
دستهبندیخدماتوفعالیتهایاندیشکدهها
تــا  پژوهــش  و  مطالعــه  از  متنوعــی  بســیار  خدمــات  اندیشــکده ها 
ارائــه  گوناگــون  فعالیت هــای عملیاتــی و اجرایــی در حوزه هــای موضوعــی 
می دهنــد. خدمــات و فعالیت هــای اندیشــکده ها از ایــن جهــت کــه بیشــتر 
جنبــٔه مطالعاتــی و علمــی یــا اجرایــی و عملــی دارنــد، قابــل تفکیــک بــه دو 
کلــی  صــورت  بــه  البتــه  اســت.  »اقدامــات«  و  »پژوهش هــا«  کلــی  دســته 
دو  هــر  اندیشــکده ها  فعالیت هــای  و  پروژه هــا  اکثــر  کــه  گفــت  می تــوان 
جنبــه علمــی و عملــی را دارا هســتند. امــا معیــار ایــن دســته بندی بــر اســاس 

اســت. پروژه هــا  در  اجرایــی  یــا  پژوهشــی  جنبــٔه  غالب بــودن 

 پژوهشهایاندیشکدهها
و  موضوعــات  از  وســیعی  دامنــٔه  در  اندیشــکده ها  پژوهشــی  پروژه هــای 
می گیــرد.  انجــام  گوناگونــی  متدولوژی هــای  اســاس  بــر  و  کشــور  مســائل 
برنامه ریــزی،  طراحــی،  شــناخت،  کلــی  صــورت  بــه  پروژه هــا  ایــن  از  هــدف 
ارزیابــی، رصــد و بازنگــری در حوزه هایــی اســت کــه در ارتبــاط بــا آن هــا مســائل 
کالن و عمومــی در کشــور وجــود دارد. البتــه ممکــن اســت در یــک پــروژه 
همــه ایــن مــوارد پوشــش داده نشــود و تمرکــز بــر یــک یــا دو مــورد از آن هــا 
باشــد. بــه عنــوان مثــال، موضــوع یــک پــروژه می توانــد برنامه ریــزی بــرای 
دســتیابی بــه هــدف خاصــی باشــد. در ایــن پــروژه، احتمــااًل کار بیشــتر بــر روی 
شــناخت هــدف و تدویــن برنامــه تمرکــز خواهــد داشــت و طراحــی، ارزیابــی و 

بازنگــری مــورد نظــر نخواهــد بــود.
 اندیشــکده ها در پروژه هــای پژوهشــی خــود تــالش می کننــد ابتــدا 

ً
عمومــا

و  ریشــه یابی  از  پــس  و  کننــد  بیــان  و  شناســایی  درســتی  بــه  را  مســئله 
علت یابــی عمیــق آن، پیشــنهادها و راهکارهــای خالقانــه و بدیعــی را بــرای 
حــل آن طراحــی نماینــد. در واقــع تــالش بــرای حــل مســئله و ارائــه راهــکار 
و پیشــنهاد، وجــه مشــترک همــه مطالعــات و پژوهش هــای اندیشــکده ها 
 نظــری و تئوریــک را کــه ناظــر 

ً
، کارهــای پژوهشــِی صرفــا اســت. بــه عبــارت دیگــر

ــای  ــوان پژوهش ه ــدان نمی ت ــت، چن ــی و کالن نیس ــل مســائل عموم ــه ح ب
اصیــل اندیشــکده ای محســوب نمــود.

پژوهش هــای اندیشــکده ها معمــواًل بــر اســاس متدولوژی هــای مطالعــه 
و  بررســی  مســئله یابی،  و  عارضه یابــی  مــدل،  و  الگــو  طراحــی  تطبیقــی، 
تحلیــل، آینده پژوهــی، تدویــن نقشــۀ راه، تدویــن راهبــرد، تدویــن دکتریــن، 
طراحــی  رصــد،  مســائل،  و  موضوعــات  نظــام  طراحــی  ارزیابــی،  نگاشــت، 

می شــود. انجــام   ... و  شــاخص 

 اقداماتاندیشکدهها
مقصــود از اقدامــات اندیشــکده ها، فعالیت هایــی اســت کــه وجــه اجرایــی 
و عملیاتــی آن هــا بــر وجــه پژوهشــی غالــب اســت. البتــه ایــن بــدان معنــا 
نیســت کــه ایــن فعالیت هــا و خدمــات، نیــاز بــه مطالعــه و پژوهــش نــدارد. 
ــی دارد،  ــی و اجرای ــای عمل ــز بخش ه ــی نی ــای پژوهش ــه پروژه ه ــه ک همانگون
و  مطالعاتــی  جــدی  بخش هــای  نیــز  اندیشــکده ها  عملیاتــی  پروژه هــای 

طراحــی دارد. 
ــوزش،  ــۀ آم ــداد، ارائ ــزاری روی ــامل، برگ ــکده ها ش ــات اندیش ــن اقدام رایج تری
انتشــار مجلــه، راه انــدازی کانــال و گــروه مجــازی، راه انــدازی ســایت و ســامانه، 

برگــزاری مســابقه،  ایجــاد شــبکه و ... می باشــد.

