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بایستههای اجرا و تحقق تدابیر عرصه اجتماعی
دکتر محمد حسین پناهی

1

زمان برگزاری نشست1399/12/20 :

با اتمام مرحمج تدوين سند الگوی اسالمي ايراني پيشترفت ،ضترور بررستي امرايتي
كردن و تحقق آن بيش از هر زمان احساس ميشود و بايد ديد اگونج ميتتوان بترای
امرای موفق اين سند زمينجسازی كرد ،بج نحوی كج بتواند بج بهترين ومج امرا شده و
بج نتايج معمو برسد .تجار مومود در امرايي كردن اسناد قبمي ،گاهي متا را داتار
دغدغجهای مدی ميكند .ما تجار سند اش انتداز  20ستالج ،سياستتهتای كتالن،
برنامجهای پنجسالج و ستاير استناد را داريت كتج متأستفانج آنچنتان كتج بايتد و شتايد
نتوانستند موفق شوند .گاهي برنامجهای توس جای بيش از  25درصد امرايي نشدهانتد،
و اين تجار نگراني زيادی برای امرايي شدن و تحقق سند الگو ايجاد ميكند .هتدف
اين گفتار ،نگاهي بج تدابير عرصج امتماعي و اگونگي امرايي كردن آنها استت .البتتج
بسياری از معالبي كج عرض خواه كرد ختا عرصتج امتمتاعي نيستت و متيتوانتد
شامل ساير عرصجها ه بشود.
نگاهی کلی به مباحث:
در اين مقالج بج طور خالصج بج مباحث زير خواه پرداخت:
• ت ريف عرصج امتماعي و مشخص كردن مسائل مربوط
• ت ريف پيشرفت امتماعي و اب اد و مثلفجهای آن
• نگاهي بج تدابير عرصج امتماعي در سند الگو و اهميت امرای موفق آنها
 .1رئيس انديشکده امور امتماعي ،مم يت و نيروی انساني مركز الگوی اسالمي ايراني پيشرفت
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• نگاهي مام جشناختي بج فرايند تبديل اسناد بج برنامجهای پنجسالج و امرای آنها
• بايستجهای فرايند امرايي شدن معمو اين تدابير بج طور خا و ستند الگتو بتج
طور عام.
• تعریف عرصه اجتماعی و مشخص کردن مسائل مربوط
بحث را از ت ريف عرصج امتماعي شرو ،ميكن  .عرصج امتماعي بج م نای عتام ،همتج
نهادهای مام ج و همج طبقا و قشترهای امتمتاعي را در بتر متيگيترد .امتا عرصتج
امتماعي بج م نای خا  ،كج در انديشتکده امتور امتمتاعي از آن صتحبت متيشتود،
عبار است از« :وض يت كمي و مزيي طبقا  ،اقشار و اقوام مختمف مام ج و ارتباط و
نسبت آنها با ه و با نيام سياسي و ساختارها ،نهادها و سازمانهای مربوط در دنيتای
واق ي و مجازی» .اين ت ريف از عرصج امتماعي دربردارنده همج دغدغجهايي است كتج
در انديشکده امور امتماعي با آن سروكار داري  .مثلفجهای اصتمي ايتن ت ريتف شتامل
حج مم يت هر قشر و طبقج و قوم امتماعي و نسبت و رابعج آنها با ه ؛ نحوه توزيع
آنها در شهر و روستا؛ وض يت اشتغال و رفاه مادی آنها؛ مايگاه و شتأن و منزلتت آنهتا
در مام ج؛ وض يتِ ف اليتت ،ستازماندهي ،مشتاركت امتمتاعي ،اقتصتادی ،فرهنگتي و
سياستتي آنهتتا؛ هويتتت ،ستتبد زنتتدگي ،ستترمايج امتمتاعي و ستترمايج فرهنگتتي آنهتتا؛
آسيبهای مربوط بج آنها؛ فرايند امتماعي شتدن اوليتج و رانويتج آنهتا؛ گتذران اوقتا
فراغت آنها و زيرساختهای مرتبط با آنها ددر نهادهتای ختانواده ،ديتن و آمتوزش) در
دنيای واق ي و مجازی است .انديشتکده امتور امتمتاعي ،بتا تومتج بتج ت ريتف عرصتج
امتماعي ،ده مسئمج اساسي در عرصتج امتمتاعي را مشتخص كترده استت ،كتج وضتع
نامعمو ف مي اين عرصج را نشان ميدهد .اين ده مسئمج عبارتند از:
 -1فقر و نابرابری امتماعي دض ف عدالت)  -2بيکاری ،اعتياد و تب ا آن  -3كتاهش
اعتماد و سرمايج امتماعي  -4افول هنجارمندی و ارزشهتای امتمتاعي  -5گستترش
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انوا ،فساد دسيستماتيد)  -6ض ف شايستجساالری و كارآمدی  -7ض ف ختردورزی و
عقالنيت مم ي  -8ض ف احساس امنيت امتماعي و رواني  -9كاهش اميد بج آينده و
مشاركت امتماعي -10افزايش مصرفگرايي و افول فرهنگ كار و توليد .بديهي استت
كج پيشرفت و بهبود در عرصج امتماعي منوط بج كاهش و رفع اين مشکال است.
• تعریف پیشرفت اجتماعی و ابعاد و مؤلفههای آن
ت ريف پيشرفت امتماعي ،در راستای حل مسائل مومود كج مورد تائيد انديشکده نيتز
ميباشد ،بج صور زير است« :بهگشت مداوم ظرفيتهایِ امتماعي و انستانيِ مومتودِ
ايران و رابعج بين آنها در مهت ارتقای كيفيت زندگي متادی و م نتوی عمتوم متردم
ايران» .ميتوان گفت نتيجج نهايي اين بهگشت ،افتزايش عادالنتج و منصتفانج سترمايج
امتماعي و فرهنگي همج افراد ،گروهها ،اقشار و طبقا امتمتاعي در مستير صتيرور
الي اهلل است .اين يد ت ريف كوتتاهي استت؛ امتا اتاراو مفصتمي از آن استتخرا
ميشود .اين ت ريف يد ت ريف فرايندی است و بج نيتر متيرستد منعبتق بتا مبتاني
اسالمي و الگوی اسالمي ايراني پيشرفت است و ميتواند ااراو مفهومي مناسبي را
برای شناخت و معال ج پيشرفت امتماعي در ايران فراه كند .ايتن ت ريتف دارای 10
ب د است كج هر ب تد دارای مثلفتجهتای مختمفتي استت؛ در يکتي از مقتاالتي كتج در
انديشکده ارائج دادهام بج طور مفصل درباره اب اد آن توضيح دادهام .مدل مفهتومي زيتر
اب اد  10گانج اين ت ريف را نشان ميدهد .ايتن متدل  4ركتن اساستي دارد :بهگشتت
كيفيت زندگي مادی ،بهگشت كيفيت زندگي م نوی ،بهگشت ظرفيتهای امتماعي و
بهگشت ظرفيتهای انساني .ارتباط اين اركان با همديگر نيز  6ب د ديگر را متيستازد.
اين ت ريف حاوی يد ااراو مفهومي است كج دارای  10ب د مختمف استت كتج در
مدل زير ديده ميشود:
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چهارچوب مفهومی پیشرفت اجتماعی

