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پیشران ها ،چالش ها و الزامات سیاسی تحقق الگوی اسالمی ایرانی پیشرفت
علیرضا صدرا
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چکیده
پیشران ها ،چالش ها و الزامات سیاسی تحقق الگوی اسالمی ایرانی پیشرفت بترتیب :تدابیر سیاسی ،چالش ارتقای هر چه
فراتر کارامدی ملی و بویژه دولتی و گفتمان سازی ،الزام اراده عمومی و عزم جدی ملی می باشند .مراد تدابیر توسعه و تعادل
پیشرفت سیاسی و سیاست پیشرفت ،میانه سیاست توسعه اقتصادی و تأمین آسایش عمومی در جهت سیاست تعالی فرهنگی؛
معنوی و اخالقی و تضمین آرامش مدنی است  .با پیشفرض کارامدی؛ بهره وری و اثربخشی زیرساختی (ارزشی ،بینشی و
گرایشی ) پیشرفت نظام انقالبی جمهوری اسالمی ایران و براساس و در راستای آن ،برترین چالش سیاسی فرارو :ارتقای هرچه
فراتر کارامدی ساختاری سیاسی پیشرو و کارامدی راهبردی سیاسی پیشبر می باشد .کارامدسازی ساختاری فراهم آمده
کارامدسازی ساختاری حقوقی و قانونی و نیز ک ارامدسازی سازمانی اداری و اجراییسازی و جاریسازی الگوی پیشرفت است.
کارامدسازی راهبردی :کارامدسازی کارگزاری سیاسی دولت و دولتسازی کارگزار کارامد اعم از سیاستگذاری و سیاستمداری
یعنی ترسیم سیاست ها و اعمال آنها می باشد .الزامات سیاسی :گفتمان سازی و عزم جزم ملی و اراده عمومی پیشرفت بویژه
اراده دولتی الگوسازی پیشرفت می باشد .مسئله :در راستای اصالح ،تکمیل و ارتقای سند الگوی پیشرفت با هدف بررسی و
نهایی سازی آن؛ تدقیق ،تنظیم و تقویت جهات تحققی الگو ،به منظور گفتمان سازی جاری و پایش اعمال آینده تحقق عملی
و عینی آن ضرورت یافته است .پرسش اصلی « :پیشران ها ،چالش ها و الزامات سیاسی تحقق الگوی پیشرفت و بخش سیاسی
آن چه میباشند؟» .پرسش های فرعی :چرا؟ چیست؟ چگونه است؟ فرضیه « :پیشران ،چالش ،الزامات سیاسی تحقق الگوی
اسالمی ایرانی پیشرفت :تدابیر ،کارامدی و عزیمت ملی بویژه ارتق ای کارامدی ساختاری و راهبردی دولتی است» .توضیح
فرضیه :مهندسی یا معماری سیاسی ،مدیریت سیاسی و آسیب زدایی سیاسی اهم تدابیر و الزامات شئون سه گانه تحقق الگوی
سیاست پیشرفت و الگوی پیشرفت سیاسی اند .روش :تحلیل متن و محتوایی سیاسی سند الگوی پایه اسالمی ایرانی پیشرفت
و بخش سیاسی مبنا یا مبانی پیشران ،تدابیر پیشبر ،افق (های ) پیشرو ،رسالت پیشروی تا آرمان (ها ) پیشرفت است.

کلید واژگان :الگو ،اسالمی ،ایرانی ،پیشرفت ،پیشران ،چالش ،الزامات ،سیاسی
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اول.پیش درآمد
پیشران ها ،چالش ها و الزامات تحقق الگوی اسالمی ایرانی پیشرفت  :2پیشران ها ،چالش ها و الزامات تحقق
الگوی اسالمی ایرانی پیشرفت اقتصادی ،سیاسی و فرهنگی می باشند  .به تعبیری به مثابه پیشینه :پیشران ها ،چالش
ها و الزامات؛ توسعه اقتصادی کمی و کیفی سخت ،نیمه سخت و نرم افزاری و تأمین آسایش(رفاه) عمومی ،توأمان
توسعه و تعادل سیاسی (خمینی ،والیت فقیه) و در جهت توسعه و تعالی فرهنگی؛ معنوی و اخالقی و تضمین آرامش
مدنی بوده و محسوب میشوند( .خمینی ،مصباح هدایت الی والیت و خالفت) .پیشینه این ها را می توان در آثار و
آراء متفکرین قویم اسالمی ایرانی و جهانی جستجو نمود .چنانکه پس از قرآن بعنوان طرح هادی(راهبرد راهبری) و
سنت بمثابه نقشه راه(راهبری راهبردی) ،مجموعه این مطالب را از منظومه آثار علمی و حکمی نظری بویژه
عملی(راهبردی و کاربردی تا تحققی عینی)مدنی؛ اجتماعی و سیاسی قابل استنباط و استخراجند .از فارابی در
منطقیات(روششناسی و گفتمان سازی برهانی نخبگانی ،تبلیغاتی مردمی و کارشناسی دولتی) ،احصا علوم(الگوسازی
علمی مدنی) ،سیاست مدنیه(مهندسی الگو) ،اندیشه های اهل مدینه فاضله(مبادی الگوسازی) ،تنبیه علی سبیل
سعادت(گفتمان سازی ) ،تحصیل سعادت(تحقق الگوی مدنی) تا فصول منتزعه(آسیبزدایی الگو)بنیانگذاری و آغاز
میشوند(فارابی ،منطقیات ،احصا علوم ،سیاست مدنی ،آراء اهل مدینه فاضله ،فصول منتزعه) .خواجه نصیر ،و فصل
چهارم سیاست مدن تحت عنوان سیاست مُلک و آداب ملوک در زمینه تدابیر تحققی الگوسازی پیشرفت بسیار
رهگشا می باشد(محمد طوسی ،اخالق ناصری) .شواهد ربوبیه و نیز مبدآئ و معاد مالصدرا ،نخست در معرفت
شناسی و روش شناسی الگوسازی پیشرفرت و دیگری در پدیده شناسی اعم از هستی شناسی ،چیستی شناسی و نیز
چگونگی شناسی الگوسازی پیشرفت متعالی راهنما هستند (محمد صدرا ،سواهد ربوبیه و مبدآء و معاد) .تا امام
خمینی از اصل تعالی فرهنگی؛ معنوی و اخالقی در کتاب مصباح هدایت و نیز کتاب شرح جنود عقل به عنوان
مبادی الگوسازی پیشرفت(خمینی ،مصباح هدایت الی والیت و خالفت و شرح جنود عقل و جهل) تا کتاب و گفتمان
و الگوی سیاسی والیت فقیه(خمینی ،والیت فقیه) ،میتوان زیرساخت ،ساختار و راهبرد و چشم انداز و بلکه چالش
الگوسازی پیشرفت مدنی؛ اجتماعی و سیاسی را بخوبی بازیافت  .3با مراجعت بدین منابع می توان فرای تبیین و
ترسیم الگوی پیشرفت به ترویج و تحقق و حتی پایش آن نیز دست یافت .این منابع مدنی متضمن پیشران ها،

. 2سند الگوی پایه اسالمی ایرانی پیشرفت و اطالعیه فراخوان هشتمین همایش مرکز الگوی اسالمی ایرانی پیشرفت با اه م محوربندیهای مربوطه  ،متون
اصلی مورد نظر این مقاله بوده اند.اهم منابع مقاله در ترسیم پیشرانها ،تبیین چالشها ،و تعیین الزامات سیاسی تحقق الگوی پیشرفت مورد نظر و بهره
برداری بوده و قابل ارجاع میباشند.
. 3علم مدنی احصاء علوم ،حکمت و منطق ساختاری راهبردی نظام نظری و عملی الگوی پیشرفت مدنی فاضلی را ارایه داده است .اندیشه های اهل
مدینه فاضله؛ هندسه الگوی پیشرفت مدنی ،س یاست مدنی؛مهندسی الگوی پیشرفت مدنی ،تنبیه علی سبیل سعادت و تحصیل سعادت؛ تدابیر تحققی و
فصول منتزع؛ آسیب شناسی و آسیبزدایی راهبردی الگوسازی پیشرف ت مدنی است .حتی منطقیات وی در زمینه روش شناسی الگوسازی مدنی راهنما و
راهگشا میباشد .اخالق ناصری خواجه نصیر ،بویژ ه قسم سوم.سیاست مدن و فصل چهارم.تدبیر مدن(« سیاست ملک و آداب ملوک») جنبه تحققی الگوی
پیشرفت مدنی است .شواهد ربوبیه و مبدآئ معاد مالصدرا ،معرفت شناسی و روش شنا سی و نیز پدیده شناسی الگوی پیشرفت مدنی متعالی می باشند.
والیت فقیه و صحیفه امام ،حاوی فلسفه فقهی الگ وسازی نظام و پیشرفت مدنی جمهوری اسالمی ایران است.