بسماهللالرحمنالرحیم

ــکده ها  ــانٔه اندیشـ ــوان رسـ ــه عنـ ــران، بـ ــکده های ایـ ــٔه اندیشـ جامعـ
اقدامـــات  و  پژوهش هـــا  سیاســـت پژوهی،  مؤسســـات  و 
اختیـــار  در  کوتـــاه  و  خالصـــه  صـــورت  بـــه  را  اندیشـــکده ها 
سیاســـت  همچنیـــن  و  کشـــور  کالن  مدیـــران  سیاســـت گذاران، 
پژوهـــان و محققـــان حوزه هـــای حاکمیتـــی قـــرار می دهـــد. ســـایت 
نی  نشـــا بـــه  س  ر د آ یـــق  طر ز  ا ه ها  یشـــکد ند ا معـــٔه  جا
بـــر  عـــالوه  اســـت.  دســـترس  در   https://iranthinktanks.com
جامعـــٔه اندیشـــکده های ایـــران نیـــز برتریـــن  ایـــن ســـایت، فصلنامـــٔه 
پژوهش هـــا و اقدامـــات اندیشـــکده ها را در هـــر فصـــل در قالـــب 

می نمایـــد.  منتشـــر  مجلـــه  یـــک 
 
ً
الزم بـــه ذکـــر اســـت کـــه مطالـــب درج شـــده در ایـــن مجلـــه صرفـــا

بیانگـــر دیدگاه هـــا و نظـــرات اندیشـــکده  های مربوطـــه و پژوهشـــگران 
مجـــری پژوهش هـــا اســـت و مالکیـــت معنـــوی مطالـــب نیـــز متعلـــق 
ـــه ایشـــان می باشـــد. ایـــن مجلـــه صرفـــا انتشـــار دهنـــده محتواهـــای  ب
تولیـــدی توســـط اندیشـــکده ها اســـت و  هیـــچ گونـــه مســـئولیت 
ــط اندیشـــکده ها و  ــه مطالـــب تولیـــدی توسـ ــی نســـبت بـ ــا مالکیتـ یـ

ــدارد. ــگران را نـ پژوهشـ

: جامعٔه اندیشکده های ایران صاحب امتیاز
تدویـــن محتـــوا: علـــی سروشـــیان، ســـید کمـــال موســـوی، 

مجتبـــی ســـبحانی
: حبیـــب اهلل ظفریـــان )اندیشـــکده  سیاســـتگذاری  بـــا مطالبـــی از
)شـــبکه   محمـــودی  حســـین  رضایـــی،  حســـن   ،) امیرکبیـــر
کانون هـــای تفکـــر ایـــران(، حمیـــد عظیمـــی )اندیشـــکده  مرصـــاد(، 
ــر ایـــران(، ســـید  ــا )شـــبکه  کانون هـــای تفکـ ســـجاد حســـین نیـ
علیرضـــا ســـجادیه )مرکـــز رشـــد دانشـــگاه امـــام صـــادق )ع((، 
ســـید محمـــد عباس نیـــا )مرکـــز پژوهشـــی آرا(، صابـــر میرزایـــی، 
علیرضـــا قشـــقاوی )پژوهشـــکده  سیاســـت پژوهی و مطالعـــات 
راهبـــردی حکمـــت(، مجیـــد الماســـی )اندیشـــکده  شـــفافیت 
)پژوهشـــکده   زاده  عبدالحســـین  محمـــد  ایـــران(،  بـــرای 
محمـــد  حکمـــت(،  راهبـــردی  مطالعـــات  و  سیاســـت پژوهی 
مطالعـــات  و  سیاســـت پژوهی  )پژوهشـــکده   واعظی نـــژاد 
راهبـــردی حکمـــت(، محمدجـــواد اخـــوان )اندیشـــکده  برهـــان 
انقـــالب اســـالمی(، محمدصـــادق کریمـــی )شـــبکه  کانون هـــای 
تفکـــر ایـــران(، مرتضـــی زمانیـــان )اندیشـــکده  حکمرانـــی شـــریف(، 
شـــورای  مجلـــس  پژوهش هـــای  )مرکـــز  بســـطامی  مهـــدی 

اســـالمی(.
صفحه آرایی: مجتبی غریب نواز

طراحی جلد: محمدجواد محمدی
ـــا  ـــید علیرض ـــنی، س ـــنعلی محس ـــماره: حس ـــن ش ـــکاران ای هم
فاطمـــی، ســـید محمـــد طباطبایـــی،  ســـید مهـــدی میرحاجـــی، 
محمدصـــادق  طوســـی،  محمدحســـام  فوالدگـــر،  علیرضـــا 