ابعاد  10گانه تعریف پیشرفت اجتماعی (مدل مفهومی):
همانعور كج در مدل فوق مالحيج ميشود ،اهار ب د مدل شامل اهتار متزا اساستي
ت ريف است:
 -1بهتر شدن مداوم ظرفيتهای امتماعي دكتج ماهيتت ستاختاری دارنتد) -2 ،بهتتر
شدن دائمي ظرفيتهای انساني عموم مردم و قشرها و طبقتا گونتاگون ايتران دكتج
ماهيت عامميتي دارند) -3 ،ارتقای كيفيت زنتدگي متادی و رفتاه عمتومي -4 ،ارتقتای
كيفيت زندگي م نوی همج مردم دحركت تکاممي انساني يا ستير التياهلل) .شتش بع تد
ديگر ت ريف شامل روابط متقابل بين اهار مزا اصمي ت ريف استت ،شتامل -5 :بهتتر
شدن مداوم رابعج بين ظرفيتهای امتماعي و انساني دكج رابعج بين عناصر ساختاری
و عامميتي را در بر ميگيرد) -6 ،رابعج بين بهگشت ظرفيتهتای امتمتاعي و ارتقتای
كيفيت زندگي مادی -7 ،رابعج بين بهگشت ظرفيتهای امتمتاعي و ارتقتای كيفيتت
زندگي م نوی -8 ،رابعج بين بهگشت ظرفيتهای انستاني و ارتقتای كيفيتت زنتدگي
مادی -9 ،رابعج بين بهگشت ظرفيتهای انستاني و ارتقتای كيفيتت زنتدگي م نتوی
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انسانها و  -10در نهايت بهگشت رابعج بين ارتقای كيفيت زندگي مادی و م نوی .بج
اند نکتج مه درباره ت ريف پيشرفت امتماعي بايد تومج كرد:
• ماهيت اصمي اين اهاراو  ،فرهنگي است :هر اهار ركن اين ااراو دبهگشت
ظرفيتهای انساني ،ظرفيت های امتماعي ،كيفيت زندگي م نتوی و كيفيتت زنتدگي
مادی) و روابط آنها با ه  ،ماهيت فرهنگي دارند .در عتين حتال ،دو ركتن اول ،تقتدم
دارند .بنابراين ،كانون اصمي تحول و پيشرفت عرصج امتماعي فرهنگ است.
• بهگشت ظرفيتهای انساني شامل بهگشت ظرفيتهای قشرهای نخبگان دعممتي،
فرهنگي ،امتماعي و سياسي) و مردم عادی دفردی و مم ي و سازماني) ميباشد ،كتج
ماهيت فرهنگي دارند.
• بهگشت ظرفيتهای انسانيِ نخبگان و تودهها ،در ميانمد و بمندمد  ،مستتمزم
اصتتالس ستتاختار فرهنگ تي مام تتج ،نيتتام آموزشتتي و تربيتتتي و رستتانجای استتت كتتج
دستگاههای امتماعي كننده و امتماعي شدن آنها است ،كج در تتدبير  8ستند بتج آن
تومج شده است.
• بهگشت ظرفيتهای امتماعي شامل بهگشت ساختارهای امتماعي و مدني استت
كج انسانها در بستر و درون آنها با ه ت امتل متيكننتد :ايتن فراينتد م عتوف بتج
ارزشها و هنجارهای امتماعي رسمي و غيررسمي و نقشهتای امتمتاعي استت كتج
تشکيل دهنده اصمي ساختارهای امتماعي ميباشند ،كج اينهتا نيتز ماهيتت فرهنگتي
دارند .فرصت توضيح بقيج مولفجهای اين ت ريف نيست ،اما در مقالج ديگری ايتن كتار
انجام شده است.
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• نگاهی به تدابیر عرصه اجتماعی در سند الگو و اهمیت اجرای موفق آنها
بر اساس اين ت ريف از عرصج و پيشرفت امتماعي ،تدابير 60گانج الگو را تحميل محتوا
نموده و تدابير مربوط را استخرا كرده و در دو دستج كامال مترتبط و تتا حتد زيتادی
مرتبط قرار دادهام كج در مدول زير مشاهده ميشوند:
مدول تدابير كامالً مرتبط و تا حد زيادی مرتبط با عرصج امور امتماعي
نو ،ارتباط تدابير

شماره تدابير

ت داد

تدابير پيشران

ت داد

كامالً مرتبط

،32 ،23 ،19 ،8 ،5 ،4 ،3
،44 ،43 ،42 ،41 ،40 ،36
،50 ،49 ،48 ،47 ،46 ،45
51

20

،44 ،41 ،23 ،8
51 ،50 ،49

7

تا حد زيادی
مرتبط

،15 ،13 ،11 ،10 ،9 ،7
،37 ،34 ،33 ،22 ،20 ،18
59 ،58 ،54 ،52 ،39

17

22 ،18 ،15

3

ممع

37

37

10

10

مدول فوق نشان مي دهد كج از  60تدبير 20 ،تدبير يا يد سوم آنها كامالً مترتبط بتا
عرصج امور امتماعي است و  17تدبير نيز تا حد زيادی با اين عرصج مرتبط استت .لتذا
بيش از نصف تدابير يا حدود  60درصد از آنها ارتباط وريقي با عرصتج امتمتاعي دارد.
با تومج بج ت داد تدابير مربوط با عرصتج امتمتاعي ،ضترور و اهميتت امترای موفتق
تدابير امتماعي مشخص ميشود و امرای آن برای موفقيت در ساير عرصجهای مام ج
نيز بسيار مه و اساسي خواهد بود.
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نگاهی جامعهشناختی به فرایند تبدیل تدابیر به سیاستها و چالشهای آن
دیدگاه جامعهشناختی:

