
 
 

 
 

کتاب توسعه یلیگزارش تکم  

 «صاحب نظران دگاهیاز د رانیتوسعه ا یموانع و راهکارها لیتحل»

 

های علوم انسانی پیرامون های اساتید و فارغ التحصیالن رشتهگزارش زیر محصول بررسی و تجمیع دیدگاه

کتاب توسعه: مرور »که این گزارش تحت عنوان  های گزارش اول شاخص ملی توسعه استمهمترین یافته

ها . این دیدگاهمنتشر شد ۱۴۰۰در اردیبهشت ماه سال « های جهانی توسعهتلفیقی بر جایگاه ایران در شاخص

 به سه سوال محوری واحد رصدخانه توسعه بوده است: این افراددرواقع پاسخ 

 موانع توسعه ایران چیست؟ -۱

 فعلی چه باید کرد؟برای خروج از وضعیت  -۲

 کنید؟برای رونق کسب و کار در ایران چه راهکاری را پیشنهاد می -۳

 شود.بندی و ارائه میاند جمعاز افرادی که به این سواالت پاسخ داده iتن ۲۴در ادامه پاسخ 

 

 موانع توسعه یافتگی ایران کدام است؟ -۱

توان به دو گروه عمده تقسیم کرد. البته سنجی را میموانع توسعه یافتگی ایران از نظر مطلعین حاضر در نظر

ای توسعه نیافتگی بلکه شرایطی است که ممکن است خود محصول بندی نه بر اساس علل ریشهاین تقسیم

های سیاسی و شهروندی هستند که هر کدام دربرگیرنده کژکارکردی نهاد دیگر باشد. این دو حوزه، حوزه

 هایی هستند.مولفه

است. چهار مولفه : حوزه سیاسی بیش از حوزه شهروندی مورد توجه مطلعین بوده زه سیاسیحو -۱-۱

ریزی و اند عبارتند از: برنامهای که تحت عنوان حوزه سیاسی از موانع توسعه ایران محسوب شدهعمده

 گذاری نادرست، اندیشه سیاسی مخرب، سیاست زدگی، و سیاست خارجی تهاجمی. سیاست

نسبت به تعریف توسعه و نسبت آن با دین دارند  یغلط یهارباومسئولین  یزیرتوسعه و برنامه گفتمان در

 یگدانند و پول را عامل جداافتادیتوسعه را معادل پول م شانیاز ا یمانع توسعه است. مثال گروه که خود



 
 

 
 

ا کسب ثروت و یبه رفاه  دنیمعتقدند رس ایشان عقدروا سدانند . پیم تیو نه گفتن به حاکم نیمردم از د

در گفتمان توسعه مانند غلبه توسعه  یغلبه نگاه تک بعد نطوریدر تضاد است. هم استیو س نیپس انداز با د

از سوی شده است.  دهنام بر رانیسعه در اوگفتمان ت یهابیاز آس گرید یکبه عنوان ی یاسیسعه سوبر ت یماد

خورد. گسستی که میان ایست که در گفتمان توسعه به چشم میجدال عقالنیت با ایدئولوژی مسئله ،دیگر

شود. به نقل از یکی از عقالنیت و ایدئولوژی وجود دارد مانع از توافق بر سر توسعه و مسیر توسعه یافتگی می

ی جز هدر دادن منابع اها شده و ثمرهلویتومطلعین، ساخت نفوذ ناهمگن حکومت مانع یکدست شدن ا

توسعه  ندهیآ یبرا یسیونویسنار تهیو فقدان کم کیاستراتژ یزیرضعف در برنامه است. عالوه بر ایننداشته

 توسعه پنداشته شده است. موانعهم از جمله  رانیا

قرار دارد که مورد توجه برخی از  سیاسی غالبنوع اندیشهریزی توسعه اما فراتر از گفتمان توسعه و برنامه

است که آنها  یاوهیبه ش گذاراناستیحاکم بر س یاسیس شهینوع اندبه زعم ایشان  است.مطلعین قرار گرفته

 ریبه خ ،اگر اشتباه باشد یرا حت یو هر گونه عمل دانندیم و فرمانبر و مردم را محکومو فرمانروا کم اخود را ح

