مركز الگوي اسالمي ارياني پيشرفت

ي
پ
ي
چ
ش
مف
س
ت
ه
ن
م
گ
ل
ف
س
ي و وم ا وي ا ال ي اريا ي ر ت
و
نقشه راه و فرآيند طراحي ،تدوين ،تصويب و پايش ال وگ
(گزارش كار گروه وژيه)

تهيه شده رد معاونت هماهنگي و نظارت فرآيندي
1931/6/72

((فهرست مطالب))
 -پیش گفتار

2

 -محورهاي اصلي بیانات رهبري درباره الگوي اسالمي ايراني پیشرفت

4

 -محورهاي مهم وظائف مركز در تدوين سند الگو

7

 -چیستي و مفهوم الگو

8

 -نمودار نقشه راه و فرآيند طراحي ،تدوين ،تصويب و پايش الگوي اسالمي ايراني پیشرفت

01

 -خطوط راهنماي تحقیق و تدوين الگو از نگاه رهبري

00

 -تدوين مبا ني اسالمي طراحي و تدوين الگو

02

 -تعريف پیشرفت و جامعه مطلوب از نگاه امام راحل (ره) ،رهبري و قانون اساسي

01

 -تدوين الزامات ابعاد عدالتي الگو

04

 -تحلیل و نقد نظريههاي توسعه و تجربیات جهاني

01

 -تحلیل و آسیب شناسي روند پیشرفت ايران

01

 -تدوين نظام مشاركت نخبگاني در تدوين الگو

07

 -تدوين نظام تصويب الگو

01

 -تدوين نظام پايش و نظارت

21

 -طراحي مفهومي و معماري كلي الگو

22

 -طراحي پايه ابعاد موضوعي و بخشي الگو

24

 -طراحي تفصیلي اجزاي الگو

21

 -تلفیق موضوعي و بخشي

27

 -تلفیق نهايي و تنظیم سند الگو

27

 -پیوست شماره( 0الگو چیست؟)

28

 -پیوست شماره( 2نمودار سیر تهیه هر سند در انديشكدهها

11

 -پیوست شماره( 1نمودار گردشي فرآيند كلي تدوين الگو)

