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ابعاد بین المللی 
و امنیتی سند الگو

نشست هم اندیشی بررسی ابعاد بین المللی و امنیتی 
سند الگو در دانشگاه شهید بهشتی برگزار شد.

در ابتدای نشست دکتر درخشه چنین بیان داشت 
مرکز الگو در خردادماه 90 به دس��تور مقام معظم 
رهبری شکل گرفت. دستور ایشان دو نکته اساسی 
داش��ت: یکی عزم جدی برای دس��تیابی به الگوی 
اس��امی ایرانی پیشرفت و دوم استفاده همه جانبه 
از ظرفیت های موجود در عرصه های علمی )حوزوی 
و دانش��گاهی( که در راستای فراهم سازی مقدمات 
1- تدوین الگو؛ 2- توسعه گفتمانی و 3- تولید علم 

در این حوزه است. 
در پاس��خ به این سؤال که چرا نیاز به تدوین الگوی 
پیش��رفت داریم، باید گفت م��ا از اوایل قرن نوزده 
میادی به درک تاریخی در رابطه با وضعیت کلی مان 
رسیدیم. توقعی که در طول تاریخ از ایران و ایرانیان 
وجود داشته، همواره یک حرکت تمدن سازانه بوده و 
تاریخ گذشته ما این موضوع را کامًا آشکار می کند 
که یک نیروی پرتکاپو و جنبش سراسری در تاریخ 
ما بوده که همواره به بازیابی هویت تاریخی، مذهبی، 
ارزشی و ملی ما می پرداخته است. در دوره معاصر، 
ما با یک معضلی به نام معضل عقب ماندگی روبه رو 
شدیم که از مقایسه شرایط متحول در جهان غرب 
و تمدن غربی با شرایط خودمان این مسئله حاصل 
شد. در قرن بیستم، کوشش های جدی برای خروج 
ی��ا برون رف��ت از این وضعیت ص��ورت پذیرفت. در 
فاصله س��ال های 1280 خورش��یدی تا 1357، دو 
انقاب داش��تیم. معلوم اس��ت مطالب��ات جدی در 
تاریخ گذشته ما تا به امروز وجود داشته و همه اینها 
حول و حوش گفتم��ان عقب ماندگی قابل توضیح 
اس��ت: مطالبه آزادی، مب��ارزه با اس��تبداد، مبارزه 
با اس��تعمار خارجی، اس��تقال خواهی، پیشرفت و 
امثال آن. گروهی هم آوایی با ارزش ها و مسیر غرب 
را دنبال کردند، گروهی با گس��ترش گفتمان شبه 
مارکسیستی آن را به عنوان مدل پیشرفت پذیرفتند. 
یک گفتمان هم، گفتمان بازگشت به هویت دینی و 
تاریخی خودمان بود. انقاب اسامی ایران را از این 
حیث متکامل ترین حلقه جنبش های داخلی و نیز 
جنبش های اسامی باید به حساب بیاوریم. اینکه ما 
در چهار دهه گذشته پس از پیروزی انقاب اسامی 
تا چ��ه حد موفقیت آمیز عمل کردیم بحث دیگری 
اس��ت، اما اگر فراتاریخی ن��گاه کنیم، یکی از وجوه 

بس��یار مهم و اس��تراتژیک مسئله، 

هشتمین کنفرانس الگوی اسامی ایرانی پیشرفت 
با عنوان »الگوی پیشرفت: پیشران ها، چالش ها 
و الزامات تحقق« با مشارکت مرکز الگوی اسامی 
ایرانی پیشرفت و دانشگاه تهران در تاریخ 22 و 23 
خردادماه 1398 در محل کتابخانه مرکزی دانشگاه 

تهران برگزار خواهد شد.
اینک که الگوی بومی پیش��رفت به عنوان باالترین 
سند سیاست گذاری کش��ور با تاش مجدانه جمع 
کثی��ری از متفک��ران و محققان و ش��خصیت های 
راهب��ردی در یک بازه زمانی هفت س��اله تدوین و 
به مرحله نهایی نزدیک ش��ده است، زمان آن است 
که با بهره گیری از ظرفیت های علمی کش��ور تدابیر 
پیش��ران، چالش ها و الزامات اجرا و نیز راهکارهای 
پایش و تامین پویایی الگو مورد بحث و بررسی قرار 

گیرد. این کنفرانس با چنین هدفی برگزار می شود.
پیش��ران  ها، چالش ه��ا و الزام��ات تحق��ق الگ��وی 
پیش��رفت، سه محور اصلی این کنفرانس می باشند. 
در این کنفرانس از بی��ن 320 مقاله دریافتی، پس 
از داوری، 158 مقال��ه جه��ت ارائ����ه )62 مقال��ه 
شفاهی و 96 مقاله پوس��تری( پذیرفته شده است. 
برنامه کنفرانس، اسامي سخنرانان و عناوین مقاالت 
پذیرفته ش��ده، متعاقباً از طریق وبگاه کنفرانس به 

نشانی Conference.olgou.ir اعام خواهد شد.
عاقه مندان به حضور و ش��رکت در این کنفرانس 
می توانند از طریق وبگاه Conference.olgou.ir تا 
پایان اردیبهش��ت ماه 1398 نسبت به اعام حضور 
قطع��ی )و پرداخت هزینه ش��رکت در کنفرانس( 

اقدام کنند.

عضو جامعه مدرس��ین حوزه علمیه قم گفت: سند 
الگوی اسامی ایرانی پیش��رفت در واقع یک کان 
بستری برای سایر مراکز است و نهادهای دیگر باید 
تصمیمات خود را با توجه به این س��ند برنامه ریزی 

کنند.
رئیس اندیشکده فقه و حقوق مرکز الگوی اسامی 
ایرانی پیش��رفت گفت: این سند در واقع یک کان 
بستری برای سایر مراکز است. سند باالدستی است. 
نهاده��ای دیگر باید تصمیمات و مصوبات خود را با 

توجه به این سند برنامه ریزی کنند.
آیت اهلل ابوالقاس��م علیدوس��ت در نشس��ت علمی 
»بررسی سند پایه الگوی اسامی ایرانی پیشرفت با 
تأکید بر مناسبات فقه و حقوق« که به همت مرکز 
امور نخبگان و اس��تعدادهای برتر حوزه های علمیه 
در سالن جلسات دبیرخانه انجمن های علمی حوزه 
برگزار ش��د، با بیان اینکه آنچه ک��ه در الگو تدوین 
ش��ده قانون نیس��ت و گاهی حتی با تسامح عنوان 

س��ند می گیرد، اظهار کرد: علت آن است که الگوی 
اسامی ایرانی پیشرفت مثل مصوبه شورای نگهبان 
یا مجلس و یا مصوبات مجمع تش��خیص مصلحت 
نظام نیس��ت. این س��ند در واقع یک کان بستری 
برای سایر مراکز است. سند باالدستی است. نهادهای 
دیگر باید تصمیمات و مصوبات خود را با توجه به این 

سند برنامه ریزی کنند.
اس��تاد حوزه علمیه قم با اش��اره ب��ه اهمیت ورود 
نخبگان جوان در نظریه پردازی الگوی اسامی ایرانی 
پیش��رفت، گفت: در اینجا منظورم از جوان کسانی 
است که باالخره س��طحی از تحصیات را گذرانده 
باش��ند، در حوزه ها س��طح چهار داشته باشند و در 
دانش��گاه دکتری، ما در کش��ور نیروهایی داریم که 
به ثبوت رس��یده اند، ولی اثب��ات ندارند و در مجامع 
علمی کمتر آنها را می شناس��ند و اتفاقاً آنها هستند 
که می توانند نقش عمده ای را ایفا کنند و این فرصت 

خوبی برای ورود آنها به عرصه است.

سند الگوی اسالمی ایرانی پیشرفت کالن بستری 
برای سایر مراکز است

در دانشگاه شهید بهشتی بررسی شد:
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این سند می تواند یکسری از نیروها را به 
جامعه بشناساند. نیروهایی که نشاط جوانی 
دارند و اهل فکر هستند و در عین حال فراغ 
بال دارند. این حرکت نه در مورد این سند 
بلکه در مورد همه کارها باید جا بیفتد.

مدرس��ین  جامعه  عضو 
بیان کرد: این سند می تواند یکسری از 
نیروها را به جامعه بشناساند. نیروهایی 
ک��ه نش��اط جوان��ی دارن��د و اهل فکر 
هس��تند و در عین حال فراغ بال دارند. 
این حرکت نه در مورد این سند بلکه در 

مورد همه کارها باید جا بیفتد.
آی��ت اهلل علیدوس��ت با بی��ان اینکه در 
تدوین سند اولیه الگوی اسامی ایرانی 

پیش��رفت چندین س��احت مورد توجه بوده است، 
اظهار کرد: به طور کلی س��ند در سه سطح فرایند 

تدوین الگو را بررسی کرد.
رئیس اندیشکده فقه و حقوق اسامی مرکز الگوی 
اسامی ایرانی پیشرفت ادامه داد: سطح اول مربوط 
به تهیه س��ند است که در طول هفت سال گذشته 
انجام شد و من به شخصه ناظر تهیه این سند بودم 
و بس��یاری از دانشگاهیان و حوزویان در تدوین آن 
نقش مؤثری داش��تند. استاد برجسته حوزه علمیه 
قم تصریح کرد: س��طح دیگر در مورد س��ند الگوی 
اس��امی ایرانی پیشرفت آن است که باید به شکل 

یک گفتمان در بیاید یعنی مراکز و نهادهای 
علمی با آن آشنا ش��وند و بتوانند در مرحله 

سوم آن را اجرایی کنند.
عض��و هیئت علم��ی پژوهش��گاه فرهنگ و 
اندیش��ه اس��امی تأکید کرد: س��ند الگوی 
اسامی ایرانی پیشرفت، باید در مجامع علمی 
و دور از جنج��ال مورد بحث قرار گیرد، چون 
به هر حال کار بشر است و دور از خطا نیست، 
صدها ساعت برایش وقت گذاشته شده است، 
ول��ی باز هم جای نقد و بررس��ی دارد و تازه 
بعد از این مراحل است که باید در قالب یک 

گفتمان عملیاتی شود.
آی��ت اهلل علیدوس��ت اضافه ک��رد: از س��وی دیگر 
بس��یار اهمیت دارد که این س��ند در سطح حوزه و 
دانش��گاه نیز بررسی شود. این س��ند در واقع کان 
بستری برای سایر مراکز است و یک سند باالدستی 
محسوب می شود، بنابراین نهادهای دیگر باید مثل 

یک پارادایم آن را در نظر بگیرند.

سند الگوی اسالمی ایرانی پیشرفت کالن بستری برای سایر مراکز است

 
سند الگوی اسالمی ایرانی پیشرفت با تأکید 

رهبری، یک سند باالدستی بوده و بنا است 
بعد از تصویب، تمام اسناد دیگر کشور در 
موضوعات دیگر، بر اساس این سند تنظیم 

شوند و اگر بنا به بازنگری قانون اساسی باشد، 
باید سند الگوی اسالمی ایرانی پیشرفت برای 
بازنگری قانون اساسی مورد توجه قرار بگیرد

آیت اهلل ابوالقاس��م علیدوست رئیس 
اندیش��کده فقه و حقوق مرکز الگوی 
اس��امی ایرانی پیشرفت، در نشست 
تخصصی بررسی فقهی حقوقی سند 
الگوی پایه اس��امی ایرانی پیشرفت 
بیان کرد: س��ند الگوی پایه اسامی 
ایرانی پیشرفت در یک فرصت کوتاه، 
با عجله و بدون مش��ورت تهیه نشده 
اس��ت و حاصل صدها ساعت بحث و 
گفت وگو اساتید حوزه و دانشگاه است 
و چندین بار پاالیش و خاصه ش��ده 

است.
وی افزود: مرکز الگوی اسامی ایرانی 
پیشرفت، 13 اندیشکده دارد که یکی 

از آنها، اندیشکده فقه و حقوق است، این اندیشکده 
مباح��ث فقهی و حقوقی س��ند را بررس��ی و مورد 
تحقیق قرار می دهد؛ اندیشکده فقه و حقوق وظیفه 
تنظیم س��ند با توجه به مباحث فقهی و حقوقی را 
دارد. رئیس اندیش��کده فقه و حقوق اس��امی بیان 
کرد: تمام آیات و روایاتی که با تنظیم س��ند مرتبط 
بود، استخراج شد و مورد پژوهش قرار گرفته است؛ 
تمام تاش خود را انجام داده ایم که سندی تنظیم 
شود که هم قابل ارائه به مراجع باشد و هم بتوان به 

مسئوالن کشور ارائه داد.
وی ادام��ه داد: در تنظی��م مباحث فقهی و حقوقی 
سند، سعی ش��د طوری عمل شود که کسی نتواند 
از آن ایراد اساس��ی بگیرد؛ زیرا برای این سند بسیار 
تاش شده و صدها صفحه سند پشتیبان تهیه شده 
اس��ت؛ امیدواریم پژوهش��گران و نخبگان با بررسی 
دقیق این سند، نظرات و پیشنهاد های خود را برای 

تکمیل و ارتقا آن ارائه دهند.

