداف
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برسیم .یک ارزشی هم در نظر میگیرند ولی بر آنها یک جهانبینی حاکم
نیست .ما خیلی جاها به یک اجماع نخبگانی برسیم فرقی هم ما بین مدل و
الگو قائل هستیم .مدل بیشتر جنبه نظری دارد .حاال چه مدلهای ریاضی،
چه مدلهای تئوری که در حقیقت شما مؤلفههای متغیرهای اصلی را پیدا
میکنید ،روابطشان را با هم تعریف میکنید .منتها الگو باید جایی پیاده شده
باشد .ما بیشتر میخواستیم بحثهای فرانظری را بهجایی برسانیم.
مهندس چیتچیان :شما چه تعریفی از اینکه فرآیند رسیدن به آن

نظریههای توسعه چیست دارید ؟ چه گامهایی باید بردارید؟ و چه قدر زمان
برای این کار پیشبینی میکنید؟ فرآیندهای تبدیل توسعه به الگو چیست؟

دکتر مالیری :ما کارهایی که تا حاال انجامشده به روش مقبول فیلسوفان
جهان امروز تدوین کردیم و اال اآلنهم شما با همین وضع دارید بدون اینکه
تدوینشده باشد دارید نظریه تولید میکنید .منتهی یکجایی هستیشناسی
دارد .یکجاهایی رفته از غربی گرفته ،این چرخش بهصورت معیوب وجود
دارد .ما اختراع جدیدی نمیکنیم ،اینها را سامان میدهیم و شروع میکنیم
به نظریات .این نظریات هم دائم جلو برود ،نقد شود و چه بسا الزم باشد
کانتکس شناسی شود .یکی از اساسیترین مشکالت ما کانتکس شناسی است.
در ایران ،جامعه ایرانی خوب شناسایی نشده است چون اهمیت نمیدادیم و
فکر میکردیم نظریات قبلی در کانتکس ما قابل پیاده شدن است .ما اولین
نظریه توسعه را میدهیم ولی طبیعی است مثل یک نقاشی است که یک عده
بیایند تحقیقهای بیشتری روی فرآیند بکنند .مثلاینکه ما یک توربین آبی
میسازیم ،خب اولش یک راندمانی دارد و یک نفر میآید و طرحی میدهد و
راندمانش باال میرود.
مهندس چیتچیان :باید آخرش به اجماعی برسیم .چطور به این اجماع

برسیم؟

دکتر مالیری :باید بین خبرگان به بحث گذاشته شود .مث ً
ال یکی میگوید
114

نظریه توسعه ایران مبتني بر این هست که همه وابسته به دولت هستند و
مشارکت مردمی صفر است .سرمایه اجتماعی مرتب پایین میآید .میآید نظریه
توسعه میدهد و میگوید کار را باید بهسرعت مردمی کرد البته چالشهای
خودش را دارد .جاهطلبیها میآیند ،تهدید امنیت ملی  -که باید برای آنهم
فکر کنیم  -یک سری نظریات توسعه درمیآید .این نظریهها در کنار هم قرار
میگیرد و به شما یک الگو میدهد .نظریه اینکه خورشید در مرکز عالم است
و زمین در این فاصله قرار دارد و  ...و یک شیئی اینجا میگذارید و نسبتها
را مشخص میکنید .شما بدون نظریه نمیتوانید الگو داشته باشید .مدل شما
نهایتاً بر اساس خروجی نظریه اتفاق میافتد پس هر چیزی چکشکاری دارید
شما باید آنجا بکنید و اال از آنجا به بعد تقریباً یک راه رفته است .ما برای اولین
بار میخواهیم نظریات را برای حکومت قاعدهمند کنیم.
مهندس مرتضی نبوی :روش علمی نظریهپردازی که اص ً
ال در ایران مرسوم
نبوده است و در دانشگاههای ما هم آموزش داده نمیشود .ما اآلن یک سال کار
را شروع کردیم .فکر میکنیم که در پایان دو سال با یک روش علمی که امروز
معقول در دنیا هست به نتیجه اولیه میرسیم که با جهانبینیمانهم سازگار
باشد و روی زمین ایرانهم کار میکنیم و بعد از  2سال به گزارههای نظریه
توسعه یعنی پیشرفت اسالمی ایرانی میرسیم که این در حقیقت پایهایست که
حاال شما با این چراغ راهنما و با این دیدگاه روشن سراغ اینکه چشماندازتان،
برنامه پنجسالهتان را با این نظریه تطبیق کنید بروید و با همدیگر تناسبشان
را ببینید و با استفاده از این مدل مفهومی نظریهپردازی بتوانید برای کارهای
دیگرانکه آن خودش مستلزم آن است که شما برای کسانی که برنامهریز در
دولت و در مجلس هستند تبیین کنید ،استفاده کنید که بهسادگی بتوانند
بهره ببرند .این قسمتش دو سال تقریباً زمان طول میکشد .یعنی ما اآلن
تقریباً نصفه راه هستیم .در مورد روششناسی این فرهنگستانی که در قم
هستند آمدند و روی روششناسی بیشتر تکیه کردند و فکر کردند همهچیز
با روششناسی قابل توضیح است که اینجوری نیست .یعنی ما فکر میکنیم
115

که این کار که به نتیجه برسیم که این مدل مفهومی برای توسعه است این
میتواند راهنما برای مراحل بعدی باشد .در طول این کار هم با مراجعه به
متون مث ً
ال آقای جوادی آملی یک جداول مقایسه دارد که ما هستیشناسی را
در منظر پوزیویتیسم در منظر مکتب انتقادی و در منظر اسالمی اینها را با
هم نوشتیم و مقایسه کردیم .آنها محورهای هستیشناسیشان چیزی هست.
ما کجاها را قبول داریم ،کجاها را قبول نداریم و نظر خودمان چه چیزی هست.
اینها را با تفصیل و با استفاده از قرآن ،متون ،فلسفه و نظریههای مالصدرا کار
را انجام دادیم .اما درعینحال فکر میکنیم که مرکزی که آقا تأسیس کردند
یکی از رسالتهایش این باشد که بتواند جایگاهی برای اجماع نخبگانی درست
کند.
دکتر مالیری :در دنیای امروز شما استدالل زیادی برای این نظریهها نداشته
باشید ،انتخابی است .مث ً
ال جهان خارجی وجود دارد .هیچکس در عالم بشریت
نتوانسته است آن را اثبات کند .در گزارههای فرا نظریه واقعاً خیلی بحث
از اثبات نمیشود .راجع به روششناسی دوستانی که فلسفه علم نمیدانند
برداشت اشتباه میکنند .روششناسی معنای مشخصی دارد .معرفتشناسی:
چیزهایی که من میفهمم از کجا مطمئن باشم درست میفهمم ،روششناسی:
چیزهایی که میفهمم چگونه میفهمم .روش با روششناسی با هم فرق میکند.
همه را با هم ترکیب میکنند و بعد میگویند روششناسی اسالمی .اآلن در
علمشناسی شما نه میتوانید از فیزیک اسالمی و نه از روششناسی حرف بزنید.
شما میتوانید نظریهپردازی توسعه اسالمی ایرانی داشته باشید .یک عده اول
انقالب میگفتند هندسه را اسالمی کنیم بقیه آن درست میشود.
مهندس چیتچیان :فرض بفرمایید که ما این نظریههای پایه پیشرفت