10

 -منابع

23

1

بسم اهلل الرحمن الرحیم
در پي برگزاري اولین نشست انديشههاي راهبردي در حضور رهبر انقالب اسالمي ،با نظر و تأكید معظم له
مركز الگوي اسالمي ايراني پیشرفت در خرداد ماه  0111تأسیس گرديد .مهمترين مأموريت اين مركز
طراحي و تدوين سند الگوي اسالمي ايراني پیشرفت ميباشد .طي بررسي ها و همفكري هائي كه با صاحب
نظران صورت گرفت مشخص گرديد كه اساسي ترين و فوري ترين اقدامات ضروري براي انجام مطلوب
وظیفه يادشده ،اوالً "تعريف چیستي الگو" و ثانیاً "تهیه نقشه راه طراحي و تدوين سند الگو" است كه بتوان
در چارچوب آن فعالیت حلقه هاي علمي و فرزانگان و نخبگان فكري جامعه را به صورتي هدفمند ،همگرا،
منسجم و اثربخش سازماندهي و هدايت نمود.
براي انجام اين دو امر ،كارگروه ويژهاي متشكل از هفت نفر از اعضاي هیئت علمي دانشگاهها و مراكز
پژوهشي تشكیل گرديد .اين كارگروه ابتدا سؤاالتي را درباره ابعاد مختلف مسئله تهیه نمود (پیوست شماره
 .)0سپس طي بیست جلسه مصاحبه هايي را با شانزده تن از اعضاي محترم شوراي عالي مركز و اساتید
برجسته دانشگاههاي مختلف انجام داده و طي آن نظرات ايشان را درباره سؤاالت به تفصیل دريافت و نتايج
را تجزيه و تحلیل نمود.
پس از برگزاري كنفرانس نقشه راه طراحي و تدوين الگوي اسالمي ايراني پیشرفت در خرداد ماه ،0110
كلیه مقاالت ارائه شده با دقت در كارگروه ويژه مورد بررسي قرار گرفت و نهايتاً با جمع بندي نظرات ابراز
شده در مصاحبهها و همچنین مقاالت كنفرانس و تطبیق آنها با مجموعه رهنمودهاي رهبر معظم انقالب،
طرحي كه ميتوان آن را مدل برازش مجموعه نظرات تلقي نمود تهیه گرديد.
اينک اين طرح در دو بخش مجزا تحت عناوين " چیستی و مفهوم الگو " و " نقشه راه و فرایند
طراحی ،تدوین ،تصویب و پایش الگوی اسالمی ایرانی پیشرفت " 0تقديم ميگردد.
ذكر چند نكته در مورد اين طرح ضروري است:
 - 0نقشه راه و فرايند طراحي و تدوين الگو و گام هاي مشخص و تعريف شده آن ،طي نموداري در
صفحه  1ارائه شده و سپس توضیحات الزم دربارۀ هر يک از گامها در صفحات بعدي گزارش به
ترتیب درج گرديده است.
(ذوعلم ) 23
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 - 2مأموريت تصويب ،پیاده سازي و اجراي الگو در حوزه وظائف مركز نیست .به همین جهت در نمودار
صفحه  1زمان بندي و مجري خاصي براي آنها ذكر نشده است .لكن با توجه به دو نكته زير ،نشان
دادن اين مراحل در نمودار ضرورت داشته است:
اوال هر چند وظیفهاي در خصوص اجرا و پیاده سازي الگو به مركز محول نشده ،لكن مطابق بند 04
وظائف مندرج در اساسنامه مركز ،وظیفۀ ارزيابي پیشرفت و به تبع آن نظارت و پايش بر عهده مركز
است.
ثانیا تدوين الگو امري پوياست و لذا به مرور زمان و بسته به شرائط گوناگون ،انجام بازنگري و
اصالحات در آن ،غیر قابل اجتناب است .به همین جهت ضرورت دارد پس از تهیه و ارائه سند
پیشنهادي توسط مركز ،تصويب و ابالغ آن و ارزيابي اجراي الگو و پیشرفت كشور وتحلیل آن ،نتايج
حاصله به صورت بازخورد مي بايست در بازنگري سند الگو مورد استفاده قرار گیرد و بیان اين
چرخه در نمودار ضروري است.
 - 1به لحاظ اهمیت اين دو سند ،ارجاعات الزم به مقاالت كنفرانس و يا مصاحبه هاي اساتید به تفصیل
درج گرديده است .اين ارجاعات ،عناصر مشترک در نظرات اساتید و نويسندگان محترم مقاالت و
همچنین بسامد نظرات ابراز شده را روشن ميكند.
 - 4مجموعه بیانات رهبري در باره الگوي پیشرفت ،قبالً در سندي تحت عنوان " خطوط راهنمای
تحقیق و تدوین الگو از نگاه رهبری " به تفصیل جمع آوري ،تنظیم ،تبويب و تدوين گرديده و
لذا از نقل آن در اين مجموعه خودداري شده است .در عین حال براي بهره گیري بیشتر و امكان
تطبیق طرح ارائه شده با رهنمودهاي معظم له ،چكیدهاي از آن تحت عنوانهاي "محورهاي اصلي
بیانات رهبر انقالب در باره الگوي اسالمي ايراني پیشرفت" و "محورهاي مهم وظائف مركز در تدوين
سند الگو" مطابق اساسنامه اي كه به تأيید رهبري رسیده است در ابتداي گزارش تقديم شدهاست.
امید است تصويب نهايي اين دو سند ،مسیر تدوين الگو و گام هاي حركت را به روشني ترسیم كند .شفافیت
و وضوح راه و شیوه حركت بهترين راهنما و راهگشاي مشاركت مؤثر و گسترده كلیه صاحب نظران ،حلقه
هاي علمي ،انديشكده ها ،ومؤسسات علمي و پژوهشي همكار خواهد بود و زمینه هاي انسجام ،همگرائي و
هدفمندي مجموعه اين فعالیت ها را فراهم خواهدكرد .امید است به فضل و توفیق الهي و با مشاركت همه
صاحب نظران ،سند الگو به نحوي كه تأمین كننده اهداف رهبري و امید بخش و برانگیزانندۀ جامعه و آحاد
و اجزاء آن باشد در مدت زماني منطقي تهیه و ارائه گردد .و ما توفیقی إال باهلل علیه توکلت و إلیه انیب.
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محورهای اصلی بیانات رهبری دربارۀ الگوی اسالمی ایرانی پیشرفت
 الگوي اسالمي ايراني پیشرفت درگیر شدن زبدگان ،فرزانگان و انديشه ورزان در موضوع الگوي اسالمي ايراني پیشرفت ايجاد فرهنگ و گفتمان ،اول در میان نخبگان و به تبع آن در سطح عموم جامعه جاده سازي و ريل گذاري براي اداره كشور اداره كشور در دهها سال آينده زود بازده نبودن محصول كار ،بلند مدت بودن و در نگاه خوشبینانه میان مدت بودن سند سند باال دستي نسبت به همه اسناد برنامه اي ،چشم انداز و سیاست گذاري كشور ضرورت تبعیت سیاستگذاريها از الگو قرار گرفتن سیاستگذاريها در درون الگو الگو بنا به شرائط نو به نوي روزگار تغییر مييابد و الگوئي منعطف است. هدفها مشخص است. راهبردها به حسب شرائط گوناگون تغییر پیدا ميكند. پرهیز از شتابزدگي و در عین حال شتاب معقول در تهیه الگو حركت صحیح و متین در تهیه الگو كلمه " توسعه " التزامات و بار ارزشي و معنائي دارد كه احیانأ ،با آن التزامات همراه و موافق نیستیم. مفهومي كه مورد نظر ما است " پیشرفت " است. مقصود و منظور از پیشرفت را تعريف خواهیم كرد. وام نگرفتن از مفاهیم ديگران الگو براي شرائط تاريخي ،جغرافیائي ،فرهنگي ،اقلیمي و جغرافیاي سیاسي ايران طراحي الگو توسط متفكران ايراني غايات ،اهداف ،ارزشها و شیوه هاي كار همه از اسالم مايه خواهد گرفت. تكیه ما به مفاهیم و معارف اسالمي است. ما برخوردار از منابع اسالمي ،قرآن ،سنت و مفاهیم غني و ممتاز در فلسفه ،كالم ،فقه و حقوق اسالميهستیم.
 الگو نقشه جامع است و به ما ميگويد كه به كدام طرف ،سمت و هدف حركت ميكنیم. در سي سال گذشته مبتال به حركتهاي هفت و هشتي ،بي هدف ،زيگزاگ ،متضاد و متناقض در زمینههاي گوناگون و از جمله فرهنگ و اقتصاد بوديم.
 وضعیت مطلوب بايد تصوير شود. -چگونگي رسیدن از وضع موجود به وضع مطلوب بايد بیان شود.
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 سؤاالت بايد شناخته شود و به آنها پاسخ داده شود. ايراني يا اسالمي بودن ،مطلقاً به معناي عدم استفاده از دستاوردهاي ديگران نیست. ما براي به دست آوردن علم هیچ محدوديتي براي خودمان قائل نیستیم و هر جايي كه علم ،معرفت درستو تجربه صحیح وجود دارد به سراغ آن خواهیم رفت.
 چشم بسته و كوركورانه چیزي را از جايي نخواهیم گرفت. از همه آن چه كه در دنیاي معرفت وجود دارد و ميشود از آن استفاده كرد ،استفاده خواهیم كرد. در اين مقطع ،ظرفیت كشور ،يک ظرفیت مناسبي است. ما اگر امروز اين كار را شروع نكنیم مطمئناً عقب خواهیم ماند و ضرر خواهیم كرد .بايستي حتماً اينحركت كه اين جور طراحي شده و پیش برود.
 چهار عرصه اساسي براي پیشرفت وجود دارد :فكر ،علم ،زندگي و مهمتر از همه و روح همه اينها كهمعنويت است.
 ما بايستي جامعه را به سمت يک جامعه متفكر حركت دهیم و جوشیدن فكر و انديشه ورزي را به حركتنمايان و واضح تبديل كنیم.
 آموزش و پرورش و رسانهها ابزار كار و پیشرفت فكر است كه بايد در برنامه ريزيها لحاظ شود و بیايد. برنامه ريزي نوآوري علمي ،حركت علمي ،حركت به سمت استقالل علمي ،بروز علم در قالب فناوريها همه چیزهائي كه در زندگي جامعه به عنوان مسائل و خطوط اساسي مطرح است در همین عنوان " عرصهزندگي " ميگنجد .مثل امنیت ،عدالت ،رفاه ،استقالل ،عزت ملي ،آزادي ،تعاون و حكومت.
 معنويت با علم ،سیاست ،آزادي و عرصه هاي ديگر منافات ندارد ،بلكه روح همه اينهاست. نمونه كامل همراه شدن علم ،تمدن و ثروت با معنويت در دوران ظهور حضرت بقیۀاهلل (ارواحنا فداه) اتفاقخواهد افتاد.
 ما امروز در زمینه هاي مقدماتي عالم انساني داريم حركت ميكنیم ـ در میان پیچ و خمها و راه هاي دشوارـ تا به بزرگراه برسیم كه آن دوران ظهور حضرت بقیۀاهلل است.
 اولین مسئلهاي كه بايد در نظر گرفته شود مسئله مبدأ و توحید است .اگر مسئله مبدأ حل شد ،بسیاري ازمسائل حل خواهد شد.
 مسئله اساسي دوم ،قضیه معاد ،محاسبه و تمام نشدن انسان با مرگ است. مسئله سوم عدم تفكیک دنیا و آخرت است. مسئله چهارم مسئله نگاه اسالم به انسان و محور بودن انسان است .انسان اسالمي با انسان فلسفههاي ماديغرب و پوزيتويسم قرن نوزده به كلي متفاوت است.
 در قرآن لیقوم الناس بالقسط به عنوان هدف انبیا ذكر شده ،قطعاً عدل هدف است. انسان موجودي است مكلف ،مختار و مواجه با هدايت الهي كه ميتواند هدايت يا ضاللت را انتخاب كند. -انسان موجودي است متعهد براي خود ،جامعه و اهل