همچنین در این جلسه، حجت االسام سیدعلیرضا 
حس��ینی، دبیر اندیش��کده فقه و حقوق اس��امی 
تصریح کرد: در س��ال 138۴ برای اولین بار س��ند 
بیست س��اله چشم انداز کشور تنظیم شد؛ در اغلب 
کشورها سند توسعه وجود دارد ولی در ایران تا آن 

زمان، این موضوع مغفول مانده بود.
وی اضافه کرد: سند چشم انداز 20 ساله، تنها جنبه 
افق س��ند را در نظر گرفته ب��ود و این یک ایراد به 
شمار می رفت؛ بر همین اساس رهبر معظم انقاب 
در سال 1389 برای تکمیل این سند، اولین نشست 

راهبردی با حضور نخبگان کشور را تشکیل دادند.
حجت االس��ام حس��ینی اظهار ک��رد: مقام معظم 
رهبری در س��ال 1390 توجه به موضوع عدالت در 
تنظیم سند را مورد تأکید قرار دادند؛ در پاییز همان 
سال، نشست با موضوع زن و خانواده برگزار شد و در 
نتیجه این نشست ها تصمیم گرفته شد که یک سند 

چشم انداز 50 ساله کشور تنظیم شود.

وی اظهار کرد: مرکز الگوی اسامی ایرانی 
پیشرفت با 13 اندیشکده تأسیس شد که در 
این اندیشکده ها بارش افکار صورت می گیرد 
و سند تنظیم شده، حاصل ایده ها و نظرات 
هزاران نخبه حوزوی و دانشگاهی کشور در 

این اندیشکده ها است.
دبیر اندیشکده فقه و حقوق اسامی گفت: 
سند الگوی اسامی ایرانی پیشرفت با تأکید 
رهبری، یک سند باالدستی بوده و بنا است 
بعد از تصویب، تمام اس��ناد دیگر کشور در 
موضوعات دیگر، بر اساس این سند تنظیم 
ش��وند و اگر بنا به بازنگری قانون اساس��ی 
باش��د، باید س��ند الگوی اس��امی ایرانی 
پیشرفت برای بازنگری قانون اساسی مورد 

توجه قرار بگیرد.

وی تصریح کرد: در س��ند چش��م انداز، بعد از اباغ، 
نظارت درس��تی بر اجرای آن ص��ورت نگرفت، ولی 
سند الگوی پایه پیشرفت، بعد از اباغ، توسط مرکز 
الگوی اسامی ایرانی پیشرفت بر اجرای بند به بند 

آن نظارت  می کند.

آیت اهلل علیدوست: 

در تدوین سند الگو، آیات قرآنی و روایات اسالمی مورد پژوهش و توجه قرار گرفته است
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توقع این بود که دولت بیشتر درگیر این مسئله 
می شد، ولی اگر در آینده چنین الگویی 
بخواهد در قالب سیاست، تدبیر و سازوکارهای 
اجرایی بیاید قاعدتًا نیروی اصلی دولت است 
که می خواهد این کار را انجام دهد

جهت دهی آینده تاریخی خودمان و 
ای��ن حتی یک وظیفه ملی و دینی برای ما اس��ت. 
تأکید مکرر مقام معظم رهبری بر ضرورت طراحی 
الگوی پیشرفت کشور به عنوان نقشه راه، باعث شد 
که یک تکاپوی جدی در میان نخبگان جامعه، چه 
نخبگان دانشگاهی و چه نخبگان دولتی پدید بیاید 
که ما کجای تاریخ ایستاده ایم و می خواهیم در آینده 

چه کار کنیم. 
س��ؤال دیگری ممکن است پیش بیاید که با وجود 
قانون اساس��ی، چشم انداز و سیاست های کلی نظام 
چه نیازی به طراحی الگو هست؟ این پرسش بسیار 
منطقی است. قانون اساسی یک سند حقوقی است 
که مشرف و ناظر بر تنظیم مناسبات عمومی حقوقی 
کشور اس��ت و ذیل حقوق اساسی تعریف می شود. 

چش��م انداز برای یک دوره بیست ساله تنظیم شده 
و سیاست های کلی مسیر را برای یک دوره محدود 
مش��خص می کند و قابل تغییر است. اما سند الگو 
برای این مورد توجه واقع شد که فراتر از همه اسناد 
و در ذیل قانون اساسی برای پنج دهه آینده تدوین 

می شود. 
بنابراین از دو منظر این سند مورد توجه جدی واقع 
می ش��ود، یکی از منظر تئوریک و مبانی نظری که 
می بایس��ت آن را پش��توانه کند، یکی هم از منظر 
عملکردی. از منظر عملکردی این س��ند باید نقشه 
راهی باش��د ک��ه هدف و حرک��ت م��ا را در آینده 

مشخص کند. 
بح��ث دیگر روش ه��ای تدوین الگو اس��ت. یکی از 
روش های مهمی که می توانست کمک کند، مشورت 
نخبگانی و هم اندیشی بود. تاکنون هفت همایش ملی 
در این رابطه برگزار ش��ده و همه آنها مورد تجزیه و 
تحلیل قرار گرفته اند. دوم، پژوهش های کیفی: دقت 
داشته باشید مرکز به دنبال این نبوده که مجدداً در 
خصوص مسائل مورد توجه، پژوهش های جدیدی 
انج��ام دهد. وجود پژوهش های بس��یار زیاد در این 
عرصه ها نیازمن��د فراتحلیل بود. س��وم، روش های 
اس��تنباطی مخصوصاً در بخش مبان��ی نظری که 
روش استنباط از متون دینی مورد توجه جدی واقع 
ش��د. چهارمین منبع، بهره گیری از تجارب گذشته 
بود. برنامه های توس��عه که پیش از انقاب اسامی 
ای��ران تحت عنوان برنامه های عم��ران ملی مطرح 
بود، برنامه ای که در ابتدای انقاب اسامی ایران در 
سال 58 شروع ش��د، برنامه هایی که در کشورهای 
دیگر این کار را انجام می داد مورد توجه واقع ش��د 
و همچنین وضعیت خودمان. در چهار دهه گذشته 
تجربیات خیلی خوبی، اع��م از تجربیاتی ایجابی و 
سلبی داشته ایم، س��لبی از این جهت که ما ناقدانه 

به آنچه که انجام دادیم نگاه کنیم و مسیر صحیح را 
انتخاب کنیم. اگر یک منبع این الگو بخواهد تجارب 
باش��د، مهم ترین خاس��تگاهی که می ت��وان از آن 
استفاده کرد، ساخت دولت و دولتمردان است. توقع 
این بود که دولت بیشتر درگیر این مسئله می شد، 
ول��ی اگر در آینده چنین الگوی��ی بخواهد در قالب 
سیاس��ت، تدبیر و سازوکارهای اجرایی بیاید قاعدتاً 
نیروی اصلی دولت اس��ت که می خواهد این کار را 
انجام دهد. بنابراین باید یک اجماع نخبگانی درون 
دولتی به وجود بیاید، یک حس مشترکی در درون 
ساختار دولت به وجود بیاید که برای اجرا قبول کنند 
که در فرمان مقام معظم رهبری بحث گفتمان سازی 
این است. به هر حال ما به یک عزم ملی نیاز داریم، 
یک تکاپوی ملی و یک غیرت عمومی الزم است که 

این را به سرانجام برساند.
 پ��س از ایش��ان، دکتر اطاعت چنین بیان داش��ت: 
1- پیشنهاد من این است که یک نقد آسیب شناسانه 
از چهل سال گذشته کنیم که نقاط ضعف کجا بوده، 
ایرادات چیست؛ 2- الگوهای دنیا آسیب شناسی شود؛ 
3- بحث دین شناختی، باید مفروض گرفته شوند. ما 
مسلمان هستیم، به ارزش هایی اعتقاد داریم؛ اینها 
 را اصل می گیریم و الزم نیس��ت در س��ند بیاوریم؛ 
۴- یک مسئله این است که ساختار حقوقی نظامی 
که قرار است ما را به اهداف واال برساند چیست؟ یکی 
از الگوهای موجود دنیا، الگوی نظام ریاس��تی است 
که مبتکر آن آمریکایی ها بودند. یک الگو انگلیسی ها 
داش��تند و مبدع آن بودند به نام الگوی پارلمانی یا 
کابینه ای. یک الگو فرانسوی ها طراحی کردند به نام 
نیمه ریاستی- نیمه پارلمانی. پس باید بپرسیم الگو 
و ساختار حقوقی که نظام سیاسی می خواهد با آن ما 
را به پیشرفت و توسعه برساند، می خواهد مشکات 
ایرانی را حل کند و ما را به اعتا برس��اند، چیست؟ 
5- از سوی دیگر الگوی اقتدارگرایی در شرق )چین، 
مالزی، سنگاپور( در رشد اقتصادی و در حوزه هایی 
موفق بوده اس��ت. الگوی سوس��یال دموکراسی در 
کشورهای اس��کاندیناوی )س��وئد، نروژ، دانمارک، 
سوئیس( حاکم است. الگوی لیبرال دموکراسی در 
کشورهای نظام سلطه )آمریکا، انگلیس( حاکم است. 
پس س��ؤال بعدی این که الگوی سیاسی یا ساختار 
سیاس��ی که قرار اس��ت ما را به اهدافمان برس��اند 
چیست؟ 6- همچنین اسام بنیادگرا نماینده تفکر 
طالبان، القاعده، بوکوحرام اس��ت. اس��ام سنت گرا 
معتقد است که در سیاست نباید دخالت کرد. اسام 
سکوالر الگویی است که اآلن در ترکیه اجرا می شود 
و اس��ام اصاح گرا توس��ط برخی متفکران مطرح 
شده اس��ت. پس اگر گفته شود الگوی اعتقادی ما 
اسامی است، این س��ؤال مطرح می شود که کدام 
اسام؟ اینکه می گوییم اسام با کدام تفسیر و کدام 
رویکرد، یک لیس��ت بدهیم و بگوییم این اسامی 
که می گوییم بر اس��اس چه شاخص هایی سنجیده 
می شود. اسامی که ما به آن اعتقاد داریم اسام امام 
علی )ع( است، ببینیم شاخص های اسام امام علی 
)ع( چه بود به آنها عمل کنیم. باید بگویید خروجی 
این سند چیست؟ 7- آیا نظرات منتقد یا مخالف در 

تدوین این الگو حضور داشتند؟ 8- یکی از آسیب ها 
این اس��ت که مدام قانون و برنامه نوش��ته می شود، 
ولی نهایتاً اجرا نشده و کنار گذاشته می شود. موارد 
زیادی هس��ت که بحث های علمی پژوهشی انجام 
ش��ده، به اتکای آنها مجلس برنامه های توس��عه را 
قانون کرده ولی در دولت ها اجرا نش��ده و رها شده 