تـــراب زاده جهرمـــی، محمدمحســـن مومنـــی راد
نشـــانی: تهـــران، خیابـــان انقـــالب، نبـــش خیابـــان بـــرادران 

مظفـــر جنوبـــی، پـــالک 1070، واحـــد 5
کد پستی: 1315763471
تلفن تماس: 66404129

info@iranthinktanks.com :ایمیل
https://iranthinktanks.com :وبسایت
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��ورتواهدافپژوهش
ایــران و در ســطحی گســترده تْر جهــان اســالم، بــه دلیــل موقعیــت ممتــاز 
ژئوپلیتیکــی و ظرفیت هــا و امکانــات ســرزمینی، همــواره مــورد تعــرض 
مطلــوب  نقش آفرینــی  امــکان  و  گرفته انــد  قــرار  زیاده خــواه  کشــورهای 
تاریخــی  لــذا فهــ� ســیر  از دســت داده انــد.  را  آرایــش تجــاری جهــان  در 
آن هــا،  کنونــی  اهــداف  و  برنامه هــا  بــا  آشــنایی  و  اقتصــادی  قدرت هــای 
بســیار مهــ� و ضــروری اســت و تصمی� گیــران را در اتخــاد تصمی� هــای 
هوشــمندانه و وضــع سیاســت های آینده نگرانــه و کارآمــد یــاری می رســاند. 
ــه از  ــه و آینده نگران ــٔه چشــ� اندازی واقع بینان ــذا هــدف ایــن پژوهــش ارائ ل
وضعیــت تجــارت جهانــی و عوامــل اصلــی شــکل دهندٔه آن بــا رویکــردی 

تاریخــی- تحلیلــی اســت.

�وش�ناس�پژوهش
میرزایــی  صابــر  مهنــدس  آقــای  از  مقالــه ای  مبنــای  بــر  پژوهــش  ایــن 
ســاماندهی و تدویــن شــده  اســت. در ابتــدا یــک تیــ� پژوهشــی 15 نفــره 
ادعاهــای موجــود در مقالــه را اســتخراج کــرده و بــا مطالعــٔه منابــع متعــدد 
علمــی، گزاره هــای ایجابــی مقالــه را بــا شــواهد تاریخــی، آمارهــا، اطالعــات 
عینــی و روندهــای موجــود گــره زده و تطبیــق داده انــد. در همیــن راســتا 
آینده نگارانــٔه  بــه مطالعــٔه  کلیــٔه نویســندگان طــی گزارش هــای مفصلــی 
مبنــای  بــر  جهــان  مختلــف  کشــورهای  تجاری-اقتصــادی  قلمروهــای 
چهــار عامــل »رشــد جمعیــت، رشــد قابلیت هــای علمــی و فنــی، امکانــات 
ســرزمینی و شــرایط ج�رافیایــی«  پرداختنــد و در نهایــت جمع بنــدی خود را 

در متنــی کوتــاه منعکــس نمودنــد. عــالوه بــر مــرور منابــع علمــی و تحلیلــی، 
و  صاحب نظــران  بــا  ه� اندیشــی  جلســات  و  فکــری  نشســت های  طــی 
متخصصــان مرتبــط نیــز، برخــی از اطالعــات جمع آوری شــده مــورد تحلیــل 

ــت.  ــه اس ــرار گرفت ــری ق و بازنگ

ن��ن قدیم(ان��یس�)واستعمار استعمار
(آم�یکا��)

بــا  می تــوان  را  دوم  جهانــی  جنــ�  از  پــس  آمریــکا  بی ســابقٔه  قــدرت 
وضعیــت بریتانیــا در قــرن نوزدهــ� مقایســه نمــود. ایــن قــدرت از اتخــاذ 
سیاســت ها، روش هــا و ســبک های ویــژه و منحصربــه فــرد آمریــکا ریشــه 