5

 مردم ساالري عالوه بر اين كه براي مردم يک حق است ،تكلیف هم هست. مسئله پنجم حكومت است .در اسالم صالحیت فردي در امر حكومت و مديريت ،بسیار مهم و اساسي است. عدم علو ،عدم اسراف و عدم استئثار مسئله مهمي است. براي حاكم ،علو و استعال يک نقطۀ منفي است. يكي از اركان الگو بايد حتماً مسئله عدالت باشد. اصالً عدالت معیار حق و باطل حكومتهاست. در اسالم اگر چنانچه شاخص عدالت وجود نداشت ،حقانیت و مشروعیت زير سئوال است. نگاه غیر مادي به اقتصاد اسالم براي ثروت اهمیت و اعتبار قائل است ،تولید ثروت در اسالم مطلوب است ،منتها با نگاه الهي ومعنوي.از ثروت براي فساد ،ايجاد سلطه و اسراف نبايد استفاده كرد .از ثروت بايد براي سود جامعه بهره برد.
 در باره الگو ممكن است ده و شايد دهها گرد هم آيي و نشست الزم باشد. دهها حلقه علمي در دانشگاههاي مختلف از صدها نفر از فرزانگان ،نخبگان و دانشمندان بايد استفاده شود كه حتي ترجیح ميدهند كار شخصيبكنند.
 دانشگاهها و حوزهها اين مسئله در گیر شوند تا بتوانیم انشاء اهلل به نقطه مطلوب خودش برسانیم. كاري است كه بايد همه ظرفیت نخبگاني كشور به میدان بیايد. اين چیزي نیست كه دولتها يا مجالس بتوانند آن تصويب كنند. بايد خیلي مراحل را طي كند كامالً ورز بخورد و به قوام الزم برسد تا اينكه بتواند به يک نقطه اساسيبرسد.
 يک مركزي هم براي اين كار الزم است كه مسئله را دنبال كند ولي نبايد اين حركت را در انحصار بگیرد. مركز ،كانون مركزي و ستادي است .ما از مركز توقع نخواهیم كرد كه اين كار را انجام دهد .بلكه بايد اينحركت عظیم را زير نظر بگیرد ،خبر بگیرد ،كمک و پشتیبانيهاي گوناگون بكند.
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محورهای مهم وظائف مرکز در تدوین سند الگو
(مطابق اساسنامه مصوب رهبر انقالب اسالمی)
 طراحي و تدوين پیشنويس الگوي اسالمي ايراني پیشرفت مبتني بر ارزشها و اصول اسالمي تعیین خطوط و زمینههاي پژوهشي مورد نیاز در خصوص الگوي اسالمي ايراني پیشرفت ايجاد و راهبري شبكه فراگیر و منعطف الگوي اسالمي ايراني پیشرفت با مشاركت وسیع و مؤثرمتخصصان و صاحب نظران دانشگاهي و حوزوي به منظور تحقیق و طراحي پیش نويس الگو
 توجه به دستاوردهاي متقن علمي و تجارب ارزشمند انقالب اسالمي و جهان ارزيابي پیشرفت كشور و كشورهاي برگزيده به صورت تطبیقي آسیب شناسي پیشرفت كشور و كشورهاي برگزيده به صورت تطبیقي -آينده پژوهي پیشرفت كشور و كشورهاي برگزيده به صورت تطبیقي

7

"چیستی و مفهوم الگو"
تعريف :الگو يک نقشه جامع است كه هدف و سمت حركت ،شیوه حركت و نحوه رفتار جامعه را براي تحقق
يافتن تحول تكاملي جامعه بیان ميكند.
سند 1الگو حاوي سر فصلهاي زير خواهد بود:
 - 0تبیین وضعیت مطلوب 4جامعه اسالمي 1در چهار عرصه فكر ،علم ،معنويت و زندگي به صورت
جامع 1و تعريف نمود هاي بیروني و مؤلفه هاي 7ملموس آن در قالب شاخصها8ي قابل اندازه
گیري

1

 - 2تعیین معیارها ،01نقاط مرجع و راهنماي مسیر 00در مقاطع دو ساله 02براي انجام پايش و ارزيابي
پیشرفت
 - 1تدوين راهبردها(چگونگي حركت از وضعیت موجود به وضعیت مطلوب)

01

 - 4طراحي ساختارها و نظامهاي كالن خود اصالحگر پیشران به سوي پیشرفت
 - 1طراحي و تعريف نظام پايش و نظارت پیشرفت كشور

04

01

(3الویری ( ،) 23رشاد ( ،) 23ذوعلم ( ،) 23توفیقی ( ) 23علی اکبری ) 23
(2ذوعلم ( ،) 23میرمعزی ) 23
(دادگر ( ،) 23دولتشاه ( ،) 23مشایخی ( ) 23علینژاد ,الناز; مسافر یادگاری ,لیال; سلمان پور ,صدیقه ) 23
(بانشی ( ،) 23خلیلی عراقی ( ،) 23جبل عاملی ( ،) 23حمیدی ,عقیل; علی احمدی ,علیرضا; الداغی ,امیر; ( ،) 23میرمعزی
( ،) 23ک .اشتریان ( ،) 23سالمت و علی احمدی ( ، ،) 23علی اکبری ) 23
(میرمعزی ( ،) 23جعفرپور ( ،) 23پیروزمند ) 23
(ابطحی ( ،) 23نجفی ) 23
(اقبالی و حیدری ( ،) 23خلیلی عراقی ( ،) 23حمیدی ,عقیل; علی احمدی ,علیرضا; الداغی ,امیر; ( ،) 23میرمعزی ،) 23
(مشایخی ( ،) 231نوبخت ( ،) 23ابطحی ( ،) 23فضل هللا تبار ,حامد; علی احمدی ,علیرضا ) 23
(3نوبخت ( ،) 23توفیقی ( ،) 23دادگر ( ،) 23نویدادهم ,صادقزاده و صدری ) 23
( 1اقبالی و حیدری ) 23
(دادگر ( ،) 23دولتشاه ( ،) 23نجفی ( ،) 23مشایخی ) 231
( 3نجفی ) 23
( 2بانشی ( ،) 23میرمعزی ( ،) 23جبل عاملی ( ،) 23حمیدی ,عقیل; علی احمدی ,علیرضا; الداغی ,امیر; ( ،) 23دادگر
( ،) 23جعفرپور ( ،) 23سالمت و علی احمدی ( ،) 23علی اکبری ( ،) 23مشایخی ( ،) 231علینژاد ,الناز; مسافر یادگاری,
لیال; سلمان پور ,صدیقه ) 23
(بنیانیان ( ،) 23سالمت و علی احمدی ( ،) 23مشایخی ) 231
(دولتشاه ( ،) 23مشایخی ( ،) 231میرمعزی ( ،) 23نجفی ) 23

8

مالحظه:

براي طراحي و تدوين الگو عالوه بر مطالعه ،تحلیل و تدوين مباني ،ضروري است دو موضوع:
 –0تحلیل تجربیات جوامع توسعه يافته و يافتن عوامل مشترک در توسعه اين كشورها

01

 -2آسیب شناسي روند گذشته كشور و تحلیل و جستجوي علل عدم دستیابي به آرمانها

07

به صورت جامع مطالعه ،تحلیل و جمع بندي شوند و به عنوان اسناد پشتیبان سند الگو قرار گیرند.

(مشایخی ( ،) 231نوبخت ) 23
(توفیقی ( ،) 23جبل عاملی ( ،) 23مشایخی ( ،) 231میرمعزی ) 23

9

10

خطوط راهنمای تحقیق و تدوین الگو از نگاه رهبری
رهبر معظم انقالب اسالمي طي سالهاي گذشته در مقاطع گوناگون و به ويژه طي اولین نشست انديشههاي
راهبردي و همچنین در اساسنامه مصوب مركز الگوي اسالمي ايراني پیشرفت ،اهداف ،ويژگيها و راهبردهاي
تدوين الگو را بیان فرمودهاند .بر مبناي مصوبه دومین جلسه شوراي عالي ،مركز الگو مجموعه بیانات رهبري
را جمع بندي ،تنظیم ،تبويب و تدوين نموده و پس از بازنگريهاي مكرر ،اين سند به زودي در شوراي عالي
مركز مطرح خواهد شد .بدون ترديد مجموعه رهنمودهاي رهبري يكي از مؤلفههاي اصلي راهنما در تدوين
الگو ميباشد.

