
 

 کرد؛ مطرح توسعه های فرض پیش بسط در القلم سریع محمود دکتر

 گیری تصمیم نظام در هماهنگي ایجاد ضرورت

 های  بخش زیر تمام باشد قادر منسجم، و مشخص راهکار یک تدوین ضمن که است جانبه همه نگرش یک نیازمند گیری تصمیم نظام

 ارائه با ولی مشخص اهداف گاه یا متضاد اهداف وجود. نماید جهت هم و هماهنگ خود اهداف جهت در را گیری تصمیم نظام

 با اجرا در یا نشده تدوین منسجم بلندمدت های برنامه یا که بوده عاملی ترین مهم شاید متضاد مواردي در و متفاوت راهکارهای

 دانشگاه الملل بین روابط استاد القلم ریعس محمود دکتر وگو گفت این در. است شده خارج صحنه از نهایت در و رو روبه متعدد مشکالت

 .پردازد می توسعه های فرض پیش بسط و بررسی به بهشتی شهید

*** 

 به. است مدرنیته از قبل دوره به متعلق(ها ایرانی) ما رفتاری های کنش که اید کرده اشاره یافتگی توسعه و عقالنیت کتاب در شما

 سمت که دهیم می را کسانی تلفن جواب. نیست مهم ما برای جلسات به رفتن دیر ایستیم، نمی قرمز چراغ پشت اعتقاد با دلیل همین

 توسعه بحث در که هایی پرسش از یکی... و نیست ما فرهنگی دریافت جدی موضوع دیگر، های انسان رای به احترام دارند، مهمی

 به کشور از خارج مدرن شهر یک در ایرانی دشهرون یک است چگونه. است ایرانیان پذیری قانون درجه است، مطرح فرهنگی

 آنکه یا نیست االجرا الزم کافی اندازه به ما قوانین آیا. دهد می تن قانون به سختی به کشور داخل در اما شود، می قوانین تابع سرعت

  دهد؟ می قرار تاثیر تحت را قانون از تبعیت که است فرهنگ این

 عین و کردم باز را کتاب من و کرد مطرح را انتقاد این نفر یک کنفرانسی در حتی است؛ تیذا ها خصلت این ام نگفته جا هیچ من

 تداوم و بوده پایدار ای اندازه به ها خصلت این. خواندم برایش قاجار عهد در ایرانی اقتدارگرایی مورد در خود کتاب آخرین از را جمله

 اینکه به مشروط. هستند اصالح قابل ها خصلت این. است کرده پیدا ژنتیک جنبه که گویی. شود می منتقل نسل به نسل از که دارد

 همین به.  نیست مهمی موضوع مدنی های خصلت ها، خیلی برای که بگیرم را نتیجه این خواهم می. کجاست کار مشکل بدهیم تشخیص

 ساعت اگر نفر یک اینجا. کند تکرار را اینجا رفتارهای دهد، نمی اجازه محیط آنجا رود، می خارج به ایرانی یک وقتی که است دلیل

 میزکارشان پشت همه صبح نیم و 7 ساعت پیشرفته کشورهای در اما. افتد نمی اتفاقی هیچ بیاید، سرکار بربری نان با صبح نیم و 9

 پدرومادرها اگر. است حاصال قابل آموزش، با. نیست ذاتی رفتارها این بنابراین. نیست سیستم اینجا و است حاکم سیستم آنجا. هستند

 زمان از که شوید می متوجه بخوانید، را شاردن خاطرات. کنند اصالح را رفتارها این توانند می بگذارند، وقت فرزندانشان برای

 ماحت که کنم می توصیه دانشجویان به همیشه من. است خواندنی بسیار کتاب این. ایم کرده تغییر چقدر جامعه عنوان به تاکنون صفویه

 . بخوانند را کتاب این

 که معتقدند برخی حال این با دارند، تاکید ها بخش سایر توسعه با توامان فرهنگی توسعه بر توسعه پردازان نظریه از بسیاری

 باشند؟ داشته ها کشور نیافتگی توسعه بر تاثیری توانند می فرهنگی عوامل شما نظر به نیست، توسعه ارکان از فرهنگ

 نیافتگی توسعه که بود آن از حاکی 06 و 06 دهه پارادایم. است کرده عوض پارادایم چند گذشته سال 06 طی نیافتگی توسعه موضوع

 کشورهای به غربی تکنولوژی و شوند وصل جهانی های بانک به کشورها اگر مبنا این بر. است تکنولوژی و سرمایه فقدان نتیجه

 رسید، نتیجه به کشورها برخی در نظریه این مدتی از بعد اگرچه. یابند توسعه توانند می اکشوره این شود، سرازیر آسیایی و آفریقایی

 باید کند، پیشرفت کشوری باشد قرار اگر که بود پایه این بر شد، آغاز 06 دهه در که دوم مرحله توسعه نداد، جواب جاها اکثر در اما

 این نتیجه دهیم، قرار مبنا را غربی تجربه اگر گفتند. داشت کوتاهی دوره هم توصیه این. شود دموکراتیک کشور آن سیاسی نظام

. آید نمی دست به راحتی به دموکراسی اینکه ضمن است اقتصادی توسعه نتیجه سیاسی توسعه و دموکراسی که است این تجربه

 شد گفته مردم همه به انگلستان رد 4991 سال در جهان در بار اولین. رسد نمی هم قرن یک به جهان در دموکراسی عمر که درحالی

 توسعه آنکه حال است، نگذشته هم قرن یک حتی دموکراسی عمر از بنابراین بدهند، رای شهروندی حقوق براساس توانند می که

 و داشتند رسانه مردم نوزدهم، قرن در. دارد سابقه دنیا در نیم و قرن سه از بیش تکنولوژی و الملل بین تجارت اقتصادی،

 . بودند باسواد انگلستان مردم درصد 06 حدود پیش قرن سه به نزدیک یعنی 4740 سال در. بودند خوان امهروزن