را بدست آوردیم و در موردش هم اجماع حاصل شد .شما فکر میکنید
بعدازاینکه میخواهیم بر مبنای این نظریات الگو را تدوین کنیم این الگو

تا کجا را به ما بدهد؟ آیا الگو فقط یک چشمانداز است؟ یا سیاستها هم به
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آن اضافه میشود؟ آیا الگو چشمانداز را دارد؟ سیاست را هم دارد؟ و به یک

برنامه کالنهم میرسد؟ خروجی نهایی الگو چه چیز خواهد بود؟

مهندس نبوی :ببینید در ریاضیات ما معادله داریم .مث ً
ال در یک معادله درجه
 2یکراهحلی دارد .شما جای متغیرها هر عددی میتوانید بگذارید و اینیک
مدل است .حاال همین را ممکن است شما تبدیل به معادله الپالس کنید .این
نقش مدل و الگو هست .در توسعه هم شما باید بتوانید متغیرهای اصلی را که
مطابق با جهانبینی استخراج کردید ،آنها را مشخص کنید و بعد نسبت و
روابط آنها را بتوانید تعیین کنید .ما یک الگوهایی برای خیاطها داریم .این
الگوی خیاطی نگفته این پیراهنی که شما میخواهی بدوزی چقدر باشد ولی
دست خیاط بدهی اندازه می گیرد و از آن الگو بلد است پیراهن بسازد که
بستگی به مهارت هم دارد .شما اگر به الگوی توسعه رسیدید آنوقت دیگر باید
برای برنامهریزی ،خیاطهای ماهر را انتخاب کنید که بر اساس این الگو بگویند
حاال آن هدفی که شما دارید بقیه آن متغیرها را طوری انتخاب کنید که توازن
برقرار میشود .مث ً
ال عدالت رعایت شود ،امنیت برقرار شود ،تعلیم و تربیت بر
اساس هدف باشد ،اخالق داشته باشد ،تقوا داشته باشد .اینجا اگر این الگو در
آمد میفهمید خیاط درست کار میکند یا نه .نقش الگو نهایتاً این میشود.
آقای دکتر مالیری :این نظریههای گزارههای بنیادین را با عنوان نظریههای
توسعه یک امر فونداسیونی دارد .در واقع پایه کار شماست .بنابراین ،هم طبقه
اول ،هم آشپزخانه ،طبقه سوم ،همطبقه پنجم و همه روی این سوار میشوند.
میگویند انقالب ایران از نظریه خالی بود اما در کار خودش الهامبخش بود.
ما باید هرچه زودتر میآمدیم و کانتکس را میشناختیم و مدون میکردیم.
کمکم داریم میسازیم .به نظرم نظریههای براندازی را امام (ره) خیلی دقیق
داد .ظرفیتی را ایجاد کرد که ما هنوز داریم از آن استفاده میکنیم ولی
مدیران نتوانستند ظرفیت جدیدی بسازند .در اقتصاد حرف برای زدن نداریم.
در علوم اجتماعی هم همینطور .حاال که ما مث ً
ال در دنیا پارادایم جدیدی را
درست کردیم .ما نبودیم مگر فوکو نظریه خود را میتوانست ارائه دهد .ما واقعاً
الهامبخش بودیم اما با این وجود اآلن هرکجا گیر میکنیم میگوییم انقالب،

117

اسالم ،امام و مشکل را حل میکنیم.
مهندس نبوی :ما آرامآرام میتوانیم به شاخصسازی هم برسیم .فرض کنید
امروز بهروزترین نظریه توسعه نظریه انسانی است که شاخصسازی کرده است.
انسان توانمند تعریف کرده است و میگوید جامعهای توسعهیافته است که
انسانهایش توانمند باشند .برای توانمندی هم سه تا مؤلفه در نظر گرفته
است .بهداشت و سالمتش طوری باشد که متوسط طول عمرش زیاد باشد.
درآمد سرانهها و تحصیالت باال رود .اینها توانمندی به انسانها میدهد که
حق حیات داشته باشند ،حق اظهارنظر داشته باشند .سالمتشان ،سوادشان و
درآمدشان تأمین شود و شاخص آنهم آمده عدد گذاشته است .از یک گذشت
شما توسعهیافته هستید که در منطقه خودمان عربستان از همه جلوتر است.
ترکیه بعد از آن قرار دارد .ما هم بعد از ترکیه هستیم که ما رشدمان بعد از
انقالب در این سه تا شاخص خیلی خوب بود .در رشد اقتصاد فقط درآمد و
رشد اقتصادی را مالک قرار میدهند .در نوسازی بحثهای توسعه غربی روی
سه شاخص کار میکردند .مساله برابری و مساله کارآمدی مطرح بود .حاال
ما بر اساس بازیگرانی که داشتیم نهایتاً برسیم .مث ً
ال برای محیطزیست ما
این شاخصهایمان است که باید تعریف کنیم .در مورد انسان یک پارامتری
راجعبه دین انسان تعریف میکنیم .راجع به علمش ،یکی راجعبه سالمتش،
یکی راجع به درآمدش ،در جامعه چقدر مث ً
ال در آن مشارکت است و نهادهای
مشارکتی وجود دارد؟ امنیت چقدر است؟ و  ...اینها میشود شاخصسازی که
بعد نتوانند فرار کنند چون اگر شما نهایتاً از این مدلتان نتوانید متغیرهایش
را خوب برجسته کنید و شاخص سازی کنید جای فرار دارد.
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نظرات و دیدگاههای محمدباقر نوبخت