 شانیا گرید یندارد. از سو یینها معناآ یت براکت و شهروند و مشارلملت و دو دهند. منطق ینسبت م یجمع

تالش  دنیبه محض به قدرت رس یگروه ایدانند. هر حزب یحکومت م ریتسخ یعنارا به م استیمعموال س

 نیتوافق ب جادیق ایرفع مشکالت از طر یبه معن استیس کهیکند. در حال ریسختکل حکومت را  دنکیم

 گرید ی. از سوستینی و هم جهت یشکلهم یبه معن استیسبنابراین اختالف نظر دارند.  ست که با همینیرفط

شده و  استمدارانیمنحصر به س یاسیشده است و امر س استیهمه جانبه س قو مصدا مادبه ن لیدولت تبد

ار حصان نی. اتاس یامر همگان کی استیکه س ستیدرحال نیشده است. ا یشخص یبه امر لیتبد یته گاهبال

کمتر شود و  وکمتر  استمدارانیمردم به س دبه دولت مردان و فاصله مردم از آن باعث شده اعتما استیس

 قابل اعتماد و شوم شود. رغی ف،یبه امر کث لیتبد یاسیامر س عمال

ول طجز انباشت تجارب شکست خورده ما در  یزیدر عصر حاضر چ یاسیسبه گفته یکی از مطلعین، اندیشه 

 نیا یم و تا وقتیاههم انباشت کرد یغلط قرن گذشته را رو یهااستی. ما همه سستیشته نذگ یک قرن

مردم نسبت به  یاعتماد ینخواهد بود. ب رگذاریتاث یاصالحات چیح نشود هیتصح استینگرش نسبت به س

مورد قبول مردم واقع نشود و درواقع  ندیگویم یاسیس ینهادها گریباعث شده هر آنچه دولت و د تیاکمح

 چیاست که ه یامر دروغ یاسیآنها معتقدند امر س . چراکهحرکت کنند دیوگیمردم بر خالف هر آنچه دولت م



 
 

 
 

بلکه آنچه  ،گرفته استنشکل  یو تمدن ساز یاسیس هیدر آن وجود ندارد. در کشور ما اصال نظر ینفع جمع

 و عرفان است. یگریو صوف یاز فلسفه افالطون یازهیمآ است شده تیها تقولسا هست و در طول

به  یاسیشدن امر س زیو سرار ،مد شدن دولترابزرگ شدن و همزمان ناکازدگی، سیاستدر این میان، 

 نیاست که مکرر توسط مطلع یموارد گریاز د یطیمح ستیو ز یو پزشک یو فرهنگ یاقتصاد یهان حوزهودر

 است. هاشاره شد

سیاست خارجی کند به اما یکی از پرکاربردترین مولفه های این نظرسنجی که در کل گزارش خودنمایی می

بدون شناخت  یدر مقابل نظم جهان یستادگیو ا یت جهاندر معادالت و تعامال رانیا یانزواگردد. برمی ایران

عنوان یکی از موانع توسعه ایران یاد به  نیعاست که توسط مطل یه مواردلخود از جم یهاتیو محدود ازهاین

تعدادی از این مطلعین نوع سیاست خارجی ایران درواقع ریشه در روحیه انحصارطلبی و عم ز. به استشده

منجر به توسعه بخش  یانبه نظام جه نوستیچرا که پسیاست تهاجمی ایران دارد که خود محصول ترس است. 

راند. پس یم هیاندازد و آن را به حاشیقدرت نظام را به خطر م نیشود و ایم یدموکراس تیتقو و یخصوص

 یخارج استیصل سحندازد. مایخود را به خطر ن تیگرفته تا موقع شیرا در پ یتهاجم یخارج استیس

های متنوع است. یعنی به جای روی آوردن به رقابت پذیری و فراهم کردن فرصتبوده میرحت و انزوا یتهاجم

ایم. انحصار طلبی و نبود قدرت برای افراد و اقشار مختلف همه جا تک صدایی و انحصارطلبی را پیشه کرده

رای ما مشارکتی اندیشیدن و عمل کردن ما را در سطح جهان منزوی کرده و در داخل، مشکالت دیگری را ب

 رقم زده است. 