 دموکراسی و سیاسی رشد که بود اجتماعی و فکری رشد مدنیت، آن نتیجه. شد چاپ رمان عنوان هزار 06 انگلستان در قرن آن در

 رشد این. آورد ارمغان به را آسیا منطقه رشد که گرفت شکل 96 دهه و 06 دهه اواخر در سوم پارادایم. بود آن حاصل غرب در

 باید یا کند پیشرفت کشوری باشد قرار اگر. است جامعه یک پیشرفت عامل ترین مهم فرهنگ که کرد مساله این متوجه را همگان

 حتی و کامبوج ویتنام، ژاپن، چین، ،کنید مطالعه را آسیا شرق مناطق فرهنگ اگر. فرهنگی تحول یا باشد داشته اجتماعی سرمایه

 من به ژاپنی استاد یک. است هارمونی  رشد این فرهنگی مبنای. رسیدند رشد به اجتماعی سرمایه این تاثیر تحت اندونزی و مالزی

 به شود، می یاقتصاد نظام وارد اجتماعی سرمایه این وقتی. باشیم هماهنگ همدیگر با باید که گیریم می یاد بچگی از ما که گفت می

 تجربه نتیجه داشتن، همپوشانی و نکردن نفی را همدیگر داشتن، هارمونی  بودن، هماهنگ. شود می منجر رشد و توسعه به سرعت

 دارد، وجود اجتماعی هارمونی  آن در که شود می ای جامعه وارد وقتی سازی خصوصی چگونه که داد نشان تجربه این. بود آسیا

 آحاد یعنی. است اجتماعی هارمونی  اقتصادی، توسعه برای فرهنگی ویژگی ترین مهم. شود می اقتصادی رشد نرخ افزایش موجب

   این هرجا. بکشند زحمت جامعه این رشد برای باید و هستند وابسته ملت -کشور نام به بزرگی جمع یک به که کنند احساس مردم

 طی را نشیبی و پرفراز بسیار دوره که التین آمریکای. ایم بوده اقتصادی توسعه و رشد شاهد بالفاصله شده، دیده اجتماعی هارمونی

 کارگری، سندیکای مردم، عامه بین که شدند متوجه هم آنها. است کرده طی را راه همین رسیده، امروز مثبت خیلی دوره به تا کرده

 آن نتیجه ما. داد روی هم مکزیک و آرژانتین یل،برز در همزمان اتفاق این. بیاید وجود به هارمونی  باید حاکمیت و خصوصی بخش

 افتاده، اقتصادی رشد لحاظ به گذشته سال 40 در که اتفاقاتی. هستند دنیا موفق کشورهای جزو کشور سه این که بینیم می امروز را

 متغیرهای هرچه که است این بر تاکید یافتگی توسعه آخر پارادایم در که است این کرد اشاره آن به باید که ای نکته. است باورنکردنی

 داخلی هارمونی   و داخلی ساختار هم باز خارجی گذار سرمایه و سرمایه انتقال تکنولوژی، سرمایه، ورود مثل باشید، داشته بیرونی

 خارجی و لیداخ های سرمایه از توان می اندازه چه تا دهد می نشان که است کشور یک داخلی اجتماعی سرمایه یعنی. است کننده تعیین

 دیگری و کند پیشرفت خوب العاده فوق یکی بفرستید، خوب خیلی دانشگاه یک به را نفر دو که ماند می این مثل. کرد برداری بهره

 دانشجو افق و همت توانایی، انگیزه، نهایت در اما است، خوب بسیار دارد که منابعی و دانشگاه فضای آنکه با. باشد نداشته پیشرفتی

 مبنای ها سیستم درون که باشد کلی قاعده یک تواند می این. کند می کمک دانشگاه مثبت فضای از استفاده و پیشرفتش در او هب که است

 . نیست کننده تعیین و کننده تسهیل سیستم بیرون در پس است رشد

 ما کشور در اما شود، می ایجاد نیهارمو  این کودکی از ژاپن مثل سیستم یک در است چگونه آید؟ می دست به چگونه هارمونی  این

 کجاست؟ هارمونی  این ریشه نیست؟ مهیا شرایط این

 سابقه ما. است نشده ملت -کشور هنوز ایران آنکه نخست: کرد پیدا آن برای را علت چند توان می باشد، ایران به راجع شما سوال اگر

 بین نتوانسته که بوده ایران تاریخ در مرکزی حکومت یک. است شده تشکیل مختلف اجزای از که امپراتوری. داریم امپراتوری

 آنکه ضمن است، نشده ایجاد هارمونی  این مختلف های فرهنگ و ها قومیت واسطه به سویی از. کند ایجاد هارمونی  مختلف های قسمت

 جغرافیایی -عمرانی بافت دیگر عمده لدلی. بود ایران امپراتوری مدیترانه تا هند از زمانی. است بوده بزرگ بسیار ایران امپراتوری

 از. بگیرید درنظر را آلمان یا فرانسه مثل کشوری. آید وجود به درونی هارمونی  این که نداده اجازه سرزمین گستردگی. است ایران

 را روستا دو فاصله بعضا. است وصل هم به روستایی مناطق بروید، جنوب به شمال از یا غرب به شرق از کشور، دو این هرکجای

 یک به تا کنید طی کیلومتر 766 باید مناطق بعضی در سرزمین، گستردگی دلیل به ایران در اما کرد، طی توان می کیلومتر 0 یا 1 با

 مستقیم ارتباط شهرها و روستاها ها، آبادی بودن نزدیک با کشور یک مختلف های بخش بین هارمونی  ایجاد بنابراین. برسید آبادی

  تا آمده پیش فرصت این ندرت به ایم، داشته ایران در که هایی ایدئولوژی و افکار مجموعه وجود با که است این دوم نکته. دارد