1

خالصه گزارش :الگوی توسعه ایرانی  -اسالمی

()1
الگوی توسعه ایرانی اسالمی
 الگو (مدل) 2در مفهوم رایج علمی ،نمایهای است که روابط متغیرهای
مستقل و تابع را با معادالت ریاضی (رگرسیون) 3و یا بهصورت مفهومی نشان
میدهد.
 تعدد و تعامل متغیرهای مرتبط در یک الگوی توسعه به مؤلفههای زيربستگي دارد:
• نوع توسعه
• استراتژیهای انتخابی
• مکتب اقتصادی
• مدل رشد مورد استفاده
• نقش و حجم دولت
براي طراحی الگوی توسعه ،مطالعاتی در جهت شناخت هر یک از مؤلفههای
باال و ارزیابی آنها از منظر اسناد فرادستی نظام (قانون اساسی ،سندچشمانداز
و سیاستهای کلی نظام) و تطبیق آنها با مقتضیات فرهنگی ،جغرافیایی و
تاریخی جمهوری اسالمی ایران صورت گرفته است.
 .1گزارش اصلی و خالصه که در مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام تهیه شده
است در سایت مرکز موجود است.
2. Model
3. Regression
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اين گزارش در  4بخش و 12فصل تنظیم شده است.
بخش اول :بررسی مبانی نظری و ادبیات تحقیق:

• مروری بر انواع تئوریهای توسعه ،مکاتب اقتصادی ،مدلهای رشد،
استراتژیهای توسعه .این بخش مشتمل بر چهار فصل میباشد.
بخش دوم :برخورداری از تجارب جهانی در امر توسعه ،تجربیات برخی از
کشورهای جهان و همچنین عملکرد برنامههای توسعه و الگوهای رشد اقتصاد
ایران (دو فصل)
بخش سوم :با شاخص اسناد فرادستی نظام و با لحاظ شرایط اقتصادی،
اجتماعی و فرهنگی کشور
• نوع توسعه ،مکتب اقتصادی ،مدل رشد ،استراتژی توسعه ،نقش دولت در
توسعه و نیز چگونگی تأثیر فرهنگ و دین در الگوی توسعه ایرانی اسالمی (در
دو فصل شناسايي مي شوند)
بخش چهارم :از یافتههای سه بخش پیشین ،الگوی مورد نظر طراحی و
تدوین میگردد.
فرآيند تحول توسعه:

• پدیده «توسعهخواهی» در نیم سده گذشته ،همواره از تحول الزم در
جهت تكامل برخوردار بوده است .به طوری كه میتوان به سه دوره مشخص
طبقهبندي نمود:
 .1دوره نخست:)1950-1975( :

 -علت توسعهنایافتگی كشورهای جهان سوم ،با نظریه نوركس 1و پدیدة دور
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1. Nurkes, R. (1954) «Problem of Capital Formation in Under Developed
Countries, Oxford: Basil Blackwell, 1

باطل فقر 1تحلیل میگردید.
• برون رفت و دستيابي به «توسعه» را در انباشت سرمایه و تحصیل رشد 5
تا  7درصد در اقتصـاد معرفی میشد.
 براي تحقق چنين رشدي:
• مدلهاي رشد متوازن همراه با فشار بزرگ توسط رزنشتاين – رودن )1975
• رشد نا متوازن (آلبرت هيرشمن )1985
• مدل حداقل تالش بحراني (ليبن اشتاين  )1968مطرح شد.
 كشورهاي رشد يافته با پديده «فاصله طبقاتي» در درآمد و مصرف مواجهشدند.
 .2دوره دوم (:)1975-1995

 نظريه پردازان نسل دوم توسعه ،رشد اقتصادی همراه با توزیع عادالنه رابراي توسعه قائل شدند.
 .3دوره سوم (بعد از سال :)1995

در مفهوم توسعه صرف ٌا به رشد اقتصادي بسنده نشد و برخي از برخی از
نظریـهپردازان شرقی همچـون آمارتیا سن( ،)1998اقتصاددان شهیر هندی و
برنده جايزه نوبل «توسعه انساني» را مطرح نمودند.
 -ويژگيهاي توسعه انساني:

• آزادیهای سیاسی (آزادی در انتخاب حكومت ،آزادی در بیان و مطبوعات
)...
• امكانات و تسهیالت اقتصادی (امكان استفاده از منابع اقتصادی در تولید و
مصرف و مالكیت و آزادی بازار)
1. Vicious Circles
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• فرصتهای اجتماعی (برخورداری از آموزش و بهداشت)
• تضمین شفافیت (امكان دسترسی همگان به اطالعات)
• نظام حمایتی (وجود شبكههای تأمین اجتماعی برای كمك به مردم در
رهایی از فقر)
 شاخصهاي توسعه انساني و اهداف توسعه هزاره سوم كه در كنفرانسهایسازمان ملل متحد تعیین شده است.
• شاخصهاي اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی ،حقوق انسانی و آزادیهای
مدنی ،پایداری محیطی
 توسعهیافتگی :فرایندی از تحقق جامعه آرمانی در نظریههای مختلف تلقیمي شود.
اختالف در مفهوم «توسعه» ،معطوف به اختالف از جامعه آرمانی است كه هر
مكتبی از نگاه خود تعريف دارد.
جامعه آرمانی در قانون اساسی جمهوري اسالمي ايران

جامعه آرماني :جامعهایست كه در آن بر پایه اصول اساسی اسالم ،كرامت و
آزادگی انسان حفظ و شرایط رشد او در حركت بهسوی نظام الهی فراهم آمده
است.
خصوصیات اساسی جامعه مورد بحث در قانون اساسی به شرح زیر است:

• استقالل سیاسی ،اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی
• آزادی به منزله عامل تحقق استقالل و استعدادهای ملی
• وجود عدالت اجتماعی و نبودن فقر و محرومیت
• تأمین نیازهای انسانی در جریان رشد و تكامل او
• بالندگی تولید و اشتغال كامل و مولد
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برخی از اهداف جامعه آرمانی و توسعهیافته در قانون اساسی

استقالل ،آزادي ،نفي هر گونه استبداد ،شكوفائي استعدادها ،تأمین نیازهای
مادی و معنوی ،عدالت اجتماعی و اقتصادی ،اشتغال كامل،خودكفایی،مشارك
ت،كارآمدی،حاكمیت قانون،اقتدار ملی ،عزت ملی ،وحدت ملی ،اتحاد ملل
اسالمی ،استحكام بنیان خانواده،محیط زیست سالم)
مشخصات جامعة توسعهیافته در سند چشم انداز بیستساله
جامعه توسعه يافته و آرماني ايران در سال  1404در سند چشم انداز 20

ساله:

• دستیافته به جایگاه اول اقتصادی ،علمیو فناوری در سطح منطقة آسیای
جنوب غربی (شامل آسیای میانه ،قفقاز ،خاورمیانه و كشورهای همسایه)
• با تأكید بر جنبش نرمافزاری و تولید علم ،رشد پرشتاب و مستمر اقتصادی،
ارتقاء نسبی سطح درآمد سرانه و رسیدن به اشتغال كامل
• الهامبخش ،فعال و مؤثر در جهان اسالم با تحكیم الگوی مردمساالری
دینی ،توسعه كارآمد ،جامعه اخالقی ،نواندیشی و پویایی فكری و اجتماعی
• تأثیرگذار بر همگرایی اسالمی و منطقهای براساس تعالیم اسالمی و
اندیشههای امام خمینی (ره).
• دارای تعامل سازنده و مؤثر با جهان براساس اصول عزت ،حكمت و مصلحت.
بر اساس خصوصيات جامعه آرمانی در قانون اساسی و مشخصات جامعه
توسعهیافته در سند چشم انداز براي «توسعه مطلوب الگوي اسالمي ايراني»
اصول -ابعاد -اهداف تعريف شده است.
اصول:

• اتکا بر ارزشهای اسالمی ،ملی ،انقالبی
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• عدالت محوری
• بهکارگیری مردمساالری دینی
• تعامل مؤثر در روابط بینالمللي براساس عزت ،حکمت و مصلحت نظام
• استفاده کارآ از منابع با حفظ محیط زیست
• بهرهمندی از جنبش نرمافزاری و تولید علم
ابعاد:

١ـ بعد اقتصادی:

رشد پرشتاب و مستمر اقتصادی ،ارتقای نسبی درآمد سرانه،

توزیع مناسب درآمد ،اشتغال کامل ،کاهش فقر و افزایش رفاه ،امنیت
غذایی و دستیافته به جایگاه اول در منطقه

2ـ بعد علم و فناوری:
برخورداری از دانش پیشرفته ،توانا در تولید علم و فناوری،

دستیافته به جایگاه اول علمی و فناوری در منطقه

 3بعد اجتماعی:
فرصتهای بـرابـر و عدالت اجتـماعـی ،امنیـت اجتـماعـی

و قضایی ،سرمایه انسانی ،سرمایه اجتماعی ،دوری از فساد و تبعیض،
مسئولیتپذیری ،برخورداری از سالمت ،تأمین اجتماعی ،روحیه تعاون

و سازگاری اجتماعی ،پویایی فکری و اجتماعی

 ٤بعد سیاسی:
تأمین آزادیهای مشروع ،رعایت حقوق انسانها
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 ٥بعد دفاعی و امنیتی:
امنیت ،استقالل ،اقتدار ،دارای سامان دفاعی مبتنی بر بازدارندگی

همهجانبه ،همگرایی ملی و منطقهای ،پیوستگی مردم و حکومت و فعال

و مؤثر در جهان اسالم

 ٦بعد فرهنگی و دینی:
ایمان ،ایثارگری ،برخورداری از وجدان کاری ،انضباط ،متعهد به

انقالب و نظام اسالمی ،بهرهمندی از تعالیم اسالمی و اندیشههای امام

خمینی (ره) و ایجاد جامعه اخالقی
اهداف توسعه مطلوب :

کرامت انسانی ،تعالی اجتماعی تأمین نیازهای مادی ،معنوی فرد و

جامعه ایرانی

استراتژیهای توسعه مطلوب:

• شکلدهی اقتصاد رقابتی
• پیریزی اقتصاد دانشبنیان
• اتخاذ استراتژي عدالتگرا
• همكاري با اتحاديه اروپا براي تبديلشدن کشور به يكي از منابع تأمين
گاز اروپا
• استراتژي باز (توسعه صادرات)
• افزایش همکاریهای منطقهای و بینالمللی بهمنظور کاهش تهدیدات و
ارتقای سطح همکاریهای سیاسی و تجاری با استفاده از منابع غنی انرژی در
کشور
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• استفاده از انباشت سرمایه انسانی برای ارتقاء فناوری در کشور و مقابله با
تهدیدهای سریع جهانیشدن
جمعبندي و تلفيق استراتژيهاي فوق:
استراتژي كالن :توليد رقابتي ،دانش بنيان ،عدالتگرا و اقتصاد باز

صادرات محور

 -نوع مكتب اقتصادي سازگار با الگوي توسعه مطلوب جمهوري اسالمي

ايراني

• بررسي انواع مكتبهاي اقتصادي با اسناد باال دست كشور و اصل  44قانون
اساسي بهنظر رسيد
مكتب نهادگرايان وکینزیهای جديد

• تطبيق و تحليل اجزاي الگوي مطلوب توسعه از منظر قانون اساسي و
سند چشم انداز با ازاي الگوي مطلوب توسعه از ديدگاه نهادگرايان (مؤلفههاي
حكمراني خوب) و از ديدگاه كنيزيهاي جديد
• تصويري از فضاي رقابتي در عرصهاي سياست و اقتصاد را نشان ميدهم.
مدل رشد متناسب با الگوي توسعه ايراني – اسالمي:
مدل رشد تلفيق بهرهوري و سرمايه در اقتصاد رقابتي دانش بنيان

براي دستيابي به اهداف سند چشمانداز

دولت مناسب براي توسعه مطلوب :نه دولت حد اكثري كمونيستي و نه
طيف كالسيك حداقلي بلكه بينابيني
استفاده از اين الگو در فرآيند اجرائی

(شاخصهاي توسعه)
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در الگوي توسعه ايراني اسالمي هم چون ساير الگوهاي توسعه ،يكي از

مهمترين مولفهها ،توسعه اقتصادي است.
در الگوي توسعه گام نخست ،ارتقاي امنيت اقتصادي است كه با مولفههاي
زير بهبود مييابد.
• ثبات سياسي

• اثربخشي دولت

• مشاركت عمومي و پاسخگويي

• شاخصهاي ادراك و كنترل فساد

• كيفيت مقررات تنظيمي

• دسترسي به اطالعات

• مدت زمان الزم براي آغاز يك كسب
و كار

• ارزش بازاري سرمايه شركتهاي
فهرست شده

• محيط كسب و كار

• حاكميت قانون

گام دوم :مشاركت بخش خصوصي و مهيا شدن فضاي رقابتي :از اين رو
تسريع در اجراي سياستهاي كلي اصل  44قانون اساسي دومين گام در اجراي
الگو مطرح است:
 مهمترين مولفههاي خصوصيسازي• تعداد و ارزش فروش سهام شركتهاي دولتي در بازار بورس
• سهم بودجهاي شركتهاي دولتي
• درآمد حاصل از انحصارات دولت
• مانده بدهي غيردولتي و دولتي به سيستم بانكي
• تسهيالت اعطايي بانكهاي خصوصي به بخش غيردولتي
گام سوم :شتاب بخشيدن به رشد اقتصادي و سرمايهگذاري ،فراهم شدن
شرايط اقتصاد دانشبنيان با مولفههاي زير امكان پذير است.
• بهبود نظام مديريت و حكمراني
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• متناسبسازي نظام آموزشي
• استقرار نظام نوآوري
• گسترش زيرساختها و شبكههاي فناوري
گام چهارم :جهش در رشد اقتصادي