است. بنابراین باید به فکر ضمانت اجرا بود. 
در ادام��ه دکتر طالبی این نقده��ا و نظرات را بیان 
کرد:. 1- این سند با نگاه سیاستگذارانه نوشته نشده 
است؛ 2- جایگاه حقوقی این الگو مشخص نیست؛ 
ظاهراً قرار بوده بین چشم انداز و قانون اساسی قرار 
بگیرد، ولی برخی از محتواهای آن در ذیل چشم انداز 
اس��ت و برخی ورای قانون اساس��ی؛ 3- کسانی که 
یک س��ند حقوقی می خواهند بنویسند که مبنای 
سیاست گذاری باشد، باید حداقل حقوقدان باشند؛ 
۴- به نظر نمی رسد در مورد اینکه الگوهای کنونی 
چیس��ت و محتوای آنها چیس��ت درس��ت بررسی 
شده باش��د؛ 5- جایگاه افق، رسالت، تدبیر و آرمان 
چیست؟ 6- چیزی که تخصص من بوده و در مورد 
آن نظر دادم مربوط به تدابیر 53 تا 56 می شود. اگر 
م��اک ارزیابی و انتقادی یک متن را س��ه چیز در 
نظر بگیریم، یکی مفید بودن کارکردی اس��ت دوم، 

انسجام درونی بین این چهار بند و با تدابیر دیگر و 
سوم تناظر آن با واقعیت های کنونی که رعایت نشده 
است. این چهار بند در حوزه سیاست خارجی است. 
این چهار بند انس��جام درونی ندارد. به عبارت بهتر 
بی��ن مفاهیم آن تناقض وجود دارد. آیا ما در عرصه 
بین المللی قائل به پیش دستی و پیشگیری هستیم 
یا قائل به بازدارندگی؟ سیاست خارجی ما امت محور 
اس��ت یا دولت محور؟ معی��ار دوم، تناظر با واقعیت 
است. آیا با واقعیت بیرونی جمهوری اسامی ایران 
جور درمی آید یا نه؟ این چهار بند روابط بین المللی 
جمهوری اس��امی ای��ران را به رواب��ط فرهنگی و 
حقوقی تقلیل داده و فاقد جامعیت در بازتاب دادن 
الگ��وی مورد نظر ایران در پیش��برد روابط خارجی 
اس��ت. نکته بعد در مورد مفید بودن کارکردی این 
سند است. این سند تا چه حد به کار وزارت خارجه 
می آید؟ آیا می توانیم به عنوان چراغ راهنمای روابط 
خارجی خودمان از آن استفاده کنیم؟ 7- ما دو الگو 
در دنیا داش��تیم، یکی الگوی سوسیالیستی است و 
یکی الگوی س��رمایه داری. مفروضات این راه س��وم 
چیس��ت؟ 8- مراد از پیشرفت چیست؟ این چیزی 
که در چهار بند اول نوش��ته شده نه پیشرفت، بلکه 

تعالی است. 

بررسی ابعاد بین المللی و امنیتی سند الگو

 
از دو منظر این سند مورد توجه جدی واقع 

می شود، یکی از منظر تئوریک و مبانی نظری 
که می بایست آن را پشتوانه کند، یکی هم از 
منظر عملکردی. از منظر عملکردی این سند 
باید نقشه راهی باشد که هدف و حرکت ما را 

در آینده مشخص کند
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در بخش اصول و ارزش ها و آرمان ها 
هم طراز قانون اساسی است اما در 
بخش ساختاری، حاکمیت بر قانون 
اساسی دارد زیرا ممکن است تا 50 سال 
آینده چندین بار قانون اساسی مورد 
بازبینی و اصالح قرار بگیرد

بررسی سند الگوی اسالمی ایرانی پیشرفت 
در دانشگاه علوم انتظامی امین

ط
رتب

  م
بار

اخ

جلس��ه آشنایی با س��ند الگوی 
اس��امی ایران��ی پیش��رفت ب��ا 
حضور جمع کثیری از اس��تادان 
دانش��گاه علوم انتظامی امین در 

محل این دانشگاه برگزار شد.
در ابت��دای این نشس��ت علمی، 
دکت��ر لطفعلی بختیاری )رئیس 
دانش��گاه عل��وم انتظامی امین( 
ضمن معرفی روند ش��کل گیری 
الگوی اس��امی ایرانی پیشرفت 
به اقدامات س��تاد کل نیروهای 
مس��لح در این زمینه پرداخت و 
اینکه در ستاد کل، کار گروهی 
در این ارتباط تش��کیل شده که 

به جمع بندی مجموع نظرات نیروهای مس��لح، ویرایش و آماده سازی 
آنها می پردازد تا در نهایت آن 
را خدم��ت حضرت آقا تقدیم 

کند.
دکتر بختیاری گفت: دانشگاه 
عل��وم انتظام��ی امی��ن، ب��ه 
بررسی این س��ند به ویژه در 
بع��د امنیتی که رس��الت این 
دانش��گاه اس��ت می پردازد و 

ان شاءاهلل نظرات را به مسئوالن ذی ربط نیز ارائه می کند.
رئیس دانش��گاه علوم انتظامی امین، س��پس به بی��ان کلیاتی درباره 
چگونگی تدوین سند الگوی اسامی ایرانی پیشرفت پرداخت و گفت: 
رویک��رد این س��ند با توجه به افق 50 س��اله، رویکرد تلفیقی اس��ت. 
یعنی هم فرصت محور، تهدیدمحور، هدف محور و هم تأثیرمحور است. 
آینده، به عنوان ادامه گذشته و وضع موجود نباید طراحی شود؛ بلکه 
آینده باید از وضع مطلوب، طراحی و تدوین شود و سپس از آینده به 
وض��ع موجود برگردیم و ببینیم چه باید کرد. اصطاحاً در این س��ند 
باید آینده نگاری هنجاری به  جای آینده پژوهی اکتشافی در نظر گرفته 

شود.
دکتر بختیاری گفت: این س��ند باید در جامعه، خواست عمومی ایجاد 
کند. باید برای ایجاد یک اراده مشترک و برای ایجاد یک تعهد تکلیفی 

و قانونی در همه اقشار مردم، بسیج کننده باشد.
دکتر بختیاری در ادامه اظهار داش��ت: س��ند الگوی اس��امی ایرانی 
پیشرفت باید چش��م انداز مشترک ایجاد کند. سند و الگو، باید قدرت 
انعطاف پذی��ری، قابلی��ت و ظرفی��ت ماندگاری، گ��ذر از تحوالت آتی 
را داش��ته باش��د. همچنین، آرمان گرا ب��وده و ضامن حفظ ارزش های 

اساسی جامعه باشد که این سند چنین ویژگی هایی را دارد.
در پایان، ایش��ان ضمن توصیه به استادان برای مراجعه به وبگاه مرکز 
الگو برای مطالعه اسناد باالدستی و دریافت پاسخ سؤاالت خود در این 

وبگاه، استادان را به مشارکت در این بحث علمی دعوت کرد.
سخنران دوم این نشست علمی، دکتر اسماعیل احمدی مقدم بود که 

ایشان با معرفی کتاب »درآمدی 
ب��ر فراین��د تدوین الگ��وی پایه 
که  پیش��رفت«،  ایرانی  اسامی 
مس��ائل اساس��ی ایران را برای 
ش��ناخت چالش ه��ای پیش رو 
برای تدوین آین��ده مطلوب در 
بردارد، گفت: برای رس��یدن به 
ه��ر مقص��دی گام اول، ارزیابی 
وض��ع موج��ود اس��ت، البته به 
شرطی که در مشکات موجود 

غرق نشویم.
دکت��ر احم��دی مق��دم درباره 
ویژگی های سند الگو گفت: یکی 
از ویژگی های این س��ند، آرمان 
اس��ت که غایت ها را نشان می دهد و بیش��تر از جنس آرزوها است نه 
آرزوهای دس��ت یافتنی، بلکه آرزوهایی که جهت س��از هستند و مثل 
ستاره قطبی مسیر را نشان می دهند. یکی دیگر از مباحث غنی سند، 
بحث مبانی اس��ت که با گ��ذر زمان دچار تغییر و تحول نمی ش��وند. 
مبانی، در بعد جهان بینی، انسان شناس��ی و سایر ابعاد به خوبی تبیین 

شده اند.
او در ادام��ه اظهار کرد: اکنون این س��ؤال مطرح اس��ت که آیا س��ند 
الگوی اس��امی ایرانی پیشرفت، بر قانون اساسی )به عنوان یک سند 
باالدس��تی( حاکمیت دارد یا ذیل قانون اساس��ی قرار می گیرد؟ و در 
جواب گف��ت: در بخش اص��ول و ارزش ها و آرمان ه��ا هم طراز قانون 
اساسی اس��ت اما در بخش ساختاری، حاکمیت بر قانون اساسی دارد 
زیرا ممکن اس��ت تا 50 س��ال آینده چندین بار قانون اساس��ی مورد 
بازبینی و اصاح قرار بگیرد )البته باز هم نه در سطح آرمان ها و اصول، 

زیرا آرمان رسیدن به مرحله تمدن اسامی است(.
دکتر احمدی مقدم گفت: اگرچه این سند در بخش آرمان ها حرف های 
خوب و ریش��ه داری زده اس��ت، ولی به مرور که به س��طوح پایین تر 
می رسیم، مخصوصا به تدابیر، جای بحث بیشتری دیده می شود. االن 
ما برنامه ای را که می نویس��یم خیلی تعهدی به اجرای آن نداریم، 50 
س��ال بعد چند نس��ل عوض خواهد ش��د. بنابراین چطور می خواهیم 
آینده را متعهد به س��ندی کنیم که االن آن را نوش��ته ایم؟ در نتیجه 
نبای��د جنس این س��ند تجویزی از باال به پایین باش��د، بلکه باید هم 
از ب��اال ب��ه پایین، هم از پایین به باال باش��د. از همه طرف، باید دارای 
یک بافتی باش��د که همه اجزای آن به هم متصل باشند. باید عمق و 

نهادینه ای در سند باشد که در اثر گذر زمان رد نشود.
دکتر احمدی مقدم در ادامه گفت: با مطالعه این سند مشخص شد که 
بحث امنیتی و دفاعی در 56 تدبیر این سند، بسیار بی رنگ دیده شده 
و خاء موجود کامًا مش��هود است. بنابراین الزم است اساتید دانشگاه 
به این موضوع پرداخته و پیش��نهادهای خود را ارائه دهند. این س��ند 
بسیار مهم است و مسائل اساسی باید در آن مورد توجه قرار گیرد، در 
نتیجه انتظار می رود که اساتید دانشگاه به دست اندرکاران این موضوع 

کمک فکری نمایند.
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راجع به بند 41 از بخش تدابیِر سند 
الگوی اسالمی ایرانی پیشرفت "اعتالی 
منزلت و حقوق زنان و ارتقای جایگاه 
اجتماعی و فرصت های عادالنه آنان و 
تأکید بر نقش مادری" بیش از یک سال 
است که محققین بحث کرده اند و افکار 
مختلف حتی اسناد سایر کشورها را هم 
دیده اند و نهایتًا اوال بر اساس اقتضائات 
اسالم و ثانیًا بر اساس اقتضائات ایران این 
بخش از سند تنظیم شده است.

رئی��س  علیدوس��ت  آی��ت اهلل 
اندیش��کده فقه و حقوق اسامی 
ایرانی  اس��امی  الگ��وی  مرک��ز 
پیش��رفت در نشس��تی ک��ه در 
البرز ب��ه میزبانی مرکز  اس��تان 
مدیری��ت ح��وزه علمیه اس��تان 
البرز با موضوع “سومین نشست 
تخصصی الگوی اس��امی ایرانی 
پیش��رفت با نگاه ب��ه بیانیه گام 
دوم” برگزار ش��د خاطر نش��ان 
کرد: به نظر می رسد این نشست 
که به “مقایسه و مقارنه بین سند 

الگوی اسامی ایرانی پیش��رفت و بیانیه گام 
دوم” می پ��ردازد برای اولین بار اس��ت که در 

کشور انجام می شود.