: در حوزه شهروندی آنچه به عنوان مانع توسعه یاد شده است به دو مولفه قابل تقسیم حوزه شهروندی -۱-۲

های فرهنگی و از سوی دیگر به لحاظ نقش و مسئولیت است. از یک سو شهروندان به خاطر خلقیات و ویژگی

 تگی هستند.شان در جامعه مسئول این شرایط توسعه نیافاجتماعی

گرایی، دوری از عقالنیت، آنها را به شهروندانی هایی نظیر خرافه، ویژگیهای فرهنگیخلقیات و ویژگیدر  

منفعل و مانع توسعه تبدیل کرده است. وجود باور به قضا و قدر و سرنوشت از پیش تعیین شده، شهروندان را 

 است. یه آنها یعنی آزادی را از آنها سلب کردهبیش از پیش منفعل کرده و درواقع خود به خود حقوق اول

شهروندان احساس مسئولیت اجتماعی کمی دارند. این  نقش و مسئولیت اجتماعیاز سوی دیگر به لحاظ 

اتفاق البته امری دو سویه است. در قانون اساسی تنها مسئولیت شهروندان شرکت در انتخابات و رای دادن 



 
 

 
 

های شهروندان مورد توجه قرار نگرفته است، روندی و حقوق و مسئولیتدانسته شده است و اصال بحث شه

بلکه بیشتر الفاظی مانند آحاد ملت و امثال آن استفاده شده است. این در حالیست که باید در نظر داشته 

باشیم انسان، محور توسعه است و تا وقتی حقوق و وظایف شهروندان در قبال خود، دیگران، جامعه و حتی 

پذیری چند سطحی کنشگران شود. همینطور ضعف در فرایند جامعهشفاف نشود، توسعه ایجاد نمی جهان

اجتماعی آنها را به شهروندانی تک بعدی تقلیل داده که تمایل و آگاهی برای کنشگری فعال در سطح اجتماعی 

 را ندارند و کنشگری آنها محدود به رفع نیازهای فردی شان شده است. 

مهارتی و فقدان نهادهای مدنی قدرتمند برای مشارکت در توسعه و اصالح نهادها که البته خود محصول بی

در ادامه است. هاست از موانع اجتماعی و فرهنگی توسعه در ایران یاد شدهناتوانی در گفتگوی باسابقه ایرانی

 :شودیمداده  شینما نیاز نظر مطلع رانیا یافتگیعلل توسعه ن نیشبکه مضام

 

 

 



 
 

 
 

 نقطه عزیمت توسعه کجاست؟ -۲

توان در سه گروه عمده دسته بندی کرد در پاسخ به سوال نقطه عزیمت توسعه کجاست پاسخ مطلعین را می

اند از: شناخت ای برای دو حوزه دیگر هم باشد. این سه عبارترسد یکی از این سه، مقدمهکه البته به نظر می

 تجربه ایران از توسعه، حوزه سیاسی و حوزه اجتماعی.شناسی موقعیت و و آسیب

توسعه الزم است ابتدا  جادیا یمعتقدند برا یگروه، در حوزه شناخت و آسیب شناسی توسعه ایران-۲-۱

ل حاضر اکه در ح یگاهیکرد. بدون شناخت آنچه بر سر ما رفت و جا دایحال و گذشته پ تیاز وضع یشناخت

شفاف و  یهاشاخص تیگروه به اهم نیداشت. ا میرا نخواه آینده یبرا یزیرنامهمکان برا میدر آن قرار دار

گذشته  انیول سالطتوسعه در  یهایزیرروند برنامه یبررس نطوریو هم رانیا سعهتو تیدر مورد وضع یعقوا

شکست روبرو  ها و اصالحات ما همچنان بایزیربرنامه نیشیباورند بدون شناخت تجارب پ نیاعتقاد دارند و بر ا

 خواهند شد.