 دو شینتوئیسم یا بودائیسم کنید، بررسی را آسیا شرق تاریخی منظر از اگر که درحالی. آید وجود به اجتماعی و عمومی هارمونی

 گویند می که ام شنیده ها چینی از بسیاری از. نیستند مذهب داراي و ندارند بینی جهان که دمعتقدن خودشان حتی که است ایدئولوژی

 ترغیب و تشویق را همنوع با همکاری که راستگو انسان خوب، خانواده مثل درست است، اجتماعی رفتار و آداب مجموعه بودائیسم

 وقتی دلیل همین به. ندارند بینی جهان ها آیین این شود می تاکید یبین جهان بر دیگر مذاهب در که معنایی آن به بنابراین. کند می

 نشان خوبی به را خود شرکت، و کارخانه سطح در است نهفته بودائیسم در که اجتماعی سرمایه آن شود، می چین وارد داری سرمایه

 آن به توان می که سومی عامل. شود می صادیاقت نهادهای و ها کارخانه ها، بنگاه هارمونی  وارد اجتماعی هارمونی  یعنی دهد؛ می

 تقسیم احساسی و عقالنی دسته دو به ناسیونالیسم ام، داده انجام که تفکیکی براساس. است پیشرفته و عقالنی ناسیونالسیم کرد اشاره

 عقالنی ناسیونالسیم ماا... و همنوع طبیعت، سرزمین، غذا، موسیقی، تولد، محل به خاطر تعلق یعنی احساسی ناسیونالیسم. شود می

 انگلستان، آلمان، ژاپن، چین، در را کشور به وفاداری این. است کشور به وفاداری نوعی واقع در. سیاسی کلیت یک به تعهد یعنی

 .دید توان می ترکیه حتی و امروز مالزی و برزیل



 جنگ از بعد. است نکرده پیدا را خود یافته بلوغ جنبه زهنو ما، کشور تاریخی پیچیده های پروسه دلیل به ناسیونالیسم نوع این آنکه حال

 را آلمان کس هیچ کشور، این ای هسته دانشمندان جز به بود، شده تبدیل مخروبه یک به و بود شده یکسان خاک با که آلمان دوم جهانی

 اقتصاد به دوم جهانی جنگ از بعد سال 96 یعنی ،4900 تا یافت پایان جنگ که 4910 های سال فاصله در کشور این. نکرد ترک

 راحتی به مردم که بینید می کشورها بعضی در اما. ساختند را کشورشان و کردند کار ماندند، ها آلمانی. شود می تبدیل جهان دوم

 آن ماا نیست، تعلق عدم معنای به این. روند می بهتر امکانات و جدید شرایط دنبال به و کنند می ترک را کشورشان و کرده مهاجرت

 ایجاد الزم هارمونی  که است دلیل همین به نیستیم، ملت -کشور هنوز ما چون. کشور به وفاداری و ملی تا است احساسی بیشتر تعلق

 بودن آلمانی گویند می ها آلمانی. ایم نکرده ایجاد هارمونی  جهانی و دینی ملی، حلقه سه بین هنوز بعد، به مشروطه دوره از. است نشده

 اکثریتی طور به را همدیگر مان هویتی منبع هنوز ما کشور در که درحالی. نیست تناقض در هم با بودن جهانی و مسیحی ایی،اروپ با

 این خود. کنیم نمی راحتی احساس بودن جهانی با. نداریم قرار هارمونی  این در که دهد می نشان جهان به ما نگاه مثال. کنند نمی جذب

 سطح در کردن کار برای را الزم های ظرفیت فعال اجتماعی، های همراهی و فرهنگی لحاظ به ما اقتصاد که است این دهنده نشان

 . کند می کار جهان با و شده جهانی امروز هم ویتنام حتی. شد جهانی راحتی به چین که درحالی. ندارد جهانی

 نظر کند؟ ایفا را پررنگی نقش یافتگی توسعه در تواند ینم و نیست اصیلی پدیده فرهنگ، که معتقدند نظران صاحب برخی دکتر، آقای

 چیست؟ شما

 فرهنگ اگر. شود می محسوب اقتصادی توسعه برای محدودیتی جهت این از است، بلندمدت و ثبات با پدیده یک فرهنگ چون اتفاقا

 آسیا در خصوص به. دهد می نشان ار خود اقتصادی توسعه زود خیلی باشد، داشته تناسب اقتصادی توسعه های بنیان با جامعه یک

 هارمونی  با سویی از و باشد نداشته سنخیت جهانی فرهنگ با و بوده باثبات و بلندمدت فرهنگ یک اگر اما. است داشته ای نتیجه چنین

 خصایص وجز بلکه نیست، مدت کوتاه پدیده یک بودن سختکوش زنم؛ می مثال یک. شود می توسعه مانع نباشد، هماهنگ اش اجتماعی

 بوده بقا مساله کشور، این تاریخ در آنها مشکالت ترین مهم از یکی خوانید می ژاپن توسعه متون در. است جامعه یک ثبات با نسبتا

 محیط چون. بکشند زحمت بسیار که شدند مجبور رو همین از شده تشکیل الجزایر مجمع از کشور این چون که دلیل این به. است

 از شود می را فرهنگ نهایتا هرچند شوند می عوض سختی به ها فرهنگ بنابراین. است بوده زیاد شان جمعیت و محدود آنها زندگی

 بینیم می مرکزی آمریکای یا مکزیک اروپا، شرق در کمااینکه داد، تغییر کشور یک سیاسی نخبگان و آموزش ریزی، برنامه طریق

 اقتصادی توسعه چون کنم می فکر من. است کرده زیادی تغییر فرهنگ سیاسی دستگاه یا احزاب ازطریق گذشته سال06 یا 96 طی که

 نتیجه در کنند، همکاری و رقابت بکشند، زحمت کرده، مشارکت تولید در حاضرند چقدر که گردد برمی ملت یک روحیات به نهایتا