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چالش ها و الزامات اقتصادی ،سیا سی و فرهنگی تحقق الگوی اسالمی ایرانی پیشرفت اند  .4پیشران ها ،چالش ها و
الزامات سیاسی تحقق الگوی اسالمی ایرانی پیشرفت :یکیسیاست پیشرفت و دیگری پیشرفت سیاسی
است .سیاست پیشرفت( :)Progress Politicsفرابخشی و راهبردی است.
فرای بخش های اقتصادی ،سیاستی یا اجتماعی و فرهنگی می باشد .فراگیر اقتصادی سیاسی ،اجتماعی سیاسی و
فرهنگی سیاسی است.پیشرفت سیاسی (  :)Progress Policyمیان بخشی ،بخشی و زیربخشی 5خُرد کاربردیسازی و
اجراییسازی تا جاریسازی می باشد .توأمان ،تدبیر ،تنظیم و تعادلبخش میان توسعه اقتصادی و تأمین آسایش عمومی
در جهت تعالی فرهنگی؛ معنوی و آخالقی و تضمین آرامش مدنی است .سیاست پیشرفت الگو یا الگوی سیاست
پیشرفت :ف راهم آمده اقتصادی سیاسی ،اجتماعی سیاسی و فرهنگی سیاسی پیشرفت می باشد .فراگیر سیاست
توسعه اقتصادی ،سیاست تعادل اجتماعی و سیاست تعالی فرهنگی است .پیشرفت سیاسی الگو یا الگوی پیشرفت
سیاسی فراهم آمده توسعه و تعادل حقوقی و قانونی و قانونگذاری(تقنین)  ،توسعه و تعادل سازمانی و اداری یا
اجرایی ،توسعه و تعادل امنیتی اطالعاتی ،انتظامی اجتماعی و دفاعی نظامی و سرانجام توسعه و تعادل بخش قضایی
و جزایی یا کیفری کشور می باشد .فراگیر توسعه و تعادل عدالت اجتماعی (اقتصادی ،سیاسی و فرهنگی) ،مشارکت
همگانی و ارتقای هرچه فراتر کارامدی و اقتدار قانونی ،مردمی و موثر ملی اعم از دولتی ،عمومی و خصوصی
اقتصادی ،اجتماعی یا سیاسی و فرهنگی اس ت .اهم اعم موارد پیشگفته فراهم آمده و فراگیر تحقق الگوی سیاست
پیشرفت و پیشرفت سیاسی ،هر یک پیشرانها ،چالش ها و الزامات خاص خود را دارند.
به همین سبب و مناسبت در این مقاله پیشران ها ،چالش ها و الزامات سیاسی تحقق الگوی اسالمی ایرانی پیشرفت
را با منطق و نظام محو ربندی ساختاری و راهبردی مربوطه بدانسان که در دستور کار هشتمین نشست مرکز الگوی
اسالمی پیشرفت بوده ،ولو بصورت اجمالی طرح می نماییم .تبیی ن و تفصیل هر یک از اهم پیشرانها ،چالشها و
الزامات سیاسی؛ چه سیاست پیشرفت و چه پیشرفت سیاسی ،مجال مبسوط و مقال مستقل ی را میطلبد .که شایسته
و بلکه بایسته است در آینده انجام پذیرند.

 .4برای ساحات دوگانه مادی و معنوی و جهات دوگانه معنوی و ا خالقی در الگوی سیاسی پیشرف ت ر.ک :.مصباح هدایه ،الی والی ت و خالف ت و نیز شرح
حدیث جنود عقل و جهل هر دو از آثار امام خمینی.حتی ترتیب تبیین  ،ترسیم ،ترویج تا تحقق بدین ترتیب یعنی اول .تعالی معنوی و معنویت و
دوم.تعالی اخالق و اخالقی عمومی و مدنی؛ اجتماعی و سیاسی است .برخالف برخی و بلکه بسیاری همانند غزالی که اخالق را مقدم بر معنویت و برای
ان میداند .در الگوی پیشرفت امام خمینی برع کس؛ تعالی معنوی برای تعالی اخال قی عملی و مدنی است(به تعبیری قریب بمضمون از خود امام؛ «زهد و
زاهدان شخصی شب برای رزم مدنی و شیران روز») .بسیاری از پیشرانها ،چالش ها و الزامات تحقق الگوی سیاسی در گستره فردی و اجتماعی را می
توان بویژه از اثر اخیر امام بازجست.
.5شایسته و بلکه بایسته است :اول.اه م اعم زیربخشهای کالن بخش های توسعه اقتصادی ،تعادل سیاسی و تعالی فرهنگی الگوی پیشرفت روشن شوند.
دوم.شاخصها ،سازکارها و تدابیر تحققی و احیانا الگوهای مربوطه آنها نیز مشخص شوند .تنها در این صورت الگوی پیشرف ت ترسیم علمی عملی  ،قابلی ت
تحقق عینی(اجرایسازی و جاریسازی) مییابد .چرا که هر موردی هر چه کلی تر بوده ،برع کس ،بدین سبب و بدن نسبت کمتر قابل تحقق عینی است.
برعکس نیز هر چه جزئی تر بوده بیشتر قابل تحقق عینی می باشد .زیربخش ها؛ اجزاء کل ،جزئیات کلیات ،فروع اصول و سازکارهای تحققی عملی و
عینی ساختار حقیقی نظری و ذهنی الگوی پیشرفتند.
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دوم.درآمد
الف.نظام پیشرانها ،چالشها و الزامات سیاسی تحقق الگوی اسالمی ایرانی پیشرفت
ا لگوی اسالمی ایرانی سیاست پیشرفت :الگوی اسالمی ایرانی پیشرفت فرابخشی اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی مورد
نظر میباشد  .الگوی اسالمی ایرانی پیشرفت سیاسی :الگوی اسالمی ایرانی میان بخشی و کالن بخشی تعادلبخشی
سیاسی است  .میانه دو بخش توسعه اقتصادی و تعالی فرهنگی و در جهت آن می باشد .مراد مصادیق کلی و بلکه
بارز تحقق الگوی اسالمی ایرانی پیشرفت نظام مدنی؛ اجتماعی سیاسی است .فراگیر و فراهم آمده پیشرانها،
چالشها و الزامات؛ یکی.الف .اقتصاد سیاسی توسعه و ب .سیاست توسعه اقتصادی می باشد .دیگری.الف.اجتماع
سیاسی و ب .سیاست تعادل اجتماعی است .سوم.الف.فرهنگ سیاسی و ب .سیاست تعالی فرهنگی؛ معنوی و اخالقی
مدنی بشمار می آید .
.1پیشران ها ،چالش ها و الزامات سیاسی تحقق الگوی اسالمی ایرانی پیشرفت :تدابیر سیاسی ،ارتقای هر
چه فراتر کارامدی ملی و بویژه کارامدی دولتی و اراده عمومی و عزم جدی ملی می باشند .مراد تدابیر و تعادل
پیشرفت سیاسی و سیاست پیشرفت ،فرا و میانه تدابیر و توسعه اقتصادی و تأمین آسایش عمومی در جهت تدابیر و
تعالی فرهنگی؛ معنوی و اخالقی و تضمین آرامش مدنی است .چالش سیاسی :ارتقای هرچه فراتر کارامدی ساختاری
پیشرو و راهبردی پیشبرمی باشد .اعم از کارامدسازی حقوقی و قانونی و نیز کارامدسازی سازمانی اداری و
اجراییسازی و جاریسازی است .الزامات سیاسی :عزم جزم ملی پیشرفت بویژه دولتی در این زمینه می باشد .مسئله :
در راستای مراحل و محورهای 4گانه الگوسازی (تبیین ،ترسیم ،ترویج و تحقق)  ،بعد از تبیین علمی و ترسیم
عملی(راهبردی و کاربردی) پیشنویس سند الگوی پایه اسالمی ایرانی پیشرفت هم اینک در راستای بررسی و نهایی
سازی؛ تدقیق ،تنظیم و تقویت جهات تحققی سند به منظور اصالح ،تکمیل و ارتقای مؤلفات ،گزاره ها و اجزای الگو،
گفتمان سازی ( علمی نخبگانی ،تبلیغی مردمی و کارشناسی توجیهی دولتی) و پایش اعمال الگو ،روشنسازی پیش ران
ها ،چالش ها و الزامات تحقق الگو ،بیشا پیش ،ضرورت یافته است.پرسش اصلی « :پیشران ها ،چالش ها و الزامات
سیاسی تحقق الگوی پیشرفت و بخش سیاسی آن چه میباشند؟» .فرضیه« :پیشران ،چالش ،الزامات سیاسی
تحقق الگوی اسالمی ایرانی پیشرفت :تدابیر ،کارامدی و عزیمت ملی بویژه ارتقای کارامدی ساختاری و
راهبردی دولتی است» .توضیح فرضیه :مهندسی یا معماری سیاسی( نهادسازی و دولتسازی و نظام سازی) ،
مدیریت ( بسیج منابع مادی و معنوی و انسانی ،سازماندهی ،اداره تا نظارت و کنترل) و آسیب زدایی(بازمهندسی)
عدالت اجتماعی ،بسیج و مشارکت عمومی و اقتدار قانونی ،مردمی و موثر ملی اعم از قانو نگذاری ،امنیتی اطالعاتی،
انتظامی اجتماعی و سازمانی اداری اجرایی تا قضایی و جزای یا کیفری از اعم تدابیر و الزامات اند .روش :تحلیل متن
و محتوایی سیاسی سند الگوی پایه اسالمی ایرانی پیشرفت و بخش سیاسی مبنا یا مبانی پیشران ،تدابیر پیشبر،
افق(های)پیشرو ،رسالت پیشروی تا آرمان(ها)پیشرفت است .پیشران ها ی تحقق الگوی اسالمی ایرانی پیشرفت :
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تدابیر و مدبران ( علل و اسباب موجبه و موجده و عوامل موثره) تحقق الگوی اسالمی ایرانی پیشرفتند  .چالش های
تحقق الگوی اسالمی ایرانی پیشرفت :شرایط درونی(رسایی و سازواری الگو) و بیرونی(بهره وری و اثربخشی
ملی) تحقق اعم از؛ فرصت ها و تهدیدات ،عوامل و موانع یا عوامل موثر و عوامل مخل یعنی آسیبها(آسیبگرها یا
آسیب رسانها ،آسیب رسانی ها و آسیبپذیرها ،آسیب پذیری ها و آسیبها) و چگونگی گذار به چشم انداز پیشرفت
فرازآینده می باشند .الزامات تحقق الگوی اسالمی ایرانی پیشرفت :مقدمات و لوازم حتی پیام و پیامدهای تحقق
الگوی اسالمی ایرانی پیشرفت بوده و محسوب میگردند.