• تولید رقابتی دانشبنیان (ارتقاي سطح عمومي اشتغال و افزايش درآمد
ملي)
• رعايت دقيق عدالت اجتماعی (فرصتهاي برابر اجتماعي ،سياسي و اقتصادي
براي آحاد جامعه)
• كاربرد استراتژي اقتصاد باز و صادرات محور و اجتناب از انحصارات
در اين خصوص مولفههاي زير مطرح است:
ـ پوشش بيمه اجتماعي و بيمه درماني
ـ پوشش خانوار بيمهاي غيردولتي
ـ رفاه اجتماعي
چگونگي فقر و باز توزيع درآمد و تأمين اجتماعي را نشان ميدهد.
گام پنجم :استفاده گسترده از منابع توليد با الزامات:
 حفاظت از منابع زيست با هدف پايداري محيطي و ايجاد توسعه پايدارمؤلفه هاي مؤثر براي پايداري محيط عبارتند از:
• بهرهبرداري از منابع در سطح توان و ظرفيت اكولوژيك
• رعايت شاخص هاي سازمان ملل در چارچوب اعالميه هزاره
• رعايت برنامه توسعه سازمان ملل براي پايداري محيط (انرژي مصرف شده
به ازاي هر واحد توليد ناخالص داخلي)
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گام ششم توسعه اقتصادي با توسعه صادرات :افزايش حجم توليد و
محصوالت ملي زمينه را براي صادرات فراهم مينمايد .با مؤلفههاي زير امكان
پذير ميشود:
• بهبود كيفيت محصوالت متناسب با استانداردهاي جهاني
• افزايش تعامالت بين المللي با مولفههاي:1
ـ حضور در سازمانهاي منطقه اي و بينالمللي
ـ پايبندي به تعهدات بينالمللي
ـ اتحاد و ائتالف
ديپلماسي فوق سبب كاهش تهديدهاي خارجي و توسعه دفاعي و امنيتي
ميشود.
گام هفتم :رويكرد اقتصاد دانش بنيان :توسعه علم و فناوري

• افزايش رشد بهرهوري در فضاي رقابتي
• افزايش سرمايه انساني
• توليد علم و ف ّناوري
نتيجه :در چارچوب الگوي توسعه كاربرد سه استراتژي توليد رقابتي
دانشبنيان ،عدالتگرا و اقتصاد باز با استفاده از يك بسته و هفت مجموعه
اقدامات اجرايي امكانپذير ميباشد.
گام هشتم :توسعه اجتماعي و سياسي :براي بستر سازي هاي اجتماعي و
سياسي يك بسته با  2اقدام اجرائي تنظيم شده است.
• گسترش نظام تأمين سالمت و افزایش خدمات بهداشتی و درمانی
 .1كميسيون نظارت دبيرخانه مجمع تشخيص مصلحت نظام ((توسعه شاخصها و نماگرها))
فروردين 1388
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• تأمين حقوق فردي و آزاديهاي عمومي
ارتقاي سالمت عمومي در كنار ارتقاي آموزش ،تحقيقات و ف ّناوري منجر به
ارتقاي سرمايه انساني ميشود
افزايش سطح اشتغال ناشي از افزايش فرصتهاي شغلي كه با رشد اقتصادي
حاصل ميشود منجر به:
• ارتقاي توانمندسازي اجتماعي و نهايتاً ،توسعه اجتماعي فراهم ميشود.
افزايش اعتماد عمومي در جامعه ناشي از ثبات سياسي ،مشاركت عمومي و
تحكيم رابطه مردم و حكومت منجر به:
«توسعه سياسي» با مولفههاي زير ميشود:
• ارتقاي سرمايه اجتماعي
• تحكيم رابطه مردم و حكومت (مردمساالري ديني)
گام نهم :توسعه دفاعي و امنيتي

• نگرش انقالبي و روحيه استقاللخواهي در قانون اساسي ،تأكيد بر سامان
دفاعي مبتني بر بازدارندگي همه جانبه
• ارتقاي امنيت ملّي و دستيابي به توسعه دفاعي و امنيتي
• افزايش تعامالت و همكاريهاي بينالمللي و افزايش ظرفيتهاي دفاعي
نتيجه :كاهش تهديدهاي خارجي و افزايش توان دفاعي کشور است.
برخي از مؤلفههاي پراهميت در بعد دفاعي و امنيتي عبارتند از:
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• وضعيت ژئوپلتيك

• روحيه و ايمان

• اطالعات استراتژيك

• منابع اطالعاتي

• قدرت نرم

• تسليحات ،تسليحات مستقل

• استراتژيها

• قابليت دفاعي و بودجه دفاعي

گام دهم توسعه فرهنگي :الگوي توسعه اسالمي از نظر شكلي به جهت تعدد
ابعاد توسعه و از حيث محتوايي بهدليل تفاوت مفهوم و نقش «فرهنگ» در آن،
نوعي الگوي منحصر به فرد و بومي تلقي ميشود.
• فرهنگ نه تنها يكي از ابعاد توسعه است بلكه زمينهساز و مقدم بر ساير
ابعاد و مقوم آنها خواهد بود.
• توسعه فرهنگي متغيري مستقل و ابعاد ديگر توسعه ،متغيرهاي وابسته
هستند.
• در فقدان توسعه ديني توسعه مطلوب تحقق نايافته است.
• فرهنگ هر جامعه هويت و موجوديت آن جامعه را تشكيل ميدهد .با ان
حراف فرهنگ ،هر چند جامعه در ابعاد اقتصادي ،سياسي ،صنعتي و نظامي
قدرتمند و قوي باشد ولي پوچ و ميانتهي است( .امام راحل)
• اگر توانستيم فرهنگ اين كشور را بر پايههاي مستحكم و قوي و نهادهاي
صحيحي كه كارايي الزم را داشته باشند ،پشتيباني و تقويت كنيم ،پيشرفت اين
كشور در همه زمينههاي مورد نظر تضمين خواهد شد( .مقام معظم رهبري)
• فرهنگ جهتدهندة تصميمهاي كالن كشور در عرصههاي اقتصادي،
سياسي ،مديريتي و توليدي است .فرهنگ شكلدهنده به ذهن و رفتار عمومي
جامعه و منشاء سياستهاي آموزشي و علمي است( .مقام معظم رهبري)
• حاكم بودن بينش توحيدي بر تمامي شئون و عرصههاي حيات فردي و
اجتماعي و نقش و تأثير بنيادي اعتقاد به اصول و فروع ديانت مانند وحي،
تبري و تولّي در جامعه اسالمي
نبوت ،امامت ،عدالت ،معادّ ،
• در الگوي توسعه انساني مرسوم ،فرهنگ مفهوم محدود در بعد آموزش و
بهداشت و برابري جنسي دارد.
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• در الگوي توسعه انساني دين محور ،فرهنگ مفهومي گستردهتر وجامع
همچون« :عقايد ،آداب اجتماعي ،مواريث ملي ،زبان و خط ،ادبيات ،هنر ،علم،
عادات و اخالق جامعه ،سنن موجود جامعه ،خصلتهاي بومي ،قومي و ملي
است» (مقام معظم رهبري).
در راستای دستیابی به توسعه فرهنگی و دینی در کشور