عضو محترم جامعه مدرسین حوزه علمیه قم 
در ادامه افزود: به نظر من با توجه به محتوای 
بیانیه و سند الگو، بین این دو رابطه متقابلی 
وجود دارد و فرهیختگانی که می خواهند سند 
الگو را تنظیم کنند باید با توجه به بیانیه گام 
دوم ای��ن کار را انجام دهند و نمی توانند فارغ 
از محت��وای بیانیه عمل کنند و دس��ت آخر 
پس از لحاظ بیانیه و تنظیم س��ند الگو، باید 
برگردند و ابهام��ات بیانیه را بر طرف و آن را 

برای اجرایی شدن نزدیک کنند.
مدرس درس خارج فقه و اصول حوزه علمیه 
قم ضمن تأکید بر برگزاری جلساتی حمایتی 
از بیانیه گام دوم، اکتفا به این دست حرکت ها 
را نه��ی ک��رده و چنین گفت: م��ن در درس 
خارج درباره بیانیه گام دوم س��خنی داش��تم 
که البته برخی مطابق معمول ش��یطنت هایی 

داش��تند. البته اینک��ه بای��د تجمعاتی برای 
بیانیه برگزار ش��ود و افرادی پشتیبانی کنند 
کار خوبی اس��ت مانند نشست بسیار و به جا 
و محترم��ی که در فیضیه برگزار ش��د. اینکه 
برخی از خبرگزاری ها گفتند که فانی گفته 
}ای��ن تجم��ع{ کار لغوی اس��ت. هرگز من 

نگفتم.
آنچه مهم اس��ت پرداختن به محتوای بیانیه 
است؛ آن هم نه اینکه مثًا رهبر معظم انقاب 
بر استقال و استفاده از ظرفیت داخل تأکید 
کرده اند، حاال ما فقط بیاییم ش��روع کنیم در 
عظمت اس��تقال و استفاده از ظرفیت داخل 
سخن بگویم یا احیاناً یک سند قرآنی و روایی 
پیدا کنیم؛ به نظر من این کارها ش��ده است. 

این آن مطلبی بود که من آنجا گفتم.
به نظر م��ن اآلن باید فرهیختگان و صاحبان 
اندیش��ه ف��ارغ از هیاه��و و ف��ارغ از برخ��ی 
احس��اس ها مثًا اس��تقال را دقیقاً تفس��یر 
کنند. ب��ه عنوان مثال اآلن کش��ور ما درگیر 
بح��ث پیوس��تن یا نپیوس��تن به این س��ند 
می باشد. عده ای موافق و عده ای مخالف اند و 
این دو، گاه همدیگر را به یک س��ری مسائل 

متهم می کنند که شاید دور از اخاق باشد.
دلیل این نزاع این اس��ت که: ما با حفره های 
نظری و تئوری��ک مواجهیم که اینها را دقیق 
بررس��ی نکرده ایم. اینکه چ��ه حرکتی موافق 
اس��تقال اس��ت جای بحث دارد و اینکه اگر 
اس��تقال کش��ور با منافع اقتصادی کش��ور 
ناهمس��و بود چه باید کرد؟ و سؤاالتی از این 
دس��ت. این بحث ها دیگر جایش در خیابان و 

امثال ذلک نیست.

این استاد فقیه در ادامه در قالب 
مثالی دقت و اهمیت باالی سند 
الگ��و را چنی��ن بیان ک��رد: االن 
همین س��ند الگو که حدود 10 
صفحه است؛ اسناد پشتیبان آن 
باالی ده هزار صفحه است، صدها 
پژوهش��گر روی آن کار ک��رده و 
هزاران س��اعت فکر پشتوانه آن 
می باشد. مثًا راجع به بند ۴1 از 
بخش تدابیِر سند الگوی اسامی 
ایرانی پیش��رفت “اعتای منزلت 
و حق��وق زن��ان و ارتقای جایگاه 
اجتماع��ی و فرصت های عادالنه آنان و تأکید 
بر نقش مادری” بیش از یک س��ال است که 
محققی��ن بحث کرده اند و افکار مختلف حتی 
اس��ناد سایر کش��ورها را هم دیده اند و نهایتاً 
اوال بر اساس اقتضائات اسام و ثانیاً بر اساس 
اقتضائات ایران این بخش از سند تنظیم شده 

است.
این استاد در ادامه عنوان کرد: به عنوان مثال 
راج��ع به نقش زن، ما با یک اندیش��ه مواجه 
نیستیم. از طرفی تفکر فمنیست های رادیکال 
را داریم و از س��ویی- حت��ی میان آنان که از 
درون ش��ریعت و به نام دی��ن حرف می زنند 
اختاف دیدگاه داریم- هم کس��انی را داریم 
که سپردن یک وزارتخانه یا یک پست در حد 
فرمان��داری را، از باب والیت می دانند و چون 
والیت زن را دارای اشکال می بینند، اعتراض 
می کنند و هم متفکرانی داریم که بر اس��اس 
اس��ناد و ادله ای تا ح��د مرجعیت را برای زن 
جایز می دانند )که به نظر من نباید جس��ارت 

و بی احترامی کرد(.
باالخره آیا کش��ور باید همین طور بماند؟ این 

استخوان الی زخم بماند؟
خب کشور که نمی تواند این طور باشد. کشور 
باید به یک سندی برسد که آن سند همیشه 

حرف آخر و فصل الخطاب باشد.
بیانی��ه گام دوم می تواند چراغی باش��د برای 
تنظیم اسناد و اسناد می تواند بندهای بیانیه 
را ب��ه طور ش��فاف در یک نظ��ام آرام علمی 
تبیین و به اجرا نزدیک کند. این است رابطه 
متقابل بین سند الگوی پیشرفت و بیانیه گام 

دوم.

نشست تخصصی الگوی اسالمی ایرانی پیشرفت 
با نگاه به بیانیه دوم انقالب
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گزارش اجمالی نشست
کارگروه اقتصادی اندیش��کده عدالت در نشس��ت پنجم س��الیانه خود در مرکز 
الگوی اسامی ایرانی پیشرفت در دو نوبت نشست علمی به نقد و بررسی اصول 
راهبردی و تدابیر سند الگوی پایه  اسامی ایرانی پیشرفت پرداخت. این نشست 
با حضور صاحبنظران و اندیشمندان حوزه عدالت اقتصادی برگزار شد. نشست 
نخست به بررسی و نقد اصول راهبردی عدالت اقتصادی پرداخت و در نشست 

دوم بر نقد و بررسی تدابیر سند الگوی پیشرفت تمرکز شد.
1. در نشست نقد اصول راهبردی مقاله ای با عنوان ذیل مورد نقد و بررسی قرار 

گرفت:
الف. اصول راهب�ردی عدالت در 
عرصه های اجتماعی و اقتصادی  
ب��ا ارائ��ه دکت��ر عیوضل��و و آق��ای 
مصطف��وی؛ هیئت علمی دانش��گاه 
امام صادق )ع( و دانش��جوی دکتری 

اقتصاد 
2. در نشست دوم که به آسیب شناسی و نقد تدابیر سند الگوی پایه اختصاص 

یافته بود، دو مقاله ذیل مورد بررسی قرار گرفت:
الف. “نقدی بر رویکرد تدابیر سند الگوی پایه” با ارائه دکتر خاندوزی هیئت 

علمی دانشگاه عامه طباطبائی )ره(
ب. “درآمدی بر اصول راهبردی و تدابیر پیش�نهادی عدالت بین نسلی 
در سند الگوی ایرانی اسالمی پیشرفت” با ارائه دکتر مرتضوی هیئت علمی 

دانشگاه رضوی مشهد
نشست اول: اصول راهبردی

در نشست اول اندیشه ورزی کارگروه اقتصادی اندیشکده عدالت، یک مقاله ارائه 
و توسط ناقدین و پژوهشگران مورد بررسی قرار گرفت. رئوس مطالب مقاالت به 

همراه نقطه نظرات ناقدین از این قرار است:
اصول راهبردی عدالت در عرصه های اجتماعی و اقتصادی

ارائه: دکتر حسین عیوضلو )عضو هیئت علمی اقتصاد دانشگاه امام صادق )علیه 
السام( و آقای مصطفوی ) دانشجوی دکتری اقتصاد و عضو مرکز رشد دانشگاه 

امام صادق )علیه السام(
چکیده ارائه:

اصول راهبردی عدالت اصولی هستند که زمینه ساز تولید راهبردها در عرصه های 
اقتصادی و اجتماعی می باشند. 

در این مقاله تمرکز توجه ما به فرآیند نیل به تحلیل راهبردی و نحوة اقامة عدل 
در جامعه معطوف می شود. به همین منظور قبل از همه دستیابی به اصول تحلیل 
راهبردی مهم است که بر اساس آن فرایند تحلیل و نحوة اقامة عدل قابل بحث 
و بررسی خواهد بود. به نظر نگارنده اصول راهبردی عدالت ریشه در ویژگی های 
مفهومی عدالت دارد. هر حکمی راجع به ویژگی مفهومی عدالت قائل باشیم، در 
عرصه راهبردی نیز همان حکم تسری دارد. برای مثال چنانچه عدالت را مفهومی 
فطری و قبل دینی بدانیم به این معنا است که عدالت از سوی انسان ها قابل فهم 
و تفس��یر است، بر این اس��اس در حوزه راهبردی نیز به انسان ها اجازه داوری و 
اظهار نظر داده می شود و بنابراین به طور طبیعی داوری آنان معتبر تلقی شده 

کز
مر

ار  
خب

ا

 
هر گونه راهبرد و سیاست اجرایی در 
عرصه عدالت منوط به 
شناخت اصول مبنایی عدالت است

اصول راهبردی عدالت و بررسی تدابیر سند الگوی پایه
نشست اندیشه ورزی عدالت اقتصادی )بخش اول(

اصول راهبردی عدالت اقتصادی و بررسی تدابیر سند الگوی پایه

اشـاره
اندیشکده عدالت مرکز الگو در تکمیل مراحل نظریه پردازی عدالت اجتماعی و بررسی، ارتقاء و تکمیل مبحث 
عدالت در اصول راهبردی و تدابیر سند الگوی پایه، »پنجمین نشست هم اندیشی سالیانه صاحب نظران و 
پژوهشگران عدالت« خود را با موضوع »اصول راهبردی عدالت و بررسی تدابیر سند الگوی پایه« با حضور 
صاحب نظران و پژوهش�گران حوزه عدالت، در قالب چهار نشست اندیش�ه ورزی در مرکز الگو برگزار کرد. 
این نشست علمی با حضورتعدادی از صاحب نظران و پژوهشگران حوزه عدالت و ارائه 13 مقاله تخصصی در 
محورهای موضع مذکور در قالب 4 نشست اندیشه ورزی بخش های چهارگانه؛ اجتماعی، اقتصادی، سیاسی 

و فرهنگی برگزار شد.
اینک گزارش مختصر »نشست اندیشه ورزی عدالت اقتصادی«، در جلسات صبح و عصر  به استحضار می رسد

و گزارش های علمی سه نشست اندیشه وزی دیگر در شماره های بعدی ماهنامه منتشر خواهد شد.
مسئول نشست: آقای دکتر حسین عیوضلو

دبیر نشست: آقای علی مصطفوی ثانی
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و م��ورد توج��ه واقع 
می شود.

اصول در  از  منظ��ور 
اینجا مجموعه اصول 
به  راهنما اس��ت که 
سخت  هسته  عنوان 
عدال��ت  مفهوم��ی 
شناخته می شوند. این 
اص��ول از ویژگی های 
ماهوی مفهوم عدالت 

مش��تق می شوند و قابلیت تعمیم به حوزه های راهبردی و عملیاتی را دارند. به 
بیان دیگر، طراحی هر گونه راهبرد و سیاست اجرایی در عرصه عدالت منوط به 

شناخت اصول مبنایی عدالت است.
در هر حال فرضیه مهم در این خصوص این اس��ت که کش��ف اصول راهبردی 
عدالت ریش��ه در اصول اساس��ی عدالت دارد و راهبردهای عدالت الزم است از 
جوهرة مفهومی عدالت مش��تق ش��وند و البته نکته مهم این است که بر اساس 
الزامات روش شناس��ی، اصول عدالت باید به نحوی تنظیم شوند که دارای توان 

الزم برای تبیین وضعیت ها و تعمیم به مصادیق مختلف را داشته باشند.
اصول عدالت در جامعه اسالمی

1. اصل مساوات در برخورداری از حقوق انسانی
2. اصل رفاه اجتماعی

3. اصل شرایط برابر در فعالیت اقتصادی
۴. اصل رقابت/ فضاي عادالنه

5. اصل تبعیت نمو از اصل
6. اصل قوام

7. اصل عدم اتاف
8. اصل استحقاق و شایستگی

9. اصل الحاق
10. اصل توانمندسازی
11. اصل متن و زمینه

راهبردهای ایجابی برای اقامه و توسعه عدالت )کمربند حفاظتی(
1. راهبرد اول: 

اج��رای عدالت در س��طح کان جامعه با رعایت ترتیب اصول انجام می ش��ود: 
پیشینی، فرایندی و پسینی

2. راهبرد دوم
رعایت منافع جمعی همزمان با رعایت منافع فردی انجام می یابد. به بیان دیگر، 
وضعیت عدالت به نحوی است که نه فرد از میان می رود و نه جمع، بلکه به هر 

دو اصالت داده می شود.
3. راهبرد سوم

قبل از بررسی عادالنه بودن وضعیت های مورد بررسی، از ابتنای به حق داشتن 
مالکیت ها اطمینان حاصل کنید )مشروعیت تملک(.