 .2پیشرانها ،چالش ها و الزامات سیاسی الگوی اسالمی ایرانی پیشرفت ،در اصل الگوی سیاست پیشرفت و از جمله یا
بویژه الگوی پیشرفت سیاسی؛ الف .از سویی پیشرانها ،چالش ها و الزامات الگوی اسالمی ایرانی پیشرفت ،سیاست
پیشرفت و پیشرفت سیاسی ،فراهم آمده اهم محورهایالگوی اسالمی ایرانی پیشرفت اند.شامل؛ اول.مبانی( توحیدی) ،
دوم.تدابیر (کارامدی) ،سوم.افق(پیشرو ) ،چهارم.رسالت(پیشروی) و پنجم.آرمان (6پیشرفت و پیشرفته) و تناظر و
تناسب آنها هستند  .ب .از سوی دیگرپیشرانها ،چالش ها و الزامات الگوسازی اسالمی ایرانی پیشرفت ،سیاست
پیشرفت و پیشرفت سیاسی می باشند .فراگیر اهم مراحل چهارگانه ذیلند؛ اول .تبیین علمی نظری (فلسفی و حکمی و
حتی کالمی یا بینشی یعنی مبانی ،دانشی انسانی ،اجتماعی و سیاسی یا مدنی و فقهی یا حقوقی) از؛ الف.نظریه
شناسی و نقادی نظریه و الگوی توسعه تکساحتی و تنازعی مدرنیستی(تجدد) غربی غالب ،ب.نظریه پردازی و
روزامدسازی( تجدید) الگوسازی پیشرفت در تمدنسازی پیشین اسالمی ایرانی و ج .نظریه سازی پیشرفت توحیدی
دوساحتی مادی و معنوی(خمینی ،صحیفه نور و صحیفه امام )  7و کارامد سازی( بهره روی و اثربخشی )
زیرساختی( رسایی و سازورای ذاتی ودرونزادی ارزشی ،بینش و منشی درونی) ،ساختاری و راهبردی (کنشی و روشی
یا رفتاری برونی) جدید اسالمی ایرانی .این مرحله اتمام پذیرفته است .دوم .ترسیم علمی عملیاتی(فنی راهبردی و
کاربردی )  ،که هم اینک انجام شده و در قالب سند الگوی اسالمی ایرانی پیشرفت توسط رهبری معظم ،به منظور
بررسی نهایی به همگی نیروها و نهادهای علمی حوزوی و دانشگاهی ،راهبردی بسان مجمع تشخیص مصلحت نظام،
کاربردی بویژه مجلس شورای اسالمی و اجرایی بخصوص دولت اعالم گ ردیده است .فرصتی تا 1400هش برای اصالح،
تکمیل و ارتقای سند باقی می باشد .خود این ؛ پیشرانها ،چالش ها و الزامات خاص خود را دارد  .مراد پیشرانها ،چالش
ها و الزامات بررسی نهایی سند پایه اعم از پیشرانها ،چالش ها و الزامات اصالح ،تکمیل و ارتقای مفردات ،مؤلفات،
گزار ه ها ،بخش ها( های اقتصادی ،سیاسی و فرهنگی) ،گستره ها( ی فردی و حتی شخصی ،جمعی اعم از خانوادگی و
گروهی مدنی و اجتماعی فروملی ،ملی داخل یو خارجی و فراملی منطقه ایف امتی تا بین مللی و جهانی) است .منظور

 .6ترتیب محورهای پنجگانه فرابرد تهیه و تدوین علمی الگوی ا سالمی ایرانی پیشرفت :اول .مبانی ،آرمان(ها)  ،رسالت ،افق(ها) و تدابیرند.اما ترتیب
مورهای پنجگانه در فرابرد تحقق و پایش عملی و عینی الگوی ا سالمی ایرانی پیشرفت بدینسان میباشد :اول .مبانی پیشرفت ،دوم.تدابیر (مبتنی بر آن
مبانی و بروز آنها)پیشبر یا پیشران ،سوم .افق(ها) پیشرو تحققی آن تدابیر و تجلی آن مبانی ،چهارم.رسالت پیشروی و پنجم.آرمان(های)پیشرفت و
پیشرفته.
.7ر.ک :.صحیفه نور ،امام خمینی ،ج ، 13صص  431- 3و نیز ر.ک :.صحیفه امام.
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تدقیق ،تنظیم( ساختاری راهبردی )و تقویت جنبه تحققی آن و پیشران ها ،چالش ها و الزامات مربوطه می باشند .تا
بعد از تصویب نهایی احتماال توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام یا خود مرکز الگوی اسالمی ایرانی پیشرفت و ابالغ
توسط رهبری ،به عنوان سند پایین دست قانون اساسی ج.ا .ا .و سند باال دستی همه اسناد نظام سیاسی و دولت و
کشور خواهد شد  .از سندهای چشم اندزای ،سیاست های راهبردی مجمع تشخیص مصلحت نظام گرفته و بر این
اساس و در همین راستا تا قوانین عادی ،قوانین برنامه های پنجساله توسعه اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی و قوانین
بودجه سالیانه کشوری فراهم شده توسط معاونت ریاست جمهوری و سازمان مدیریت و برنامه و بودجه و مصوب
مجلس شورای اسالمی ،می باشند .سوم .ترویج علمی عمومی شامل گفتمان سازی نخبگانی ،مردمی و دولتی است.
مراد پیشرانها ،چالش ها و الزامات ترویجی علمی؛ می باشد .اعم از پیشرانها ،چالش ها و الزامات؛ الف.گفتمان سازی
برهانی و معقول نخبگانی ،ب.گفتمان سازی تبلیغاتی و محسوس مردمی و ج.گفتمان سازی توجیهی کارشناسی
راهبردی ،کاربردی و اجرایی تا جاریسازی دولتی ،عمومی و خصوصی هستند  .8اینها تا اینجا مقدمات تحقق و
پیشرانها ،چالش ها و الزامات مقدماتی الگوسازی اسالمی ایرانی پیشرفت به صورت رسا و سازوار ذاتی و درونزادی اند .
زمینه ساز مرحله چهارم.الف .تحقق و ب .پایش الگوی اسالمی ایرانی پیشرفت ،سیاست پیشرفت و پیشرفت سیاسی و
پیشرانها ،چالشها و الزامات؛ الف .تحقق و ب .پایش تحقق الگوی اسالمی ایرانی پیشرفتند.
 .3پیشرانها ،چالش ها و الزامات سیاسی؛ الف .تحقق و ب.پایش الگوی اسالمی ایرانی پیشرفت سیاسی ،سیاست
پیشرفت  :9پیشرانها ،چالش ها و الزامات سیاسی شئون سه گانه مدنی می باشند.