از منير مام جشناختي ،نيام امتماعي ساختار محور است ،نج فردمحور .استاس نيتام
امتماعي ساختارهايي هستند كج اين نيام را بج ومود متيآورنتد .ايتن نگتاه بتا نگتاه
فردمحور متفاو است .م موالً آنهايي كج بينش مام جشناختي ندارند ،فردمحورانج بج
مام ج نگاه ميكنند و مام ج را مجموعجای از افراد ميدانند .در اين ديدگاه آنچج مه
است افرادی هستند كج در راس امور مام ج قرار ميگيرند ،نج ستاختارهای امتمتاعي
كج افراد را در خود مای داده و تا حد زيادی شيوه رفتار آنهتا را تبيتين متيكننتد .از
منير مام جشناختي ،مام ج تركيبي از نيامها و خرده نيامهای نسبتاً بتاز استت كتج
هر كدام ساختارهای خود را دارند .اين نگاه برای متا مشتخص متيكنتد كتج افتراد در
درون اين نيامها ،مايگاههای مشخصي دارند و وظايفي را كتج بتج آنهتا محتول شتده
انجام ميدهند .آنچج برای روند امور مه است ،ساختار اين نيامهاست نج افرادی كتج
در مايگاه خاصي قرار گرفتجاند .وقتي از نيامهای امتماعي صحبت ميكنتي  ،آنهتا را
نيامهای بازی در نير ميگيري كج بين آنهتا روابتط پيچيتده متقتابمي برقترار استت.
كميت نيام امتماعي و خرده نيامهای آن ،همج در مهت حفظ وضع مومود و تتداوم
و ت ادل آن تالش ميكنند.
برای هر نيام و خرده نيامي درونداد ،برونداد و فراينتدی حتاك استت .درونتدادهايي
وارد سيست ميشود و فرايندهايي در درون سيست اتفاق ميافتتد و برونتدادی از آن
حاصل ميشود .هر يد از خرده نيامهای مام ج بتا بازخوردهتای مببتت و منفتي بتا
محيط بيرون خود در ارتباط قرار داشتج و آنها را در مهت بازگشت و قترار گترفتن در
وض يت ت ادل سوق ميدهد.
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كارگزاران و افراد درون نيامها و ساختارهای سعوس مختمف آن عممکرد خا خود را
دارند و برای رسيدن بج اهدافي كج سيست بر آن بنا شده تالش ميكننتد .ايتن نگتاه،
نگاهي فرافردی بج عوامل امتماعي است .حاك بودن عوامل فرافردی در اين فراينتد و
ك اهميت بودن نقش افراد و اراده آنها ،اساس عممکرد اين نيامها استت ،كتج شتامل
نيام سياسي و دستگاههای مختمف آن ميباشد .تمركز انين تحميمي بر ستاختارها و
نحوه عممکرد آنها است ،كج عممکرد كارگزاران و افراد را تحتالش ا ،خود قرار ميدهد
و تبيين كننده آن است .در انين تحميمي برای رفع مشکال مام ج بج متای تمركتز
بر روی افراد و مابجا كردن آنها ،بايد بر روی نيامهای امتماعي و ساختار آنهتا تومتج
داشت ،كج متاسفانج كمتر مورد تومج قرار ميگيرد.
نکتج ديگر ،وابستگي عممکرد سيست ها بج مسير و سابقج گذشتج ()path dependence
است .يکي از مباحث خيمي مه در اين ديدگاه آن است كج نيامها كج از گذشتتج بتج
آينده ميرسند ،عمری طوالنيتر از عمر افراد دارند ،مسير خاصي را طي ميكنند و بر
اساس آن بج تدريج شکل ميگيرند و نهادمند ميشوند .نحوه عممکرد اين سيستت هتا
نشان ميدهد كج آنها دائماً بج مسير گذشتج وفادار ميمانند و بج آن بر ميگردند و آن
را حفظ ميكنند و بج راحتي از آن نميگسمند .با اين نگاه است كج :مقاومت ساختارها
در برابر تغيير و نوآوری و بازگشت بج گذشتج دنقعج ت تادل)؛ و مقاومتت كنشتگران و
پيروی آنها از مسير شناختج شده و راحتترِ گذشتج قابل فه ميشود.
اكنون بج موضو ،سند الگوی اسالمي ايراني پيشرفت بر ميگردي  :تدوين سند الگتو و
تدابير آن در فضای عممي -ارزشي خار از بدنج نيام سياسي انجام گرفتج است؛ زيترا
كج مركز مزو بوروكراسي نيام سياسي نيست ،بمکج يد مجموعج عممي ارزشي استت.
بدين مهت متن تهيج شده خار از نيام سياسي حاك و روابط سياسي حاك بر آنهتا
و گروهبندیهای سياسي انجام شده است .اما وقتي برای امرا ابالغ ميشود ،بج فراينتد
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نيام سياسي و امرايي كشور وارد شده و تابع روندها و نيروهای ستاختاری و سياستي
حاك بر آن خواهد شد و روالي را طي خواهد كرد كج بج توضيح آن ميپردازي :
• روال عادی :ابالغ سند پس از تائيد از طرف رهبری بج رئيسممهور مهت امرا.
• ورود سند بج نيام سياسي امرايي كشور با همج ض ف و قو و ناكارآمدیهايش.
• اقداما رئيسممهور در سعح سياسي :ابالغ سند بج دستگاهها مهتت اعمتال آن
در برنامجهای آتي.
• ورود سند بج مريان عادی برنامجريزی كشور و دخالتت دادن منبتي و حاشتيجای
تدابير در برنامجهای تدوين شده.
• دخالت دادن تدابير مربوط در برنامجريزی در كنار ساير عوامل فیربط طبتق روال
عادی بر اساس فه و برداشت كارشناسان از آن دبا تمايل بج خوانش آن مشابج اهداف
و برنامجهای مومود).
• اررگذاری مزيي و منبي تدابير دشتايد كمتتر از  )%20در برنامتجهتای پتنجستالج
ب دی.
• ارسال برنامج تدوين شتده در دولتت در قالتب اليحتج برنامتج بتج مجمتس شتورای
اسالمي
• تغيير و اصالس مزيي برنامج در فرايند تصويب آن در مجمس و ابالغ قتانون برنامتج
مهت امرا.
فرایند تبدیل برنامه پنجساله به دستورالعمل اجرایی و چالشهای آن
پس از تصويب قانون برنامج پنجسالج و تاييتد شتورای نگهبتان ،قتانون بترای امترا بتج
رياست ممهوری ارسال ميشود و رئيس ممهوری نيز آن را مهت امرا بج دستگاههای
امرايي ابالغ مينمايد .آنچج در اين روال امرايي اتفاق ميافتتد ،تقريبتاً بتج شترس زيتر
خواهد بود:
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• ورود قانون برنامج بج بوروكراسي دولتي مومودِ ضت يف ،ناكارآمتد و نترم دمممتو از
خألها ،ت ارض منافع ،عدم شفافيت و غيره).
• تبديل قانون برنامج بج آييننامجهای امرايتي توستط كارشناستان مربتوط در ايتن
بستر :كارشناسان امرايي كج بوروكرا های با سابقج و محافيجكار ،گاهي غيرمتخصص
و داار روزمرهگي هستند.
• تصويب آييننامجهای امرايي بوروكراتيد ،يد دست برای كتل كشتور ،بتدون در
نير گرفتن شرايط بسيار متنو ،و متفاو استانها و شهرستانهای كشور و بتدون در
نيرگرفتن خواستجها و ديدگاه و شرايط مم يت هدف.
• مقاومت مجريان محمي و مم يت هدف بتا ايتن مصتوبا و تمايتل بتج رفتتن راه
گذشتج و سازش دستگاههای امرايي با قدرتمندان محمي و شرايط محيعي.
• كاستج شدن از تيزی برنامج در اين فرايند ،امترای نتاقص آن و نتتايج نتامعمو و
تکرار گذشتج ،بج طوری كج در نهايت شايد حدود  10درصد از اهداف تتدابير امرايتي
شوند .اين بج م نای هدر رفتن همج زحما  ،هزينجها و مه تر از همج ،اميدهايي است
كج بج اين سند بستج شده است.
• مضافاً ،عدم ومود نيار و ارزيابي مستقل عممي از ميزان موفقيت برنامج ،كج بتج
طور دقيق برآوردی از ميزان امرايي شدن و تحقق اهداف برنامج و ستند ارائتج دهتد و
موانع امرا را مشخص كند ،تا در برنامجهای ب دی مدنير قرار گيرند و در نهايت ،عتدم
پاسخگويي مجريان يا ادعاهای غيرقابل اربا آنها بج سبب عدم شفافيت كل فرايند.
در نتيجج ،اگر بنا باشد امرايي شدن سند الگوی اسالمي ايراني پيشرفت با روال عادی
برنامجريزی و امرای آنها عممياتي شود ،ميتوان با احتمال زياد پتيشبينتي كترد كتج
امرای آن موفق ن خواهد بود ،حتي اگر كارگزاراني بج عنوان افراد خا تتالش زيتادی
ه بکار ببرند؛ اشکاال مومود سيستمي بتوده و فتردی نيستتند كتج بتا تتالش آنهتا
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مشکال از بين برود .نيام بوروكراسي مومود در برابر هر نو ،تغييری مقاومت خواهد
كرد و سند را در مسير عادی و م مول و نامعمو امترای برنامتجهتا و استناد خواهتد
انداخت و همان نتيجج عايد خواهد شد كج ساير برنامجها و استناد داتار آن شتدهانتد:
موفقيت ك و تکرار گذشتج .اين فرايند سبب تداوم و تشديد مسائل امتماعي مومتود
شده و بج نااميد كردن بيشتر مردم و نخبگان منجر شده و بيش از پيش ستبب ايجتاد
نارضايتي خواهد كرد ،كج در نهايت سبب كاهش كارآمدی و مشروعيت نيام سياستي
خواهد شد.
• بایسته های اجرایی شدن مطلوب تدابیر اجتماعی به طور خاا