 موثر بسیار کشور آن اقتصادی توسعه و رشد در باشد، جامعه یک های خصلت ها ویژگی این اگر. دارد فرهنگ با عمیقی بسیار پیوند

 ببینید، را عربی متحده امارات مثل عربی کشورهای شما. است اصالح قابل من نظر به نباشد هم ها ویژگی این اگر حتی. است

 به للیالم بین نگاه که است این علت شده، جهانی و است اقتصادی قطب فارس خلیج منطقه در دارد، کمی بسیار جمعیت که کشوری

 . بدهند تغییر را کشورشان مسیر اند توانسته امارات نخبگان چون اند، کرده پیشرفت دلیل همین به دارد مسائل

 است زیادی فاصله جامعه بدنه و نخبگان بین آیا افتد؟ نمی اتفاق این ما کشور در چرا بدهند، تغییر را شرایط توانند می نخبگان اگر 

 رسد؟ ینم مردم به نخبگان صدای که

 پیش سال 06 حدود. نیست ایران سیاسی نخبگان و سیاسی های جناح تمامی بین مشترک و فراگیر اصل یک یافتگی توسعه کنم می فکر

. نیست دموکراسی برای اجماعی. است حزبی درون اجماع تصمیم این. کند شروع را جدید راه که گرفت تصمیم چین کمونیست حزب

 خارجی سیاست به تدریج به را نگاهش نتیجه در. کند جهان اقتصادی های عرصه وارد را چین که تگرف تصمیم چین کمونیست حزب

 انقالب از بعد سیاسی نخبگان رفتار بخواهیم اگر. است کلیدی بسیار نخبگان درون رهیافتی و فکری انسجام بنابراین. داد تغییر چین

 یافتگی توسعه را مبنا اگر. کند می تغییر دولت به دولت از موضوع این اینکه کما آید، می دست به مختلف رویکردهای کنیم، بررسی را

 داریم قصد بگوییم دیگر طرف از و نداریم قبول شمارا بگوییم طرف یک از توانیم نمی ما. کنیم همکاری جهان با باید بدهیم، قرار

 کشور آن توسعه های برنامه با باید کشور یک خارجی سیاست باالخره باشیم، داشته جهان با...  و صنعتی تجاری گسترده همکاری

. دارم قبول را شما بگویید عصر تا ظهر اما ندارم، قبول را شما گفت ظهر تا صبح از نفر یک به توان نمی. باشد داشته سازگاری

 جهان با خواهند می آن از هایی بخش که داریم سیستمی ما بیند می جهان که شود می باعث ها تناقض این! ندارید یا دارید قبول یا باالخره

 کانون یک یافتگی توسعه آرمان وقت هیچ نداریم، را هارمونی  این چون بنابراین. کنند می نزاع جهان با آن دیگر های بخش و کنند کار

 . شود نمی کشور پیشرفت برای متمرکز



 هم با قطبی های نگاه اند، کرده توجه اقتصادی توسعه و رشد به ها دولت اگر. داریم نشیب و فراز خود خارجی و داخلی سیاست در ما

 روشنی پارادایم با دائما و است باال به رو شیب با منحنی بکشید، گذشته سال 06 در را چین اقتصادی رشد منحنی اگر. اند داشته

 مبانی که بینید می امروز، اردوغان تا میالدی 06 دهه یعنی اوزال جمهوری ریاست زمان از ترکیه، همین در. است کرده حرکت

 تغییر، بدون آنها داخلی و خارجی سیاست. است آمده سرکار دولت 0 تاکنون اوزال زمان از که حالی در.است مشترک ترکیه پیشرفت

 و تولیدی جامعه حداقلی، دولت جهان، با همراه خارجی سیاست المللی، بین گسترده های همکاری خصوصی، بخش محوریت بر تاکید

 از پس که دولتی هر ما، کشور در آنکه حال. هستند تکامل و رشد حال در دلیل همین به و بوده شهروندی حقوق سوی به حرکت

 ما. است کرده نقض را دیدگاه آن از ای عمده بخش بعدی دولت و است داشته اقتصاد به را خود خاص نگاه آمده، سرکار جنگ دوران

 ضمن. است بوده گسترده بسیار ما عملکرد و گذاری سیاست در نشیب و فراز که است دلیل ینهم به ایم، نداشته مشخصی پارادایم یک

 انقالب، از پس دوران در. نکردیم چنین که بگیریم کار به کشور وتوسعه رشد در توانستیم می که ایم داشته هم مناسبی درآمد ما اینکه

 توانست می درآمد میزان این اما شده، انجام مفیدی و خوب کارهای چهاگر. است بوده دالر میلیارد 966 از بیش ایران نفت درآمد

 . کند ایجاد دارد، وجود امروز که کیفیتی به نسبت تری متفاوت بسیار رهیافت و عمرانی ساختار

 که است چگونه. است یکی جا همه در سیاست ماهیت باشند، پایبند قاعده یک و انداز چشم یک به باید ها دولت که فرمودید

 همه و شده ابالغ رهبری سوی از که داریم انداز چشم هم ما کنند؟ می حفظ را پیوند این هایشان دولت اند، کرده پیشرفت که کشورهایی

 نقض صراحت به را همدیگر ها دولت چرا. کنند ایجاد را پیوند این توانند نمی باز اما اند، پذیرفته را آن هم کشور سیاسی ارکان

 کنند؟ می

 با مبارزه ما حاکمیت از هایی بخش برای. نداریم تئوریک اجماع حاکمیت مختلف های بخش در که است این آن اصلی دلیل کنم یم فکر

 توسعه و رشد هم دیگری گروه برای. دارد اهمیت ای منطقه گسترده حضور دیگری های بخش برای و دارد اهمیت جهانی نظم

 مثل ها دولت. باشد پایبند آن به و برسد روشنی بندی جمع یک به باید حاکمیت حال، ره به. دارد قرار مهمی جایگاه در اقتصادی