الف .پیشرانها ،چالش ها و الزامات مهندسی معماری؛ نهادسازی و نظام سازی الگوی اسالمی ایرانی پیشرفت سیاسی،
سیاست پیشرفت تا پیشرفت مدنی؛ توسعه اقتصادی ،تعادل اجتماعی و تعالی فرهنگی؛ معنوی و اخالقی است .مراد
پیشرانها ،چالش ها و الزمات مهندسی معماری؛ نهادسازی و نظام سازی فرابردی رهبری و مرکز الگو ،راهبردی
مجمع تشخیص مصلحت نظام ،کاربردی مجلس ،اجرایی دولت تا جاریسازی بخش عمومی و خصوصی اقتصادی،
سیاسی و فرهنگی می باشد.
اعم از؛یکی و نخست .راهبرد و فرابرد مهندسی معماری و نیز دیگری و دوم .مهندسی معماری فرابردی و راهبردی و
پیشران ها ،چالشها و الزامات سیاسی اعم از؛ پیشرفت سیاسی ،سیاست پیشرفت تا پیشرفت مدنی

8فارابی عالوه بر کتاب سیاست مدنیه و اندیشه های اهل مدنی فاضلی که به گفتمانسازی خطابی عمومی و برهانی تخصصی پرداخته در آخر تحصیل
سعاده و نیز در منطقیات از جمله در بحث خطابه(ریطوریقا)فن گفتمانسازی را طرح کرده است .حتی رساله جدل وی ئر منطقیات برای گفتمانسا زی
خارجی کار برد دارد .خواجه نصیر نیز در مبحث خطابه کتاب منطق اساس اقتباس(صص  ) 527- 85به افکار عمومی سازی از جمله توسط دولت که در
زمینه گفتمانسازی بوده ،بصورت کامل ولی اجمالی وارد شده است.
.9الف  .فرایند نظری یا تحقیقی علمی به ترتیب؛ الگوی سیا سی پیشرفت؛ سیاست پیشرفت و پیشرفت سیاسی میباشد .ب .فرابرد عملی(راهبردی و
کاربردی ) یا تحققی( اجرایسازی حوزه و به اصطالح بخش دولتی تا جاریسازی حوزه و باصطالح بخش عمومی و خصوصی) عینی الگوی پیشرف ت
برعکس است .یعنی بترتیب؛ الگوسازی پیشرفت سیاسی  ،سیاست پیشرفت تا پیشرفت مدنی اعم از اقتصادی ،اجتم اعی یا سیاستی و فرهنگی؛ معنوی و
اخالقی است.
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ب .پیشرانها ،چالش ها و الزامات مدیریت(فرابردی راهبری و مرکز الگو ،راهبردی مجمع تشخیص مصلحت نظام،
کاربردی مجلس ،اجرایی دولت تا جاریسازی بخش عمومی و خصوصی) تحقق و پایش الگوی پیشرفت سیاسی،
سیاست پیشرفت تا پیشرفت مدنی است.
اعم از ؛ فرابرد و راهبرد مدیریتی و مدیریت فرابردی و راهبردی و پیشران ها ،چالشها و الزامات سیاسی اعم از؛
پیشرفت سیاسی ،سیاست پیشرفت تا پیشرفت مدنی
فراگیر اهم موارد چهارگانه؛
 .1بسیج منابع مادی و مالی و معنوی و نیروی انسانی و سرمایه اجتماعی و مدنی و پیشرانها ،چالش ها و
الزامات؛ تحقق و پایش الگوی اسالمی ایرانی پیشرفت سیاسی ،سیاست پیشرفت تا پیشرفت مدنی می باشد.
بسیج فرابرد و راهبرد مدیریتی و مدیریت فرابردی و راهبردی و پیشران ها ،چالشها و الزامات سیاسی اعم از؛
پیشرفت سیاسی ،سیاست پیشرفت تا پیشرفت مدنی
 .2سازماندهی
سازماندهی فرابرد و راهبرد مدیریتی و مدیریت فرابردی و راه بردی و پیشران ها ،چالشها و الزامات سیاسی اعم از؛
پیشرفت سیاسی ،سیاست پیشرفت تا پیشرفت مدنی
.3اداره یا پیشبرد
فرابرد و راهبرد مدیریتی و مدیریت فرابردی و راهبردی و پیشران ها ،چالشها و الزامات سیاسی اعم از؛ پیشرفت
سیاسی ،سیاست پیشرفت تا پیشرفت مدنی
.4نظارت و کنترل  ...که خود همین پایش(مانیتورینگ و دیسپاچینگ)
فرابرد و راهبرد مدیریتی و مدیریت فرابردی و راهبردی و پیشران ها ،چالشها و الزامات سیاسی اعم از؛ پیشرفت
سیاسی ،سیاست پیشرفت تا پیشرفت مدنی
ج .پیشرانها ،چالش ها و الزامات سیاسی
آسیبشناسی و آسیبزدایی ( پاتولوژی از فیزیولوژی ،آناتومی و میکروبیولوژی تا ایمنولوژی)
فرابرد و راهبرد آسیبشناسی و مدیریت آسیب زدایی و راهبردی و پیشران ها ،چالشها و الزامات سیاسی اعم از؛
پیشرفت سیاسی ،سیاست پیشرفت تا پیشرفت مدنی.

7

تح
هشتمین کنفرانسالگویاسالمیاریانی پیشرفت؛ الگوی پیشرفت؛ پیشراناه ،چالشاه و الزامات قق؛ بیست و دوم وبیست وسوم خردادماه 1398
ب.پیشرانها ،چالشها و الزامات تحقق الگوی اسالمی ایرانی پیشرفت (نظام) سیاسی
مراد مصادیق بارز پیشرانها ،چالشها و الزامات تحقق الگوی اسالمی ایرانی نظام سیاسی؛پیشرفت سیاسی،
سیاست پیشرفت و پیشرفت مدنی است.
اول.پیشران های سیاسی کارامد سازی نیروها ،نهادها و نظام ج.ا.ا.
پیشران های سیاسی تحقق الگوی اسالمی ایرانی پیشرفت :تدابیر و مدبران( علل و اسباب موجبه و موجده و عوامل
موثره) سیاسی تحقق الگوی اسالمی ایرانی پیشرفت ،در اصل سیاست پیشرفت و از جمله یا بویژه پیشرفت سیاسی
اند.
پیشرانهای الگوی سیاست پیشرفت سیاسی
الف.تحلیل وتبیین پیشرانهای پیشرفت در شرایط کنونی ایران
.1پیشرانهای سیاست( توسعه کمی و کیفی سخت ،نیمه سخت و نرم افزاری و) تعالی فرهنگی؛ معنوی و
اخالقی ،تعالی فرهنگی سیاسی و تعالی فرهنگی پیشرفت و مدنی و تضمین آرامش مدنی(تدابیر
شمارگان20تا :)1پیشرانهای ( تدابیر و مدبران) فاعلی و غاییالگوی اسالمی ایرانی پیشرفت سیاسی؛ سیاست
پیشرفت و پیشرفت مدنیاند .به تعبیری دیگر :پیشرانهای فاعلی و غایی :پیشرانهای سیاست فرهنگی ،فرهنگی
سیاسی و فرهنگی پیشرفت مدنی می باشند.
 .2پیشرانهای سیاست( توسعه کمی و کیفی سخت ،نیمه سخت و نرم افزاری و) تعادل اجتماعی ،تعادل اجتماعی
سیاسی و تعادل اجتماعی پیشرفت و مدنی و ترسیم و تحقق کارامدی ملی( تدابیر شمارگان56تا:)41
پیشرانهای ( تدابیر و مدبران) صوری ساختاری راهبردی الگوی اسالمی ایرانی پیشرفت سیاسی؛ سیاست
پیشرفت و پیشرفت مدنیاند .به تعبیری دیگر :پیشرانهای صوری سا ختاری راهبردی :پیشرانهای سیاست
اجتماعی ،اجتماع سیاسی و اجتماعی پیشرفت مدنی می باشند.
.3پیشرانهای سیاست( توسعه کمی و کیفی سخت ،نیمه سخت و نرم افزاری و)توسعه (کمی و کیفی سخت ،نیمه
سخت و نرم افزاری) اقتصادی ،توسعه اقتصادی سیاسی و توسعه اقتصادی پیشرفت و مدنی وتأمین آسایش
مدنی( تدابیر شمارگان40تا :)21پیشرانهای ( تدابیر و مدبران)فاعلی و غایی الگوی اسالمی ایرانی پیشرفت
سیاسی؛ سیاست پیشرفت و پیشرفت مدنیاند .به تعبیری دیگر :پیشرانهای فاعلی و غایی :پیشرانهای سیاست
فرهنگی ،فرهنگی سیاسی و فرهنگی پیشرفت مدنی می باشند.