چهار مولفه عمده مد نظر مطلعین است: تغییر شیوه حکمرانی، اصالح قوانین، تعدیل  در حوزه سیاسی-۲-۲

، وجود یکی تغییر شیوه حکمرانیها و شعارهای انقالب اسالمی. در سیاست خارجی، و بازاندیشی در آرمان

است. یکی نظام سیاسی اقتدارگرای از دو نظام سیاسی برای برون رفت ایران از وضعیت فعلی پیشنهاد شده

خواه که با تصمیمات عقالنی و اولویت دادن به منافع عامه بر منافع شخصی از هدر رفتن خیرخواه و توسعه

و آزاد که عرصه را برای مشارکت نهادهای کند، و دیگری وجود یک اقتدار دموکراتیک منابع پیشگیری می

 کند. گذاری باز میگیری و سیاستمدنی و نقش فعاالنه آنها در تصمیم

به روز رسانی قوانین در جهت تسهیل گردش قدرت، اصالح نظام انتخابات، به روز کردن قوانین فقهی و در 

ده است. تنها در صورت اصالح قانون اساسی مجموع بازبینی در قانون اساسی از جمله موارد مد نظر مطلعین بو

است که نهادها می توانند عملکرد خود را به خوبی ایفا کنند و رفع نیاز کنند در غیر این صورت تبدیل به 

 اند.اند برای چه به وجود آمدهساختارهای پوشالی می شوند که اصال فراموش کرده

باور  نیبر ا دگاهید نی. اد تا حدود زیادی فردگرایانه استتاکید دار اصالح قوانینکه بر  یگرید دگاهیاما د

 یها و حق انتخاب فردیبرود که آزاد یشپ یبه سمت ی بایداسیو س یدر حوزه اقتصاد یگذاراست که قانون

از اندازه  شیفشار و کنترل ب ازآزادانه و به دور  یاسیو س یاقتصاد ی. هر جا کنشگرابدی شیافزا یشاز پ شیب

 شیب یگذارقانون ،. در مقابلکنندیو خود کژکارکردها را اصالح م کنندیم دایرا پ ریباشد شهروندان خود مس



 
 

 
 

دهند یکند. تجارب گذشته ما نشان میرا از شهروندان سلب م یکنشگر یو آزاد زهیاز اندازه در همه موارد انگ

بلکه  ،انداند نه تنها از انجام کارکرد خود ناتوان شدهشده یلتبد یرسم یهادهابه ن یرسم ریغ یهر جا نهادها

 یبر است و برا نهیخود هز یرسم ینهادها لیتشک هاند. چراکرانت و فساد شده یدتول یبرا یبه منابع لیتبد

 ی. آزاددشون یبه ضد خود م لینهادها تبد نیدرواقع ا .کندیم دایها فساد و رانت رشد پنهیهز نیا نیتام

 یزیهر فرد است. مردم از چ ییدارا نیاو ارزشمندتر تیمالک تیو تثب یو اجتماع یاسیو س یکنشگر اقتصاد

ست تنها در امال آنه عتیو آب و طب یاحساس کنند انرژ دیال آنهاست. مردم بامکنند که بدانند یمراقبت م

فرد محور  دیقواعد و مقررات با ،هستند. نهادها دیضد تول یضد فرد نیکنند. قوانینها مراقبت مآصورت از  نیا

 هند شد.اپرور خو تصورت ران نیا ریباشند در غ

 یانقالب یدئولوژیدر شعارها و ا یشیبازاندبوده  نیکه مورد توجه مطلع یگریمولفه د یاسیدر حوزه س

اما ادامه آن شعارها تا  .داشتند تیعومطرح شد که آن موقع موض ییهاانقالب شعارها و آرمان یر ابتداداست. 

زند یشعارها به مشکالت ما دامن م نبر آ یندارد. پافشار یگرید جهیاز ضرر نت ریسال به غ ۴۰به امروز پس از 

 کند.یم جادیا مند بودنو همزمان در ما توهم قدرت

اشاره شده است، ریزی توسعه توسط مطلعین ها به عنوان نقطه شروع برای برنامهاما آنچه بیش از دیگر مولفه

 یاقتصاد به لحاظ و چه یاسیچه به لحاظ سبوده است. ارتباط با دیگر کشورها  تعدیل سیاست خارجی

عاملی در جهت مشروعیت بخشیدن به نظام سیاسی و البته گشودن درهای کسب و کار و رقابت در بازار 

آینده و اعتماد به جامعه باز گردد و  شود. از نظر ایشان ابتدا الزم است صلح، آرامش و امید بهاقتصادی می

های ریزی کرد و اعتماد مردم به سیاست باز نخواهد گشت مگر با به میدان آمدن چهرهسپس برای آینده برنامه

 ملی و سیاسی قابل اعتماد برای مردم.