ــت. ــه اس گرفت
ــوان  ــی): ویژگی هــای اســتعمار انگلیســی را می ت ــ� (انگلیس ــتعمار قدی اس
تولیــد پــول بــر پایــٔه طــال و احتیــاط در تولیــد پــول بــدون پشــتوانه، انحصــار 
بــه  آن  بــا  اســتعمار  تحــت  کشــورهای  دشــمنی  و  خارجــی  تجــارت  در 
علت هایــی از جملــه غــارت منابــع آن هــا توســط انگلســتان دانســت. ایــن 
مــوارد موجــب ناتوانــی انگلیــس در ســرمایه گذاری خارجــی می شــود، امــا 
در مقابــل، بــازار ب�رگــی بــرای پیشــرفت صنعــت انگلســتان ایجــاد می کنــد. 
اســتعمار نویــن (آمریکایــی): در اســتعمار آمریکایــی چــاپ دالر و اوراق 
ســرمایه گذاری  تــوان  افزایــش  موجــب  طــال،  پشــتوانٔه  بــدون  قرضــه 
ــدات  ــز از عای ــتعمار نی ــت اس ــورهای تح ــع آن کش ــه تب ــود. ب ــکا می ش آمری
اقتصــادی  رشــد  و موجبــات  اســتفاده می کننــد  ایــن ســرمایه گذاری ها 
خــود را فراهــ� می آورنــد. ایــن ســرمایه گذاری ها بــرای آمریــکا زمینه ســاز 

می شــود. فنــاوری  پیشــرفت  و  دانش بنیــان  صــادرات  توســعٔه 

���ــ�ان ��ی ���ر���ــ�� «ر�ــد�معیــت»، «امکانــاتســ�زمین�»، «�ــرای���رافیا�ــ�» و «ر�ــدوقاب�یتهــای
ن��ــن  اســتعمار ��ا��ــ�  �ــ�د.  آ��ــ�ه  ��ــ�ِن  ��ــ�ری  آرا�ــ�  �ــ�� ���ی  ��ا�ــ�  �����ــ�  ��ݘ ��مــ�وفنــ�» 
ــ�اســتعمار ــ� � ــ�� ا� ــ� دارد، ��ا�� ــ� از � ــ��ا�� ���� �� ــ�ه و �� ــ� � ــ�ر �� ــ� �� ــ� ا� ــ�رت ��� ــ�� � ــ� ��� ــ� � ــ� � آ������
قدیــم ا�����ــ� �ــ� ���ــ�ی آن �ــ�ل �ــ� ���ــ�� �ــ� �ــ�د، ��ــ�ق ���ــ� و ��ــ�� آ���ــ�� �ــ� ا���ــ�د ��ــ�ن را ر�ــ� ���ــ�. ��� ���ــ� 
را���د�ــ�ی آ���ــ�� �ــ�ای �ــ��� �ــ� ا���ــ�د ��ــ�ن، ا��ــ�د ن�ــم �ــ� ���ــ�� د�ر �ــ� ���ــ�ر ر��ــ�ی وا�ــ� ��ــ�ن و ا��ــ�د 

��ن�م� و ��� ��� ��� ���ز ا����� و د���� ���ر�� �� آن ا��.

ن�ا�ت��ا�یقدرتها م���ر
ݘ
�ن�اهسالآینده؛�ا ��اندر

آ���ه ��و�� آرا�� ����ی ���ن در ����ه 
��ل آ���ه

بنیاد توسعه
فردا

�����            ���� ا���ی           ���� ���زا��   |      �������� ���د��           ا��� ��و��� 
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�ن� آلماناز ���ی��ا�ی��و�عیت�ش�ر
��ان�اول�ا�ن�ن

»جمعیــت«،  چهارگانــٔه  عوامــل  ت��یرگــذاری  می تــوان  دقیــق  تحلیــل  بــا 
»ج�رافیــای  و  فنــاوری«  و  علــ�  »قابلیت هــای  ســرزمینی«،  »امکانــات 
وضــوح  بــه  کشــورها  قدرت گشــایی  تاریخــی  ســیر  در  را  سیاســی« 
جنــ�  از  پــس  آلمــان  مســاحت  چشــ� گیر  کاهــش  نمــود.  مشــاهده 
�یــرات فــراوان بــر ســاختار جمعیتــی ایــن کشــور از تبعــات 

ݘ
جهانــی اول و تا

دوم،  جهانــی  پســاجن�  دوران  در  اســت.  بــوده  جهانــی  جن� هــای 
ج�رافیــای سیاســی حســاس، رشــد جمعیتــی مناســب و کارآمــد، توجــه 
بــه قابلیت هــای علــ� و فنــاوری، برخــورداری از منابــع طبیعــی و راه هــای 
بــه صنعتــی پیشــرفته و  تــا  را قــادر ســاخت  آلمــان  مواصالتــی، کشــور 
قــدرت اقتصادی-مالــی مؤ�ــری دســت یابــد. بــه طوری کــه در ســال های 
انتهایــی قــرن بیســت�، آلمــان بــه عنــوان ابرقــدرت اقتصــادی اتحادیــٔه 
اروپــا و داشــتن نقــش محــوری در وحــدت آن، توانســت منافــع خــود را بــا 
منافــع دولت هــای اروپایــی پیونــد زنــد و بــه قــدرت اروپــا در ســط� جهــان 
بیافزایــد. بدیــن ترتیــب، اهــداف آلمــان بــدون پیــروزی در جنــ� و بــه 

شــکلی دیگــر محقــق شــد.