 فرهنگی مثال یک. ایم نکرده را کار این ما که درحالی. بدهند ادامه را راه آن و بگیرند قبلی دولت از را چوب دوامدادی مسابقه

 درحالی. دارند شان بینی جهان در جدی های تفاوت ها روزنامه این. شود می چاپ ایران در روزنامه 07 حدود حاضر حال در زنم؛ می

 پیوند این ایم نتوانسته ما. بینی جهان در نه و است ها گذاری سیاست در آنها تفاوت بگذارید، هم کنار را ترکیه های روزنامه همه اگر که

. باشد برخوردار درونی هارمونی  یک از هویت که ببخشیم انسجام هویت مساله به ایم نتوانسته که است دلیل این به شاید. کنیم ایجاد را

 مختلف تفکرات دنیا جای همه در اگرچه. داریم کمانی رنگین صورت به را مختلف تفکرات و مختلف اقشار که هستیم ای جامعه ما

 بحث و مناظره کشور در اگر مثال، عنوان به. گذاری سیاست نه و است فلسفی حد در یکدیگر با ما تفکرات اختالف اما دارد، وجود

. است مبنا المللی بین کار اقتصادی توسعه و رشد ذات در. کند کمک خیلی موضوع به تواند می گیرد صورت المللی بین کار پیرامون

 فتپیشر این به خودش داخل در صرفا اما باشد، کرده پیشرفت که کرد پیدا امروز به تا صنعتی انقالب آغاز از را کشوری توان نمی

 ویتنام در وهم ببینید توانید می قبل قرن 1 انگلستان در هم را موضوع این شما. است المللی بین کار رشد، ذات اصال. باشد رسیده

 در اصال من. باشیم المللی بین تحوالت کوران در باید کنیم رشد بخواهیم اگر. بینید می مکزیک در حتی و ترکیه چین، امروز،

 این دانشجوی عنوان به و کنم می نگاه میکروسکوپ زیر را توسعه بحث فقط من غلط، یا است درست کدام یمبگو که نیستم جایگاهی

 در حضور با یافتگی توسعه. است المللی بین گسترده کار معنای به یافتگی توسعه که است این نتیجه. کنم می استخراج را نتایج رشته،

 ندارد اشکال باشد، داشته حضور جهانی صحنه در ندارد دوست است معتقد که باشد هم ای جامعه شاید. است پذیر امکان جهانی صحنه

 مثل. باشیم داشته اقتصادی توسعه و رشد توانیم نمی تفکر این با که است آن تفکر این علمی گیری نتیجه اما است، تفکر نوعی هم این

 سالمتی دنبال نباید دیگر اما بکند، را کار این تواند می د،ندار ایرادی بکشم، سیگار بسته پنج روزی دارم دوست بگوید که کسی

 خواهد نمی ما فکری نظام از هایی بخش یک. دارند هم با علمی رابطه دو این. کند انتخاب را راه یک تواند می تنها چون. باشد خودش

 تا است؛ این نتیجه بنابراین. برود را راه این خواهد می دیگری بخش شود، مخدوش هویتش که است این نگران چون. کند علمی کار

 . ماند می باقی بالتکلیف همچنان درایران توسعه مساله نشود، حل دوگانگی این تئوریک تکلیف که زمانی

 ...شود می دیده اختالف این ها گیری تصمیم از بسیاری در آمریکا جامعه همین در. هست جا همه در تفکر، نوع دو این

 . بیشتر هم شاید 

 برخورد به معتقد گروه یک دارند؛ متفاوت کامال تفکر دو ایران به نسبت ها سیاست مورد در دموکرات و جمهوریخواه مثال بله

 بایداین باشیم، معتقد دیدگاه تفاوت اصل به اگر. دارند اعتقاد دموکراتیک های حل راه به دیگر گروه و هستند ایران با نظامی

 بپذیریم؟ هم ایران در را موضوع



 . هستند مشترک هم با اصول در آنها اما

 هستیم؟ مشترک( اسالمی انقالب پیام) اصول در گوییم می هم ما

 اسالمیت و جمهوریت استقالل، ملی، حاکمیت موازات به ایرانیان زندگی کیفی و کمی رشد کالن اهداف که اسالمی انقالب پیام در بله

 مختلفی فکری های جریان به کالن، اهداف این کردن جزئی و کردن عملیاتی در بعد اما. است حاکمیت های جریان همه وثوق مورد

 توسعه ثابت اصول را مبنا باید برود، توسعه سمت به بخواهد کشور اگر. شود می قطبی مسائل که است مقطع این در و شویم می منتهی

 و اجتماعی زندگی کردن دیجیتالی نوین، وزشآم عمومی، نظم شدن، صنعتی المللی، بین کار گرایی، تخصص شامل که کند فرض

 توسعه مراحل اگر که درحالی خواهیم؛ نمی را مسائل این ما گویند می. پذیرند نمی را این جامعه از هایی بخش. است دیگر عامل ها ده

 ما اختالفات. اند پذیرفته را توسعه اصول هندی و مالزیایی چینی، از اعم اجتماعی های گروه همه کنید، بررسی را مالزی مثل کشوری

 ما شرایط هم مصر. دارد ادامه هم همچنان. نیست جدید و داشته وجود مشروطه زمان از ها اختالف این. است بنیادی و نیست جزئی

 کاآمری درباره شما که ای نکته این. است ها گذاری سیاست در سیاسی های جریان و احزاب بین اختالف ترکیه در که درحالی دارد؛ را

 یکی چیست؟ در اوالند و سارکوزی بین فکر اختالف. رسید مشترک پاسخ یک به توان می هم فرانسه مثل کشوری در. کردید اشاره

 رویکرد یعنی. است مالیات نرخ در مثال عنوان به اقتصادی، های سیاست در دو این اختالف. کار محافظه دیگری و است سوسیالیست