دیگری.اولویت بندی و برهه بندی تدابیر سندالگوی اسالمی ایرانی پیشرفت
در عین اولویت ذاتی تدابیر تعالی فرهنگی ،از حیث زمانی اولیت با تدابیر توسعه اقتصادی است.
اولویت ذاتی و اولیت زمانی؛ تنظیم زمانی تحققی ترتیبات تدابیر تتوسعه اقتصادی ،سیاسی و فرهنگی
در افق های؛
اول.برنامه جامع25ساله
(اولویت بندی ،امکانسنجی و زمانبندی)
[ 5برنامه پنجساله توسعه اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی مجلس 25 ،برنامه بودجه سالیانه]
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دوم.طرح هادی50ساله (راهبرد بیانیه گام دوم انقالب رهبری )10
( چشم انداز ،چالش ،راهبردهای فرابرد از چالش فرارو به چشم انداز فرازآینده پیشرفت)
.1پیشرانهای توسعه اقتصادی (کمی و کیفی سخت ،نیمه سخت و نرم افزاری)و تأمین
آسایش عمومی
تغییر جایگاه(اولویت ذاتی و اولیت زمانی) تدابیر بخش (سیاستت) توستعه اقتصتادی و تتأمین آستایش عمتومی در ستند
الگوی پایه پیشرفت؛از شمارگان 40تا 21کنونی به شمارگان20تا 1اصالحی ،تکمیلی و ارتقایی سند نهایی.
.2پیشرانهای (توسعه و ) تعادل سیاسی و ترسیم و تحقق کارامدی ملی:

تغییر جایگاه تدابیر بخش سیاست تعتادل اجتمتاعی(سیاستی)و ترستیم و تحقتق کارامتدی ملتی در ستند الگتوی پایته
پیشتترفت؛از شتتمارگان 56تتتا 41کنتتونی بتته شتتتمارگان36تتتا21اصتتالحی ،تکمیلتتی و ارتقتتایی ستتند نهتتتایی
ج.پیشرانهای (توسعه و) تعالی فرهنگی؛ معنوی و اخالقی وتضمین آرامش مدنی
تغییر جایگاه تدابیر بخش سیاست تعالی فرهنگی و تضمین آرامش مدنی در سند الگوی پایه پیشرفت؛
از شمارگان 56تا 41کنونی به شمارگان36تا 21اصالحی ،تکمیلی و ارتقایی سند نهایی
.3ایستگاه های میانی و نقاط مرجع:
(اهداف کوتاه مدت و میان مدت)برای دستیابی به افق در سند الگو
اول.اهداف کوتاه مدت :افق 25ساله؛ برنامه جامع پیشرفت کشور
نقاط مرجع :پیشرفت
دوم.اهداف میان مدت :افق 50ساله؛ طرح هادی
نقاط مرجع :تمدنسازی نوین اسالمی
.4مدلهای دستیابی به تدابیر پیشران در الگوی پیشرفت
اول.مدل جمهوری اسالمی ایران؛ استقالل ،آزادی و مردمساالری دینی
دوم.مدل کارگزاری سیاسی دولت :سیاستگذاری و سیاستمداری.
کارویژه ترسیم سیاست ها و اعمال سیاست ها:
الف .نه مدل کارگزینی دولت و دولت کارگزین یا
ب.نه مدل کارپردازی دولت و دولت کارپرداز.
سوم.مدل دولت معمار:
الف .نه مدل دولتساالری همه کاره (حاکم یا کارفرما ،مالک ،مجری) حداکثری
کارگزین سوسیالیستی یا
ب.نه دولت هیچکاره حداقلی سرمایه ساالری لیبرالیستی
چهارم .سیاست هدایت ،والیت و امامت :مدل سیاست دخالت یا مدل سیاست عدم دخالت
.5آغازگاه ها و نقاط عزیمت در تحقق الگوی اسالمی ایرانی پیشرفت
(نهاد دولت ،آموزش ،فرهنگ ،اقتصاد) ... ،

. 10این مقاله قبل از صدور بیانیه گام دوم انفالب توسط رهبری نهایی و ارایه شده بود .در آن نیاز به طرح هادی  50ساله و دقیقا همین بیانیه گام دوم
رهبری پیش بینی و اعالم شده است .در بازبینی نهایی آفتاب آمد دلیل آفتاب.
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نقطه عزیمت :دولتسازی کارامد و کارامدسازی سیاست
الف.آغاز گاه ها :سیاست تعالی فرهنگی؛ معنوی و اخالقی
ب.محوریت عزیمت :سیاست تعادل اجتماعی(سیاسی)
ج.ابزاریت عزیمت :سیاست توسعه اقتصادی.
.6بررسی ،نقد و ارزیابی رویکردهای سیاستگرا ،اقتصادگرا ،فرهنگ

گگرا و غیگره درتبیگین آغگاز فراینگد

پیشرفت
بر اساس مبانی بینش توحیدی اسالمی و امامی :خدا و عالم غیب؛ مبداء ،علت و سبب موجبه ابعد و بعید ،ملت؛ علت
موجده میانین ،دولت(هیئت حاکمه) و به ترتیب رهبری ،مجلس شورای اسالمی ،قوه مجریه؛ علت موجده قریب
راهبردی و اقرب کاربردی و اجرایسازی و حوزه و بخش عمومی و خصوصی؛ علت موجده مباشر و مستقیم
پیشرفتند .در نتیجه نقطه عزیمت دولتسازی کارامد است .از جیث ذاتی آغازگاه ،محوریت عزیمت و ابزاریت عزیمت:
تنظیم و اعمال نخست فرهنگی ،دوم .سیاست اجتماعی و سوم .سیاست توسعه اقتصادی است .که با گفتمان سازی
شروع شده ،با دولتسازی ادامه یافته با الگوسازی پیشرفت به انجام میرسد .به مصداق؛ «تلک االیام نداولهای بین
الناس»(قرآن)؛ رابطه و نسبت اینها فرای تاثیر و تأثر متقابل متزاید (الزم و ملزوم هم ،هم هم و هم افزا) ،مبادی ،علل
و اسباب فاعلی و غایی و مادی و صوری فرابرد پیشرفتند (خمینی ،شرح حدیث جنود عقل و جهل)  .نسبت اینها نیز
مثبت و همسو می باشند .یعنی فرهنگسازی پیشرفت در دولتسازی کارامد و در نتیجه تعادل و پیشرفت سیاسی
موثر بوده و مقدمه آنست .این دو در توسعه اقتصادی اثر گزار میباشد .توسعه اقتصادی نیز شرایط تعالی فرهنگی
فراتر را فراهم میسازد .این نیز تعادل سیاسی فراتر را طلبیده و ایجاب و ایجاد میسازد .همینطور تا توسعه اقتصادی،
تعادل سیاسی و تعالی فرهنگی برتر پیشرفته و فراز آمده یا میروند.
در این فرایند (پروسه) متزاید و فرابرد(پروژه) مثبت پیشرفت :اول.رهبری با کمک نیروها و نهادهای مربوطه عهده دار
سیاستگذاریهای کالن راهبردی و اعمال و پایش آنها است .دوم.قوه قانوگزاری یعنی مجلس مسئول سیاستگزاریهای
خُرد کاربردی می باشد .در قالب قوانین عادی ،قوانین  5ساله توسعه اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی و تصویب قوانین
بودجه سالیانه است .سوم .قوه مجریه و به تعبیری مدیریت اجرایی کشور اعم از به ترتیب؛ ریاست جمهوری و نهاد
مربوطه ،م عاونت های ریاست جمهوری و سازمان های مربوطه و وزراء و وزارتخانه های مربوطه با تمام شبکه
ساختاری در سراسر کشور مدیریت اجراییسازی الگوی پیشرفت در کشور می باش ند .با سیاستگزاری خُرد اجرایی و
سیاستمداری یعنی اعمال سیاستها در قالب دس تورعملها ،بخش نامه ها و آئین نامه های سازمانی و وزارتی است.
ستادی یا صفی می باشند .مرکزی ،پیرامونی استانی بویژه با الگوی خودگردانی( بجای الگوی کنونی متمرکز یا
خودمختاری تا مرز تجزیه) و فراپیرامونی شهرستانی است .سرانجام بخش عمومی که واسطه و مبدل و بنوعی قائم
مقام دولت و بخش خصوصی و نیز خود بخش خصوصی می باشند .با مقررات جاریسازی پیشرفت است .جملگی در
اعم زیربخش های کالن توسعه اقتصادی ،تعادل سیاسی و تعالی فرهنگی ؛ معنوی و اخالقی پیشرفت ساری و
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جاریند  .قوه قضایی نیز مسئول قضاوت حسن جریان امور الگوسازی پیشرفت و برخ ورد جزایی با هر گونه تعلل یا
تعدی در این راستا میباشد.
