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مواجهه با  یو چگونگ شرفتیبه پ یابیاکثر جوامع، دست یدغدغه کانون 
است مسائل و  یهیاست. بد یجهان یاسیآن در بستر اقتصاد س یهایدگیچیپ

به لحاظ سطح فقر،  ینبوده و تفاوت بارز کسانیهمه جوامع  یاتوسعه یهاچالش
کشورها  نیبو ...  یطیمحستیز یهاچالش ت،یمسائل فرهنگ و هو شتر،یرفاه ب

 یو حصول به مدارها شرفتیپ ایحال گفتمان توسعه  نیوجود دارد. با ا
به  یبخش تیثبات و مشروع ،یبه نشان بارز کارآمد یکنون یدر فضا یافتگیتوسعه

 یفکر یبرگرفته از مبان یشده است. سنت نوساز لیموجود تبد یاسیس یهانظام
 یچارچوب راهنما نیثرگذارتردوم تاکنون، ا یمدرن متعاقب جنگ جهان یفلسف

از جوامع  یاریتوسعه در اغلب مناطق و کشورها بوده است. بس اتیعمل به مقتض
 بیبه تعق یالمللنیب یهاتیو حما یداخل یتقاضاها جهیدر نت ریاخ یهادهه یط

در  ادشدهی میو مفروضات پارادا یاند. مبانمذکور مبادرت نموده یهادستورالعمل
 استیتوسعه و س یشناساز جمله اقتصاد توسعه، جامعه یلفمخت یهاافتیره

 هپردازی شدگردیده و درباره آن نظریه حیدوم تشر یتوسعه متعاقب جنگ جهان
 است.

 یاز هفت دهه از تجربه نظر شیآن است که بعد از گذشت ب تیحائز اهم نکته 
 رینظ ینینو یهاافتیدر چارچوب ره تیواقع نیا جیبه تدر ادشدهی یو عمل

اعم از نوع  ینوساز می ف مفروضات پاراداکه برخال شدهرفتهیپذ یاسیاقتصاد س
عام،  ر،یناپذبرگشت ،یخطتک یآن، توسعه امر یستیالیو سوس یستیتالیکاپ

 ر،یپذبرگشت یندی. بلکه آن فرآستیشده ن یو صرفاً تکرار راه ط یخیرتاریغ
 نیو خاص است. بد یچندخط یجوامع و لذا امر یبر اقتضائات فرهنگ یمبتن

هر کشور و  یاتوسعه یهاها و چالشمعنا، منابع، مقدورات، محذورات، فرصت
و  یپردازهینظر ازمندین لطبعبا غالباً منحصر به فرد و یابعضاً منطقه

 مختص به خود است. یگذاراستیس

 سخن سردبير
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چند دهه  یجوامع، ط گریبه مانند د یاقتصاد شرفتیبه پ یابیدست ز،یج.ا.ا ن یبرا
 لیکشور تبد ییو اجرا یگذاراستیس ،یمحافل فکر یگذشته به دغدغه کانون

مختلف و غالباً  نیتحت عناو ریاخ یهامحور سال شرفتیپ یگذارشده است. نام
 یدر کشور دارد. سال جار ادشدهیآرمان  کیاستراتژ تیاز اولو تیحکا یاقتصاد

 یشده است. نکته اساس یگذارمنا «دیجهش تول»راستا تحت عنوان  نیدر ا زین
حصول به  یچگونگ رامونیتوسعه پ یآن است که انباشت تجربه و سنت نظر

 ،یفکر ندیفرآ یفرارو ییهاها و چالشمحمل فرصت د،یرشد و جهش تول تیوضع
آن  میب سوکی. از ستا یدیتول یهاتیرفکشور جهت توسعه ظ ییو اجرا یاستیس
حصول به  یرو در خصوص چگونگ شیپ یاو تجربه یکه لوح ملفو ف نظر رودیم

در کشور  دیو عمل به الزامات جهش تول شهیبه امتناع در اند د،یمرحله جهش تول
 نیبشر در ا یو عمل یبه تجربه انباشته فکر یتوجهیسو ب گری. از دنجامدیب

 باشد. برنهیهز تواندیم ز،یخصوص ن
و توسعه به مقوله  ینوساز میدر چارچوب پارادا ژهیوبه یمتفکران مختلف 
توسعه  پردازهینظر نیتراند. مهمجامعه پرداخته کیدر  دیتحقق جهش تول طیشرا