��ا�ی آرایش �ک��ی�ی بنیاد�ن ��ام�  
��انآینده

�رتریــن عوامــل  در ایــن پژوهــش چهــار عامــل بنیادیــن بــه عنــوان موݘ
شــکل گیری آرایــِش تجــارِی جهــاِن آینــده تعییــن شــدند کــه بــر مبنــای 
ایــن عوامــل می تــوان قدرت هــای آینــده و نحــؤه تعامــالت تجــاری آن هــا 
امکانــات  جمعیــت،  رشــد   : از عبارتنــد  عوامــل  ایــن  داد.  تشــخی�  را 
و  رشــد  ج�رافیایــی(،  )شــرایط  ژئوپلیتیــک  موقعیــت  ســرزمینی، 
ــرای  ــل ب ــن عوام ــی ای ــی بررس ــی نهای ــاوری. خروج ــ� و فن ــای عل قابلیت ه
ــل  ــدول ذی ــه در ج ــورت خالص ــه ص ــان ب ــف جه ــق مختل ــورها و مناط کش
بــه ذکــر اســت امتیــازات  داده شــده از 4 می باشــد. آمــده اســت. الزم 
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0٫631٫12٫5استرالیا )اقیانوسیه(

10٫723٫9ژاپن

42٫61٫13چین

3٫22٫93٫42٫7آسیای جنوب شرقی

42٫622٫7هند

3٫72٫631٫5پاکستان

1٫93٫632آسیای مرکزی

2٫23٫93٫41٫2روسیه

1٫523٫41٫4کشورهای صادرکننده نفت

2231٫3ترکیه

4431٫4آفریقا

32٫۸33٫9اروپا

2431٫5آمریکای التین

2٫63٫434ایاالت متحده آمریکا

��ن�م� و ن�م ای�اد  در آم�یکا راه�ردهای  
اقت�اد��ان �رایس��ه�ر

برنامــۀ نظــ�: آمریــکا بــه دنبــال ایجــاد نظــ� نوینــی در رهبــری جهــان اســت. 
دی�لماســی،  تبلی�اتــی،  توانمندی هــای  کــه  اســت  درصــدد  ایــن  رو  از 
ســیطرٔه اطالعاتــی، قــدرت نظامــی و قــدرت دالر را همچــون ابــزاری جهــت 
کنتــرل جهــان بــه کار گیــرد. آمریــکا می توانــد بــه واســطٔه انــرژی خاورمیانــه 
و بــا توجــه بــه نیــاز اروپــا و مناطــق پرجمعیــت آســیا بــه ایــن انــرژی، بــر کل 
جهــان اعمــال اراده کنــد؛ البتــه بــه شــرطی کــه کشــورهای نفت خیــز بــا 

برنامه هــای آمریــکا همراهــی کننــد.
برنامــۀ بی نظمــی: برنامــٔه دیگــر ایجــاد تنــش در جهــان اســت. ایــن برنامــه 
باعــ� می شــود کــه کشــورها بــه واســطٔه نیــاز امنیتــی، بــه آمریــکا وفــادار 
ــور  ــکا را در نظــر ملت هــا منف ــه مــرور آمری بماننــد. البتــه ایــن سیاســت ب
خواهــد کــرد. زیــرا بــه آن هــا ایــن مفهــوم القــا می شــود کــه در صورتــی کــه 
ــی و  ــای داخل ــار بحران ه ــد، دچ ــرام نگذارن ــکا احت ــر آمری ــورد نظ ــ� م ــه نظ ب

خارجــی خواهنــد شــد.

     ��� ���ی    

در �ــ�ن ���ــ� و ��ــ� �ــ�ا�� ���ــ� از ����ــ� ا���د�ــ�� ا�و�ــ� و ر�ــ� 
���ــ� در آ�ــ�� ���ــ� ����ــ�ات ��ر�ــ� در ��ــ�م ��ــ�ری ��ــ�ن و ����ــ� 
����ــ� ا���ــ�دی و �ــ� ��ــ� آن ����ــ� ����ــ��ت و �وا�ــ� ����ــ� در �ــ�� 
��ــ�ن �� �ــ�د. �ــ� ��ری �ــ� آ���ــ�� ���ــ�ر �ــ� ا��ــ�د ��ــ�دل در ��ــ�رت 
��ر�ــ� �ــ�د ��ا�ــ� �ــ� و ����ــ�� آن ���ــ� �ــ�� ر�ــ�ه در ا�ــ� ��ــ�ر 
و ���ــ� ��ــ�ذ ����ــ� و �ــ�رت ����ــ� آن در �ــ�� ��ــ�ن ا�ــ�. ا�ــ� 
����ــ�ات ���ــ� ا�ــ� �� �ــ�د �ــ� �ــ� ����ــ� ����ــ� آ���ــ�� از ����ــ� ا�و�ــ�، 
��ــ� و ژا�ــ� ����ــ� ���ــ�د و در ��ــ��ری از �ــ�ارد �ــ� ��ــ�رض �������ــ�. 