و ساند

الگو به طور عام.
حال سثال اصمي اين است كج با تومج بج اين سابقج ،اج بايد كرد كج اين ستند بتوانتد
بج خوبي امرا شود؟ سند تدوين شده ،خود موا اين سثال را دارد .اگر بتا يتد نگتاه
مام جشناختي بج سند نگاه كني  ،موا بايستجهای امرايي كردن و تحقتق تتدابير را
در آن ميتواني بيابي  .سند برای امريي شدن روال متفتاوتي از روال عتادی را نشتان
ميدهد :در روال عادی نگاه از باال بج پتايين و اربتا مدارانتج دستتگاههتای دولتتي بتج
مام ج و مردم حاك است؛ روال عادی يد روال دولتمحور قديمي و شکست ختورده
است كج از قبل از انقال تاكنون ادامج دارد .روالي كج تصدیگتری بالمنتاز ،دولتت را
مبنا قرار مي دهد ،كج بر اساس تتدابير  52و  53بايتد رهتا شتود .در تتدبير  52آمتده
است:
«تقويت كاركردهای حاكميتي با واگذاری مسئوليتهای غيرحاكميتي و تصدیگرايانج
بتج بخشهتای مردمتي و بهبتود كارآمدی و اابکي و شفافيت نيام اداری با شيوهها و
فناوریهای نوين».