روستو  تمنیوالت و ،ییکایآمر شمندیاند یو انباشت یامرحله یابه مثابه مقوله
 رییتغ نیتکو ریس ،یصاددر کتاب خود تحت عنوان مراحل رشد اقت یاست. و

ها از مراحل مختلف از جمله مرحله جوامع و گذار آن یاجتماع -یتحوالت اقتصاد
. دینمایم مینموده و الزامات و مختصات هر مرحله را ترس حیرا تشر دیجهش تول

کشور  ییو اجرا یگذاراستیس ،یحوزه فکر زیج.ا.ا و ن یاسیاقتصاد س یآنچه برا
جوامع  گرید اتیتجرب زیضمن توجه به آراء، نظرات و ن کهاست  نیاست ا یاتیح

ها و کشور با نسخه تیو انطباق وضع سهیاز مقا زیحوزه، به ضرورت پره نیدر ا
 تیو تجربه متناسب وضع هینظر نی. تکودیتوجه نما یاتینظر نیچن یبندمفصل

 یمل دیرشد تول یسازتیظرف یدر حوزه چگونگ ژهیوکشور به یاسیاقتصاد س
از نوع انطباق  یاو مواجهه هاهیساز است. به باور نگارنده اتخاذ روسرنوشت یامر

و نوآورانه در  یانتقاد کردیموجود و عدم اتخاذ رو یکشور با دانش نظر تیوضع
چالش  یکنون طیآن هم در شرا ،یتحوالت اقتصاد رییبرد تغ شیباب منطق پ

بست انفعال و بن ،یسردرگم هبسا بچه هامیدر مواجهه با تحر ینظام اسالم
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 .نجامدیکشور ب یاتوسعه یزیربرنامه
مثل  رانیا یفرهنگ یاسیو اقتضائات اقتصاد س هاتیظرف ،یدگیچیپ نیبنابرا 
 دیو عمل به الزامات جهش تول شهیاند ندیکه در فرآ کندیم جابیجوامع ا ریسا
اقتصاد توسط نخبگان  کیاستراتژ یهاها و حوزهبخش ها،شرانیموانع، پ ،یمل

متناسب  یاستیس یهانهیو گز لیتحل ،ییشناسا یو محل یمل ییو اجرا یفکر
با  رانیا یاسیکه انطباق اقتصاد س برد ادیاز  دیمهم را نبا نیگردد. ا نیتدو
بار قبل از انقالب  کیرشد،  یامرحله یو به طور خاص الگوها یواردات اتینظر

موجود  یاجتماع -یاقتصاد ونیفرماس یتجربه شده و حاصل آن نابسامان یاسالم
 یخیبه مثابه م توانیرا م یاست. انقالب اسالم بودهساختارها  یختگیو از هم گس
کشور  یاسیبه ادغام اقتصاد س شیو گرا ییدگرایتقل ،ییگرانوع عام نیبر تابوت ا

 نمود. یآن تلق یو شرق یع غرباز نو یواردات فلسفی – یفکر یدر انطباق با مبان
 یابیجوامع و ارز ریسا اتیو تجرب اتیکشور با نظر نیتجربه نو یهمان نیا 
است.  ریناپذجبران ییموجود به شکل نعل به نعل خطا یهاکشور با نسخه طیشرا
و  یدرون یهاتیظرف یسازدر فعال یمهم تنها عدم انسجام و سردرگم نیا ندیبرآ

آن  یدیتول یو ساختارها یمل یاسیاقتصاد س یاسازیپو یدر راستا یرامونیپ
در  یمل دیتحقق جهش تول یهاشرطشیپ ییخواهد بود. متقابالً اهتمام به شناسا

و  یتجربه نظر یدستاوردها یکشور ضمن بازخوان یفرهنگ یاسیبستر اقتصاد س
از  یکیچارچوب راه گشا خواهد بود. به عنوان مثال  نیموجود در ا یعمل

 شرفتیپ ندیبرد فرآ شیپ یدر راستا یبشردستاورد  یو تجرب ینظر یهامؤلفه
و  هیانباشت سرما ازمندین د،یبه جهش تول یابیمهم است که دست نیا یاقتصاد مل