     د���ره� ��و��    

ایــن مطالعــه در بنیــاد توســعه فــردا بــا همــکاری صابــر میرزایــی، محمــد ◂
، احمــد برومنــد، ســعید اص�ــری، مریــ� عفیــف، نیلوفــر  مجیــد فوالدگــر
ســعید  ک�ــان،  مــرده  شــهال  انصــاری،  نــگار  لــو،  حمــزه  ســوده  رادنــژاد، 
ســلطانی، امیــر بــرادران، ســعید موســوی، حســام ســاکن، نــگار انصــاری، 
ســعید صانعــی و امیــر بــرادران و بــه ســفارش مرکــز همکاری هــای تحــول 

و پیشــرفت در ســال 1397 انجــام شــده  اســت.

    �� �����     

���ب
��� �� ����� ���ری 

ݘ
���ن در ����ه ��ل آ���ه؛ ��

��رت ��  (۲۳۷ ����)
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�ــــــــــــــــ��ـــــ� ا��

��ورتوهدفپژوهش
اکنــون بیــش از 5 ســال از ابــالغ سیاســت های کلــی اقتصــاد مقاومتــی 
فــرا   کار  پیشــرفت  میــزان  ارزیابــی  زمــان  می رســد  نظــر  بــه  و  می گــذرد 
بــا  نماگرهــای مرتبــط  رونــد  ایــن مطالعــه تحلیــل  رسیده اســت. هــدف 
ــاس  ــر اس ــی و ... ب ــی، صنعت ــادی، بازرگان ــوزٔه اقتص ــی در ح ــاد مقاومت اقتص
داده هــای رســمی و معتبــر ملــی و بین المللــی در بــازٔه زمانــی ســال های 92 
تــا 97 اســت. در ایــن مطالعــه، وضعیــت اقتصــاد مقاومتــی در کشــور در 9 
ســرفصل یــا شــاخ� کالن ترســی� شده اســت. ایــن شــاخ� ها عبارتنــد 
: بودجــه و اقتصــاد کالن، اقتصــاد دانــش بنیــان، امنیــت غذایــی، تولیــد  از
میــن واردات، بهــره وری، 

ݘ
ملــی، اقتصــاد بــدون خام فروشــی، تنــوع مبــادی تا

. در ادامــه وضعیــت هــر  توســعٔه صــادرات، کارآفرینــی و فضــای کســب وکار
ــرار  ــی ق ــورد ارزیاب ــا آن م ــط ب ــای مرتب ــاس نماگره ــر اس ــاخ� ها ب ــک از ش ی

می گیــرد.

۱  ��د�� و ا����د ��ن

ــه نفــت وابســته اســت )منفــی(. اگــر  بودجــٔه عمومــی کشــور همچنــان ب
آن کاهــش یافته اســت )مث�ــت(، امــا  انــدازٔه دولــت و ه�ینه هــای  چــه 
تنهایــی  بــه  دولــت  غیرنفتــی  درآمدهــای  ســایر  و  مالیاتــی  درآمدهــای 
جوابگــوی حتــی ه�ینه هــای جــاری دولــت نیــز نیســت )منفــی(. بنابرایــن 
ارزیابــی  منفــی(  نــه  و  مث�ــت  )نــه  نوســانی  »بودجــه«  شــاخ�  رونــد 

می شــود.

۲  ا����د دا�� ����ن

 97 تـــا   92 ســـال های  در  کشـــور  در  علـــ�  تولیـــد  رشـــد  »شـــتاب« 
ــ�  ــد علـ ــی تولیـ ــدد نهایـ ــال عـ ــا این حـ ــی(. بـ کاهـــش یافته اســـت )منفـ
و ســـه� درصـــدی ایـــران همچنـــان افزایشـــی بوده اســـت )مث�ـــت(. 
ــی(،  ــدی نداشته اســـت )منفـ ــعه رشـ ــق و توسـ ــاخ� شـــدت تحقیـ شـ
می دهـــد  نشـــان  رشـــد  ایـــران  بـــرای  نـــوآوری  جهانـــی  شـــاخ�  امـــا 
)مث�ـــت(. ســـه� صـــادرات خدمـــات فنی-مهندســـی از کل صـــادرات 
غیرنفتـــی رونـــدی ن�ولـــی داشته اســـت )منفـــی(. بـــه صـــورت کلـــی، رونـــد 
کلـــی شـــاخ� »اقتصـــاد دانش بنیـــان« صعـــودی )مث�ـــت( ارزیابـــی 

می شـــود.