16

سلسله نشستهای اندیشهورزی مرکز الگوی اسالمی ایرانی پیشرفت

دولتمحوریِ صرف ،حركت با يد بال فرسوده و ناكارآمد است كج امکتان پيشترفت و
موفقيت ندارد .دولت و مام ج دمردم) ،دو بال ضروری برای امرايي شتدن و موفقيتت
اين سند است .متاسفانج ،تاكنون در هيچ برنامج پتنجستالجای ،قبتل و ب تد از انقتال ،
مردم و مام ج دخالت نداشتج است ،نج در تدوين برنامج و نج در امرای برنامج و نتج در
نيار بر آن .اضافج كردن بال مردم و مام ج ،مستتمزم تغييتر ديتدگاههتا ،روشهتا و
نگرش مسئوالن بج مردم است :از اربا مردم بودن بتج ختدمتگزار بتودن و تومتج بتج
خواستجهای مردم.
سثال مه اين است كج بال مردم را اگونج بايد بج نيام برنامجريزی و امترای مومتود
اضافج كرد؟ برای پاسخ بج اين سثال الزم است رابعج دولت و ممتت متورد تومتج قترار
گيرد .مردم در مام ج و در ارتباط با دولت بج دو شتکل متيتواننتد كنشتگری كننتد:
فردی و مم ي دسازمانيافتج) .كنشگری مردم بج عنتوان افتراد مجتزا از هت در برابتر
دولت يا دستگاههای دولتي ،بج عنوان يتد نهتاد وستيع و قدرتمنتد ،فاقتد اررگتذاری
م نيداری است.
در نتيجج ،ايفای رسالت مردم در امرای سند الگو ،كج در قسمت رستالت ستند آمتده
است ،بج صور فردی و تودهای امکانپذير نيست .تنها در يد صور مردم ميتواننتد
در امترای ستتند الگتتو ،رستتالت م نتتيداری ايفتا كننتتد و آن وقتتتي استتت كتتج متتردم
سازماندهي شوند .اين سازمانيابي بج دو صور سياسي و مدني ميتواند انجتام شتود،
كج هر دوی آنها برای امرايي شدن سند الگو ضتروری استت :در ب تد سياستي متردم
ميتوانند در قالب تشکيال سياسي مانند احزا و گروههای سياسي سازمان يابنتد و
ه معالبجگر امرايي شدن سند الگو و تدابير آن از دولت و مردم باشند و ه خود در
امرايي شدن سند الگو ،خاصج در اب اد سياستي ،يتاری كننتد .در ب تد متدني ،متردم
ميتوانند در قالب سازمانهای صنفي و مدني مت دد و مختمتف و در ستعوس مختمتف
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ممي ،منعقجای و محمي سازمان يابند و نقش اساستي در معالبتجگتری و امترا كتردن
سند الگو ايفا نمايند.
برای تشکليابي مردم در قالب احزا سياسي و سازمانهای مدني مردم نهاد مستتقل
از دولت باز كردن فضای مام ج و تشويق مردم بترای مشتاركت سياستي و امتمتاعي
ضرور دارد .مام ج ميبايست از حالت تودهای غيرسازمانيافتج بج شکل مام ج مدني
سازمانيافتج تغيير يابد تا بتواند بج طور مدی در امرايي كردن ستند الگتو ،مشتاركت
داشتج باشد .بنابراين ،ميبايست بترای انتقتال مام تج از وضت يت ف متي تتودهای بتج
وض يت سازمانيافتج مدني ،زمينجسازی شود .سازمانيافتگي مردم در سعوس مختمتف
ممي ،استاني و شهری ،بخشي و غيره تسهيل شود ،تتا شترايط بترای مشتاركت همتج
اقشار و گروههای امتماعي در برنامجريزی و امرای سند و نيار بتر آن مهيتا گتردد.
اين همان ايزی است كج در بند رستالت و تتدابير شتمارههتای ،48 ،47 ،46 ،45 ،4
 53 ،51و  54بج طور مستتقي آمتده استت و امرايتي شتدن ايتن تتدابير بتج م نتي
سازمان يابي مام ج در وموه فوق است و امرايي شدن ستاير تتدابير و تحقتق اهتداف
سند الگو در گرو سازمانيابي مام ج و انين مشاركتي است.
وضع مومود مام ج حاكي از عدم اعتماد متقابتل متردم و دولتت ،بتدبيني نستبت بتج
مام ج مدني تشکلهای آن و برخورد امنيتي با آن است ،كج بج م نای حتذف رستالت
مردم در امرای سند و نيار بر آن است .سثال مهمي كج معرس ميشود ايتن استت
كج اج بايد كرد؟ اگونج بايد اين بال مردم يا مام ج سازمانيافتتج متدني را بتج نيتام
افزود؟ اگونج بايد برای بسيج مردم در راستای امرايي كردن ستند الگتو بسترستازی
كرد؟
بج نير ميرسد مشکل اصمي مام ج ايران مربوط بج فرهنگ سياسي حاك دولتمتردان
و سياستمداران كشور است .در حالي كج مردم باسواد و فهي ايران ،خواهان مشاركت
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سياسي و امتماعياند ،نخبگان سياسي حتاك  ،بتج آنتان اعتمتاد نداشتتج و آنتان را از
مشاركت م نيدار منع ميكنند .اين ي ني در فرهنگ سياسي دولتمتردان متا ،متردم
رشتد سياستي امتمتاعي الزم را ندارنتد و صتالس ختود را نمتيداننتد و نمتيفهمنتد؛
دولتمردان صالس مردم را بهتر ميدانند؛ اينها بايد دستور بدهند و متردم بايتد پيتروی
كنند .اين ي ني :دولتمردان اربا هستند و مردم خدمتگزار .معال ا انجام شده نيتز
ومود اين فرهنگ سياسي را تاييد ميكنند .نتيجج نهايي اين فرهنگ سياسي كتاهش
روز افزون اعتماد سياسي و سرمايج امتماعي مام ج است .اين فرهنگ سياسي حتاك
است كج مردم را از آغاز انقال تاكنون قدم بج قدم عقب رانده و از صحنج بج دور كرده
است و سرمايج امتماعي و اعتماد سياسي مردم را بج حداقل ممکن كاهش داده استت
و سبب نااميدی مردم از نخبگان حاك و نيام سياسي و بهبود امور كشور شده است.
بنابراين ،بايد فرهنگ سياسي دولتمردان تغيير يابد؛ يا بهتتر بگتويي  ،دولتمردانتي بتا
فرهنگ سياسي م تقد بج مردم و توانايي و درک آنها بج مای دولتمتردان ف متي امتور
كشور را در دست بگيرند .البتج تغيير فرهنگ سياستي نخبگتان حتاك و يتا اترخش
دولتمردان كنوني بج كساني كج م تقد بج مردم و دانش و فه آنها هستند در ستاختار
ف مي نيام سياسي كار آساني نيست و نياز بج زمان دارد .خاصج اين كج نيام اترخش
نخبگتتان كشتتور ناكارآمتتد و م يتتو استتت و ممتتوی اتترخش نخبگتتان بتتر استتاس
شايستجساالری را گرفتج است.
بسترسازی برای اجرا و تحقق سند
با مشکالتي كج برشمردم ،بسترسازی برای امرايي شدن و تحقق سند الگوی استالمي
ايراني پيشرفت نيازمند يد عزم ممي و اصالس ساختاری مدی استت .اصتالس فرهنتگ
سياسي نخبگان يا مابجايي نخبگان با نخبگان م تقد بج مردم و بج صحنج آمدن آنها با
دستورال مل ممکن نيست ،نياز بج برنامجريتزی ،آمتوزش و اصتالحا ستاختاری دارد.
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اولتتين و مهت تتترين قتتدم در ايتتن مستتير ،اصتتالس نيتتام گتتزينش نخبگتتان سياستتي و
تصمي گيرندگان مه كشور بر اساس شايستجساالری است؛ تبديل رابعتجستاالری بتج
ضتتابعجستتاالری استتت؛ تبتتديل مريتتدپروری بتتج نخبگتتان شايستتتجای استتت كتتج در
تصمي گيریها منافع ممي را بج مای منافع شخصي يتا منتاحي و گروهتي مبنتا قترار
بدهند.
عالوه بر ايتن ،ضتروری استت فضتای غيتر امنيتتي مناستب بترای بستيج مردمتي در
سازمانهای مدني مختمف مستقل از دولت ايجاد شود و مام ج مدني مستقل از دولت
و با نيار دولت ،همتانعور كتج در تتدبير  44آمتده استت ،بتج ومتود آيتد .مت اقبتاً،
ميبايست امازه مشاركت بج سازمانهای مردمي در برنامجريتزی و امترا و نيتار بتر
نحوه امرا و پاسخگو بودن مسئوالن بج آنها داده شود ،كج در تدبير پيشتران  49آمتده
است .در اين راستا رفع فضای امنيتي مومود نسبت بج ستمنهتا و دور كتردن آنهتا از
دسترس نهادهای امنيتي برای بسترسازی رشد و بالندگي سازمانهای مردمنهاد بسيار
مه است .البتج نيار بر عممکرد سازمانهای مردمنهاد امری ضروری است ،كج بايتد
با سازوكارهای مناسب غير امنيتي انجام پذيرد ،تا آنها در قالب اهداف ستازماني ختود
عمل نمايند.
از طرف ديگر ،ورود متدی نخبگتان عممتي و دانشتگاهي و حساستيت آنهتا بتج طتور
سازمانيافتج ،ي ني از طريق شکلگيری تشکلهای دانشگاهي ،بج نيام برنامجريتزی و
نيار بر امرای سند و پاسخگو نمودن مسئوالن امرايي بج آنها ضرور حيتاتي دارد.
امرايي كردن تدبير  54در ايتن زمينتج بستيار اهميتت دارد ،تتا زمينتج را بترای ورود
تشکلهای دانشگاهي و مردمي بج نيام برنامجريزی كشور تسهيل نمايد.
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همچنين پيشنهاد ميشود ،برنامجهای پنجسالج توس ج قبل از ارسال بج مجمس شورای
اسالمي مهت بررسي و تصويب ،بج تاييد مركز برسد ،تا از اشترا آرمتانهتا و تتدابير
سند در برنامجها ،اطمينان حاصل شود.
ضرور اساسي ديگر ،تأسيس يد دستگاه ارزيابي و نيار عمميِ مستتقل از دولتت،
زير نير رهبری ،برای شاخصستازی و ارزيتابي امرايتي شتدن ستند و پتايش ميتزان
موفقيت برنامجها در راستای تحقق آرمانها و تدابير الگو استت ،تتا بتا پتايش دايمتي
فرايند امرای برنامجها و ارائج توصيج الزم و بج موقع مهت اصالس فرايند برنامجريتزی و
امرا سبب موفقيت بيشتر برنامجهای توست ج و امترای موفتق ستند باشتد .معال تا
اينجانب نشان ميدهد كج اكبر كشورهای موفتق در برنامتجهتای توست ج ،دارای يتد
انين سازمان ارزيابي و نيار مستقل از دولتت متيباشتند ،كتج متاستفانج در ايتران
عميرغ  70سال سابقج برنامجريزی هنوز شکل نگرفتج است.
از آنجا كج بسترسازیهای فوق ،مهتت امرايتي كتردن ستند الگتوی استالمي ايرانتي
پيشرفت نياز بج زمان دارد ،پيشنهاد ميشود ابالغ ستند بترای امترا ،بتج ستال 1404
ي ني پس از اتمام دوره زماني سند اشت انتداز موكتول شتود ،تتا فرصتت الزم بترای
اصالحا قانوني و ساختاری الزم برای زمينجسازی امرای موفق ستند ومتود داشتتج
باشد ،تا اين سند نيز بج سرنوشت اسناد قبل از خود داار نشود.
نتیجهگیری
بج طور خالصج ،با روال عادی دولتمحور و متمركزی كج در ايران حتاك استت ،اميتد
انداني بج امرايي شدن كامل و تحقق سند الگو ومود ندارد ،زيترا كتج ايتن وضت يت
مشابج پرواز با يد بال است .بايد بترای پيشترفت مام تج بتال مشتاركت امتمتاعي و
سياسي مردم بج برنامجهای توس ج و پيشرفت افزوده شتود .ايتن كتار مستتمزم اصتالس
ساختاری در مام ج است :بال متردم متيتوانتد در قالتب شتکلگيتری ستازمانهتای
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مردمنهاد مستقل از دولت بج بدنج مام ج افزوده شود .البتج انين اصالحا ساختاری
مزا تدابير سند الگو ه هست؛ مانند تدابير  45و  46كج خواهتان انتين اصتالحاتي
ميباشند.
با شکل گيری انين سازمانهايي ،يا بج عبار ديگر سازمانيابي مام ج مدني و مردم
در قالب تشکلهای مردمنهادی مستقل از دولتت ،امکتان مشتاركت واق تي متردم در
فرايند برنامجريزی ،امرا و نيار بر تحقق سند الگو بج ومود ميآيد .برای شکلگيری
انين تشکلهايي خوشبختانج بسترها فهني دارزشها و عاليق و توان مردم) و عينتي
الزم دمانند مسامد) ومود دارد .بج عالوه ،انين اصالحاتي بسترستاز و مستتمزم ورود
مدی نخبگان دانشگاهي ،فرهنگي ،اقتصادی و امتماعي بج فرايند توست ج و پيشترفت
كشور است ،كج بدون آن و تنها از طريق نخبگان سياسي حاك امرايتي شتدن ستند
الگو و تحقق پيشرفت قابل حصول نيست.
از آنجا كج اين اصالحا ساختاری ،نيازمند زمان و آمادهسازی فهني و عيني نخبگان
حاك و ساختارهای ف مي استت ،كتج متانع و مختالف ورود متردم بتج صتحنج واق تي
پيشرفت مام ج هستند ،پيشنهاد ميشود ابالغ سند مهت امرا دو سج سال بج ت ويتق
افتد تا فرصت الزم برای بسترسازی عينتي دستاختاری و قتانوني) و فهنتي دفرهنتگ
سياسي ،گفتمانسازی و تغيير نگرشهای) نخبگان سياسي حاك فراه شود.
در خاتمج ورود رهبری بجطور مستقي در راستای فرايند بسترسازی و امترای ستند و
رفع موانع ساختاری و فهني مومود در مسير تسهيل مشارک مردمي ،نقتش اساستي
دارد .البتج ،نقش مركز الگو در بسترسازی عينتي و فهنتي ايتن فراينتد ،بتا تومتج بتج
استقالل آن از بوروكراسي دولتي ،ميتواند بسيار مه و ضروری باشد.
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مباحثات:
دکتر موسی عنبری