خواهد بود. مهم  دیموجود به حوزه تول یدرصد از درآمدها 01کم اختصاص دست
 هیو نه اصرار بر تجربه و توص ادشدهی هیسرما نیتأم یتأمل و احصاء راهکارها

 موجود است. یهاافتهیبر  یمبتن یصخا ینظر
 نکهیتوسعه قبل از ا رامونیبشر پ یو تجربه عمل یدانش نظر یدستاوردها 

ها است. پرسش یسر کیاجرا باشد، طرح و پردازش  یبرا افتهینیتدو یهانسخه
 مالی–یپول یانقباض روابط کشور با ساختارها طیبه عنوان مثال در شرا نکهیا

چگونه  یمل دیتول شجه ازیمورد ن هیسرما نیاثربخش جهت تأم ریتداب یجهان
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 طیج.ا.ا کدام است؟ دولت در شرا یمحرک اقتصاد مل ای شرانیاست؟ بخش پ
 دیحصول به جهش تول اتیدر تدارک مقتض یگاهیچه نقش و جا یحساس کنون

 دارد؟ یمل
به آمال  یابیساز، نقش دولت در دستبرهه سرنوشت نیباور نگارنده در ا به 

 کیو استراتژ یاتیح اریکشور بس یاسیشده در عرصه اقتصاد سطرح یاقتصاد
در  یو رقابت ایپو دیتول تیحصول به وضع یدر راستا ستیبایاست. دولت م

. ردیبگ ودمحور به خحال جامعه نیگرا و در عتوسعه یسرشت ،یاقتصاد مل
 یمل دیتول یهاو حفره ریپذبینقاط آس ییشناسا ندیدر فرآ یامداخالت سازنده

اقتصاد  یازهایکننده نبرطر ف زیسودآور و ن رانشیپ یهابه عمل آورد. بخش
 تیریها، مدبخش نیدر ا هاهیسرما یکاراندازکند. با به ییرا شناسا یمل یایپو
 شرفتیپ یفرارو یهاکردن موانع و چالش. در برطر ف ردیبگ یرا جد هانهیهز
باور  یمحل گرانیو باز یو مشارکت دادن بخش خصوص ییحکمروا کردیبه رو یمل

را  یو شهر یعموم یپلماسیو د ییگرامنطقه یاسیاقتصاد س کردیداشته باشد. رو
 طیدر شرا یو محل یاقتصاد مل رامونیپ یایجغراف یهاتیدر جهت کاربست ظرف

 کند. ایبا کشور اح یو چالش نظام جهان میتحر
 ژهیوخود به داریپا شرفتیتوسعه و پ بیتعق ندیسخن آنکه ج.ا.ا در فرآ فرجام 

 یازهایو متناسب با ن لیبد افتیتأمل در ره ازمندین د،یتول یسازتیدر عرصه ظرف
 کیتئور یهاکشور با الگوها و نسخه طیخود است. انطباق شرا یمل یاسیاقتصاد س

آن هم در  دیبه جهش تول یابیدست اعامتن ایدر باب امکان  ییفرساموجود و قلم
مهم به  نیکه ا داستی. ناگفته پستیموجود راه گشا ن یو تنگناها میتحر طیشرا
 چگونگیدر حوزه  یموجود بشر یو تجرب یبه انباشت نظر یتوجهیب یمعنا
 یاول قیبه طر تواندیکه خود م ستین یمل یاجتماع-یتوسعه اقتصاد تیریمد
 یریگمشکالت و شکل قیها، تعماز دست رفتن فرصت ات،تکرار اشتباه نهیزم

 یندیدر کشور را فراهم آورد. بالطبع توسعه، فرآ یاتوسعه کیپرابلمات تیوضع
 اتیاز مقتض یاحتماالً بخش اندک ادشدهیفرسا و پرمخاطره است. نکات طاقت

آن است که از  دی. امشودیمحسوب م یاقتصاد مل شرفتیپ ریبرد امر خط شیپ
راهبرد،  ه،ینظر جیکشور، به تدر ییو توانا ییوحدت دغدغه نظام دانا روند
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و عناصر  شرفتیپ اسالمی – یرانیا یو اقدامات اثربخش بر تحقق الگو هااستیس
 .ابدی نیمختلف آن تکو

 
 
 
 

  