 

است. ، سه مولفه اصلی به عنوان نقطه شروع توسعه مد نظر مطلعین بودهحوزه اجتماعیدر -۲-۳

انمندسازی افراد جامعه، همگانی کردن امر سیاسی و اصالح نظام آموزشی این سه مولفه هستند. تو

به طور ویژه برای اقشار نیازمند حمایت از جمله زنان، افراد دارای معلولیت،  توانمندسازی افراد جامعه

دیده و توانمند بشوند  افرادی که فرصت های اقتصادی کمتری دارند مدنظر است. این افراد باید طوری آموزش

که بتوانند توانایی های خود را به فعلیت برسانند. همینطور کلیه شهروندان در حالت کلی باید آموزش های 



 
 

 
 

شهروندی ببینند تا به مثابه یک نهاد کنترلگر بر دولت نظارت داشته باشند و نه اینکه برای مثال خود مردم 

جای اینکه مردم بر دولت تسلط پیدا کنند اقوام یا طبقات اجتماعی  علیه یکدیگر تبدیل به کنترلگر شوند و به

در صدد تسلط بر یکدیگر برآیند. توانمندسازی به معنی رفع نیازهای شهروندان است. یعنی باید دید شهروندان 

ستعدادها هر کدام چه نیازها و محدودیت هایی دارند، و برای رفع آن نیازها بتوان قدم برداشت تا آنها بتوانند ا

و نحوه به فعلیت رساندن آنها را کشف کنند. برای مثال برای سرمایه داران فرصت های ریسک، سرمایه گذاری 

 و تجارت و تولید فراهم کنیم نه اینکه از هر سو دست آنها را ببندیم.

باید یکی از ضروریات اجتماعی توسعه است. به این معنی که سیاست  همگانی کردن امر سیاسی نطوریهم

راجع به آن شکل  یاالذهان نیتوافق ب کنند ومیم راجع به آن صحبت دکه عموم مرشود  یامرتبدیل به 

تقویت جامعه مدنی . تاثیرگذار باشدگذاران  استیبر س یو گفتمان شکل گرفته در قالب افکار عموم گیردمی

شود که انتظار و مذهبی میسر میهای ملی و نهادهای غیر دولتی با محوریت روشنفکران و نخبگان و چهره

 رود آنها پا به میدان بگذارند.می

نقطه شروع توسعه برای آنهایی است که اعتقاد دارند توسعه را باید از کودکان  اصالح نظام آموزش و تربیت

آغاز کرد. به زعم ایشان اصالح کتب و برنامه های درسی در جهت آموزش مهارت های جمعی و ارتباطی نظیر 

مداران شایسته تر تحویل تگو، نقادی و نقدپذیری، کار جمعی، اندیشیدن به منفعت جمعی در آینده سیاستگف

جامعه خواهد داد. برای تربیت نسل توسعه خواه و توسعه زا الزم است در کنار اصالح نظام آموزشی مادران 

وانند بیشترین نقش را در تربیت توانمندی نیز تربیت کرد چرا که آنان در کنار نهاد آموزش و پرورش می ت

سال  7تا  ۰نسل های آینده داشته باشند. از نظر ایشان برای توسعه الزم است بیش از هر چیز بر کودکان بین 

سرمایه گذاری کرد. همینطور الزم است در نهادهای آموزشی نقادی و گفتگو را تقویت کرد چراکه  پیش از 

اندیشه ورزی شکل نگرفته بلکه حالت تقلیدی داشته است و نقادی در  این دانش در ایران بر اساس نقادی و

 .شودیداده م شیتوسعه نما متینقطه عز نیدر ادامه شبکه مضام علم به امری ضد دین تبدیل شده است.