 تفاوت که شده مطالعه حتی. باشد داشته تفاوت درصد پنج از کمتر سارکوزی به نسبت شاید فرانسه النک اقتصاد و سیاست در اوالند

 آنها نگاه. نیست فلسفی و کالن فکری های تفاوت که معنا این به. است درصدی 46 تفاوت یک خارجی سیاست در اوباما و بوش بین

 ما که درحالی. است متفاوت هم با هایشان روش تنها. هستند ملی ثروت افزایش و آمریکا نفوذ و قدرت دنبال به آنها. است یکی جهان به

 . کنیم می طی را ها فرازونشیب این که است دلیل همین به. داریم جدی های تفاوت هم با رویکردها، در

 گیرد؟ نمی نشأت ایران، رد آنها مقابل گروه و ها نئوکالسیک نگاه یعنی توسعه، درباره علمی رویکرد دو از اختالف دو این آیا

 چه که برسیم بندی جمع یک به باید نهایت در. است اقتصادی توسعه و رشد به ما نگاه حاصل مختلف رویکرد دو این است؛ طور همین

 نتیجه یک. شود فصل و حل اقتصاددانان و نظران صاحب بین در باید دیدگاه تفاوت این. است مفید ایران پیشرفت برای رویکردی

 از وسیعی مجموعه که است معنا این به سیاست علم در حاکمه هیات. است حاکمه هیات شود، ایجاد ایران در است الزم که رکمشت

 که مدنی جامعه نمایندگان و مجلس نمایندگان دانشگاهیان، اطالعاتی، و امنیتی افراد نظامیان، خبرنگاران، نویسندگان، سیاستمداران،

 مراکز در نفر هزار 7 یا 0 حدود جمعی فرانسه مثل کشوری در. برسند بندی جمع یک به باید هند،د می تشکیل را وسیعی گروه

 که وگوهایی گفت با کنند می سعی و کرده رصد را جهان و کشور مسائل. کنند می بحث هم با و شده جمع هم دور تحقیقاتی مختلف

 این ایران در ما. است حزبی میان و حزبی درون ها، بندی جمع این. برسند بندی جمع به کشور کالن های سیاست درباره دارند،

 و بنیادی ارتباطات هم با ضرورتا که هستند ها گروه از الجزایری مجمع که داریم کوچک های گروه. نداریم را وسیع مجموعه

 یک وقتی که است دلیل همین به. کنند نزدیک هم به را هایشان دیدگاه کنند، سعی و کنند فکر کشور کل به نسبت که ندارند ساختاری

 در کشور یک برای این. کنند ترک را صحنه باید دیگر های گروه تمام شود، می دولت وارد جدیدی گروه و گیرد می شکل جدید دولت

. نندک کار هم با و کرده رصد را جهان و کشور بتوانند تا باشند تعامل در هم با فکری لحاظ به باید همه. نیست خوب توسعه حال

 داریم، مختلف های دیدگاه اینکه ضمن. باشیم داشته تعلق ایران کل به داریم نیاز ما همه که باشد این شاید موضوع این تئوریک معنای

 کل را مبنا وقتی. است کرده ایجاد را یکسانی نتیجه کشورها از دربسیاری که است جهانی تجربه یک این. باشیم وفادار کشور کل به

 وجود هایی اولویت که دلیل این به. بیایید کوتاه امور از بسیاری در بعضا دارید، که هایی دیدگاه با شوید می حاضر ید،قرارده کشور

 دانشگاهی، یک عنوان به من مثال. است نگرفته شکل هنوز ایران در حاکمه هیات نهاد. شود داده قرار مبنا آنها است، ممکن که دارد

 ام نرفته مجلس به هم یکبار حال به تا دانشگاهی عنوان به. ام نرفته خارجه وزارت مطالعاتی موسسه به اصال که است سال 41 حدود

 دلیل. هست هم غلط عموما که دارند ذهنیت هم به افراد. باشیم داشته مشترک دیالوگ یک هم با و کنم صحبت مجلس نماینده بایک که

 نمایندگان بین هفتگی ارتباط مکزیک مجلس در آنکه حال. کنم می کار انشگاهد در است سال 90 که حالی در. است معاشرت فقدان آن

 وجود به را ها مجموعه این ایران در ما. دارند فکری تبادل و آموزند می هم از دو هر. است برقرار دانشگاه استادان و مجلس

 است دلیل همین به شاید است؛ نشده ایجاد کشور کلیت برای فکری، های حلقه. کند می سیر خود نظری جریزه در هرکس و ایم نیاورده

 مفید بحث این برای که کنم عرض هم دیگر مورد دو. داریم زیاد کار پیشرفت برای بنابراین. است ضعیف کشور کل به تعلق حس که

 جهان صادیاقت رشد از چین سهم ،9647 سال در. است غرب جایگاه با رابطه در ایران در اختالف های مرزبندی از یکی است

 درصد 90 غرب سهم و درصد 71 توسعه حال در کشورهای سهم سال، این در. بود خواهد درصد 9/40 آمریکا و درصد 0/00

 پیش سال 10 حدود به متعلق گویند، می آنچه و ندارند جهان تحوالت از دقیقی شناخت ما کشور در افراد غرب، بحث در. بود خواهد



 این وارد وسیعی عده شناختی، مشکل این موازات به. داریم جهان از شناختی عمیق مشکل یک ما و اند نخوانده جدید های کتاب. است

. نیست آمار و مشاهده علمی، دقت بر مبتنی ها تحلیل و دهند می ارائه ذهنیت صرفا که نویسند می یادداشت ها سایت در و اند شده عرصه

 غربی کشور کدام امروز علمی، شناخت نه و است حس یک صرفا و ندارد یخارج وجود کنیم، می صحبت آن از ما که غربی این

 به نسبت ما. نیازمندیم جهان از دقیق شناخت به ما کند؛ هزینه المپیک زمستانی های بازی برای دالر میلیارد 06 روسیه مانند تواند می