۳  ا���� ��ا��

ــدی  ــدا رونـ ــا 97 ابتـ ــال های 92 تـ ــی سـ ــاورزی در طـ ــی کشـ ضریـــب خودکفایـ
یافته اســـت )مث�ـــت(. در  افزایـــش  امـــا در ســـال 95  کاهشـــی داشـــته، 
بـــه خودکفایـــی  کشـــور  گنـــدم،  غ و  مـــر گوشـــت  محصوالتـــی همچـــون 
رسیده اســـت )مث�ـــت(. امـــا در محصوالتـــی همچـــون دانه هـــای روغنـــی و 
نهاده هـــا وابســـتگی زیـــادی وجـــود دارد )منفـــی(. شـــاخ� میـــزان ذخایـــر 
ــی داشته اســـت )مث�ـــت(.  ــی رونـــدی افزایشـ ــور در حالـــت کلـ غذایـــی کشـ
بـــر ایـــن اســـاس، رونـــد کلـــی شـــاخ� »امنیـــت غذایـــی« صعـــودی )مث�ـــت( 

ارزیابـــی می شـــود.

�ــ� ا�ــ�س ����ــ� ��ی ��ــ� ا���ــ�د ���و��ــ�، م�اومــتاقت�ــادیا�ــران در ۹ســرف��یــا�ــاخ���ن 
: «��د�ــ� و ا���ــ�د ��ن، ا���ــ�د دا�� ���ــ�ن،  از ا�ــ� �ــ��� �� ���ر��ــ�  ا��یا�ــ� ا�ــ�.  ���ــ� ����ــ� و 
����ــ� واردات، ��ــ�ه وری، ���ــ��� �ــ�درات،  ��ــ�ع ��ــ�دی  �ــ�ون ��م ��و�ــ�،  ا���ــ� ��ا�ــ�، ����ــ� ��ــ�، ا���ــ�د 
». ��ر�ــ� داده �ــ� و آ��ر�ــ�ی ����ــ� ��ــ� و ��� ا����ــ� ��ــ�ن �� د�ــ� �ــ� �و�ــ� ���و�ــ�  ��رآ����ــ� و ��ــ�ی ��ــ� و��ر
ا���ــ�دی ��ــ�ر در �ــ�ل ��ی ۱۳۹۲ �ــ� ۱۳۹۷ در ۲ �ــ��� اقت�ــاددانش بنیــان و امن�ــت��ا�ــ� ��ــ�دی، در ۶ �ــ��� 

��و�� و در �� ���� ������ ��ده ا��.

سالهای۱۳۹۲�ا۱۳۹۷در ا��یا��و�عیتاقت�ادم�اومت�ا�راندر
۹�اخ���ن

���� �������ی ���و��  ����� و ا��
ا����دی ا��ان (ا����د ���و���)

اندیشکده
برهان

     ������اد ا��ان   
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�ــــــــــــــــ��ـــــ� ا��

��� �����  ۴

صنعــت و کشــاورزی کمتــر از یــک چهــارم اقتصــاد )منهــای نفــت( کشــور 
هســتند )منفــی(. شــاخ� تولیــد صنعتــی در ســال های 91 و 92 ن�ولــی 
بــوده امــا در ســال 96 رشــد داشــته اســت )مث�ــت(. ســه� صنعــت در 
اشــت�ال کشــور بــه صــورت مســتمر کاهــش یافتــه اســت )منفــی(. ارزش 
واردات کاالهــای مصرفــی و نیــز ســه� آن از کل واردات افزایشــی بــوده 
اســت )منفــی(. کاالهــای ســاخت ایــران در طــول ســال 2016 تــا 2017 نــه 
ــ�  ــه باع ــرده، بلک ــاد نک ــی ایج ــان جهان ــت در مخاطب ــی مث� ــار روان ــا ب تنه
افــت ذهنیــت مشــتریان نیــز شده اســت )منفــی(. بنابرایــن رونــد کلــی 

شــاخ� »تولیــد ملــی« ن�ولــی )منفــی( ارزیابــی می شــود.

۵  ا����د ��ون ��م ��و��

اقتصــاد  در  نفــت  مســتقی�  ســه�  مطالعــه  مــورد  ســال های  طــول  در 
کاهــش یافته اســت )مث�ــت(. امــا در ســال های 93 بــه بعــد بخــش قابــل 
کــه  بــوده و نشــان می دهــد  نفــت  از  اقتصــادی ناشــی  از رشــد  توجهــی 
رشــدی نامتــوازن و البتــه نامولــد در اقتصــاد ایجــاد شده اســت )منفــی(. 
خام فروشــی نفــت در ســال های 92 تــا 95 رشــد قابــل توجهــی داشته اســت 
)منفــی(. ســه� ایــران در پاالیــش نفــت جهــان کاهــش جــدی یافتــه و 
ج از کشــور در تامیــن فرآورده هــای نفتــی بیــش از 300  وابســتگی بــه خــار
درصــد رشــد داشته اســت )منفــی(. تولیــد و صــادرات پتروشــیمی در طــی 
ســال های 92 تــا 96 رشــد وزنــی و ارزشــی داشته اســت؛ اگرچــه محصــوالت 
کمتــر  بخش هــای  یــا  شــیمیایی(  کودهــای  )همچــون  ارزان تــر   