 
 

 
 

 

 برای رونق کسب و کار در ایران چه باید کرد؟ -۳

خالصه کرد. این چهار مولفه عبارتند از؛ شناخت پاسخ مطلعین به سوال باال را می توان در چهار مولفه عمده 

همراه با شفافیت وضعیت اقتصادی، پیوستن به نظام جهانی، کاهش مقررات غیرضروری کسب و کار و همگانی 

 های کسب و کار.کردن فرصت

از جمله اعالم نرخ دقیق بیکاری، شکاف  شفافیت در آمار و اطالعات مربوط به بازار و کسب و کار-۳-۱ 

ریزی در حوزه کسب و کار ای برای برنامهرآمد، و مانند این که نیازمند رصد و پایش اقتصادی است مقدمهد

 است.

توجه بسیاری از مطلعین بوده که خود ابتدا نیازمند یک  دمور پیوستن به نظام جهانی و بازار جهانی-۳-۲

انسجام سیاسی در داخل است. نبود انسجام سیاسی از یک سو باعث شده حاکمیت خود را در موضع ضعف 

است. ببیند و از ارتباط با جهان بهراسد و از سوی دیگر اختالفات داخلی مانع از عملی شدن برنامه ها شده

ر ما ناگزیر از حرکت با دنیا در مسیر جذب تکنولوژی و سرمایه و سرمایه گذاری هستیم. برای رونق کسب و کا



 
 

 
 

توسعه بخش خصوصی خود یکی از راهکارهای گشودن باب ارتباط با جهان است. برای توسعه ما ناگزیر از 

رداریم و مسیر گشودن دروازه های ارتباط با جهان هستیم. در قدم اول باید فشار تحریم ها را از شانه خود ب

 تجارت، تولید و سرمایه گذاری خارجی را هموار کنیم.

های و البته همگانی کردن فرصت هاتوانمندسازی شهروندان برای استفاده از فرصتدر ادامه -۳-۳

کسب و کار از ملزومات رونق اقتصادی است. الزم است شهروندانی توانمند و آگاه وجود داشته باشند که بتوانند 

های ایجاد شده استفاده کنند. شهروندان عالوه بر کسب آگاهی و دانش و مهارت نیازمند آزادی و صتاز فر

شود. بنابراین الزم است هر گونه اراده برای کنشگری هستند که گاهی قانون و فقه مانع از این کنشگری می

شود مورد بازبینی و اصالح یقوانین فقهی و غیر فقهی که مانع از کنشگری همه یا بخشی از اعضای جامعه م

قرار بگیرد. درواقع بازار کسب و کار باید همگانی شود و هیچ قشری به خاطر جنسیت، قومیت، زبان، دین، یا 

 های جسمی و غیره از آن محروم نشود. ویژگی

و افزایش آزادی و قدرت انتخاب کنشگران اقتصادی از  کاهش مقررات غیر ضروری کسب و کار-۳-۳

هایی است که توسط تعداد قابل توجهی از مطلعین به آن اشاره شده است. کاهش مقررات کسب ولفهدیگر م

ضمن اینکه این  برد.دهد بلکه انگیزه کنشگری و ریسک را هم باال میو کار نه تنها هزینه مبادله را کاهش می

ز طرق مختلف به کاهش توان اکار است میواستراتژی خود نیازمند کاهش عدم اطمینان در فضای کسب

گذاران، کارفرمایان و همینطور کاکنان کمک کرد. برای مثال مقررات غیرضروری و تسهیل کار برای سرمایه

های بانکی و تعهد کار را لغو کرد و تنها دو مجوز تعریف کرد. یکی اعالم حسابوتوان همه مجوزهای کسبمی

عالم شده و دیگری تعهد به تولید کاالها با کیفیت و استاندارد های اکار تنها از طریق حسابوبه انجام کسب

توان در حوزه مالیات، مالیات را بر اساس الزم و البته برچسب مربوط به اطالعات دقیق کاالها. بر این اساس می

های از پیش اعالم شده محاسبه و دریافت کرد و بخشی را به ازای بیمه به اداره بیمه گردش مالی حساب

کار است که مشکالت زیادی وحول کرد. چراکه سازمان بیمه یکی دیگر از نهادهای بازدارنده در حوزه کسبم

توان کارفرما را از متولی بیمه کردن معاف کرد و بیمه را کامل به کند. در این حالت میبرای کارفرما ایجاد می

 کارکنان و دولت محول کرد.
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 بندیجمع

های ایران در مرور گزارش باال که محصول نظرسنجی از اساتید و فارغ التحصیالن علوم انسانی در دانشگاه