11

تدوین مبانی اسالمی طراحی و تدوین الگو
اصليترين ويژگي الگوي پیشرفت ابتناي 08آن بر ارزشها 01و بینشهاي اسالمي است .21به همین دلیل
تبیین و تحلیل زير ساختهاي الزم اعم از هستي شناسي ،جهان شناسي ،انسان شناسي ،معرفت شناسي،
ارزش شناسي 20و تمدن شناسي (جامعه موعود مهدوي ،22نقطه غائي و آرماني پیشرفت) بر گرفته از منابع
اسالمي ،21زير بناي اصلي الگوي پیشرفت را فراهم ميكند.

24

تدوين اين اصول بر عهده دو انديشكده مباني و سنتهاي الهي 21قرار گرفته است .كشف و تدوين اين مباني
فعالیتي نیست كه بتوان پاياني براي آن تعیین نمود و هر چه مطالعه ،تدقیق و تحلیل معارف وحیاني عمق و
گسترش يابد ،پیوسته حقايق جديدتري مكشوف خواهد شد و پايه دانش بشري را ارتقا خواهد بخشید .با
توجه بر اين مالحظات ،نميتوان تدوين الگو را موكول به اتمام فعالیت اين دو انديشكده كرد .چرا كه اين
فعالیت ذاتاً پايان يافتني نیست .لذا ضروري است اين دو انديشكده دستاوردهاي مرحله اول فعالیت خود را
در اختیار ساير انديشكدهها قرار دهند تا مبتني بر آن سند الگو تدوين گردد و در ادامه و استمرار فعالیت
تدوين مباني ،يافته هاي جديد ،در بازنگريهاي آتي سند الگو مورد استفاده قرار خواهد گرفت .تدوين
دستاوردهاي مرحله اول حداكثر در مدت هشت ماه انجام خواهد شد.

(پیروزمند ) 23
( 3مشایخی ) 23
(31حاجی آقائی کشتلی ,مصطفی; امین نیری ,مجید ( ،) 23حبیبی ( ،) 23ذوعلم ( ،) 23عاملی ( ،) 23مشایخی ) 23
(3رشاد ( ،) 23علی اکبری ) 23
( 33رشاد ) 23
(32اقبالی و حیدری ( ،) 23رشاد ( ،) 23الویری ( ،) 23حمیدی ,عقیل; علی احمدی ,علیرضا; الداغی ,امیر; ) 23
(3جبل عاملی ( ،) 23علی اکبری ( ،) 23میرمعزی ( ،) 23نویدادهم ,صادقزاده و صدری ( ،) 23علینژاد ,الناز; مسافر
یادگاری ,لیال; سلمان پور ,صدیقه ) 23
(3جبل عاملی ) 23

12

تعریف پیشرفت و جامعه مطلوب از نگاه امام راحل (ره) ،رهبری و قانون اساسی
تقريباً همه صاحب نظران در اين موضوع اتفاق دارند كه تعريف وضعیت مطلوب ،محوريترين عنصر سند
الگو ميباشد .لكن در تعريف وضعیت مطلوب و جامعه پیشرفته 27و ويژگيهاي آن نظرات مختلفي وجود
دارد.
تعريف صحیح پیشرفت ،28آنگونه كه بتواند براي تمام اقشار و آحاد جامعه الهام بخش ،21امید بخش و
برانگیزاننده بوده و در جامعه همگرايي و حركت ايجاد كند ،11از خطیرترين مراحل طراحي و تدوين
الگوست.

10

تعريف پیشرفت و ترسیم وضعیت مطلوب بدون ترديد ميبايد با بهرهگیري از همه منابع الزم از جمله
ارزشهاي اسالمي ،عقول فرهیختگان جامعه و تشخیص موقعیت و شرايط جاري كشور و نگاه بلند مدت به
آينده صورت پذيرد .لكن از میان منابع گوناگون تعريف پیشرفت و جامعه مطلوب توجه به آرمانها و اهداف
امت اسالمي كه موجب حركت عظیم انقالب اسالمي و استقرار جمهوري اسالمي گرديد از جايگاه ويژهاي
برخوردار است .آرمانها و انگیزههاي ملت عظیم ايران براي ايجاد و استمرار حركت الهي انقالب اسالمي در
بیانات امام راحل ،رهبري و قانون اساسي ،تجلي و تبلور يافته است .لذا جمع آوري ،بررسي و تحلیل اين سه
منبع براي تعريف پیشرفت و وضعیت مطلوب از اهمیت وافري برخوردار است.
فردي از محققان همكار مركز ،انجام اين امر را با همكاري تعدادي از دانشجويان و پژوهشگران آغاز نموده و
بزودي تدوين اين سند به انجام خواهد رسید .پیش بیني مي شود حداكثر زمان مورد نیاز براي انجام اين
فعالیت چهار ماه باشد.

(3ذوعلم ) 23
(3طباطبائیان 23
(3طباطبائیان 23
(33ذوعلم ) 23
(21اقبالی و حیدری
(2طباطبائیان 23

)
)
( ،) 23توفیقی ( ،) 23مشایخی ) 23
)
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تدوین الزامات ابعاد عدالتی الگو
برپايي قسط و عدالت در جامعه يكي از مهمترين اهداف بعثت انبیا و ايجاد نظامهاي اجتماعي است .عدالت
همواره يكي از واالترين اهداف انسانها بوده و انگیزه بسیاري از خیزشها و حركتهاي اجتماعي به شمار رفته
است .در انقالب اسالمي نیز دستیابي به عدالت از مهمترين محورهاي مورد تاكید امام راحل و رهبري بوده و
از اساسيترين اهداف اين حركت مقدس بوده و خواهد بود.
شناخت و تعريف ابعاد مختلف عدالت ،12اعم از عدالت اجتماعي ،عدالت اقتصادي ،عدالت سیاسي ،عدالت
قضائي و عدالت آموزشي و ...و تبیین نمودها و شاخصهاي هر يک از آنها از اصليترين خطوط و ارزشهاي
حاكم بر الگوي اسالمي ايراني پیشرفت است .11لذا انجام اين وظیفه كه بر عهده انديشكده عدالت قرار گرفته
الزاماتي را براي ساير انديشكدهها در تدوين الگو و بخشها و اجزاء گوناگون آن تعريف خواهد كرد .14اين
فعالیت طي مدت هشت ماه انجام خواهد شد .طبعا ساير انديشكدهها هر يک متناسب با حوزه فعالیت خود،
سیاستها و مسیر حركت براي تحقق قسط و عدالت را طراحي و در اسناد خود مدون خواهند نمود.