چنانچه مشروعیت تملّک احراز شد مشروعیت انتقاالت را بررسی کنید.
در مرحله سوم مشروعیت جهت را بررسی کنید.

4. راهبرد چهارم
چنانچه زمینه الزم برای اجرا و اقامه عدالت در جامعه فراهم نیست؛

1- در مرحله اول اعتقاد و باور مردم را تقویت کنید
2- در محافل تخصصی حوزه های علمیه و دانشگاه ها اصول و معیارهای عدالت 

فرهنگ سازی شود
در محافل تخصصی و اجرایی کشور ممیزی عدالت نهادسازی شود.

نقد و پیشنهاد نسبت به این ارائه:
1. ب��ا توجه به اینکه نظریه فلس��فه علم الکاتوش برآم��ده از مبانی و چارچوب 
محتوایی متناسب با فضای علوم انسانی اسامی نیست و همچنین ناکارآمدی 
این نظریه در مقام عمل هم به اثبات رسیده است، به نظر می رسد که استفاده از 
این روش شناسی برای ساخت نظریه در فضای اسامی به خصوص بیان اصول 

راهبردی عدالت اقتصادی، مناسب نیست.
2. با توجه به اصولی که برای عدالت اجتماعی در این مقاله ذکر ش��ده اس��ت، 
می توان گفت که این اصول اوال نیازمند طبقه بندی و رتبه بندی است، همچین 
بعضی از این اصول با یکدیگر همپوشانی دارد به عنوان مثال می توان گفت که 

اصل شایسته ساالری 
ب��ا اص��ل رقاب��ت را 
یکدیگر  ب��ا  می توان 
تنها  و  نم��ود  تلفیق 
یک اصل برای این دو 

مورد ذکر گردد.
نشسـت دوم: نقـد 

تدابیر سند الگو
اول  نشس��ت  در 
اندیشه ورزی کارگروه 
اقتصادی اندیش��کده عدالت، دو مقاله ارائه و توسط ناقدین و پژوهشگران مورد 

بررسی قرار گرفت.
رئوس مطالب مقاالت به همراه نقطه نظرات ناقدین از این قرار است:

مقاله اول: نقدی بر رویکرد تدابیر سند الگوی پایه 
با ارائه: دکتر احسان خاندوزی )عضو هیات علمی دانشگاه عامه طباطبایی )ره((

خالصه ارائه:
نقد 1: به رسمیت نشناختن مسئله تزاحم در الگو

مهم ترین چالش پیشروی سیاست گذاران تزاحم های موجود در مقام اجرا است 
که نیاز دس��تگاه حل مس��ئله برای حل این تزاحم ها هس��تیم و الگو مهم ترین 

گره گشایی آن در حل تزاحم ها است.
نقد 2: عدم توجه کافی به چگونگی ها

تدابیر اساس متکفل »چگونگی«ها است؛ یعنی می بایست صحبت از چگونگی 
انجام کند، اما در سند الگو صرفا به بیان ایده آل ها )عدالت مالیاتی، تحقق عدالت 
در بانکداری، توقف خام فروشی، کاهش شدت مصرف انرژی( بسنده شده است.

بخشی از این مشکل به ضعف چارچوب معرفتی پژوهشگاه باز می گردد )به طور 
خاص مختصات اندیشه حجت االسام دکتر رشاد(.

نقد 3: معضل التزام سیستم حکمرانی به هر الگو
الگوی حکمرانی کشور ما ملتزم به هیچ الگوی حکمرانی نیست و کاما غیرقابل 
پیش بینی است و کشور از عدم حاکمیت قانون و سیاست گذاری غیرپاسخگویی 

رنج می برد.
نقد 4: غفلت از نقش بروکراسی و انگیزش کنشگران و بروکرات ها

نقد 5: نادیده گرفتن وابستگی به مسیر و نیاز به الگوی گذار
پیشنهادها:

انتخاب میان نگارش یک الگوی پیشینی تفصیلی یا کشف تدریجی گام 
بعدی الگو پس از کاربست گام های قبلی

نقدها و پیشنهادهای ناظر به ارائه دوم:
آقای دکتر شمسی:

با توجه به رشته بنده که مدیریت است و با توجه به ساختار علم اصول مدیریت 
یعنی برنامه ریزی، سازمان دهی فرماندهی نظارت و کنترل: می توان گفت که در 
این سند الگو این ساختار و اصول که می باید متناسب با یکدیگر و پشت سر هم 
می بایست ذکر شوند، مورد توجه قرار نگرفته است و باید در سندنویسی توجه 
داش��ت که سندنویسی می بایست بر مبنای آسیب شناسی اسناد گذشته انجام 
گیرد؛ هم اکنون 6 برنامه توس��عه و ده ها س��ند جامع و باالدستی نوشته شده 
است، اما تقریبا هیچ کدام اجرایی نشده است و نیاز است تا الگوی پایه بر مبنای 
آسیب شناسی از این اسناد نوشته شود، حال آنکه این سند هیچ آسیب شناسی 

از دالیل عدم تحقق اسناد دیگر در کشور ارائه نمی دهد.
دکتر قریب از گروه اقتصادی تدبیر:

چند محور در مورد نقد دوم دکتر خاندوزی می بایست اضافه شود، هیچ رابطه 
یک به یک و متناظری بین آنچه در افق ذکر ش��ده و آنچه در تدابیر آمده ذکر 
نشده است. متاسفانه مشخص نیست ناظر به کاهش یا حذف فقر چه تدبیری 
در نظر گرفته شده، تدابیر دسته بندی نشده است و همچنین تعداد تدابیر زیاد 
می باشد. همچنین مشخص نیست که ماک در نظر گرفته شده برای کشور برتر 
در آسیا و جهان چیست و معیار تصمیم گیری شده در این زمینه چیست؟ آیا 10 
تدبیر اول این سند از جنس تدبیر هستند؟ آیا این سند بر مبنای آینده شناسی 
و آینده پژوهی نگاشته شده است؟ و آیا این الگو، سند آینده پژوهی خاصی دارد؟ 
باید این س��ند مش��خص کند که می خواهد از آینده به حال بیاید یا از حال به 
آینده برود؟ این الگو، از حال به آینده حرکت می کند و مسائل حال را به آینده 

تعمیم می دهد.
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این تک نگاش��ت نوش��ته دکت��ر علی اکب��ر ایزدی ف��رد و دکتر 
س��یدمجتبی حسینی نژاد می باشد که در س��ال 1395 و 1۴5 
صفحه توسط مرکز الگوی اسامی ایرانی پیشرفت منتشر شده 

که در زیر خاصه ای از آن آورده شده است:
با توجه به اینکه الگوی اسامی ایرانی پیشرفت بر اساس اصول 
معرفت شناختی و هستی شناختی اسام و در چهارچوب حقوق 
و اخاق اس��امی به تحلیل وضعیت موجود ای��ران می پردازد، 
می ت��وان گف��ت: الگوی اس��امی ایران��ی پیش��رفت محصول 
اسامی س��ازی علوم انس��انی است و اسامی س��ازی این علوم 
مقدمه الزم برای تدوین این الگوست. در این میان نقش اساسی 
فضای مجازی و اینترنت در پیش��رفت بر کسی پوشیده نیست 
و اهمی��ت اینترنت و فضای مجازی را می توان در یک نگاه کلی 
در امکانات ش��هر الکترونیک که از مصادیق بارز پیش��رفت یک 

کشور شمرده می شود، خاصه نمود. بر این اساس با توجه به نقش بنیادی فضای 
مجازی و اینترنت در پیشرفت، الزم است مباحث فقه الکترونیک در الگوی اسامی 
ایرانی پیشرفت و ارتباط بین آن دو مورد بحث و کنکاش قرار گیرد تا حکم شرعی 
اعمال در فضای مجازی و شهر الکترونیک روشن گردد. البته تفصیل بیشتر محور 
اصل��ی این تحقی��ق و تبیین آن، در آینده در ضمن فص��ل اول و دوم خواهد آمد. 
نقش فناوری ارتباطات و اطاعات از جمله اینترنت در توسعه علوم و فنون، بدیهی 
و انکارناپذیر اس��ت و می توان گفت که شبکه جهاني اینترنت و فضاي مجازي که 
محصول عملکرد آن اس��ت، نماد پیشرفت علم و فناوری است. کارکردهای مثبت 
اینترنت را می توان در محورهایی چون: دانش و کس��ب مهارت های جدید، رش��د 
اقتصادی، رش��د فرهنگی، هم گرایی اجتماعی خاصه نمود. بر این اساس تشکیل 
دولت الکترونیک در زمینه پیش��رفت کش��ور، از ضروریات اس��ت. از طرفی عاوه 
بر تدوین قوانینی مناس��ب در جهت تحقق دولت الکترونیک، الزم اس��ت قوانین 
ویژه ای متناسب با نیازها و ویژگی های هر شهر الکترونیک چون: قوانین مربوط به 
جرائم الکترونیکی، حریم خصوصی، جریان آزاد اطاعات، حقوق مصرف کنندگان 
و قوانین تجارت الکترونیک، تدوین و تنظیم گردد. با توجه به اینکه قوانین کشور 
ما مس��تفاد از فقه اسامی اس��ت، قانون گذار باید این قوانین را مطابق ضوابط فقه 
اس��امی وضع نماید. از اینجا است که اهمیت فقه الکترونیک نیز روشن می شود. 
نی��ز عاوه بر اهمیت فقه الکترونیک در حوزه حقوقی و قانونی ش��هر الکترونیک، 
تمامی افراد همان طوری که در فضای س��نتی، به ناچار باید حکم ش��رعی اعمال 
خ��ود را بدانند و با در نظر گرفتن حکم تکلیفی وضعی آن اقدام نمایند، همچنین 
در فض��ای مجازی نیز، تمامی کاربرانی که وارد عرصه اینترنت می ش��وند، چاره ای 
ندارد جز اینکه که حکم شرعی اعمال خود را بدانند تا اینکه آگاه به وظایف شرعی 
خود در فضای مجازی باشند و بر حسب حکم تکلیفی و وضعی آن عمل مورد نظر 

اقدام نمایند، بنابراین چاره ای نیست که میزان و معیار و مبانی 
حکم ش��رعی آن اعمال شناسایی ش��ود. در نتیجه اهمیت فقه 
الکترونیک عاوه بر حوزه حقوقی و قانونی، بیش از هر چیزی در 
حوزه ش��ریعت اسام و شناسایی حکم شرعی تکلیفی و وضعی 
اعمال و رخدادهای واقع در فضای الکترونیکی و مجازی، ظاهر 
می ش��ود. ش��یوه کار نگارندگان در تدوین این تحقیق، مراجعه 
مستقیم به منابع کتابخانه ای و نرم افزاری بوده است. در استفاده 
از منابع ابتدا مطالب مربوط، به دقت مورد مطالعه قرار گرفته و 
آنگاه آنچه قابل استفاده بوده یادداشت شده و سپس یادداشت ها 
م��ورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته اند که در نهایت بعد از تجزیه 
و تحلیل به شکل حاضر در آمده است. روش تحقیق به صورت 
تحلیل محتوا و از باب عمیق شدن در مسئله و جواب از اشکاالت 
و مناقشات مقدر است. همچنین با توجه به اینکه اصل مسئله به 
کارگیری اینترنت در الگوی اسامی ایرانی پیشرفت، متوقف بر دسته بندی مصادیق 
استفاده از اینترنت و تبیین حکم وضعی و تکلیفی آنها است، لذا ما در این تحقیق، 
پس از دسته بندی مصادیق استفاده از اینترنت به دسته های مثبت و منفی، قبل از 
بیان حکم وضعی و تکلیفی آنها، به صورت خاصه بعضی از آن مصادیق را نامبرده 