1

آقای دكتر پناهي در ت ريف پيشرفت ،بهگشت ظرفيتهتای انستاني را معترس كردنتد.
اين ت ريف با بج روزترين ت ريف از توس ج و پيشرفت در مجامع مهاني همستويي دارد.
اآلن بج روزترين ت ريف از توس ج و پيشرفت در مجامع مهاني مبتني بر تئوری قابميتت
است كج آمارتيا سن و ديگران بر آن تأكيد كردند .فه ما از ظرفيتهای انساني و فه
ما از الگوی پيشترفت بتا تجربيتا مهتاني قابتل تأمتل استت .بترای اينکتج بهگشتت
ظرفيتهای انساني صور بگيرد ،مردممحوری شرط اصمي و ضروری است و از طترف
ديگر دولتمحتوری نبايتد ومتود داشتتج باشتد .قبتل از انقتال  ،برنامتجهتا همچنتان
دولتمدار و اقتدارگرايانج پيش ميرفت ،ب تد از انقتال هت عمتيرغت اينکتج ابتتدای
انقال شرو ،كردي و مردم را در همج ف اليتها حاضر كردي و ف اليتهتا بتا حضتور
مردم شرو ،شد ولي دولتمحوری در امرای برنامجها همچنان تقويت شتد و اآلن هت
بج بخش خصوصي و بخشهای مردمي بهای كمي داده ميشود.
مهندس حسن ایالنلو

2

اند سثال خدمت شما عرض ميكن ؛ شما بج معالبي اشاره فرموديتد كتج آن معالتب
نشأ گرفتج از يد آسيبشناسي است كج قع تاً انديشتکده و مناب تالي روی آن كتار
كرديد و تجار مهمي ه در اين زمينج داريد .ستاختار ف متي ،صترفاً ستاختار دولتت
نيست .اركان حکومت شامل قوای سجگانج در امور امرايي است .متديريت توست ج الزم
است كج از اركان امرايي مدا باشد .با تومج بج تجار گذشتج ،زماني كج وظايفي را بج
 .1مديركل برنامجريزی و تقسي كار ممي مركز الگوی اسالمي ايراني پيشرفت
 .2مديركل امور انديشکدههای مركز الگوی اسالمي ايراني پيشرفت

بایسته های اجرا و تحقق تدابیر عرصه اجتماعی

23

اركان حکومت ابالغ ميكنيد ،نيار ها ،نيار های درونتي خودشتان استت و حاصتل
اين نيار ها مز اعداد و ارقامي كج تقريباً بتا ميتل آن نهادهتا باشتد ايتز ديگتری
نيست .در عرصج عمل ايزی از آن برنامج كج در صحنج مام تج مممتوس باشتد ديتده
نميشود .بج خوبي اشاره فرموديد كج در زمينج دولت ،اگر در دولت عزم و اراده ممتي و
يد دولت توس جگرا ومود داشتج باشد و بتر مبنتای آن ستاختار مناستب دولتت ايتن
نباشد كج اآلن هست -ارا كج آسيبشناسيهايي كج انجام شده ايتن ستاختار امرايتي
پاسخگوی انجام برنامج نيست -شايد بتوان در مسير توس ج گام برداشت و همانعور كج
بجخوبي معرس فرموديد مردم در مريانها ميتوانند كاری انجام دهند ،مردم در نهادها
ميتوانند كاری انجام دهند ولي عممي شدن ،بسترسازی و زمينجسازی برای ايتن ،اتج
الزاماتي را الزم دارد؟
آقای اکرامی

1

اوالً ما ابزار كافي نداري كج دولت پاسخگو داشتج باشي و ابزارهايي كج دولت دارد كتج
با آنها با مردم صحبت كند كافي نيست .آيا ما ابتزاری بترای اعتالم نيترا موافقتان و
مخالفان دولت بدون اينکج فرد مواخذه شود داري ؟
دکتر مجتبی قلیپور