(23بهبهانی ,حمید; نظری ,سبحان; فقیهی نژاد ,فرشته ) 23
(22بنیانیان ( ،) 23فضل هللا تبار ,حامد; علی احمدی ,علیرضا ) 23
(2جعفرپور ( ،) 23حاجی آقائی کشتلی ,مصطفی; امین نیری ,مجید ) 23
(2کمیجانی ) 23

14

11

تحلیل و نقد نظریه های توسعه وتجربیات جهانی
بهرهگیري از دستاوردهاي علمي بشر ، 11معارف صحیح و تجربیات موفق و ناموفق ساير كشورها 17از منابع
مهم مورد نیاز براي تدوين الگو بشمار میرود .18استفاده آگاهانه از اين منبع دانش و اطالعات ،مستلزم
اينست كه با استفاده از همكاري مؤسسات علمي و پژوهشي اقدامات زير بعمل آيد:
 -شناخت ،تحلیل و نقد نظريههاي علمي مرتبط با موضوع پیشرفت و توسعه

11

 شناخت و تحلیل تجربیات توسعه در كشورهاي توسعهيافته و به سرعت در حال توسعه و بررسينقاط ضعف و قوت آنان
 استنتاج عوامل و اصول مشترک در توسعه كشورها سنجش نظريههاي توسعه و تجربه توسعه ساير كشورها با مباني اسالمي و ويژگيهاي سرزمین وجامعه ايران

41

 تحلیل عناصر و مؤلفههاي حكمراني خوب از منظر مباني و ارزشهاي اسالمي 40و تدوين بازنگريشده آنها به منظور استفاده در انديشكدهها
مديريت و هماهنگي انجام اين اقدامات در كلیت الگو بر عهده كارگروه تلفیق 42و تدوين 41و در حوزههاي
تخصصي (در صورت نیاز) به عهده انديشكده مربوطه مي باشد .مدت زمان پیش بیني شده براي انجام اين
فعالیت هشت ماه است.
اعضاي كارگروه تلفیق و تدوين عبارتند از:
 .0معاون هماهنگي و نظارت فرآيندي مركز
 .2معاون علمي مركز
 .1دبیران انديشكدههاي
 علم اقتصاد(2الویری ( ،) 23حمیدی ,عقیل; علی احمدی ,علیرضا; الداغی ,امیر; ) 23
(2ذوعلم ) 23
(2جبل عاملی ( ،) 23صادق زاده قمصری ) 23
(23اقبالی و حیدری ) 23
( 1عاملی ) 23
(کمیجانی ) 23
( 3پیروزمند ) 23
( 2ذوعلم ) 23
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 امور اجتماعي فرهنگ سیاست .4مديران دفاتر
 امور انديشكدهها نظارت و ارزيابي مديريت دانش .1سه نفر از صاحب نظران بنا به تايید رياست مركز

تحلیل و آسیب شناسی روند پیشرفت ایران

مطالعه ،بررسي و تحلیل روند تاريخي پیشرفت ايران ،مطالعه عمیق شرائط و وضعیت فعلي ،آسیب شناسي پیشرفت،
تحلیل میزان موفقیت برنامههاي توسعه گذشته و حال ،يافتن علل عدم دستیابي به اهداف برنامه ها ،بررسي و تحلیل
نظريه هاي انديشمندان ايراني درباره روند تاريخي توسعه كشور و قانونمندي هائي كه براي موفقیت ها و ناكامي هاي
جامعه ايراني يافته اند ،از مهمترين منابع طراحي و تدوين سند الگو ميباشد.
در انجام اين مهم الزم است از همكاري مؤسسات علمي و پژوهشگران استفاده شود .به عالوه برگزاري نشست هاي
علمي بر غناي تحلیل ها و جمع بندي ها خواهد افزود .مديريت و هماهنگي اين فعالیت كه طي هشت ماه انجام
خواه شد بر عهده كارگروه تلفیق و تدوين مي باشد.

16

تدوین نظام مشارکت نخبگانی در تدوین الگو
يكي از مهمترين عوامل موفقیت الگوي اسالمي ايراني پیشرفت در مرحله اجرا و پیاده سازي ،آگاهي و توافق
نخبگان جامعه و نیز مقبولیت عام الگو ميباشد .41هر چند اتفاق نظر نخبگان در مورد الگو بسیار بعید و بلكه
نا ممكن به نظر ميرسد ،41لكن در صورتي كه نخبگان كشور در مقیاسي بزرگ در فرآيند طراحي الگو
مشاركت داشته باشند و از طرح شدن ديدگاهها و مشربهاي گوناگون فكري و علمي در جريان مطالعات،47
بررسيها و تصمیمگیريها اطمینان يابند ،حتي در صورتي كه محصول نهائي با نظرات آنان تطابق كامل
نداشته باشد ،به نتیجه كار احترام كامل خواهند گذاشت و از اجراي آن پشتیباني خواهند كرد.
رهبر معظم انقالب نیز صراحتاً و مكرراً بر مشاركت وسیع نخبگان در نظريه پردازي ،انجام تحقیقات ،طراحي
و تدوين الگو پاي فشردهاند .شوراي عالي همواره اين رويكرد را مد نظر قرار داده و بر اين اساس اوالً نظام
تقسیم كار ملي تدوين و به تصويب و اجرا رسیده ،ثانیاً نظام انديشكدهها و شكل گیري شبكه صاحب نظران
و دوستاران مورد تصويب قرار گرفته و بر اساس آن سیر تهیه و بررسي سندها در انديشكدهها تهیه شده كه
نمودار آن در پیوست شماره

ضمیمه ميباشد و ثالثاً نظام مديريت دانش به منظور دسترسي اعضاي

انديشكدهها و صاحب نظران جامعه و همچنین عالقمندان به اسناد در جريان تدوين و تكمیل ،دريافت
نظرات آنان ،اطالع صاحب نظران از ساير نظرات ابراز شده ،تعاطي افكار و ورز دادن اسناد با استفاده از فضاي
مجازي در حال طراحي و پیاده سازي است .معالوصف به نظر میرسد فعالیت منسجمتر و سازمان يافته تري
الزم است تا بتوان از همه ظرفیتهاي علمي و مديريتي كشور ،اعم از دانشگاهها ،حوزه هاي علمیه ،انجمن-
هاي علمي ،دستگاههاي اجرائي و برنامهريزي كشور ،مديراني كه در ادوار مختلف در سطوح راهبردي عهده
دار سیاستگذاري ،برنامهريزي و مديريت بخشهاي مختلف بودهاند ،نمايندگان مجلس در دورههای مختلف
كه اندوختههاي علمي و تجربي بسیار ارزشمندي در قانون گذاري كسب كردهاند به نحوي موثر در فرآيند
تدوين الگو استفاده كرد.
جلب مشاركت نخبگان در اين مقیاس ،نیازمند طراحي و فعال سازي نظام مشاركت جامعه نخبگاني در
تدوين الگوست .در خصوص نحوه ايجاد اجماع در جامعه و در بین ذينفعاني كه داراي نظرات متفرق هستند،
نظريهها و روشهاي علمي در جهان ابداع شده كه برخي از آنها توسط اساتید محترم در كنفرانس نقشه راه

(جبل عاملی
(آهنین جان
(علی اکبری
(دادگر 23

( ،) 23خلیلی عراقی ( ،) 23رشاد ( ،) 23میرمعزی ( ،) 23نویدادهم ,صادقزاده و صدری ) 23
( ،) 23الویری ( ،) 23ذوعلم ( ، ) 23طباطبائیان ( ،) 23میرمعزی ) 23
( ،) 23نویدادهم ,صادقزاده و صدری ) 23
)
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تدوين الگو اسالمي ايراني پیشرفت ارائه گرديد .48طراحي اين نظام را مي توان به اساتید و محققین همكار
مركز محول نمود كه طي سه ماه انجام گردد و نتیجه بررسي و پیشنهادات در شوراي عالي مركز به تصويب
برسد.