دوم.چالش های سیاسی تعادل سازی و کارامدسازی ملی :کارآفرینی الگوی پیشرفت
کارگزاری سیاسی :سیاستگذاری و سیاستمداری دولت (هیئت حاکمه راهبردی)
چالش های سیاسی تحقق الگوی اسالمی ایرانی پیشرفت :شرایط درونی(کمال؛ رسایی و سازواری ذاتی و دورنزادی
علمی و عملی راهبردی و کاربردی الگوی پیشرفت) و بیرونی(کارامدی؛ رسایی و سازواری ملی؛ دولتی ،عمومی و
خصوصی اقتصادی ،سیاسی و فرهنگی) تحقق اعم از؛ فرصت ها و تهدیدات ،عوامل و موانع یعنی عوامل موثر و عوامل
مخل یعنی آسیبها(آسیبگرها یا آسیبرسانها ،آسیب رسانی ها و آسیبپذیرها ،آسیب پذیری ها و آسیبهای داخلی
عارضی یا ذاتی درونزا و خارجی برون آ) و چگونگی گذار به چشم انداز فرازآینده تحقق الگوی اسالمی ایرانی
پیشرفت ،در اصل سیاست پیشرفت و از جمله یا بویژه پیشرفت سیاسی می باشند .شامل:
الف چالش های اقتصادی ،سیاسی و فرهنگی پیشروی الگوی پیشرفت
چالش عدم ارتقای بهینه و بسامان متناسب کارامدی؛ بهره وری و اثربخشی ساختاری و راهبردی اقتصادی ،سیاسی و
فرهنگی دولتی ،عمومی و خصوصی است.
ب.چالش های ساختاری و سیستمی در اجرای سند الگوی پیشرفت
یکی و نخست.چالش ارتقای کارامدی ساختاری؛
اول.چالش ارتقای کارامدی بهینه و بسامان حقوقی و قانونی نظام ج.ا.ا.
دوم.چالش یکپارچه سازی و ارتقای کارامدی بهینه و بسامان سازمان اداری و اجرایی کشور
دیگری و دوم.چالش ارتقاب کارامدی بهینه و بسامان راهبردی:
اول.ترسیم چشم اندازی فراز آینده ظام و کشور ج.ا.ا .در افق های50ساله و 25ساله
دوم.تحلیل چالش فراروی کارامدسازی هر چه فراتر
سوم.راهبرد فرابردی از چالش فرارو به چشم انداز فراز آینده
ج.چالش های گفتمان سازی نخبگانی ،مردمی و دولتی الگوی پیشرفت
ترویج علمی عمومی؛ بعد از؛ تبیین علمی نظری (حکمی ،دانشی و فقهی) ،ترسیم علمی عملیاتی(راهبردی و
کاربردی) ،سومین مرحله الگوسازی پیشرفت بوده و مقدمه مرحله تحقق علمی عینی الگوی اسالمی ایرانی پیشرفت
است .ترویج علمی عمومی :گفتمان سازی علمی و فنی کارامدی؛ اول.نخبگانی ،دوم.مردمی و سوم.دولتی می باشد.
اول.گفتمان سازی نخبگانی؛ حوزوی و دانشگاهی(داخلی و حتی خارجی) :برهانی و استداللی از طریق نشست های
علمی ،کرسی های نقادی ،نوآوری و نظریه پردازی ،نشریات و انتشارات دانشگاهی و حوزوی می باشد .دوم.گفتمان
سازی مردمی :تبلیغاتی محسوس و ملموس و به اصطالح خطابی و اقناعی در زندگی حتی روزمره خویش است.
سوم.گفتمان سازی دولتی :کارشناسی و ترویجی از طریق برنامه ها و متون توجیه ی و حتی آموزش های ضمن
خدمت است .چالش نظریه سازی علمی پیشرفت ،گفتمان سازی علمی الگوی پیشرفت و اعتماد سازی نخبگانی ،
مردمی و دولتی از این جمله اند.
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د.چالش های منطقه ای و بین المللی تحقق الگوی اسالمی ایرانی پیشرفت
چالش بیداری و خیزش انقالبی اسالمی ،مقاومت اسالمی تا مرز تمدنسازی نوین اسالمی در مقابله مثلث استکباری
جهان برهبری امریکا ،صهیونیسم بین ملل بپایگاهی اسرائیل و ارتجاع ملوکی منطقه به پشتیبانی وهابیت سلفی
سعودی.
ی.یکی.فرایند(پروسه) جهانی شدن فناوری ارتباطات ،تبادل اطالعات و اقتصاد تا مرز دهکده جهانی.
دیگری.فرابردی(پروژه)جهانی سازی غربی ،امریکایی سازی و بازاری سازی و اقتصادی سازی
جهان با پشتیبانی بانک جهانی و صندوق بین مللی پول.
سوم.راهبرد(سیاست)جهانی گرایی فرهنگی ،مورد نظر ج.ا.ا .وبسیاری قدرت های نوپدید با پشتیبانی مجمع
عمومی سازمان ملل و سازمان علمی و فرهنگی ملل متحد(یونسکو) .11
ح.ابهامات مفهومی و منطقی ،و دشواریهای علمی و فکری در سند الگوی پیشرفت
توسعه اقتصادی کمی و کیفی سخت ،نیمه سخت و نرم افزاری و تأمین آسایش تا حدود زیادی روشن است .توسعه
سیاسی بویژه تعادل سیاسی تا حدود زیادی نیاز به روشنگری دارد.
تعالی فرهنگی؛ معنوی و اخالقی و بویژه تضمین آرامش مدنی دارای دشواریهای علمی و فکری بوده و نیازمند تبیین
مفهومی و منطقی است.
سوم.الزامات سیاسی تحقق الگوی اسالمی ایرانی پیشرفت
الزامات تحقق الگوی اسالمی ایرانی پیشرفت :مقدمات و لوازم حتی پیام و پیامدهای تحقق الگوی اسالمی ایرانی
پیشرفت ،در اصل سیاست پیشرفت و از جمله یا بویژه پیشرفت سیاسی بوده و محسوب میگردند.
.1الزامات و بایسته های حقوقی ،سیاسی ،فرهنگی ،اقتصادی و اجرایی تحقق الگوی
پیشرفت
. 1فعالسازی ظرفیتهای قانون اساسی ج.ا.ا .در راستای الگوسازی پیشرفت :بسان اصل 43و  ، 44از جمله تعیین تکلیف
مالکیت دولتی ،نعاونی و عمومی و خصوصی که متضمن و مبین حقوق و نقش دولتی ،عمومی و خصوص ی نیز می
باشد .12
. 3همان ترسیم طرح هادی 50ساله الگوسازی پیشرفت (13چشم اندز ،چالش و راهبردهای فرابردی از چالش
به چشم انداز)
.4تنظیم برنامه جامع  25ساله الگوسازی پیشرفت(اولویت بندی ،امکانسنجی و زمانبندی)
. 5ارتقای کارامدی دولت و بلکه دولتسازی کارامد الگوسازی پیشرفت
.2طراحی الگوی تقسیم کارملی برای تحقق الگوی پیشرفت
یکی .نقش ،کار ،کارایی نیروها و کارامدی؛ بهره وری و اثربخشی نهادی و کارویژه و کارکرد الگوسازی پیشرفت:

. 11ر :.نشریه پیام یونسکو ،پنجره ای کشوده بسوی جهان ،شاره316
.12قانون اساسی ج.ا.ا ،.اصول 43و 44
.13ر :.بیانه گام دوم انقالب رهبری
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اول .گارگذاری؛ سیاستگذاری و سیاستمداری(ترسیم سیاست های کالن و اعمال سیاست های کالن)راهبردی
الگوسازی پیشرفت راهبری و نیروها و نهادهای مربوطه (مجلس خبرگان رهبری ،مجمع تشخیص مصلحت نظام ،ستاد
کل نیروهای مسلح ،بنیاد مستضعفان و جانبازان ،ستاد اجرایی فرمان امام )... ،و نظارت کاربردی
دوم .سیاستگزاری خُرد کاربردی مجلس شورای اسالمی (قانونگذاری عادی ،برنامه ای 5ساله و بودجه ای سالیانه)و
نظارت اجرایی
سوم .سیاستگزاری خُرد اجرایی الگوسازی پیشرفت مدیریت اجرایی کشور( بخشنامه ،آیین نامه :... ،ریاست جمهوری،
معاونت ها و سازمانهای مربوطه ،وزرا و وزراتخانه ها ،ستادها و شورایهای مربوطه)و نظارت جاریسازی
چهارم.قضاوت و جزایی الگوسازی پیشرفت قوه قضایی کشور و بازرسی(سازمان بازرسی کل کشور) و نظارت مربوطه
مردمی ،خصوصی ،عمومی و دولتی(دیوان عدالت اداری)
پنجم .جاریسازی قوانین مقررات اجرایی الگوی پیشرفت حوزه عمومی و حوزه خصوصی
ششم.نقش ،کار و کارامدی اطالع رسانی ،افکارسازی و افکار سنجی رسانه های کشور
دیگری.نقش ،کار ،کارایی و کارامدی راهبردی ،کاربردی ،اجرایی و جاریسازی:
اول .ستادی و صفی الگوسازی پیشرفت
دوم.مرکزی ،پیرامونی استانی و فراپیرامونی شهرستانی الگوسازی پیشرفت
سوم. 1.فرابخشی ،میان بخشی و کالن بخشی تا زیربخشی تدابیر بخش های سه گانه؛
الف.سیاست توسعه اقتصادی و تأمین آسایش ،توأمان
ب.سیاست تعادل اجتماعی و کارامدسازی و در جهت
ج.سیاست تعالی فرهنگی و تضمین آرامش الگو
.2بر مبانی مربوطه
.3در جهت دستیابی به افق های آن،
.4با رسالت و
.5در راستای آرمانهای بلند الگوی اسالمی ایرانی پیشرفت و گفتمان سازی و تحقق و پایش آن
است.