2

من بج سج دليل فکر ميكن كج رويکردی كج دكتر پنتاهي پيشتنهاد متيدهنتد بترای
امرای الگوی اسالمي ايراني پيشرفت امکانپذير نيست .اين رويکرد حرف اصمي آن اين
است كج بار اصمي امرايي الگو بج سمت مردم برود و آن ه مردمي كتج در گتروههتا و
 NGOها ف اليت ميكنند .اين ديدگاه بج سج دليل در ايران قابل امرا نيست .دو تتا از
 .1دانشجوی توس ج دانشگاه تهران
 .2مديركل عممي -راهبردی مركز الگوی اسالمي ايراني پيشرفت
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داليل مختص ايران و يد دليل يونيورسال است .از دو دليمي كج مختص ايران استت؛
اول اينکج اساساً سند الگوی اسالمي ايراني پيشرفت يد سند حتاكميتي استت .هتيچ
دليمي ومود ندارد كج مام ج مدني يد كشور سند حاكميت آن كشتور را امترا كنتد.
دليل دوم؛ مام ج مدني و سازمانهای مردمنهاد ،دستتور كتار متفتاو و متضتادی بتا
دستگاه حاكميتت دارنتد .اخيتراً بتزر تترين  NGOايتران كتج مم يتت امتام عمتي
دعميجالسالم) هست توسط دولت از آن شکايت ميشتود و تتا مترز انحتالل هت پتيش
ميرود .اساساً اين دو تا نميتوانند با ه كار كنند .در ايتن ستند هت تالشتي در ايتن
راستا نشده كج مام ج مدني و دولت ه راستا شوند .دليل سوم آن مربوط بج كتل دنيتا
است .توس ج امروز ،بحث دولتمحور است .دولتها موتور توس ج هستتند .دورهای كتج
توس ج بج صور اتوماتيد در كشورهای غربي پيش ميرفت تمام شتده استت .امتروز
بدون نقش ف ال دولتها ،توس ج پيش نميرود .اين رويکترد كتج بتار امرايتي ستند را
روی مام ج مدني بيندازي در ايران ومود نتدارد .ايتران از نيتر مام تج متدني دولتت
خيمي ض يفي هست.
دکتر عباسعلی زالی

1

اعور ميتواني مردم را وارد صحنج كني ؟ درست استت كتج متردم بايتد وارد صتحنج
شوند و دولتها بج هيچ ومج نميتوانند كار را پيش ببرند ،بج خصو بتا حجمتي كتج
دولت ما دارد .حج دولت ما اندين برابر حج دولتتهتای كشتورهای ديگتر استت.
مقررا دست و پاگير زيادی ه فراه كردي ؛ بنابراين بج دو نکتج اشاره ميكن  :يد؛
بايد تصدیگریها بج مردم واگذار شود؛ بنابراين حج دولت بايتد كتاهش پيتدا كنتد.
 .1رئيس انديشکده آ  ،محيط زيستت ،امنيتت غتذايي و منتابع طبي تي مركتز الگتوی استالمي ايرانتي
پيشرفت
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درباره عم ه آقای دكتر پناهي اشاره كردند كج فقط نخبجهتای عممتي و دانشتگاهي
كافي نيست بايد عم وارد اقتصاد ما بشود .اقتصاد ما نميتواند در دنيتا رقابتت كنتد و
وابستج بج واردا است .دوم؛ از طريق كاهش تصدیگریها و واگذاری كتار بتج متردم،
خود سراغ دانشگاه ميروند و ارتباط صن ت و دانشگاه برقرار خواهد شد.
دکتر میرسندسی

1

مه ترين مفهومي كج در بحثهای دكتر پناهي بود و متا هت بتج عنتوان يتد اتالش
مدی در امر توس ج با آن موامج هستي  ،مردم در صور سازمانيافتج آن هست .قرن
اهارده قرني است كج ما از ابتدای آن در توس ج بج شکل مدرن آن گتام برداشتتي .
در دوران پهموی دنبال توس ج بودي اما توس جای كج مردم در آن مايگاهي نداشتند و
پس از انقال مردم بج نوعي بج صتحنج انقتال سياستي آمدنتد؛ امتا بيشتتر در قالتب
تودهها بودند و ما از متشکل ساختن اين مردم غفمت كردي و بتج تتدريج ،متردم يتد
حالت نمايشي پيدا كردند .در سالهای اخير ه با پررنگ شتدن نگتاه امنيتتي ،اصتالً
مردم بج صور متشکل در ض يفترين حالت خود قترار گرفتنتد و ايتن يتد اتالش
مدی برای امرای الگوست كج اگر مردم را فقط در لفتظ استتفاده كنتي و آنهتا را بتج
صور كاركردی و مثرر در امر پيشرفت نداشتج باشي  ،سرنوشتت ستند الگتو هت بتج
اسناد پيشين گره خواهد خورد .لذا مفهوم مردم بسيار مه است و مركز بايد تتدبيری
بينديشد كج اگونج ارزش دادن بج مردم و آوردن مردم بج صحنج را تسهيل كنتد تتا از
ظرفيت بسياری كج ميتواند در توس ج نقش داشتج باشد استفاده كنتي  .در غيتر ايتن
صور ايزی از سند الگو در امرا نخواهي داشت.

 . 1عضو انديشکده امور امتماعي ،مم يت و نيروی انساني مركز الگوی اسالمي ايراني پيشرفت
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دکتر جواهری