(حنفی زاده ) 23
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تدوین نظام تصویب الگو
هدف سوم مركز -آنچنان كه در اساس نامه مركز بیان شده است – طراحي و تدوين پیش نويس الگوي
اسالمي ايراني پیشرفت است .بيترديد پیش نويس سند نیازمند تصويب خواهد بود و فرآيند اين تصويب ،از
نگاه رهبر حكیم و فرزانه انقالب اسالمي دور نمانده است .آن چه كه ميبايست مد نظر قرار گیرد اين است
كه اگر نظام تصويب سند ،از فرايند طراحي و تدوين الگو جدا باشد و پیش نويس سند نه در طي مراحل
مختلف تدوين ،كه فقط در پايان ،در اختیار تصويب كنندگان قرار گیرد ،عدم اطالع ايشان از فراز و نشیب
كار و جزئیات فرايند طراحي ،موانع جدي را در تصويب سند پديد خواهد آورد.
لذا پیشنهاد ميگردد ،مركز (دفتر نظارت و ارزيابي) با مطالعه جوانب مساله ،نظام تصويب الگو 41را طي سه
ماه تهیه و پس از كسب نظر شوراي عالي به محضر رهبر انقالب تقديم نمايد .در اين صورت با صالحديد
معظم له و انجام اصالحات مورد نیاز ،نظام تصويب قطعي خواهد شد و فرآيند تصويب سند پابهپاي پیشرفت
طراحي و تدوين سند پیشنهادي جلو خواهد رفت.

3

(ذوعلم ) 23

19

تدوین نظام پایش و نظارت
يكي از جديترين معضالت كشور طي سالهاي گذشته ،عدم تطابق و انقطاع بین سیاستها ،برنامههاي پنج
ساله ،قوانین بودجه و برنامههاي عملیاتي بوده است.
اكنون كه با تدبیر رهبر انقالب ،سند الگوي پیشرفت به عنوان سند باالدستي همه سیاست گذاريها و برنامه
ريزيها و همچنین جهت ريلگذاري و جاده سازي حركت آينده كشور در حال تدوين است ،الزم است
تدبیري انديشیده شود كه تمام برنامهريزيها و فعالیتهاي مجالس و دولتهاي آينده در چارچوب الگوي
پیشرفت انجام شود .در غیر اين صورت صرف تدوين ،تصويب و ابالغ سند الگو به قواي كشور الزاماً منجر به
اجراي آن نخواهد شد.
حصول اطمینان از اجراي الگو و حركت نظام در مسیر ريل گذاري شده به سمت وضعیت مطلوب ،در گرو
استقرار نظام پايش و نظارت و ديدهباني الگو ميباشد .10اين نظام حداقل بايد عهدهدار موارد زير باشد:
 - 0ديدهباني الگو و سنجش دقیق و مستمر شاخصهاي كشور و مقايسه آن با شاخصها و نقاط
مرجع و راهنماي مسیري كه در الگو تصويب شده است.12
 - 2تشخیص و تحلیل انحراف و يا كندي حركت جامعه از مسیر تعیین شده در الگو و اعالم
هشدارهاي الزم به مراجع ذيربط
 - 1تشخیص تطابق و يا عدم تطابق سیاستها و برنامههايي كه در آينده به تصويب خواهند رسید
با الگو 11و اعالم مغايرتهاي احتمالي به مراجع ذيربط جهت رفع مغايرتها و اصالح اسناد
سیاست گذاري و برنامه ريزي
 - 4پايش و جمع بندي نتايج واقعي حاصل از اجزاي الگو و اعالم بازخوردها به بخشهاي ذيربط در
14
ساختار تدوين الگو براي اصالح و بازنگري
الزم است طراحي و تدوين نظام پايش و نظارت با سنجش تمام جوانب امر و از جمله با توجه به وظائف بر
شمرده در قانون اساسي براي نهادهاي گوناگون نظام انجام شود .مسئولیت تدوين نظام پیشنهادي پايش و
نظارت برعهده دفترارزيابي و نظارت (طي مدت پنج ماه) ميباشد.

1

3
2

(ذوعلم ) 23
(دانش ,سیدحسینعلی; ( ،) 23نجفی ) 23
(فضل هللا تبار ,حامد; علی احمدی ,علیرضا ( ،) 23مشایخی ) 23
(جبل عاملی ( ،) 23سالمت و علی احمدی ) 23
(فضل هللا تبار ,حامد; علی احمدی ,علیرضا ( ،) 23مشایخی ) 23

20

تدوین روش اعتبارسنجی الگو
تنظیم سازِكارهاي درستيآزمايي نظري ،اعتبارسنجي 11و سنجش كامیابي عملي ،و روشهاي تصحیح و
روزآمدسازي الگو توسط معاونت علمي مركز در مدت چهار ماه تدوين خواهد شد.11

(ذوعلم ( ،) 23عاملی ) 23
(رشاد ) 23

21

طراحی مفهومی و معماری کلی الگو
در طراحي و تدوين الگوي پیشرفت الزم است به ماهیت و طبیعت ذاتي پیشرفت و الگو و از جمله موارد زير
توجهي دقیق مبذول شود:
 - 0عرصههاي پیشرفت بسیار گسترده است( .معنويت ،علم ،فكر و زندگي)
 - 2عرصه زندگي در بر گیرنده بخشها و ابعاد متعدد و متكثري است.
 - 1بخشها ،ابعاد و عرصههاي مختلف پیشرفت داراي روابط و اندركنشهاي پیچیدهاي با يكديگر
هستند.
 - 4الگوي اسالمي ايراني پیشرفت به تبعیت از ماهیت مقوله پیشرفت داراي اجزاء ،اليهها و سطوح

18

گوناگوني خواهد بود.
 - 1الگوي اسالمي ايراني پیشرفت در عین حال كه در برگیرنده اجزاء ،بخشها و زير نظامهاي مختلف
است در عین حال بايد از نظاممندي ،سازگاري ،يكپارچگي و انسجام كامل برخوردار باشد.
توجه به محورهاي فوق ايجاب ميكند در اولین گام تدوين الگو ،طراحي مفهومي و معماري كلي 11الگو انجام
گردد .11در صورتي كه براي الگو معماري كلي و اولیه انجام نشود و يا انديشكدههاي مختلف در طراحي
بخشهاي مختلف الگو به اصول ،ويژگیها و مشخصات معماري پايه ،متعهد و پايبند نباشند ،حاصل فعالیت
آنها جز اجزائي پراكنده ،واگرا و فاقد همافزائي چیز ديگري نخواهد بود و تلفیق چنین اجزائي ،ناممكن و يا
داراي تضادها و تناقصهاي دروني فراوان خواهد بود .طراحي مفهومي و معماري كلي الگو ميبايست مبتني
بر پنج فعالیت مبنائي و مقدماتي پیشگفته و با استفاده از نظرات برجستهترين نظريه پردازان كشور انجام
گردد .مراجع تقلید ،رؤساي قواي سهگانه در طول دوره جمهوري اسالمي ،عاليترين اساتید نظريه پرداز
دانشگاهي و در صورت اقتضا تعدادي از برجستهترين رهبران و نظريهپردازان جهان اسالم ميتوانند در عداد
گروه ياد شده قرار گیرند .كارگروه تدوين و تلفیق متصدي انجام اين فعالیت در طي چهارده ماه خواهد بود
و انتظار میرود با طراحي مفهومي الگو نتايج حاصل گردد:

3
1

(نجفی 23
(ذوعلم 23
(ذوعلم 23
(جبل عاملی

)
)( ،رشاد ( ،) 23عاملی ) 23
) با عنوان سطح کالن پیشنهاد کرده است،
،) 23

22

 - 0تعريف جامعه پیشرفته
 - 2تدوين نظريه پايه پیشرفت

10

 - 1تعیین و تدوين سیاستهاي كلي

12

و پاسخ به سؤاالت اساسي 11مورد نیاز انديشكدهها

 - 4تبیین و تعريف مفاهیم پايه
 - 1طراحي و تبیین روش شناسي جامع تدوين الگو و روش تلفیق اجزاء آن

3
2

(اقبالی و حیدری ( ،) 23الویری ( ،) 23ذوعلم ( ،) 23جبل عاملی ( ،) 23میرمعزی ( ،) 23نوبخت ) 23
(مشایخی ( ،) 23نیلی ) 231
(نیلی ) 231

23

طراحی پایه ابعاد موضوعی و بخشی الگو
كارگروه تدوين و تلفیق پس از انجام طراحي مفهومي و معلوم شدن معماري كلي الگو ،موضوعات و بخشهاي
اصلي الگو را كه طراحيهاي پايه الگو در آنها انجام خواهد شد مشخص ميكند .14اين موضوعات به طور
مثال مواردي از قبیل معنويت ،امور اجتماعي ،اقتصاد ،آمايش هاي بنیادين ،امنیت و دفاع و مشابه آن خواهد
بود.
انديشكدههاي مرتبط با موضوعات فوق ،مسئولیت تدوين و طراحي پايه الگو 11را در موضوع ذيربط و در
چارچوب مباني تدوين شده و معماري كلي الگو عهدهدار خواهند بود.
هر يک از اين انديشكدهها در موضوع فعالیت خود ،اقداماتي را به شرح زير انجام خواهد داد:
 .0تدوين مراحل كار انديشكده در چارچوب مباني و نظام كلي الگو
 .2تدوين روش شناسي و مباني (ارزشها و بینش هاي) مرتبط با حوزه فعالیت انديشكده

11

 .1تحلیل انتقادي مكاتب و نظريههاي توسعه و كمک به نظريه پردازي در باب پیشرفت اسالمي
 .4تشخیص خألهاي علمي و پیشنهاد خطوط و زمینههاي پژوهشي مورد نیاز الگو به مراكز علمي و
پژوهشي و محققان كشور

17

 .1ارزيابي و آسیب شناسي روند گذشته كشور و تصوير و تحلیل وضعیت موجود كشور در حوزه
تخصصي انديشكده

18

 .1بررسي علل عدم دستیابي به اهداف مندرج در قانون اساسي و برنامههاي پنج ساله توسعه
 .7تعیین مسائل اساسي و كلیدي در حوزه كار

11

71

 .8تدوين شاخصهاي مقدماتي ارزيابي پیشرفت كشور در شرايط حال

70

(علی اکبری ) 23
(ذوعلم  ) 23با عنوان سطح میانی مطرح کرده است،
(علی اکبری ( ،) 23رشاد ) 23
(ذوعلم ) 23
(بانشی ( ،) 23حمیدی ,عقیل; علی احمدی ,علیرضا; الداغی ,امیر; ( ،) 23دادگر ( ،) 23دولتشاه ( ،) 23علی اکبری ،) 23
(عاملی ( ،) 23علینژاد ,الناز; مسافر یادگاری ,لیال; سلمان پور ,صدیقه ) 23
( 3کمیجانی ) 23
( 1دولتشاه ( ،) 23ذوعلم ) 23

24

 .1بررسي و تحلیل اسناد سیاستگذاري و يا برنامهريزي كه در موضوع فعالیت انديشكده قبال در مراجع
ذيصالح تصويب و يا ابالغ شده است.72
 .01مطالعه تطبیقي (مقايسه اي) در خصوص تجربیات ساير كشورها
 .00انجام مطالعات آينده پژوهي

71

74

 .02تدوين وضعیت مطلوب (با تعريف نمودهاي بیروني و مؤلفههاي ملموس آن در قالب شاخصهاي
قابل اندازه گیري)
 .01تحلیل شكاف بین وضع موجود و وضعیت مطلوب

71

 .04تعیین نقاط مرجع و راهنماي مسیر در مقاطع دو ساله
 .01تدوين راهبردها (چگونگي وضعیت حركت از وضعیت موجود به وضعیت مطلوب)
 .01طراحي ساختارها ،نهادها و سیستمهاي كالن خود اصالحگر پیشران به سوي پیشرفت
 .07طراحي نظام نظارت و پايش
از میان وظائف ياد شده بندهاي  0تا ( 00به جز  1و  )7و  07قبالً در شوراي عالي مركز به تصويب رسیده و
بندهاي  02تا  07مطابق سند" مفهوم و چیستي الگو" تنظیم شده است .بندهاي ذكرشده خطوط كلي و
مشترک فعالیت انديشكدهها را تعريف میكند .طبعاً ممكن است به مقتضاي موضوع كار انديشكده اصالحاتي
در وظائف هر يک از انديشكدهها صورت گیرد.
انجام بخشي از وظائفي كه شمرده شد (به ويژه بندهاي  0تا  )00الزاماً منوط به انجام طراحي مفهومي الگو
نیست و انديشكدهها ميتوانند اين فعالیتها را همزمان با مرحله "مباني و مقدمات" آغاز كنند .لكن
فعالیتهاي  02تا  07عمدتاً موكول به طراحي مفهومي الگو خواهد بود .مدت زمان انجام اين فعالیت،
هیجده ماه (يعني حداكثر شش ماه پس از اتمام طراحي مفهومي) مي باشد.

(فیض پور ,محمدعلی; دانش ,حسینعلی; خسروی ,دالرام ) 23
( 3ذوعلم ) 23
( 2ذوعلم ( ،) 23عاملی ) 23
(توفیق ,عباسپور ثانی و محمدی ( ،) 23حمیدی ,عقیل; علی احمدی ,علیرضا; الداغی ,امیر; ( ،) 23دولتشاه ( ،) 23ذوعلم
( ،) 23نویدادهم ,صادقزاده و صدری ( ،) 23عاملی ) 23
(کمیجانی ) 23
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طراحی تفصیلی اجزای الگوی اسالمی ایرانی پیشرفت
در مرحله طراحي پايه ابعاد و بخشهاي اصلي الگو ،انديشكدهها بايد از پرداختن به جزئیات خودداري كنند.
چرا كه جزءبیني در آن مرحله ممكن است به انسجام كلي كار ،جامعیت 78طراحي و پیوستگي و سازگاري
آن با ساير ابعاد الگو خلل وارد كند.
به همین دلیل پس از اتمام فعالیت انديشكدهها در طراحي پايه ابعاد اصلي الگو و سنجش سازگاري آنها
توسط كارگروه تدوين و تلفیق ،انديشكدهها به طراحي جزئیات الگو ( هر يک در حوزه مربوطه) و نقشه راه
اجراي آن 71خواهند پرداخت .بخشي از طراحي جزئیات الگو ممكن است توسط انديشكدههاي مادر (يعني
همان انديشكدههايي كه عهده دار طراحي پايه الگو بودهاند) انجام شود و بخشهاي ديگر با تشخیص
انديشكدههاي مادر ،به ساير انديشكده هاي ذيربط محول خواهد شد.
براي حصول اطمینان از رعايت اصول و پايههاي طراحي شده در مرحله قبلي ،عضويت حد اقل دو نفر از
اعضاي انديشكده مادر در انديشكدههاي ذيربط ضروري مينمايد.
سندهاي پشتیبان تهیه شده در انديشكدههاي مادر ،بخشي از اطالعات مورد نیاز انديشكدههاي تابعه را
تأمین خواهد نمود .در عین حال انديشكدهها مشابه شرح وظائف مندرج در بخش طراحي پايه ،فعالیتهاي
الزم را جهت طراحي جزئیات الگو -و دقیقاً در چارچوب طراحي پايه الگو  -انجام خواهند داد.