دهد پاسخ به سه سوال موانع توسعه، نقطه عزیمت توسعه و راهکار رونق کسب و کار در ایران است؛ نشان می

مقوله عمده در پاسخ به هر سه این سواالت تکرار شده است. این دو مقوله تجدید نظر در سیاست خارجی دو 

 های انقالب است.و روابط خارجی ایران و همینطور بازبینی در قوانین، مقررات و آرمان

گیرد. میپرهیز از سیاست خارجی تهاجمی هم به لحاظ سیاسی و هم اقتصادی در خدمت توسعه ایران قرار 

دهد ارتباط با کشورهای همسایه و دیگر کشورها نه تنها در خارج تصویر صلح آمیزتری از ایران را نشان می

کند. بلکه در داخل مرزها نیز آرامش، امید به آینده و صلح بیشتری در میان مردم و بین دولت و ملت ایجاد می

ای اقتصاد جهانی به رونق کسب و کار در داخل، رونق به لحاظ اقتصادی، ارتباط با جهان و پیروی از هنجاره

کند. در این راستا باید هر آنچه ما را از ارتباط با جهان محروم کرده گذاری کمک میتجارت و تولید و سرمایه

را از سر راه برداشت. یکی از این موانع همانا ترس حاکمیت از به اشتراک گذاشتن قدرت خود با دیگران است. 



 
 

 
 

ضعف حاکمیت باعث شده اینگونه بپندارد که ارتباط با جهان منجر به رونق اقتصادی می شود و رونق هراس و 

اقتصادی خود به خود به باز شدن فضای سیاسی دامن خواهد زد و ماحصل این جربان این خواهد بود که 

میت دچار ضعف و حاکمیت قدرت خود را با مردم سهیم شود. حال باید به این سوال پاسخ داد که چرا حاک

 احساس ناامنی است و چرا تمایل به سهیم شدن مردم در قدرت ندارد.

ها بارها هاست. تحریممانع دیگری این که در مسیر ارتباط با جهان بر سر راه قرار گرفته است بحث تحریم

ها از دوش حریمتوسط مطلعین مورد اشاره قرار گرفته و همگی بدون استثنا معتقد بودند باید کاری کرد تا ت

ها نیازمند تن دادن به قوانین و مقرراتی است که این تن دادن به ملت و دولت برداشته شود. برداشتن تحریم

های انقالب در کنار قانون مقررات جهانی خود نیازمند بازبینی در آرمانها و شعارهای انقالب است. آرمان

تند که به زعم مطلعین باید مورد بازبینی و اصالح قرار اساسی، قوانین فقهی و مقررات اقتصادی مواردی هس

های نظام را تا به االن شکل داده و از این به بعد نیز تعیین کننده خواهند بود. گیریبگیرند. اینها همه جهت

بنابراین هر گونه تغییر نیازمند بازبینی در این چهار مورد است. باید در نظر داشته باشیم که وضعیت ایران 

سبت به چهل سال گذشته و جهان نسبت به چهار دهه گذشته دچار تحوالت فراوانی شده که ما هیچ گاه ن

قدرت کنترل این تغییرات را نداشته و نخواهیم داشت. برای بقا و پیشرفت در این شرایط الزم است الگوهای 

 ن امروز آنها را به روز کنیم.قانونی و ارزشی را مورد بازبینی قرار داده و بر اساس واقعیات جامعه و جها

ها و روندها و فرایندهاست. در در مجموع هر گونه اصالح و تغییر در مسیر بهبود آینده نیازمند تغییر در رویه

 اند.غیر این صورت عملکرد چند دهه اخیر نشان دهنده این است که اصالحات همواره با شکست روبرو شده

 

i   نفر تنها برخی موافق ذکر نامشان در این گزارش بودند. این افراد عبارتند از دکتر حسن طایی، دکتر سید محمد بهشتی،  ۲۴از میان این

علی عباسی، مانی رضوی دکتر سعید معیدفر، دکتر علی بوداقی، دکتر محمود اوالد، دکتر زهرا کریمی، دکتر کلیایی، دکتر مهنوش مانی 
 .کالته فرزاد زاده، عیسی پیله ور، و

                                                           