• ارتقای اخالق و معنویت
• گسترش امکانات فرهنگی در مناطق مختلف
• ترویج آموزههای دینی ،اخالقی و ارزشهای انقالب اسالمی
در توسعه فرهنگي :ضمن تحکیم هویت ایرانی اسالمي« ،جامعه اخالقی»
شکل ميگيرد.
 توسعه فرهنگی و دینی همافزا با سایر ابعاد توسعه تحقق مییابد.حاصل :الگوي توسعه دين محور است.
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نظرات و دیدگاههای مهندس علیرضا صادقزاده قمصری
مهندس چیتچیان :بعد از شکلگیری این مرکز یکی از سؤاالت اصلی این
بود ،الگو و چیستی الگو چه چیزی است؟ اگر دقیق ًا به نتیجه واحد نرسیم در
ادامه به مشکل برخورد میکنیم .به این دلیل یک کمیتهای تشکیل شد که

این موضوع را بررسی کند.

دکتر نوید :کاری که در آموزشوپرورش اتفاق افتاده در خود آموزش پرورش
کمنظیر بوده است .در قبل و بعد از انقالب چنین مجموعهای در اختیار نداشتیم
و به تأیید مراجع ذیربط رسیده است .شورای عالی آموزشوپرورش ،مرجع
سیاستگذاری آموزشوپرورش ،شورای عالی انقالب فرهنگی و حضرت آقا که
تقدیر کردند .اینیک تجربه ملی است .حدود  700نفر درگیر این پروژه بودهاند.
مدیریت علمی پروژه را آقای مهرمحمدی بر عهده داشتند .کمیته مطالعات
نظری را آقای دکتر صادقزاده بر عهده داشتند .کمیته مطالعات محیطی را
آقای نفیسی بر عهده داشتند .مطالعات مؤلفههای درونی آموزشوپرورش را
آقای جوادی بر عهده داشتند .مجموع مطالعات به کمیتهای به ریاست آقای
صدری قرار گرفت .هم قبل از انقالب ،هم بعد از انقالب تالشهای زیادی شد.
بعد از انقالب یکی از اولین کارها باز مهندسی آموزش و پرورش بود .طرحهای
مختلفی کار برای تحول در آموزشوپرورش شد ،اما این کار که انجامشده بهنظر
من تفاوتهای جدی با طرحهای دیگر دارد .یکی اینکه برخالف طرحهای
گذشته سعی شده تحول از مبانی نظری تئوری فلسفی آغاز شود و نه از ساختار
و یا کتاب درسی .احساس شد مشکل پیچیدهتر از این است که ما دو تا کتاب
بخواهیم تغییر دهیم .اساسیترین مشکل آموزشوپرورش فقر تئوریک است.
با تالش آقای صادقزاده و دوستان ،مبانی نظری تحول بنیادی تولید شد که
شامل سه بخش فلسفه تعلیم و تربیت ،فلسفه آموزشوپرورش و فلسفه احکامی
است .خوشبختانه سه تا ناظر فهیم و کارآمد داشتیم .مرحوم دکتر کاردان،
آقای دکتر خسرو باقری و حجتاالسالم دکتر اعرافی .این حرف آخر نیست.
در مصوبه هم آمده است هر پنج سال یکبار بازخوانی شود .اینیک پایه است.
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تفاوت دوم این کار از منظر تقسیمکار ملی نگاه شده است .نیامدهایم از درون
آموزشوپرورش به آن نگاه کنیم .گفتیم اگر قرار است یک نظام بهعنوان دولت
حاکمیت بخواهد به اهدافش برسد چه بخشی از کار بر دوش آموزشوپرورش
است .نگاه سوم ،با یک نگاه دستگاهی و جامع به همه پدیدههای پیدا و پنهان
نگاه کنیم .درگذشته نگاه بزنگاه آموزشوپرورش کجاست؟  70درصد مشکالت
مدیریتی است .تفاوت چهارم آیندهپژوهانه داشتن است .در این سند سعی شد
یک حرکت بر اساس آموزههای استراتژیک از آینده شروع شده باشد .یک آینده
مطلوبی ترسیم شد و برای تحقق آینده مطلوب بداند چهکاری باید انجام دهد.
فرآیندها را چگونه باید تغییر دهیم تا آینده مطلوب ساخته شود .تفاوت پنجم
بهاصطالح نگاه فرهنگی به آموزشوپرورش است و کارکرد فرهنگی اجتماعی
برای آموزشوپرورش قائل بودند .نهاد آموزشوپرورش را نهاد صرفاً آموزشی
ندیدیم که مسئولیت انتقال دانش و اطالعات را داشته باشد و هویت بخشی
به نسل جوان از دیگر تفاوتهایی است که با کارهای دیگر داشته است .سعی
کردیم بحث مشارکت پذیر باشد ،از خرد جمعی استفاده کنیم .من اوج کار را
در واژه الهامبخش حیات طیبه میدانم.
آقای صدری :چند تا نکته کلیدی را خدمت حضرتعالی با توجه به تجربهای
که در ارمنستان داشتم عرض کنم .کمترین جایی که باید وقت صرف کرد در
تدوین و بیشترین جایی که باید وقت صرف کرد جایی که نظر مردم باشد.
این کار را ما تدوین کردیم و آقای مهندس نوید برای  70نفر فرستاد .شاید
حدود  60بار این اصالح شد .شما باید آنقدر سندیت داشته باشید تا از کار
خود دفاع کنید .به نظر من بخشی از کارتان را به کسانی که کار کردهاند و
تجربه دارند بدهید جلو ببرند .الگویی که من از اول در نظرم بود یکی پیشرفت
و دیگری عدالت بود .از اینرو ،پایه اساسی الگوی هدفگذاری ما همین دو
بخش بود .اینیک مهندسی از پایین به باال است .الگوی پیشرفت و توسعه