 . است ارقام و آمار و مشاهده و بیرونی ایه واقعیت و دقیق شناخت بر مبتنی سخنمان کمتر و داریم ذهنیت جهانی، مسائل

 است؟ حاکمیت وظیفه یا بدهند پیوند هم به را ها حلقه این که است ها دولت وظیفه این آیا

 های جریان هروقت. کند کمک اجتماعی های جریان رسیدن اجماع به برای و کند جمع هم دور را همه که است حاکمیت وظیفه مسلما

 توانسته اخیر، سال چند مالی های بحران رغم به آلمان آنکه دلیل. ندارد خوبی پیام جامعه آینده برای شوند، یم قطبی جامعه در فکری

 بخش بین آنها. کنند حفظ را ملی هارمونی  وگو، گفت طریق از کنند می سعی دائما آنها که است این بیاید، بیرون موفق ها بحران این از

 تبادل هم با را اطالعاتشان و کرده بحث هم با دائم. دارند منظم ارتباط کارگری یکاهایسند و مجلس احزاب، دولت، خصوصی،

 های بخش بین فکر و روش اندیشه، تبادل. شود می تر قوی اطالعاتشان درنتیجه هستند، قوی موضوع این در بسیار ها آلمانی. کنند می

 . است ندهکن تعیین بسیار دارند، قرار حاکمیت درون که جامعه یک مختلف

 ما اندیشمندان بین برانگیزی چالش موضوع این. است نفت ایران، مختصات با کشوری درخصوص یافتگی توسعه در دیگر مساله

 تا شده سبب آن کردن هزینه نوع و درآمد به نگاه یعنی است، بوده بحث محل همواره موضوع این خاص طور به ما کشور در. است

 عامل ها خیلی.باشد چالش و اختالف محل موضوع این همواره و کند ایجاد تغییر توسعه به نسبت ها، دولت رویکرد در

 این و دارند نفت که بزنیم مثال توانیم می را کانادا یا نروژ مثل هم کشورهایی که درحالی کنند، می عنوان نفت را ایران نیافتگی توسعه

 کشورهای در اما شود، می تبدیل منابع نفرین به ما کشور در نفت چرا .اند شده یافته توسعه و نیست آنها برای چالش محل موضوع

 توسعه در کندی عامل ما برای اما آورد، می همراه به خوشبختی فارس خلیج حاشیه کشورهای برای شود؟ می رشد سبب دیگر

 توانیم نمی اینکه یا باشیم، نگر آینده و مکنی حل را مسائلمان بتوانیم که نداریم نفت کافی میزان به که است دلیل این به آیا شود؟ می

 گیرد؟ می قرار ایران نیافتگی توسعه کجای نفت کنیم؟ مدیریت را آن

 شده ما مطلوب پیشرفت عدم باعث نفت که گفت توان نمی. باشد ملی توسعه در کننده تسریع عامل یک تواند می نفت اصل، یک عنوان به

 خانه یک رابه ارث جوان این که است این روش یک. رسد می او به توجهی قابل ارث ای ساله 90 جوان کنید، تصور شما. است

 ساله 90 جوان همین اگر اما. کند خوشگذرانی و بخرد هم میلیونی چندصد ماشین چند و کند تبدیل آفریقا خیابان در ویالیی بزرگ

 46 یا 0 دوره یک در بگوید و بگیرد کار به رسیده او به که را ارثی بقیه و بخرد متری 16 آپارتمان یک ارث این با که بگیرد تصمیم

 نفت کند؟ انتخاب را اول راه آنکه یا است بهتر کشور و او برای کار این نتیجه کنم، می تبدیل کارتولیدی به فکرم با را پول این ساله

 با درآمد، منبع یک عنوان به نفت از که رددا این به بستگی بلکه نیست؛ نفت وجود اینجا مساله پس. است مثال همین مثل درست هم

 اش جاری بودجه در کشور این نفت درآمد کردید، ذکر را نروژ مثال شما. کنیم اقدام کشور توسعه برای علمی پارادایم کدام از استفاده

 انسان ارزش. دارد ما فکر به بستگی گیری تصمیم نوع بنابراین. شود می گرفته کار به عمرانی امور برای تنها. شود نمی استفاده اصال

 زده سیاست آن از بخشی و نبوده منسجم ما کشور در توسعه پارادایم. ببرد پیش را مسائل خواهد می اندیشه کدام با که است فکرش به

 صورت تخصصی و کارشناسی کار و نشده فکر خوب برساند، توسعه به را ما که پارادایمی و درآمد این از استفاده برای. است بوده

 چگونه خدادای منبع این از بلندمدت در که ایم نکرده فکر کالن، و ملی. است بوده روز اوضاع تاثیر تحت همواره و است نگرفته

. نفت در نه و است اندیشه در نقصان بنابراین. ایم داشته که است تفکری حاصل هم داده رخ امروز آنچه. کنیم استفاده خواهیم می

 اختیار در را منابع مدیریت که هایی جریان و افراد مجموعه. کنیم نگری آینده و ریزی برنامه چگونه ملی منابع برای که دارد بستگی

. است آمده وجود به جدی های نشیب و فراز مسیر این در دلیل همین به. اند کرده عوض را هایشان پارادایم و ها دیدگاه دائما اند، داشته

 نفت وجود مشکل، واال. برویم جلو و کرده پیشرفت ما که نداده اجازه نگاه نوع این و است بوده سلطم همیشه اقتصاد در دولتی نگاه

 آیا بفروشد؟ ما خود به و کرده کاالها اقسام و انواع به تبدیل سپس بخرد ما از را آن وژاپن بفروشیم نفت که دارد لزومی چه. نیست

 باید چرا باشیم؟ کاال صادرکننده و کرده کاال به تبدیل را نفت داریم، مهندسی های هدانشکد در که توانمندی افراد کمک با نیست بهتر