1

اين بحث ،سويجهای مختمفي دارد .اين نکتج كج موتور توس ج ،دولت هست و كمتابيش
در موامع مختمف ه بج همين صور بوده ،واق يت مه و درستي است .منتها بج اين
دليل كج در مام جای زندگي ميكني كج همج اركان آن دولتزده است ،ختو استت
كج دائ بج ما اين تذكر داده شود كج نهادهای مردممدار اج ميشوند؟
نکتج دوم؛ ما دائ از مردم ميخواهي كج با دولت مشاركت و همکاری كننتد ،در برابتر
كمبودها و نقتائص بردبتار باشتند و مانفشتاني كننتد ولتي از آن طترف ايتن فهنيتت
سازماني -نهادی را در نيام سياسي ختود نستبت بتج متردم و نهادهتای مردمتي كت
ميبيني  .البتج مالحيا امنيتي حتماً بايد در مای خود باشد ولي گتاهي مالحيتا
ايدئولوژيد يا سياسي بج نام مالحيا امنيتي القا ميشتود .مترز آنهتا خيمتي روشتن
نيست .ف اليتهای مدني با محدويتهايي موامج هستند .اين ايده ،بتج لحتاظ آرمتاني
بسيار معمو است؛ ولي آنچج كج مه است اين است كتج نيتام سياستي مومتود متا
اگونج ميتواند ظرفيت اعتماد كردن بج نهادهای مدني را در خودش ايجاد كند؟ ايتده
را قبول داري اما ارا نميتواني آن را در عمل محقق كني ؟ نيام سياسي متا نستبت
بج نهادهای مدني سواظن دارد ،مگر اينکج ختالف آن رابتت شتود .ايتن موضتو ،بايتد
ريشجيابي شود.
دکتر محمدحسین پناهی
خوشحال كج اكبر دوستان بزرگوار با من ه نير هستند .آقای دكتر زالي فرمودند متا
بايد تصدیگری دولت را كاهش دهي و دولت بايد كواد شود .من ه اشتاره كتردم
تدبير 50سند ناظر بج همين بحث هست و من ه كامالً با ايشان موافق .
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نکتجای كج آقای مهندس ايالنمو فرمودند كتج بترای بسترستازی بترای ورود متردم بتج
عرصج كمد بج امرا و نيار اج بايد كرد؟ عرض ميكن كج تدبير  44كج مزو تدابير
پيشران ه هست اگر امرا شود ،مشتکل برطترف خواهتد شتد .تتا زمتاني كتج متردم
سازمانيافتج نباشند اين مشکل حل نميشود .بايد عرصج را برای ف اليتهتای مام تج
مدني باز كرد  .زماني كتج بتا نگتاه امنيتتي بتج عرصتج مام تج متدني نگتاه متيكنتي ،
تشکلهای مردمي قابل تقويت نيستند .همانعور كج اشاره كردم ،بايد فرهنگ سياستي
حاك بر نخبگان ما تغيير پيدا كند .اگر اين تغيير نگرش بج نخبگان ما بج ومود نيايتد،
همين روال ادامج مييابد .ضمناً منيور من از دولت ،صرفاً قوه مجريج نيست ،بمکج كتل
حاكميت ممهوری اسالمي است.
آقای اكرامي ه نقدی بج صحبتهتای بنتده داشتتند .صتحبتي كتج ايشتان فرمودنتد
ه راستا با نير من هست .من ه در صحبتها اشاره كردم كج دانشگاهيان بايد ه بج
عنوان يد نهاد و ه بج عنوان تشکلهای دانشگاهي در قالب همان نهادهای مدني كج
دانشگاهيان قع اً از خود خواهند داشت ،بج طور مدی وارد برنامجها و ارزيابي برنامجها
شوند .پيشنهاد من اين بود كج مركز ،انين نقشي را ايفا كند .اتون دانشتگاهيان بتج
طور عام در مريان اين سند نبودند و شايد اين برداشتتي كتج از تتدابير متيكننتد بتا
برداشتي كج از تدابير در مركز ميشود يکسان نباشد .پيشنهاد من اين بود كتج مركتز،
برنامجها را قبل از اينکج بج مجمس ارائج شود ،تاييد كند .البتج مركز ه از دانشتگاهيان
تشکيل شده است.
آقای دكتر قميپور اشاره كردند كج در دنيا ،دولت محور توس ج و اسناد توس ج هست و
مردم نميتوانند نقشي در اين داشتج باشند ،من اينعور نميبين  .البتج حرف متن ايتن
نبود كج برنامجهای توس ج را از دولتمحوری بج مردممحوری تغيير دهي  .نگاه من اين
بود كج ،همانطور كج دكتر زالي ه تأكيد كردند ،مردم بايد مشاركت داشتج باشند در
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امرايي كردن اين برنامجها و دولت ه نقش خودش را ايفا كند .دولت تتا آنجتايي كتج
امکان دارد از تصدیگری خود ك كند و بج مردم واگتذار كنتد .خيمتي از برنامتجهتای
موفقي كج توسط سازمان ممل در مهان امرا شده ،اتفاقاً بتا مشتاركت مردمتي بتوده و
موفق بوده است .دولتت متا در مقايستج بتا استتانداردهای مختمتف ،دولتتي ضت يف و
ناكارآمد است و نميتواند از عهده امرايي كردن برنامجها برآيد .اگتر ايتن كتار هت بتج
همان مسير برود ،تغييری نخواهي داشت .الزم است تاكيد كن كج تاكيد متن اضتافج
كردن بال مردم بج برنامجهای توس ج است ،نج حذف دولت از آن .اين ديدگاه ،همانعور
كج اشاره كردم ،امرايي كردن عممي ب ضي از تدابير مومود در سند است و ه راستتا
با آخرين نيريا توس ج و پيشرفت دنيا است.
من از آقای دكتر مسيرسندسي بسيار متشکرم كج توضيحا بيشتری دربتاره ديتدگاه
من دادند و ضمن تاييد آن بج آن تاكيد فرمودند .اشاره بسيار درستي داشتند بتج ايتن
كج نيام برنامجريزی و امرای كشور ما قبل از انقتال هت  ،دولتت محتور و متمركتز و
بدون لحاظ كردن مردم و خواست و معالبج و مشتاركت آنهتا بتود و متاستفانج ب تد از
انقال ه همين رويج ادامج يافتج است .اين رويجای است كج ه در آن دوره و ه در
اين دوره منجر بج شکست برنامجهای توس ج شده است و سبب تداوم همان مشتکال
و مسائمي است كج از همان دوران با ما بوده است .متاسفانج ريشج اصمي و مشترک اين
وض يت فرهنگ سياسي مشترک ،نخبگان سياسي حتاك دوره قبتل و ب تد از انقتال
است كج تغيير نيافتج است.
خان دكتر مواهری فرمودند دولت ،موتور توس ج است؛ اما اين موتور اگونج بايتد كتار
كند كج بج مردم ه تکيج داشتج باشد بج شکمي كج توس ج را واق اً محقق كند؟ همتان
طور كج ايشان فرمودند بايد بياعتمادی دولت بج مردم و نهادهای مردمي رفتع شتود و
برخورد امنيتي با سازمانهای مردم نهاد تغيير يابد .موا من اين است كج كشورهای
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موفق با بسيج مردمي توانستجاند اين موتور را بج مريتان بيندازنتد و برنامتجهايشتان را
امرايي كنند .بدون استفاده از مردم و بدون اعتماد دولت بج مردم و مردم بتج دولتت و
برنامجهای آن ،اين برنامجها امرا شدني نيست .با ديد امنيتتي و منفتي بتج ستمنهتا و
 NGOها نميشود از پتانسيل عيي مردمي استفاده كرد و بج پيشرفت در زمينجهتای
مختمف رسيد .اج بايد كرد كج دولتمردان بج مام ج مدني اعتمتاد كننتد؟ ايتن كتاری
است كج بايد اتفاق بيفتد .بختش مهمتي از ايتن بتياعتمتادی ممکتن استت ناشتي از
سياستهای خارمي و بخشي ه ناشي از نفتوف عناصتری در داختل ستمنهتا باشتد.
سازمانها مدني زماني كج تشکيل ميشوند ،بايد موظف بج رعايت ااراو های داختل
كشور باشند و بر آنها نيار شود ،البتج منيور ،نيار امنيتي نيست .بدون اعتماد بتج
مردم و نهادهای مردمي ب يد است كج بتواني تمدنسازی كني  .تمدنسازی بج وسيمج
دولتها انجام نميشود .تمدنسازی بتج وستيمج انستانهتايي انجتام متيشتود كتج بتج
ارزشهايي ت هد دارند و برای آن ارزشها ايبارگری ميكنند.
در خاتمج ،از نيرا همج شما دوستان و سروران ارممند سپاسگزارم كتج بتج عتراي
بنده تومج و در اين بحث مه مشاركت فرمودند.
دکتر هادی اکبرزاده

1

فرمايشا دكتر پناهي حول سج محور قابل تقسي بتود :محتور اول ت ريتف پيشترفت
امتماعي و وموه دهگانج آن است و تصريح فرمودند كج از مجموعج تدابير ،قريب نيمي
از آنها بج حوزه امتماعي مربوط است و نشاندهنده اهميت بحث امتما ،در اين ستند
الگوست .در قسمت دوم نگاه آسيبشناسانج بج امرای سند داشتند كج نکا مهمتي را
معرس كردند .در قسمت سوم ه تأكيد كردند برای اينکج اين سند موفق باشد بايد بر
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مشاركت ساختارمند مردم تکيج كرد .در تدابير مختمفي دتتدابير شتماره ،52 ،51 ،46
 )54 ،53بج اين نکتج تصريح شده كج انشااهلل در مرحمج امرا ه بج آن تومج ميشود.