و عدالت اینها پیامدی است ،بنابراین آخرین باکسی که دارد اتفاق میافتد
باید در نظر گرفت .کاری که ما سال  87در آموزشوپرورش انجام دادیم بحث
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اول آن رشد و تعالی کشور و بعد از آن عدالت است .یعنی این سند پایهریزی
اساسی آن چهارچوبهایش است .قسمت دوم ،مشکلی که شما اآلن دارید
اص ً
ال شما نمیتوانید بر روی هدف  1404تمرکز کنید چون عدالت چیزی
نیست که شما برای یک سال بخواهید .عدالت چیزی است که مث ً
ال تا سال
 1480هم جلو برود .یعنی هم هدفی است ،هم فرآیندی است .پیامدهای کار
ما اعتالی فرهنگ عمومی بوده است .تکوین تمدن اسالمی ایرانی بوده است و
آموزشوپرورش تراز جمهوری اسالمی ایرانی بوده است .تنها راه شما این است
که عنوانبندی کنید .برق ،اقتصاد و  ...که باز بعد از اینکه اینها را جمع کردند
باز شما تلفیقی داشته باشید که چگونه میتوانند با هم جور بشوند.
مهندس چیتچیان :شما فرمودید مهندسی را از پایین به باال طراحی کنیم
درحالیکه در توسعه اول تعالی پیشرفت کشور را هدف قراردادید.
آقای صدری :این از پایین به باالست یعنی انتهای قضیه این است .حاال
میخواهیم به باال برسیم .یعنی ما یک مدل نمیآییم از اینجا طراحی کنیم
و برویم به آنجا برسیم .آن را میبینیم و از آنطرف برمیگردیم .باید مثل
چرخدنده به هم بگردند .در سیستم شما ،بحث پیامدها مطرح است .هیچ
پیامد خوبی نمیتواند حاصل شود مگر فرآوردهها و فرآیندهای خوبی داشته
باشد .اینجا دو تا دیدگاه در دنیا وجود دارد ،یکی میگوید بیاییم سازمان و
سازماندهی را درست کنیم و یک سری میگویند اینها زیرمجموعه مدیریت
است .به نظر من هیچ فرآیند خوبی اتفاق نمیافتد مگر سازمان و سازماندهی
خوبی داشته باشد و هیچ سازمان و سازماندهی خوبی نیست مگر مدیریت
خوبی داشته باشیم .شما باید فردی داشته باشید سی تا از این مدلها را برای
سی تا از عنوانها اجرا کند .کاری که اتفاق میافتد شما باید الگوی نظری
اسالمی را بتوانید در همه این چهارچوبها طراحی کنید .ما آمدیم یک بیانیه
ارزشها نوشتیم.
دکتر نوید :در بحث نظری واقعاً در کشور تفاوت دیدگاهها بیداد میکند و
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اینکه انتظار داشته باشیم که شما در یک جمعی به توافق برسید و آن را مبنا
قرار دهید این زمان از شما میگیرد و خیلی مسئلهساز است .هرکسی حرف
خود را حق میداند.
دکتر صادقزاده :فضای کاری که ما انجام دادیم با مرکز شما فرق میکند.
من اطالع دقیقی از فعالیت و کار مرکز ندارم .یک موقع با نگاه مهندسی نگاه
میکنیم میگوییم ما یک ماکت برای مدارس ایران میخواهیم .میگوییم
شرایط ایران و شرایط اقلیمی مدارس ایران چه چیزی هست .یکزمان شما
میخواهید بهصورت تئوریک دیگران را کمک کنید و انگیزه دهید و پشتیبانی
کنید و اتاق فکری باشید .به نظر من عجله نکنید برای اینکه زود کار را جمع
کنید چون ابهام در این مسئله هم از نظر محتوی و هم به لحاظ روششناسی
و هم اینکه اختالفنظرها وجود دارد .واقعاً باید نقشه راه برای تدوین الگوهای
نظری با همین نکات دقیق داشت و از امثال تجربههای ما استفاده شود.
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آقای صدری :آیا این نظر من ،نظر درستی که شما بیایید یک هایپر مدل
بگذارید که تمام اسناد شما در حوزههای مختلف بتوانند اسناد خود را با آن
مطابقت دهند .آیا ما میتوانیم یک هایپر مدل طراحی کنیم که بقیه بتوانند
بهعنوان باالدستتر از همه حداقل یعنی در واقع یک نوع یا یک مدل مفهومی
طراحی کنیم؟ (الگوی الگوها) و هر سند زیردستی بتواند از این حداقل ارتزاق
کند .هایپر مدل بشود یک بیس تا کسانی که برنامه مینویسند از آن استفاده
کنند .با این مطالعات که انجام میدهید در عرض  4ماه یک هایپرمدل تهیه
کنید ،ابعادش را بنویسید و سراغ عنوان نرویم .هرجایی بر اساس اینهایپر
مدل برنامه خود را تطبیق میدهد .ما در این سند اص ً
ال نرفتیم راهبردها را
بررسی کنیم .ما بالفاصله اهداف کالن را به اهداف عملیاتی تبدیل کردیم .نقطه
عظیمت زیر بخشهای ما نقطه عملیاتی ما است .شما باید بهجایی برسید که
عظیمت شما و نقطه عظیمت دستگاههای دیگر برای شما مشخص شود .مدلی
طراحی نکردیم که اشتباههای دستگاههای دیگر را نشان دهد .اما شما در کنار
این نقطه عظیمت اینها را پیدا میکنیدیا ما میتوانیم روی مدلی کار کنیم