و به تبیین ماهیت آنها می پردازیم. سؤاالت اساسی در این تحقیق عبارت اند از:
 مراد از فقه الکترونیک چیست؟ 

 مفهوم الگوی اسامی ایرانی پیشرفت چیست؟ 
 ارتباط بین فقه الکترونیک و مفهوم الگوی اسامی ایرانی پیشرفت در چیست؟ 

 ماهیت فقه الکترونیک چیست؟ 
 ادله مشروعیت فقه الکترونیک )دالیل حکم وضعی و تکلیفی در فقه الکترونیک( 

چیست؟ 
 دلی��ل بر ض��رورت و وجوب امر به معروف و نه��ی از منکر در فضای مجازی به 

عنوان یکی از مصادیق بارز در الگوی اسامی ایرانی پیشرفت چیست؟ 
 مراتب امر به معروف و نهی از منکر در فضای مجازی به چه نحوی است؟ 

این تحقیق با در نظر گرفتن سؤاالت فوق، طی چهار فصل به شرح زیر تدوین شده 
اس��ت: در فصل اول، از مفاهیمی همچون: فقه الکترونیک، الگوی اس��امی ایرانی 
پیشرفت و ارتباط بین فقه الکترونیک و الگوی اسامی ایرانی پیشرفت، در طی سه 
گفتار بحث شده است. در فصل دوم، ماهیت فقه الکترونیک و تطبیق حکم تکلیفی 
و وضعی بر مصادیق الکترونیکی، در طی دو گفتار مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته 
است. در فصل سوم مبانی و ادله مشروعیت فقه الکترونیک در طی دو گفتار مورد 
نقد و بررسی قرار گرفته است. در فصل چهارم از ضرورت و وجوب امر به معروف و 

نهی از منکر در فضای مجازی در طی دو گفتار بحث می شود.

فقه الکترونیک در الگوی اسالمی ایرانی پیشرفت

جلوه های معنوی حضور گسترده مردم در کمک به سیل زدگان

شت
نگا

ک 
ی ت

عرف
م

برگزاری اولین جلس��ه اندیشکده معنویت در س��ال 1398 مصادف با وقوع سیاب های 
کم س��ابقه در اقصی نقاط کش��ور عزیزمان بود که از ابعاد مختلف قابل مطالعه و بررسی 
می باشد. حجت االسام دکتر آذربایجانی رئیس اندیشکده معنویت ضمن تبریک میاد 
فرخن��ده حضرت بقیه اهلل االعظم، امام زم��ان )عج( و دعا برای ظهور آن مصلح و منجی 
آخرالزمان، به بیان مش��کات ناشی از سیل و جلوه های حضور پرشکوه مردم پرداخت و 
به استناد بیان سعدی که گفت: دو چیز طیره عقل است دم فروبستن/ به وقت گفتن و 
گفتن به وقت خاموشی، اظهار داشت: امیدوارم کسانی که مصدر امور هستند و کاری از 
آنها ساخته است، از خدمت گزاری دریغ نکنند. ایشان در ادامه به بیان مشکات ناشی از 
سیل اخیر در اقصی نقاط کشور پرداخت و اظهار داشت: باران مظهر رحمت الهی است؛ 
به ویژه اینکه کش��ور طی سال های گذش��ته دچار کمی نزوالت آسمانی و خشک سالی 
بوده اس��ت. از این جهت باران امسال موجب بهبود سفره های آبی و زنده شده تاالب ها، 
پر شدن سدها و ذخایر آبی و امثال آن شده که جای شکر فراوان دارد. اما همین بارانی 
که مظهر تام و تمام رحمت الهی است، به دلیل عدم مدیریت صحیح، موجب تخریب ها 
و تحمیل خسارت های فراوان نیز شده است که غفلت از آن روا نبوده و شایسته است به 
دقت به مطالعه ریشه ها، علل و عوامل انسانی و زیرساخت های آن پرداخته شود. رئیس 
اندیشکده معنویت در فراز دیگری از بیانات قبل از دستور گفت: همیاری و همدلی مردم 
با س��یل زدگان مظهری از لطف الهی بود که در عالی ترین شکل جلوه گر شد و نیروهای 
مردمی در کنار دولتمردان به شیوه جهادی به یاری سیل زدگان شتافتند و از بذل جان 
و مال خود دریغ نکردند. این پتانسیل معنوی و همیاری مردم که نشان از درهم تنیدگی 

و روح مشترک آنان و وجود الیه های عمیق و زالل معنویت در کنش های انسانی است، 
بن مایه هایی برای بحث و بررسی بیشتر در اندیشکده معنویت نیز می باشد که الزم است 
در جای مناسب به آن پرداخته شود. دکتر آذربایجانی در بخش دیگری از سخنان خود 
ب��ه بیان ضرورت برخورد علمی با پدیده های طبیع��ی پرداخت و گفت: بهره نگرفتن از 
فناوری جدید و پیش بینی نکردن چنین رویدادهایی و جدی نگرفتن هشدارها نیز بحث 
دیگری اس��ت که الزم است دانشگاه ها و متولیان رشته های مختلف تحصیلی و متولیان 
فرهنگی کش��ور به آن توجه کنند. کمترین انتظار در چنین رویدادی، برخورد علمی با 
پدیده های طبیعی و پیشگیری از خسارت های آن است. در شرایطی که وقوع سیاب در 
بعضی از مقاالت علمی سال 1396 پیش بینی شده، چرا باید دست روی دست گذاشت 
و به س��ادگی از کنار آن گذشت. در حال حاضر سازه های بسیار مناسب و مقاومی برای 
سیل بندها وجود دارد که استفاده از آن می توانست خسارت ها را کاهش دهد؛ اما جای 
بسی تأسف است که چنین رفتاری به معنی نادیده گرفتن یافته های علمی است. همگان 
می دانیم که یکی از خصوصیات علم، قدرت پیش بینی است که در سیل اخیر و پدیده های 
مشابه دیگر بهره چندانی از آن برده نشد. ایشان در فراز پایانی بیانات خود ضمن تشکر از 
دولت، ارتش، سپاه پاسداران، بسیج و نیروهای مردمی که با همه توان به صحنه آمدند، 
اظه��ار امیدواری کرد اکنون همه ما باید از ح��وادث پیش آمده درس بگیریم و با اتکال 
به حض��رت حق و با بهره گیری صحیح از ظرفیت های بیکران مادی و معنوی مردمی و 
استفاده از آخرین دست اوردهای علمی، بر پیش بینی و پیشگیری چنین حوادثی اهتمام 

ورزیم و کشور را در مواجهه با چنین رویدادهایی مقاوم تر کنیم.
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این کتاب اثر دکتر مهدی اس��ام پناه و دکتر اصغر هادوی کاش��انی اس��ت که 
در س��ال 1397 توس��ط منشور سمیر در 530 صفحه منتش��ر شده که در زیر 

خاصه ای از کتاب آورده شده است:
اندکی بیش از نیم قرن می گذرد که توس��عه به مثاب��ه یک هدف راهبردی در 
دستور کار اغلب دولت ها و حکومت ها قرار گرفته است؛ اما به دلیل تفاوت های 
فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی، همه آنها به نتایج واحدی دست نیافتند. 
به ط��وری که تعدادی از این کش��ورها در نتیجه پیاده س��ازی و اجرای چنین 
نظریه هایی به توس��عه مورد انتظار خود که دس��تیابی به رفاه مطلق مادی بود، 
جامه عمل پوش��اندند و در مقابل، تعداد قابل توجهی از کش��ورها نیز به دلیل 
پیروی از نسخه های تجویزی، نه تنها رفاه مورد انتظار را برای مردمان خود مهیا 
نکردند، بلکه سقوط بسیاری از ارزش ها از جمله ارزش های اخاقی را نیز موجب 
شدند. در کشورمان ایران نیز اگرچه تاش برای دستیابی به توسعه، از سال های 
پیش از انقاب اسامی آغاز و در سال های پس از پیروزی انقاب دنبال شد، اما 
به دلیل بی توجهی و یا کم توجهی به زمینه های فرهنگی، تاریخی و جغرافیایی، 
روند توسعه به نتایج مورد انتظار ختم نشد و فقدان الگوی جامعی از پیشرفت، 
بیش از پیش احساس شد تا اینکه مقام معظم رهبری )مدظله العالی( این نیاز 
را در قالب الگوی اسامی ایرانی پیشرفت به عنوان نظریه جامع پیشرفت کشور 
مفهوم پردازی کردند. با توجه به آنچه که مورد اشاره قرار گرفت، مطالب کتاب 

در چهار فصل طبقه بندی  شده است:
در فص��ل اول کتاب حاضر به مفهوم شناس��ي عدالت در مکاتب غیر اس��امي 
پرداخته ش��ده و ط��ي آن، اندیش��ه ها و دیدگاه هاي محققان و اندیش��مندان 

غیرمسلمان در حوزه عدالت موردمطالعه 
قرار گرفته اس��ت. همچنین مفهوم رایج 
عدالت س��ازمانی که در ح��ال حاضر در 
متون علمی مورد مطالعه و استفاده قرار 
می گیرد، ذیل این بخش مورد بحث واقع 
می شود. در فصل دوم به مفهوم شناسي 
عدالت در اس��ام پرداخته شده است و 
ضمن بررس��ي اصول فک��ري، عملي و 
زمینه هاي تحقق عدالت در اس��ام و 
همچنین منش��أ و تضمین هاي الهي 
آن، دیدگاه هاي نظریه پردازان متقدم 

و جدی��د در باب معناي عدالت موردمطالعه قرار 
گرفته است و اقسام عدالت در اسام شناسایي و تبیین مي شود. در فصل سوم، 
مفهوم شناسي الگوي اس��امي- ایراني پیشرفت صورت پذیرفته است. در این 
راستا الزامات و مؤلفه های عام و خاص مؤثر بر تدوین الگو نیز مورد مطالعه قرار 
می گیرد و ضمن نظریه های موجود توس��عه و شناسایی کاستی ها و آسیب های 
آنها، به تبیین چرایی ترجیح پیش��رفت بر توسعه و همچنین جایگاه عدالت در 
الگوی اس��امی ایرانی پیشرفت اشاره شده و س��پس به بررسی نظام مدیریت 
مبتنی بر نتایج زمینه ساز الگوی اسامی- ایرانی پیشرفت پرداخته می شود. در 
فصل چهارم، بررسي مفهوم شناسي الگوي اسامي- ایراني پیشرفت در بیانات 

مقام معظم رهبري ارائه مي گردد.

                               عدالت و الگوی پیشرفت اسالمی ایرانی

در س��ال 1988 میادی کنسرس��یوم آفریقای��ی تحقیقات اقتصادی 
)AERC(، ب��ه عنوان یک س��ازمان عموم��ی غیرانتفاعی در خصوص 
پژوهش های سیاس��ت های اقتصادی و آموزش تأسیس شد. مأموریت 
AERC تقوی��ت ظرفی��ت محلی برای انجام پژوهش های مس��تقل و 
دقیق در زمینه مش��کات پیش روی مدیریت اقتصاد در کش��ورهای 

جنوب صحرای آفریقا می باشد.
این مأموریت بر پایه دو مقدمه اصلی می باشد: اول، توسعه به احتمال 
زی��اد در جایی رخ می دهد که مدیریت صحیح پایدار اقتصادی وجود 
دارد. دوم چنین مدیریتی به احتمال زیاد جایی حادث می ش��ود که 
یک گروه فعال و با اطاع از اقتصاددانان حرفه ای بومی سیاس��ت های 
 AERC پژوهش��ی را هدایت کنند. بنابراین به طور خاص، موسس��ه

موارد زیر را در نظر دارد:
افزایش ظرفیت محققان بومی برای انجام پژوهش های اقتصادی 

حفظ و ارتقا چنین ظرفیتی
ترغیب به کاربرد آن پژوهش ها در مسائل سیاسی.