.3تبیین و تشریح نقش ارکان نظام ،دولت ،مردم ،رسانه ها و تشکلها در تحقق الگوی پیشرفت
اول .راهبری و نیروها و نهاهای مربوطه :نقش (سیاستگذاری)کالن راهبردی ،تبدیل و تولید
راهبردهای کاربردی ،اقامه و نظارت بر حسن کاربردی آنها.
دوم.قوه مقننه :نقش (سیاستگزاری) خُرد کاربردی ،تبدیل و تولید قوانین اجراییسازی در قالب
قوانین عادی ،قوانین برنامه ای 5ساله توسعه اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی و قوانین سالیانه
بودجه ای کشور ،اعمال و نظارت بر حسن اجرایی آنها.
سوم.قوه اجرایی :نقش(خطمشی گزاری)خرد اجرایی ،تبدیل و تولید مقررات جاریسازی در قالب
بخشنامه ها و دستور عملهای اجرایی جاریسازی ،اجرایسازی(دولتی) و جاری و
جریانسازی(غیر دولتی) و نظارت بر حسن جاریسازی آنها.
چهارم .قوه قضایی :قضاوت و کیفر هر گونه تخطی(تعلل یا تعدی)اجرایی دولتی یا جاری غیر
دولتی و نظارت بر حسن اجرایسازی و جاریسازی امور.
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پنجم.مردم :در قالب غیر دولتی اعم از حوزه (بخش) عمومی (واسطه ،معتمد و مبدل میان دولتی و
خصوصی) و حوزه(بخش) خصوصی در همگی بخش های سه گانه اقتصادی ،سیاسی و
فرهنگی ،جاریسازی مقررات اجرایی قوانین کاربردی سیاست های راهبردی فرابردهای
الگوی اسالمی ایرانی پیشرفت.
ششم.رسانه ها :اطالع رسانی ،نقادی ،کمک در گفتمان سازی و ارزیابی الگو و عملکردها در مسیر
تحقق.
هفتم :تشکلها :انجام امور مورد پنجم از گفتمان سازی تا جاریسازی الگو در قالب تشکلهای بویژه
مردمی اقتصادی ،سیاسی و فرهنگی.
.4بایسته ها و شیوه های گفتمان سازی الگوی پیشرفت در سطوح مختلف
اول .بایسته ها :انجام اهم و رعایت ترتیب گفتمان سازی؛ اول.نخبگانی ،دوم.مردمی و سوم.دولتی است.
دوم.شیوه های گفتمان سازی  :گفتمان سازی نخبگانی؛ علمی ،برهانی و استداللی نظری ،گفتمان سازی مردمی:
عینی ،تبلیغاتی(خطابی) ،ملموس و محسوس در زندگی روزمره ،گفتمان سازی دولتی :کارشناسی ،توجیهی ،عملی؛
راهبردی و کاربردی.
.5تحلیل و تبیین رابطۀ الگوی اسالمی ایرانی پیشرفت و سایر اسناد راهبردی کشور
(سندچشم انداز،سیاستهای-کلی نظام ،برنامه های 5ساله توسعه اقتصادی ،اجتماعی و
فرهنگی)... ،
اول .قانون اساسی ج.ا.ا :.سند باال دستی قانونی ،اساس ،حدود و چهارچوب قانونی سند الگو
دوم.الف .سند الگو :سند باال دستی سندچشم انداز .اسناد چشم اندازها ،بر اساس و در راستای سند
الگو و به تناظر افق های آن تنظیم میگردد.
ب .سیاست های کلی :راهبرد های کاربردی سازی فرابردها(تدابیر)الگو می باشند.
سوم.برنامه های 5ساله توسعه اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی ،برنامه های بودجه سالیانه و قوانین عادی
مصوب مجلس شورای اسالمی ،برنامه های کاربردی اجرایسازی چشم انداز و سیاستهای کلی و
راهبردی مجمع در راستای الگو می باشند.
.6چگونگی پرهیز از آفات و آسیبهای برنامه های 5ساله توسعۀ گذشتۀ کشور در اجرای الگو
اول .سندیت سند الگو از حیث علمی(نظری) ،عملی(راهبردی و کاربردی) و قابلیت تحقق عینی(اجرایسازی
و جاری سازی)
دوم.گفتمان سازی نخبگانی ،مردمی و دولتی و شکل گیری عزم ملی؛ مردمی و دولتی
سوم.مهندسی ،مدیریت (الف.بسیج منابع ،ب.سازماندهی ،ج.پیشبرد ،د.نظارت و کنترل یا پایش فراگیر) و آسیب
زدایی و مهندسی مجدد ،مکرر و مستمر متناسب الگو و اوضاع کشور ،در سیر و مسیر تحقق الگو
.7الزامات ،سازوکارها و روشهای نظارت و پایش تحقق الگو
اول.الزامات :مرکز پایش
دوم .سازکارها :مرکز الگوی به عنوان مرکز پایش
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سوم.روشهای نظارت و پایش :رصد(مانیتورینگ)و کنترل(دسپاچینگ)
 .1براساس بیانه گام دوم رهبری ،در ترسیم دو برنامه 25ساله ،چشم اندازها و سیاست های کالن
مجمع،
. 2در تقنین و اجرایسازی مجلس در قالب قوانین عادی ،برنامه ای 5و برنامه های ساله توسعه و
قوانین بودجه ای سالیانه مجلس
.3قضا و جزای ی(کیفری) قوه قضایی
. 4جاریسازی بخش عمومی و خصوصی توسعه اقتصادی و تأمین آسایش ،تعادل سیاسی و تعالی
فرهنگی؛ معنوی و اخالقی و تضمین آرامش
5ت.افکارسازی عمومی و رسانه ای و رسانه ها
.8الزامات ،سازوکارها و روشهای بِروز رسانی و اصالح الگو
الزمات به روز رسانی و اصالح الگو :انعطاف پذیری الگو و سند آن ،تشکیل گروه بازمهندسی
سازکارهای به روز رسانی و اصالح الگو :پایش(نظارت و کنترل)؛ مهندسی مجدد ،مکرر و مستمر
روشهای به روز رسانی و اصالح الگو :اصالح ،تکمیل و ارتقا(تدقیق ،تنظیم و تحقق) عناصر(مفردات و مولفات)،
اجزاء(گزاره ها) ،بخش ها(توسعه اقتصادی ،تعادل سیاسی و تعالی فرهنگی) و محورهای5گانه(مبانی ،تدابیر ،افق ها،
رسالت و آرمان های) الگو و سند آن.
.9مختصات سیاست خارجی زمینه ساز تحقق الگوی پیشرفت
سیاست خارجی بر اساس حکمت ،عزت و مصلحت ،فعال در هماهنگی و همکاریهای(تقسیم کار و تبادالت)
منطقه (پیمانهای منطقه ای) ،الهام بخش در اتحاد جهان اسالم(همبستگی) و اثربخش در همگرایی جهان معاصر در
بستر فرایند(پروسه)جهانی شدن ارتباطات ،فناوری اطالعات و اقتصاد(گلوبالیتی) ،رو در روی راهبرد(پروژه
سیاسی) جهانی سازی غربیسازی و امریکایی سازی (گلوبالیزیشن) و در جهت فرابرد جهانی گرایی
فرهنگی(گلوبالیسم).
.10بررسی تجربیات جهانی در تحقق برنامه ها و چشم اندازهای توسعه
تجربیات موفق در تحقق برنامه بنگاه های شهر و روستای چین(  1979- 93م).و چشم انداز توسعه اقتصادی
کاربر(مهندسی معکوس) ،برنامه و چشم انداز توسعه نرم افزاری هندوستان ،می توانند متناسب ما و مفید باشند .اما
ضعف اینها بویژه فقدان توسعه سیاسی در چین و فقدان توسعه و تعا لی فرهنگی؛ معنوی و اخالقی ،که اشکال مشکل
آفرینی در آینده برای این کشورها تا مرز فروپاشی خواهد بود ،جز سلبی ،دستآورد اثباتی و ایجابی برای ما که از این
حیث منحصر بفرد بوده ندارند.