3

(ذوعلم  ) 23با عنوان سطح خرد پیشنهاد کرده است،
(میرمعزی ) 23
(پیروزمند ) 23
(جبل عاملی ( ،) 23طباطبائیان ( ،) 23نوبخت ) 23
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تلفیق موضوعی و بخشی (تلفیق مرحله اول)
با انجام طراحي تفصیلي ،هر يک از انديشكدههاي مادر متصدي تلفیق نتايج حاصله در انديشكدههاي تابعه و
تنظیم سند طراحي تفصیلي الگو در موضوع يا بخش مربوط به خود خواهد بود.

تلفیق نهایی و تنظیم سند الگو
كارگروه تدوين و تلفیق با دريافت اسناد طراحي تفصیلي الگو در موضوعات و بخشهاي مختلف ،ابتدا نتائج
را تلفیق و سپس سند نهايي پیشنهادي الگو را تدوين و تنظیم خواهد نمود.
نكته شايان توجه اين است كه امر تلفیق چه در مرحله اول و چه در مرحله دوم ،فرآيندي بسیار حساس و
تعیین كننده است و نبايد آن را با تجمیع اسناد موضوعي و بخشي يكسان تصور نمود .ضروري است در اين
مرحله ،آثار متقابل اجزاء و بخشها با يكديگر دقیقاً مورد تحلیل و ارزيابي قرار گیرند 81و چه بسا ضرورت
داشته باشد با اصالح و جرح و تعديل الزم در اسناد بخشي ،انسجام كلي و همافزايي اجزا به منظور تأمین
اهداف كلي الگو فراهم شود.
پس از انجام اين مرحله ،سند الگو جهت تايید نهايي به شوراي عالي مركز تقديم خواهد شد .براي روشنتر
شدن مراحل مختلف طراحي و تدوين الگو و تبیین روابط واحدها و اركان مختلف " ،نمودار گردشي فرآيند
كلي تدوين الگو" در پیوست شماره  3ترسیم شده است.

1

(سالمت و علی احمدی ) 23
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پیوست شماره 1
الگو چیست؟
پیرو برگزاري اولین نشست انديشههاي راهبردي در حضور مقام معظم رهبري ،با نظر و موافقت ايشان
"مركز الگوي اسالمي ايراني پیشرفت" براي طراحي و تدوين سند الگو تأسیس گرديد .يكي از سؤاالت
مهم پیش روي مركز و همكاران علمي ،اين پرسش است كه "الگو چیست؟" .طیف گسترده اي از
نظرات در باره اين سؤال در میان صاحب نظران وجود دارد .بعضي معتقدند الگو فقط عبارت است از
ارائه و بیان نظريه پايه پیشرفت (توسعه) منتهي با لحاظ كردن مباني و ارزشهاي اسالمي و شرائط
خاص اجتماعي ،تاريخي و جغرافیائي ايران .ديدگاه عدهاي ديگر اينست كه عالوه بر نظريههاي پايه الزم
است اهداف ،راهبردها ،نظامها ،حتي برنامههاي عملیاتي هم در الگو ذكر شود .بین اين دو نگاه حداقلي
و حداكثري نظرات بینابین متعددي وجود دارد .توجه به تفاوتهاي عمیق ديدگاههاي موجود ،ضرورت
پرداختن به اين سؤال را روشن ميكند .به عالوه پاسخ به اين سؤال اساسي ،در روش شناسي تدوين الگو
نیز تأثیر عمیقي خواهد داشت .بخشهائي از اين سئوال در بیانات مقام معظم رهبري پاسخ خود را يافته
است .از جمله اينكه:
 الگو يک سند باال دستي براي همه اسناد برنامه اي ،چشم انداز و سیاست گذاريهاي كشور است. الگو يک نقشه جامع است و به ما ميگويد به كدام سمت و به سوي كدام هدف حركت كنیم. الگو بايد كشور را از حركتهاي بي هدف و زيگزاگي و سردرگم دور كند. در الگو بايد وضعیت مطلوب و چگونگي رسیدن از وضع موجود به وضع مطلوب تصوير شود.با وجود روشن بودن اين پاسخها ،سؤاالت ديگري وجود دارد كه بايد در باره آنها همفكري الزم صورت
گیرد تا پاسخهاي روشني بیابند و همه حلقههاي علمي فعال در امر طراحي و تدوين الگو با اتفاق نظر و
به صورتي همگرا فعالیتهاي خود را پیگیري كنند .بخشي از اين سؤالها به شرح زير است:
الف – مؤلفههاي اصلي الگو چیست؟ و حد تفصیل وارد شدن به مؤلفهها چه میزان بايد باشد؟
ب  -ترسیم وضعیت مطلوب ( )visionبه چه صورتي بايد انجام شود؟ آيا كمي بايد باشد يا كیفي؟
مختصر باشد يا مفصل؟ صرفاً اهداف كالن بايد ذكر شود يا وضعیت مطلوب بخشهاي اصلي اجتماعي و
اقتصادي هم بايد بیان شود؟
ج  -راههاي رسیدن به وضعیت مطلوب(راهبردها) كه در سند الگو طراحي و تدوين خواهد شد تا چه حد
بايد تفصیل داشته باشد؟
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د  -آيا ارزشها و آرمانها نیز بايد در سند الگو ذكر شود؟ با چه تفصیلي؟
ه  -آيا براي ارزيابي حركت كشور در مسیر پیشرفت شاخصهائي هم بايد تدوين شود يا خیر؟ اين شاخص
ها بايدكمي باشند يا كیفي؟ و آيا براي اين شاخصها در مقاطع مختلف (مثالً پنج ساله) ارقامي به عنوان
( )milestoneبايد مشخص شود يا خیر؟
و  -افق زماني تدوين الگو چه خواهد بود؟ ده سال؟ بیست سال؟ يا بیشتر؟يا اصالً افق زماني نبايد تعیین
شود؟
ز  -حد تفصیل الگو چه میزان بايد باشد؟ اگر الگو خیلي كلي باشد مشابه قانون اساسي خواهد شد كه
داريم .در اين صورت تفاوت الگو با قانون اساسي چه خواهد بود؟
ح  -اگر الگو در حد سیاستهاي كلي باشد ،تفاوت آن با سیاستهاي كلي نظام و سیاستهاي برنامههاي پنج -
ساله كه توسط مقام معظم رهبري ابالغ شده چه خواهد بود؟ آيا تفاوت ماهوي بین الگو و سیاستهاي ياد
شده وجود خواهد داشت؟
ط  -آيا الگو بايد دربرگیرنده برنامههاي عملیاتي هم باشد؟ در اين صورت فرق آن با برنامههاي پنجساله چه
خواهد بود؟
ي – بهرحال الگو بايد چه ويژگيهائي داشته باشد كه تأمین كننده نظر رهبري در خصوص "نقشه جامع"
بودن و " جاده سازي" و " ريل گذاري" براي پیشرفت كشور باشد؟
ک  -انتظار ميرود سند الگو حدوداً داراي چند صفحه باشد؟ و چه فصولي داشته باشد؟
ل  -عالوه بر چیستي الگو ،الگو چگونه بايد تدوين شود و نحوهي سازماندهي آن به چه صورتي بايد باشد؟
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