دولت های کمک کننده، نهادهای خصوصی و س��ازمان های آفریقایی و 
بین الملل��ی از برنامه های موسس��ه AERC حمایت می کنند که دارای 
 ،AERC دو جزء اصلی پژوهش و آموزش می باش��د. برنامه پژوهش��ی
با اس��تفاده از یک رویک��رد انعطاف پذیر در جهت بهب��ود مهارت های 
تکنیکی محققان محلی، به تعیین منطقه ای اولویت های پژوهش��ی و 
تقویت نهادهای ملی در رابطه با پژوهش های سیاس��ت های اقتصادی 
می پ��ردازد. ای��ن برنام��ه همچنین رواب��ط نزدیک تر بی��ن محققان و 
سیاس��ت گذاران را پرورش خواهد داد. برنامه آموزش��ی مطالعات را در 
سطح کارشناسی ارشد و دکتری در زمینه در اقتصاد را پوشش داده و به 
بهبود ظرفیت های دانشکده های اقتصاد در دانشگاه های دولتی سراسر 
این قاره کمک می کند. ارتباطات جامع و راهبردهای توس��عه، استفاده 

از محصوالت AERC را در سیاست گذاری اقتصادی تقویت می کند.
انتشار و توزیع نتایج پژوهش های AERC توجه زیادی را به خود جلب 
کرده است. پس از گذشت یک دهه از تأسیس AERC، این موسسه، 
بخ��ش عظیمی از پژوهش های معتبر خود را بر روی مس��ائل حیاتی 
مربوط به توس��عه آفریقا متمرکز کرده و باع��ث افزایش فعالیت هاي 
حرفه ای ش��بکه داخلی و بین المللی ش��ده اس��ت. AERC، عاوه بر 
مقاالت پژوهش��ی با ارجاعات باال و آن مقاالت طرح محور بس��یاری 
از نتایج مطالعات و تحقیقات خود را با مش��ارکت نشریات دانشگاهی 
معتبر به چاپ رس��انده اس��ت. به صورت خاص، بس��یاری از اعضاء، 
پژوهش ه��ای خود را در مجات علم��ی بین المللی چاپ کرده اند. به 
رسمیت ش��ناخته شدن موسس��ه در تعداد زیادی از درخواست های 
انجام ش��ده از AERC، برای درگیر کردن پژوهش��گران در تعهدات 
مختلف حرفه ای در س��طح بین المللی و محلی، از جمله برای مشاوره 
وزارتی منطقه ای، پروژه های مش��ترک با مؤسسات مالی بین المللی و 

دیگر فعالیت های مرتبط بیانگر سطح باالی این کنسرسیوم است.
به عنوان مثال، اعضای شبکه AERC در کنفرانس وزیران تجارت آفریقا 
در ابوجا )سپتامبر 2001(، که در مجموعه ای از موقعیت های آفریقایی 
مش��ترک برای ۴ کنفرانس وزرای سازمان تجارت جهانی )WTO( در 
دوحه در نوامبر سال 2001 برگزار شد، مشارکت داشته اند. کارگاه های 
آموزش��ی مشابه که توسط این کنسرس��یوم برگزار شدند، در موریس 
)اکتبر 2001، نوامبر 2001(، در اسلو )ژوئن 2002( و در ژنو )سپتامبر 
2002(، فرصت��ی ب��رای ارائه و بحث در مورد برخ��ی از نتایج پروژه با 

مذاکره کنندگان تجارت آفریقا و سیاست گذاران ارائه فراهم کرد.  
همچنین مجموعه ای از پنج مقاله برای کمک به کشورهای آفریقایی 
ب��رای آماده ش��دن 5 کنفرانس وزیران س��ازمان تج��ارت جهانی در 

مکزیک، در سپتامبر 2003 توسط این کنسرسیوم ارائه شد.

کنسرسیوم آفریقایی تحقیقات اقتصادی )AERC( )کنیا(
African Economic Research Consortium )AERC( )Kenya(
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مؤلفه های ایرانی یک الگوی توسعه با رویکرد 
نهادگرایی جدید و با تأکید بر نقش حقوق مالکیت

این رساله دکتری نوشته فاطمه سرخه دهی به راهنمایی دکتر حسین راغفر 
بوده که در سال 1396، در دانشگاه الزهراء )س( و 325 صفحه نگاشته شده 

که در زیر خالصه ای از آن آورده شده است:

موفق نبودن توسعه در ایران دالیل متعددی داشته است که یکی از مهم ترین 
آنها ناامنی حقوق مالکیت اس��ت. امنیت حقوق مالکیت، اهمیت بس��یاری در 
دستیابی به توسعه دارد و در این رساله بر این مؤلفه کلیدی تمرکز شده است. 
الگوی توسعه از دیدگاه نهادی مؤلفه های متعددی دارد از جمله: وابستگی به 
مس��یر، اقلیم و جغرافیا، امنیت حقوق مالکیت، نهادهای رسمی، سازمان ها و 
نهادهای غیررس��می نظیر دین، فرهن��گ و ایدئولوژی. این مؤلفه ها از دیدگاه 
اقتصاد نئوکاس��یک مغفول مانده اس��ت. یکی از دستاوردهای رساله، بررسی 
وضعی��ت امنیت حقوق مالکیت در بخ��ش مهمی از تاریخ معاصر ایران، یعنی 
از دوره قاجار تا س��ال 1390 شمس��ی است. مؤلفه های مؤثر بر امنیت حقوق 
مالکی��ت در این بررس��ی 
از:  عبارت ان��د  تاریخ��ی، 
کنترل  قان��ون،  حاکمیت 
دستگاه  اس��تقال  فساد، 
قضایی از نظام سیاس��ی، 
دادگاه ه��ا،  ب��ه  اعتم��اد 
سرمایه گذاری  چشم انداز 
و  وام  ب��ه  دسترس��ی  و 
بررس��ی،  اعتبارات. روش 
تحلیلی- توصیفی، بر اس��اس موازین نهادگرایی جدی��د و با تمرکز بر نظریه 
توازن دوگانه نورث، والیس و وینگاس��ت )2006( بوده اس��ت. بر این اس��اس، 
دسترس��ی های محدود سیاسی ناش��ی از فقدان حاکمیت قانون، عدم کنترل 
فس��اد، مشکات نظام مالکیت به خصوص در بخش کشاورزی، وضعیت نیمه 
استعماری، وابستگی دستگاه قضایی به نظام سیاسی و اقتصاد رانتیر )به  ویژه 
از دوره پهلوی به بعد( موجب دسترس��ی محدود اقتصادی بوده که حاصل آن 
چش��م انداز ناامن س��رمایه گذاری و دسترس��ی محدود به وام و اعتبارات برای 
بخش ه��ای مولد بوده اس��ت. مصادره، همواره عامل مه��م در ناامنی مالکیت 
خصوص��ی و پایین بودن س��رمایه گذاری مولد در ایران بوده اس��ت. مجموعه 
عوامل یاد ش��ده از مهم ترین علل ناامنی حقوق مالکیت در ایران اس��ت. پس 
از انقاب نیز ش��اخص های یاد شده وضعیت مطلوبی نداشته و موجب ناامنی 
حقوق مالکیت و رش��د بخش های نامولد ش��ده اند. با وجود سهم باالی بخش 
خصوصی از صنعت و کش��اورزی، ناامنی حقوق مالکیت مانع از رشد مطلوب 
سرمایه گذاری در این بخش ها شده است. پس از انقاب، بی ثباتی اقتصادی از 
ناحیه تورم، ش��وک های متعدد ارزی، کسری تراز پرداخت ها و کسری بودجه 
تأثیر بسیاری در ناامنی س��رمایه گذاری و ناامنی حقوق مالکیت داشته است. 
ایجاد س��اختارهای نه��ادی تولیدمحور و باال بردن هزینه فرصت س��وداگری، 
تبدیل س��اختار رانت های نامولد به رانت های شومپیتری مولد، افزایش ثبات 
و پیش بین��ی پذیری اقتصادی، احت��رام به مالکیت خصوصی و حذف مصادره 
غیرقانونی، کاهش وابستگی به نفت و ساختار اقتصاد رانتیر، استقال دستگاه 
قضایی از نظام سیاس��ی و افزایش کارآمدی آن، حاکمیت قانون به  ویژه برای 
نخبگان قدرت، افزایش افرادی که به نظام های حقوقی فرادس��تان دسترسی 
دارن��د، از راه تحول س��اختار قضایی، حذف مبادالت و روابط ش��خصی میان 
فرادس��تان، گردش باز نخبگانی، کنترل فساد از راه دسترسی های باز سیاسی 

و تقویت احزاب فعال از پیش��نهاد های این رس��اله برای افزایش امنیت حقوق 
مالکیت در الگوی توسعه بومی است.

موفق نبودن تجربه توسعه در ایران، تدوین الگوی توسعه بومی را اجتناب ناپذیر 
س��اخته اس��ت. رویکرد نهادگرایی جدید به س��بب برتری های روش شناسی، 
نظ��ری و عملی می تواند در تدوین الگوی توس��عه بومی مورد اس��تفاده قرار 
گیرد. مؤلفه های وابس��تگی به مس��یر، اقلیم و جغرافیا، امنیت حقوق مالکیت 
نهادهای رس��می و غیررسمی و س��ازمان ها باید در الگوی توسعه مورد توجه 
قرار گیرند. نهادها باید متناس��ب با شرایط و مقتضیات جامعه ایرانی باشند و 
نباید با تقلید و کپی برداری از کش��ورهای توس��عه یافته ایجاد شوند، چنانچه 
تجربه پس از مش��روطه تاکنون کارایی اندک نهادهای مدرن غربی در ساخت 
دسترس��ی محدود را نشان داده است. توجه به تاریخ مسئله مهمی است زیرا 
وابستگی به مسیر موجب می شود که عملکرد کنونی ما مقید به انتخاب های 
گذشته باش��د. نهادهای غیررسمی، هنجارها و فرهنگ که در سیر تاریخی از 
کنش های جمعی و ساختار حقوق مالکیت تأثیر پذیرفته اند، قوی و تأثیرگذار 
هستند. از دیدگاه اقتصاد نهادی امنیت حقوق مالکیت مهم ترین مؤلفه توسعه 
محسوب می شود و طبق نظریه توازن دوگانه دسترسی باز سیاسی و اقتصادی 
و آزادی ورود موجب حذف انحصارات و امنیت بیش��تر حقوق مالکیت خواهد 
شد. کنترل فساد، حاکمیت قانون، دستگاه قضایی مستقل و حذف رانت های 
نامولد، دسترسی باز سیاسی ایجاد کرده است، به دسترسی باز اقتصادی کمک 
خواه��د کرد. امنیت س��رمایه گذاری در بخش های مولد ب��ا اعطای رانت های 

ش��ومپیتری و دسترس��ی 
آس��ان ب��ه وام و اعتبارات 
بیش��تر ش��ده و به توسعه 
صنعت��ی کم��ک خواه��د 
انتخاب  متغیره��ای  نمود. 
ش��ده، اه��داف پژوهش را 
تأمین می کنن��د از جمله: 

تأیی��د وجود ناامنی حقوق مالکیت به لح��اظ تاریخی تا دوره معاصر که مانع 
اصلی انباشت سرمایه و پیشرفت تکنولوژی بوده است. همچنین روند متغیرها 
کارکرد نامطلوب اقتصاد ایران به دلیل ناامنی حقوق مالکیت و دسترسی های 
محدود را تبیین نموده اس��ت. رانت های نامولد به عنوان چسب اتحاد ائتاف 
فرادس��تان و ابزار کنترل خشونت به لحاظ تاریخی تا دوره معاصر بوده اند که 
حذف یک باره رانت ها در دوره های گذار نظیر دوره امیرکبیر و نهضت ملی به 
خشونت و عقب گرد انجامیده است. همواره نظم دسترسی محدود سیاسی در 
تعادل با نظم دسترس��ی محدود اقتصادی بوده است. ناامنی یکی از مهم ترین 
موانع توسعه در ایران بوده که تجلی گاه آن در اقتصاد، ناامنی حقوق مالکیت به 
لحاظ تاریخی تا دوره معاصر است. ناامنی حقوق مالکیت به سبب سیاست های 
اقتصادی، وجود فس��اد و پایین بودن حاکمیت قانون به ویژه برای فرادستان، 
تع��رض به مالکیت خصوصی، رانت های ناش��ی از قدرت و محدودیت ورود به 
اقتصاد و سیاس��ت موجب رکود تولید، فناوری، ابداع و کارآفرینی شده است. 
فعالیت های نامولد از س��ود و امنیت باالتری برخوردار هس��تند و س��هم آنها 

همواره در اقتصاد و سرمایه گذاری باال بوده است. 