که بقیه دستگاهها بروند زیرمجموعه آن را پیدا کنند یا یک هایپر مدل طراحی
کنیم.
دکتر نوید :ما دالیل مختلف اعتقادمان بر این است که اگر قرار است پیشرفت
و توسعه در کشور اتفاق بیفتد از زمین آموزشوپرورش باید این کار انجام
شود .از بچهها باید آغاز کرد .خوب این هم مخالفان بسیار جدی در کشور
دارد و این حرف را قبول نمیکنند .صبوری کنند سرمایهگذاری اصلی را بر
روی بچهها انجام دهند .اگر بسپاریم به دستگاهها ،هر دستگاه ساز خودش را
میزند .اآلن در کشور موج سندنویسی است و بعید است شما بهراحتی بتوانید
اینها را جمع کنید .از مشاغل نظری و فکری مختلف و دیدگاههای متفاوت،
اگر همه را در یک مدل بخواهیم جمع کنیم که این بعید است .تا دیر نشده
است اگر مرکز شما وجاهت قانونی دارد و دستگاهها تمکین میکنند ،یکچیز
کلی را شما تنظیم کنید و زمان را از دست ندهید .دستگاهها اسنادشان را با
شما تطبیق دهند .حداقل مبانی مدیریت ما یکی شود .چهارچوبها ،بایدها
و نبایدها را یکی کنیم .حداقل خط قرمزهای حرکت را مشخص کنیم .چند
جلسه هماندیشیگونه با مسئولین اصلی دستگاهها بگذارید .تدوین مفهومی
نهایتاً باید انجام شود .یک همیاری بین عناصر اصلی رخ دهد .این عناصر اصلی
الزاماً وزرا نیستند بلکه کسانی که در دستگاه تولید این اندیشهها را میکنند.
در این فاصله هم به مدل میرسید .اگر منتظر باشید مدل در بیاید و بعد ابالغ
کنید و بعد دستگاهها کارشان را شروع کنند دیر میشود.
آقای صدری :اگر هایپر مدل تهیه کنید ،در مباحثی که کلمه پیشرفت و
عدالت  -حاال با دیدگاه اسالمی چیزي است -بومی كه شامل اغلب دستگاهها
هم میشود ،اگر اینها بخواهند اتفاق بیفتند موارد استراتژیهای کالن اینها
چه چیزهایی خواهد بود؟ مث ً
ال رفاه عمومی در هر سازمانی این را داشته باشیم.
بحث عدالت میتواند بخشهای مختلفی داشته باشد .مث ً
ال بحث فقرزدایی
را بتوانیم داشته باشیم .موارد استراتژیکی کشور در مورد این موضوعات چه
چیزی هست؟ برای شما یک پروژه تعریف میشود .آیا میشود چیزی برای
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آموزشوپرورش تهیه کرد و اسمش را الگو گذاشت؟ یا نه هر چیز تهیه کنیم
نهایتاً سند چشمانداز میشود؟
آقای دکتر صادق زاده :بحث الگوهای اسالمی ایرانی باید سؤال پاسخ داده
شود که برای چه ،یعنی چه نتیجهای از آن قرار است گرفته شود .کاری
که اآلن ما انجام دادیم در فضای برنامهریزی استراتژیک بوده است .بهعنوان
پیشنیازش آن نوع موردنیاز برای برنامهریزی استراتژیک نیاز بوده و الگوهای
نظری شده است .اما اگر این را نخواهیم برای برنامهریزی استراتژیک ببندیم
و سطحش را متفاوت کنیم ،در سند چشمانداز فقط نتیجه قابل تحقق گفته
شد اما اینکه برای رسیدن به این نتیجه چه اصولی باید حاکم باشد و برای
رسیدن به چه الگوهایی باید التزام داشته باشیم ،نداریم .نوع الگوها متفاوت
است .در این شرایط کشور برای راهحل پیدا کردن سطوح مختلف الگو و انواع
الگو ،مصادیق مختلف الگو را تعریف کنیم و بگوییم کدام کار را کدام سازمان
میتواند انجام دهد .الگوی نظری ما بیشتر از  20سال است .باید الگویی برای
آموزشوپرورش داد که فضایش بیشتر از قانون اساسی باشد .قبل از فلسفه
آموزشوپرورش سراغ فلسفه تربیت رفتیم .درصورتیکه این کار ما نبود.
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پیوست شماره 1
الف – مؤلفههای اصلی الگو چیست؟ و حد تفصیل وارد شدن به مؤلفهها چه
میزان باید باشد؟
ب  -ترسیم وضعیت مطلوب ) (visionبه چه صورتی باید انجام شود؟ آیا
کمی باید باشد یا کیفی؟ مختصر باشد یا مفصل؟ صرفاً اهداف کالن باید ذکر
شود یا وضعیت مطلوب بخشهای اصلی اجتماعی و اقتصادی هم باید بیان
شود؟
ج  -راههای رسیدن به وضعیت مطلوب(راهبردها) که در سند الگو طراحی و
تدوین خواهد شد تا چه حد باید تفصیل داشته باشد؟
د  -آیا ارزشها و آرمانها نیز باید در سند الگو ذکر شود؟ با چه تفصیلی؟
ه  -آیا برای ارزیابی حرکت کشور در مسیر پیشرفت شاخصهائی هم باید
تدوین شود یا خیر؟ این شاخصها بایدکمی باشند یا کیفی؟ و آیا برای این
شاخصها در مقاطع مختلف (مث ً
ال پنج ساله) ارقامی به عنوان )(milestone
باید مشخص شود یا خیر؟
و  -افق زمانی تدوین الگو چه خواهد بود؟ ده سال؟ بیست سال؟ یا بیشتر؟یا
اص ً
ال افق زمانی نباید تعیین شود؟
ز  -حد تفصیل الگو چه میزان باید باشد؟ اگر الگو خیلی کلی باشد مشابه
قانون اساسی خواهد شد که داریم .در این صورت تفاوت الگو با قانون اساسی
چه خواهد بود؟
ح  -اگر الگو در حد سیاستهای کلی باشد ،تفاوت آن با سیاستهای کلی
نظام و سیاستهای برنامههای پنج ساله که توسط مقام معظم رهبری ابالغ
شده چه خواهد بود؟ آیا تفاوت ماهوی بین الگو و سیاستهای یاد شده وجود
خواهد داشت؟
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ط  -آیا الگو باید دربرگیرنده برنامههای عملیاتی هم باشد؟ در این صورت
فرق آن با برنامههای پنجساله چه خواهد بود؟
ی – بهرحال الگو باید چه ویژگیهائی داشته باشد که تأمین کننده نظر
رهبری در خصوص "نقشه جامع" بودن و "جاده سازی" و "ریل گذاری" برای
پیشرفت کشور باشد؟
ک  -انتظار میرود سند الگو حدودا ً دارای چند صفحه باشد؟ و چه فصولی
داشته باشد؟
ل  -عالوه بر چیستی الگو ،الگو چگونه باید تدوین شود و نحوهی سازماندهی
آن به چه صورتی باید باشد؟
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