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سوم؛ برآمد
یکی؛ حاصل (جمع بندی ،نتیجه گیری و راهبرد)
ضرورت و ضروریات الگوسازی پیشرفت اهم راهبردهای ذیل توسط ارکان نظام ج.ا.ا .و پایش توسط مرکز الگوی
اسالمی ایرانی پیشرفت حسب نامه رهبری مبنی بر اعالم متن الگوی پایه اسالمی ایرانی پیشرفت(خامنه ای ،نامه
اعالم الگوی پایه پیشرفت)را ایجاب ساخته و ایجاد تا اجرای آنها را میطلبد:
اول.گفتمان سازی تا عزم ملی و حرکت ملی
دوم.کاراسازی نیروها و کارامدسازی نهادین نهادها و نظام مدنی یا ارتقای کارایی نیروهای شایسته و ارتقای کارامدی؛
بهره وری و اثربخشی سیاسی ملی؛ اقتصادی ،سیاسی و فرهنگی دولتی ،عمومی و خصوصی.
الف.کارامدی زیرساختی(زیرساخت راهبردی یاراهبرد زیرساختی):
تبیین مکتب مدنی اسالم قانون اساسی ج.ا.ا .و راهبردهای امام و رهنمودهای راهبری
ب.ارتقای ساختاری(راهبردی :حقوقی و قانونی ،سازمانی و اداری یا اجرایی):
ترسیم نظام رسا و سازوار حقوقی و قانونی و اداری و اجرایی
ج.ارتقای کارامدی راهبردی
 .1ترسیم و اعمال سیاست های کالن راهبردی و خط مشی های
. 2تنظیم و اقامه سیاست های خُرد کاربردی(مجلس) تا اجرایی(قوه اجرایی) و
جاریسازی(حوزه عمومی و خصوصی)
سوم.تنظیم تقدّم و تأخّری ذاتی و زمانی تحققی تدابیر ،فلسفه ،منطق و نظام حاکم بر آن و اولویت بندی،
امکانسنج ی و زمانبندی.
چهارم.الف .1.ترسیم طرح هادی 50ساله(چشم انداز ،چالش و راهبرد) الگوسازی پیشرفت و .2تنظیم رنامه
جامع25ساله (اولویت بندی ،امکانسنجی و زمانبندی)الگوسازی پیشرفت توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام ج.ا.ا .و
اعمال و نظارت عالی ،ب.کاربردی سازی توسط مجلس شورای اسالمی(در قالب قوانین عادی مربوطه5 ،برنامه5ساله
توسعه اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی و  25تا 50قانون بودجه سالیانه)و نظارت توسط دیوان محاسبات،
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ج.1.اجرایسازی توسط قوه مجریه و  .2قضاوت توسط قوه قضایی و نظارت توسط سازمان بازرسی کل کشور و تعدیل
توسط دیوان عدالت اداری و د .جاریسازی توسط؛.1بخش عمومی و  .2بخش خصوصی اقتصادی ،سیاسی و فرهنگی.
پنجم .پایش(نظارت و کنترل؛ مانیتورینگ و دیسپاچینگ) توسط مرکزالکوسازی اسالمی ایرانی پیشرفت بر سیر
تحققی مربوطه از مرحله و مرتبه راهبردی ،کاربردی ،اجرای تا جاری.
دیگری؛ نوآوری
نوآوری این پژو هش و گزارش آن :یکی و نخست اصل پیشران های سیاسی ،چالش های سیاسی و الزامات سیاسی
تحقق الگوی اسالمی ایرانی پیشرفت است .چه پیشرانها ،چالش ها و الزامات الگوی سیاست(فرابخشی)پیشرفت بوده
که فراهم آمده سیاست اقتصادی ،سیاست اجتماعی و سیاست فرهنگی می باشد .که الگوی پیشرفت سیاسی بوده که
سیاست کالن بخشی(و حتی زیربخشی سیاسی) و میان بخشی تعادلبخشی میانه توسعه اقتصادی و تعالی فرهنگی
است .پیشرانها ،چالش ها و الزامات طرح هادی راهبردی  50ساله حاوی چشم انداز تمدنسازی نوین اسالمی ،چالش
ارتقای کارامدی و دولتسازی کارامد و الگوسازی پیشرفت و راهبرد فرابردی گذار از چالش به چشم انداز فراز آینده
که اخیرا رهبری تحت عنوان بیانه گام دوم اعالم و بلکه ابالغ نمودند ،و نیز پیشنهادبرنامه  25ساله فراهم آمده از
الویت بندی ،امکانسنجی و زمانبندی نیز دومین نوآوری است .سومین نوآوری تعیین دقیق نقش راهب ردی راهبری و
اعمالی مربوطه ،کاربردی مجلس ،اجرایسازی قوه اجرایی و نقش قضایی و کیفری قوه قضایی و عملی سازی
حوزه(بخش) عمومی و جاریسازی حوزه(بخش) خصوصی در تمامی بخش های اقتصادی ،سیاسی و فرهنگی ،و
مشخص نمودن کارویژه های دقیق و مکمل هر کدام می باشد .طرح چالش کار امدی؛ بهره وری و اثربخشی،
دولتسازی کارامد ،الگوی کارگزاری دولت؛ سیاستگذاری و سیاستمداری ،میان الگوهای کارپردازی و کارگزینی و نیز
مدل دولت معمار و هادی و سیاست هدایت(بمثابه ستادی)؛ هماهنگی و پشتیبانی ،میان دو مدل دولتساالری حد
اکثر گرایی سوسیالیستی و سیاست دخالت و نیز سرمایه ساالری لیبرالیستی دولت حداقل و سیاست عدم دخالت نیز
از اهم نوآوری های راهنما ،راهبردی و راهگشای این مقاله می باشند .طرح سیاست های فرابخشی ،میان بخشی و
کالن بخشی تا زیربخشی اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی نز نوآوری هایی در همین راستایند.
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خمینی ،روح اهلل ،صحیفه امام ،تهران :موسسه تنظیم و نشر آثار امام،
خمینی ،روح اهلل ،صحیفه نور ،تهران :وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی.1362 ،
خمینی ،روح اهلل ،مصباح هدایت الی والیت و خالفت ،ترجمه سید احمد فهری ،با مقدمه جالل الدین
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آشتیانی ،تهران :موسسه تنظیم و نشر آثار امام.1372 ،
خمینی ،روح اهلل ،والیت فقیه ،تهران :امیر کبیر ،چ جدید.1362 ،
صدرا ،مال محمد ،شواهد ربوبیه ،ترجمه و تفسیر جواد مصلح ،تهران :سروش ،چ .1375 ،2
صدرا ،مال محمد ،مبداء و معاد ،ترجمه احمد بن محمد حسینی اردکانی ،به کوشش عدباهلل نورانی ،تهران :مرکز نشر
دانشگاهی.1362 ،
طوسی ،خواجه نصیر محمد ،اخالق ناصری ،تصحیح و تنقیح مجتبی مینوی و علیرضا حیدری ،تهران:
خوارزمی ،چ .1364 ،3
طوسی ،خواجه نصیر محمد ،اساس اقتباس ،تصحیح مدرس رضوی ،تهران :دانشگاه تهران ،چ .1361 ،3
فارابی ،محمد ،احصاء علوم ،1362 ،ترجمه سید حسین خدیو جم ،تهران :ا نتشارات علمی و فرهنگی ،چ .2
فارابی ،محمد( ،آراء)اندیشه های اهل مدینه فاضله ،ترجمه سید جعفر سجادی ،تهران :طهوری ،چ .1361 ،2
فارابی ،محمد ،تحصیل السعاده ،حیدر آباد دکن :مطبعه مجلس دائره المعارف العثمانیه1345 ،هق.
فارابی ،محمد ،التنبیه علی سبیل السعاده ،حیدر آباد دکن :مطبعه مجلس دائره المعارف العثمانیه1346 ،هق.
فارابی ،محمد ،سیاست مدنیه ،ترجمه سید جعفر سجادی ،تهران :انجمن فلسفه ایران.1358 ،
وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی ،چ .1371 ،2
فارابی ،محمد ،فصول منتزعه ،حققه و قدم له و علق علیه فوزی متر نجار ،تهران :مکتبه
الزهراء ،الطبع الثانیه1405 ،هق.
فارابی ،محمد ،منطقیات 3 ،ج ،حققها و قدم لها محمد تقی دانش پژوه ،قم :مکتبه آیه اهلل ال عظمی المرعشی،
1408هق.
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