 . دارد ما نگری آینده و همت فکر، به بستگی این بفروشیم؟ خام ماده

 کشور توسعه مسیر نبود، نفت اگر شاید. است گذاشته تاثیر کشورما سیاسی ساختار بر نفت که معتقدند هم گروهی حال هر به

 مسیر نفت گفت توان می آیا کنیم، بررسی را کشور توسعه مسیر بخواهیم انقالب از پیش عمرانی های برنامه از اگر. بود وتمتفا

 است؟ داده تغییر را کشور توسعه



 مسیر این در که هم دیگری نقصان. اند نداشته فراگیر و درازمدت نگاه. اند زده سیاست ما، توسعه های برنامه. بوده موثر خیلی بله،

 و بگیریم یاد ترکیه و جنوبی کره مکزیک، از توانستیم می. ایم کرده استفاده کم دیگر کشورهای تجربه از که است این دارد، وجود

 در. کنند می فکر بلندمدت چقدر که دارد بستگی این به هم سیاسی ساختارهای. کنیم بنا ها تجربه این به توجه با را خود توسعه پارادایم

 . است گذاشته ملی منابع از استفاده نحوه بر منفی اثر خود این و بوده مدت کوتاه عموما ما های سیاست که گفت توان می اریخیت نگاهی

 دولتی اگر که کرد می تاکید نظران صاحب از یکی دادم، انجام یافتگی توسعه و فرهنگ رابطه درباره که هایی وگو گفت از یکی در

 با ایران مثل کشورهایی یافتگی توسعه در تواند می چقدر اقتدارگرایی و دولت نقش. برسیم توسعه به نستیمتوا می داشتیم، اقتدارگرا

 داریم؟ نیاز توسعه برای مقتدر دولتي به ما آیا کند؟ آفرینی نقش دارد، که سیاسی ساختار

 و جانبه یک مقتدر مرکزی دولت یک که است معنا این به اقتدارگرایی اگر. دارد بستگی اقتدارگرایی از ما تعریف به سوال این پاسخ

. است بوده مطلوب ای اندازه تا توسعه مقطع آن در شاید بدهد، قرار یافتگی توسعه مسیر در اجبار روش با را مردم که باشد طرف یک

. ایم داده قرار استدالل و وگدیال بر را یکدیگر با ارتباط مبنای و ایم کرده کار فرهنگی ساختارهای در چقدر که دارد این به بستگی

 بدون و آموزش با همراه فرهنگی کار اگر. شود نمی حاصل ای نتیجه کنیم، ایجاد فرهنگی توسعه بخواهیم اجبار و زور با که مادامی

 هگشارا بسیار تواند می موضوع این در کردم، اشاره که حاکمه هیات بحث آن. شود منجر فرهنگی توسعه به تواند می باشد، اجبار

 یک به میدانی مطالعات و استدالل و منطق و آمار با باالخره. است مفید راهی چه ایران برای ببینیم و شویم جمع دورهم.باشد

 نگاه عمومی کشور، مسائل به و بیاییم بیرون خود تئوریک جزایر از باید. اند کرده را کار این کشورها از خیلی. رسیم می بندی جمع

 افراد موثرترین شاید امروز. باشد مطلوب کردید، اشاره که معنا آن به اقتدارگرایی کنونی، مجازی دنیای این در کنم نمی فکر من. کنیم

 با ها فرهنگ بر که هستند زوکربرگ مارک و استیوجابز و گیتس بیل جوان، نسل میان در خصوص به خاورمیانه عمومی فرهنگ در

 اقتصادی رشد نرخ با و نیستند دموکراتیک که آسیا در کشورهایی در حتی. کنند می ثرگذاریا اند، کرده ایجاد که مجازی های مکانیزم

 انجام زیادی کارشناسی کار هایشان گذاری سیاست برای آنها. است نبوده پاسخگو ها شیوه این هستند، پیشرفت حال در توجه قابل

 های گیری تصمیم اما نیست، باز سیاسی لحاظ به سیستم که است درست یعنی. گیرند می مشورت جهانی سطح در حتی. دهند می

 گرفته کار به میالدی 76 ازدهه را شیوه این جنوبی کره. است شده کارشناسی شدت به آنها وبانکی صنعتی تجاری، مالی، اقتصادی،

 اقتدارگرایی که دارد این به تگیبس که بگویم باید سوال این به پاسخ در بنابراین. هستیم آن اقتصادی های پیشرفت شاهد اکنون و است

 کار امروز ها حکومت. است ورزی اندیشه و گرفتن مشورت مطالعه، برنامه، فکر، نیازمند گیری تصمیم امروز. کنیم معنا چه را

 جهان در اطالعات آزاد جریان. جامعه به اجبار و زور القای نه و بینند می اجتماعی های جریان بین میانجیگری دنیا در را شان اصلی

 های مدل در. دارند نگه پوشیده مردم دید از را حقایق توانند نمی ها حکومت دیگر و کند می عرضه ای گسترده آگاهی مردم به امروز

 های جریان من جامعه در بگوید که است موفق حاکمیتی گوییم می کنیم، تعریف را حاکمیت و حکومت خواهیم می وقتی توسعه نوین

 شود می این اش نتیجه که برسم اجماع و بندی جمع یک به و کنم مدیریت نحو بهترین به توانم می آنها بین و دارد دوجو مختلفی فکری

 فکری رشد ها انسان. دهند نمی را تفکرات این اجرای اجازه زنان، و جوان نسل آنکه ضمن. رود می جلو ها مطلوبیت با کشور که

. هستند وسلیقه اندیشه صاحب افراد،. کند رشد بسیار مثبت گرایی فرد که شده باعث مجازی یدنیا همین. اند داشته مدت این در زیادی

  به اجتماعی قرارداد یک با باید رسد می ریزی برنامه و فکر به وقتی اما. است قانون اجرای و امنیت حفظ ها حکومت وظیفه امروز

 .بماند پایدار و موفق تا برسند، هارمونی