پیشنهادها
1. با توجه به ناموفق بودن سیاست های توسعه در ایران، تدوین الگوی توسعه 
بومی مطابق با مقتضیات بومی و مبانی دینی ضروری اس��ت. مقتضیات بومی 

فت
شر

ا پی
ط ب

رتب
ی م

 ها
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از دیدگاه اقتصاد نهادی امنیت حقوق مالکیت 
مهم ترین مؤلفه توسعه محسوب می شود و طبق 
نظریه توازن دوگانه دسترسی باز سیاسی 
و اقتصادی و آزادی ورود موجب حذف 
انحصارات و امنیت بیشتر حقوق مالکیت 
خواهد شد

 
با توجه به ناموفق بودن سیاست های توسعه 

در ایران، تدوین الگوی توسعه بومی مطابق 
با مقتضیات بومی و مبانی دینی ضروری 

است. مقتضیات بومی ایران وجود الگوی 
توسعه متمایز از کشورهای دیگر را می طلبد
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ایران وجود الگوی توسعه متمایز از کشورهای دیگر را می طلبد.
2. مؤلفه های الگوی توس��عه بومی که باید مورد توجه قرار گیرد، عبارت اند از 
جغرافیا و اقلیم ایران، ایجاد امنیت حقوق مالکیت، وجود وابس��تگی به مسیر 
نهادهای غیررس��می و رس��می ناکارا و گیر افتادن در آنه��ا به لحاظ بازدهی 
صعودی ماتریس نهادی، تاش برای قطع وابس��تگی به مسیر، توجه به تاریخ 
ب��رای درک عملکرد امروز و ش��ناخت راهکارهای برون رف��ت، توجه به نقش 
نهادهای غیررسمی مانند ارزش های فرهنگی، ارزش های دینی و ایدئولوژیک، 
نهادهای رسمی مانند قانون کارا، قوه مجریه کارا، قوه مقننه کارا، قوه قضائیه 

کارا و نهادهای تنظیمی، تثبیتی، مدیریت تقابل و تأمین اجتماعی. 
3. ایج��اد نهاده��ای مفی��د و اصاحات نه��ادی باید با توجه ب��ه مقتضیات و 
ش��رایط کش��ور ص��ورت 
الگوب��رداری  از  و  گی��رد 
محض نهادهای مدرن در 
کش��ورهای توسعه نیافته 

پرهیز شود. 
۴. توج��ه ویژه ب��ه ایجاد 
نظام حقوق مالکیت کارا و امن مهم ترین مؤلفه توس��عه از دیدگاه نهادگرایی 
جدید اس��ت. زیرا در سایه حقوق مالکیت امن سرمایه گذاری، فناوری و ابداع 
ارتقاء یافته و در نتیجه رش��د اقتصادی محقق خواهد شد. برای ایجاد حقوق 
مالکیت امن مؤلفه های مؤثر بر آن که در این رساله به آنها اشاره شد باید مورد 

توجه قرار گیرد.
5. ایجاد نظم اجتماعی دسترس��ی باز سیاس��ی و اقتص��ادی و آزادی ورود به 
اقتصاد و سیاس��ت موج��ب از بین رفتن انحصارات و افزای��ش کارایی خواهد 
شد. حذف رانت و حاکمیت قانون گام بزرگی برای دسترسی باز خواهد بود و 

گردش باز نخبگانی ایجاد خواهد نمود. 
6. افزایش حاکمیت قانون به خصوص برای فرادس��تان، کنترل فساد و ایجاد 
دس��تگاه قضایی مستقل از نظام سیاس��ی و کارآمد هم موجب امنیت حقوق 
مالکیت است و هم طبق نظریه توازن دوگانه به نظم دسترسی باز می انجامد. 
بهبود رقابت، ابداع، رش��د فناوری و در نتیجه توسعه اقتصادی از نتایج امنیت 

حقوق مالکیت است. 
7. دس��تگاه قضایی که مجموع��ه ای از وکا، قضات، دادس��تان ها و دادگاه ها 
هس��تند نقش مهمی در امنیت حقوق مالکیت، کاه��ش هزینه های مبادله و 
هماهنگی منافع دارند. طبق بح��ث کامونز تضاد منافع و نه هماهنگی منافع 
در مب��ادالت وجود دارد و نقش یک نظام قضایی کارا حذف تضادها و کاهش 
هزینه های مبادله است. مسئله مهمی که در ایران و سایر کشورهای در حال 

توسعه نادیده گرفته می شود. 
8. برای افزایش امنیت حقوق مالکیت، امنیت س��رمایه گذاری به خصوص در 
بخش های مولد موضوع مهمی است. برای ایجاد امنیت سرمایه گذاری امنیت 
مالکیت خصوص��ی مرئی مانند امنیت در مقابل مصادره و نیز امنیت مالکیت 
نامرئی مانند اطمینان و امنیت نسبت به دریافت عایدات تولید و سرمایه گذاری 
دو موضع مهم است. ثبات و پیش بینی پذیری محیط اقتصاد کان در امنیت 
س��رمایه گذاری نقش مهمی دارد. کنترل تورم، کسری بودجه و کسری مزمن 
تراز پرداخت ها، اهمیت به تولید با کاهش واردات به خصوص واردات کاالهای 
مصرفی و کاهش ش��وک های ارزی مس��ئله مهم در ایجاد ثبات اقتصاد کان 
خواهد بود. همچنین افزایش تس��هیات و اعتب��ارات و حمایت از بخش های 
مولد به خصوص کشاورزی و صنعت به امنیت بیشتر سرمایه گذاری های مولد 
کمک خواهد کرد. به عنوان مثال اعطای یارانه، تخفیف مالیاتی و تس��هیات 
ک��م بهره به بخش های مولد و اخذ مالیات و کاهش تس��هیات به بخش های 

نامولد مانند خدمات. 
9. برخورد قاطعانه با فساد به خصوص رانت ها و فساد دانه درشت ها و فسادهای 
بانکی زمینه رقابت عادالنه بخش های مختلف اقتصادی را فراهم می سازد. در 

این راه وجود جامعه مدنی و احزاب مس��تقل و حس��اس به فساد و نیز اصاح 
س��اختارها و قوانین معیوب اداری در دستگاه های دولتی و بانکی نقش مهمی 
در کاهش فساد خواهند داشت. خصوصی سازی و واگذاری از راه های قانونی و 
شفاف و جلوگیری از رشد شبه دولتی ها از راهکارهای دیگر کاهش فساد است. 
10. ران��ت عنصر کلیدی نظم دسترس��ی محدود اس��ت و برای خ��روج از نظم 
دسترس��ی محدود باید رانت های نامولد فرادستان به رانت های مولد شومپیتری 
تبدیل ش��ود تا بخش های مولد در رقابت عادالنه با بخش های دیگر قرار بگیرند. 
حذف یک باره رانت های نامولد فرادس��تان ممکن اس��ت به خشونت و بی ثباتی 
سیاسی منجر شود، بنابراین مجموعه ای از سیاست ها در این راه الزم خواهد بود. 
11. کاه��ش زمینه ه��ای ایجاد رانت نامولد نظیر کاهش وابس��تگی بودجه به 
نفت، کاهش اندازه دولت، کاهش فاصله نرخ ارز رسمی و غیررسمی در کاهش 

رانت های نامولد مؤثر است. 
الف. برای عبور از دور باطل توس��عه نیافتگی، ساختار نهادی باید تولیدمحور 
باش��د و تولیدمحوری نیازمند توجه به دو نکته است. نخست طراحی ساختار 
نه��ادی ک��ه هزینه فرص��ت فعالیت های نامول��د، انگل پ��روری، فعالیت های 
س��وداگری و بی زحمت افزایش یابد. تقریباً هیچ کشور توسعه یافته ای وجود 
ندارد که بدون انجام چنین کاری به توسعه اقتصادی رسیده باشد. دوم اینکه 

کاری  چنین  انج��ام  برای 
باید نظام تصمیم گیری به 
بل��وغ فکری کافی دس��ت 

یابد. 
ب. اگر دسترس��ی های باز 
باشد، یعنی  نداشته  وجود 

بازار سیاس��ی و اقتصادی رقابتی، کارآمد و ش��فاف نباشد، فرادستان دائماً در 
وسوس��ه تعرض به حقوق مالکیت قرار خواهند گرفت. در این شرایط احساس 
امنیت بازیگران اقتصادی کاهش یافته و رفتار مس��لط بنگاه ها فرار از تولید و 
گرایش به سمت سوداگری و فعالیت های واسطه ای است و در صورت گرایش 
به س��مت تولید بنگاه هایی با کمترین نیاز به سرمایه و کوچک مقیاس ایجاد 

خواهد شد. 
12. شرط آستانه ای برای دستیابی به نظم دسترسی باز و ایجاد شرایط گذار از 

دید نورث، والیس و وینگاست و وب )2013( این گونه است:
üحاکمیت قانون برای نخبگان قدرت، اولین ش��رط گذار است. برای این کار 
افزایش کس��انی که به نظام های حقوقی فرادس��تان دسترس��ی دارند و ایجاد 
این انگیزه در فرادس��تان که این گسترش را به نفع خود ببینند دو نکته مهم 
است. دومین شرط گذار خارج نمودن روابط فرادستان از پیله روابط شخصی، 
گردش باز نخبگانی و ایجاد آگاهی در اعضای ائتاف مس��لط اس��ت به نحوی 
که گس��ترش مبادالت غیرش��خصی را به نفع خویش بیابند و بنابراین سطح 

دسترسی ها را به شکلی انباشتی افزایش دهند.
üپش��تیبانی از حیات دائمی سازمان های نخبگان قدرت چه خصوصی و چه 
دولتی و مهار تحکیم یافته سازمان های دارای ظرفیت اعمال خشونت از سوی 
قدرت سیاسی. پشتیبانی از حیات دائمی سازمان های نخبگان قدرت مستلزم 
برخورداری دولت به عنوان مهم ترین س��ازمان نخبگان قدرت از حیات دائمی 
اس��ت. در نظام دسترسی محدود دولت فاقد سیطره بامنازع است و ظرفیت 
اعمال خش��ونت در سرتاسر طبقه حاکم منتشر است و نیازمند مجموعه ای از 
پیمان ها است تا نحوه توسل به زور در برابر افراد و اعضای ائتاف را معین سازد 

و این خود زمینه های رانت و خشونت را تقویت می کند. 
üیکی از مواردی که مس��تقیماً برای ش��رایط گذار به کار نمی رود، اما تأثیر 
خارق العاده ای بر گذار دارد انتخابات اس��ت. انتخابات در حالت رقابت سیاسی 
به نحو متفاوتی عمل می کند. حضور احزاب س��رزنده و نامزدها تأثیر جدی بر 
عمل کردن واقعی نهاد انتخابات دارد و حضور و غیبت س��ازمان های سیاسی 

نیز بر نتیجه انتخابات مؤثر است.

 
دستگاه قضایی که مجموعه ای از وکال، قضات، 
دادستان ها و دادگاه ها هستند نقش مهمی 
در امنیت حقوق مالکیت، کاهش هزینه های 
مبادله و هماهنگی منافع دارند

 
پشتیبانی از حیات دائمی سازمان های 

نخبگان قدرت مستلزم برخورداری دولت 
به عنوان مهم ترین سازمان نخبگان قدرت از 

حیات دائمی است
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