ً
نســبتا

شــاخ�  کلــی  رونــد  نتیجــه،  در  )مث�ــت(.  یافته انــد  توســعه  ســودده 
ارزیابــی می شــود. بــدون خام فروشــی« ن�ولــی )منفــی(  »اقتصــاد 

۶  ���ع ���دی ����� واردات

به رغــ� تاکیــد سیاســت های اقتصــاد مقاومتــی بــر افزایــش تنــوع مبــادی 
ــه  ــه ای ک ــده اند، به گون ــز ش ــتر متمرک ــادی بیش ــن مب ــی، ای ــای واردات کااله
ســه� مجمــوع چنــد مبــدأ اصلــی افزایــش یافته اســت )منفــی(. ســه� 
کشــورهای اروپایــی همچــون ایتالیــا و آلمــان نیــز افزایــش یافته اســت 
کــه بــا توجــه بــه احتمــال ســردی اروپــا در روابــط دی�لماتیــک می توانــد 
مخاطره آفریــن باشــد )منفــی(. بــر ایــن اســاس، رونــد کلــی شــاخ� »تنــوع 

مبــادی تامیــن واردات« ن�ولــی )منفــی( ارزیابــی می شــود.

۷  ���ه وری

ســه� بهــره وری عوامــل تولیــد کشــور از رشــِد تولیــِد ناخالــِ� داخلــی 
)منفــی(.  یافته اســت  توســعه  کشــورهای  متوســط  از  پایین تــر  بســیار 
بهــره وری عوامــل تولیــد تا�یــر چندانــی در رشــد اقتصــادی نداشته اســت 
و بــه اهــداف مــورد نظــر نرسیده اســت )منفــی(. کل تلفــات بخــش انــرژی 
کشــور 13 درصــد افزایــش داشته اســت )منفــی( و ســرانٔه مصــرف انــرژی 
در بخــش خانگــی نیــز رشــد داشــته اســت )منفــی(. بنابرایــن رونــد کلــی 

شــاخ� »بهــره وری«، ن�ولــی )منفــی( ارزیابــی می شــود.

۸  ������ ��درات

توجهــی  قابــل  رشــد  گازی  میعانــات  احتســاب  بــا  غیرنفتــی  صــادرات 

داشته اســت )مث�ــت(، امــا ســه� صــادرات غیرنفتــی از کل صــادرات رشــد 
قابــل توجهــی نداشته اســت )منفــی(. میــل بــه خام فروشــی در صــادرات 
غیرنفتــی افزایــش یافته اســت )منفــی(. ســه� صــادرات کاالهــای صنعتــی 
)بــدون پتروشــیمی و میعانــات گازی( از کل صــادرات غیرنفتــی کاهــش 
صنعتــی  کارگاه هــای  صــادرات  ارزش  )منفــی(.  داشته اســت  مــداوم 
نســبت بــه ارزش مــواد اولیــه و کاالهــای واســطه ای وارداتــی آنــان در حــال 
کاهــش اســت و از 3 برابــر بــه 2 برابــر کاهــش یافته اســت )منفــی(. ســه� 
بــه خصــوص فــرش  صــادرات محصــوالت کشــاورزی و صنایــع دســتی 

دســتباف هــ� افزایــش چندانــی نداشته اســت )منفــی(.
بیشتر بازارهای بالقؤه صادراتی مورد غفلت بوده و میزان صادرات به آن ها 
به مراتب کمتر از ارقام مورد انتظار است )منفی(. بازار داخلی کشورهایی 
همچون قزاقستان و روسیه علی رغ� آن که مسیر صادراتی کاالهای ایرانی 
به دیگر کشورهای جهان هستند، پذیرای کاالهای ایرانی نیستند )منفی(. 
میزان صادرات ایران به کشورهای دارای قرابت سیاسی همچون عراق، 
سوریه و روسیه بسیار پایین است )منفی(. در نتیجه، روند کلی شاخ� 

»توسعه صادرات« ن�ولی )منفی( ارزیابی می شود.

۹  ��رآ����� و ���ی ��� و��ر

اگرچــه بــه طــور کلــی ایــران از جایــگاه مطلوبــی در شــاخ� بین المللــی 
کارآفرینــی برخــوردار نیســت، امــا رتبــه جهانــی و منطقــه ای ایــران در حــوزٔه 
کارآفرینــی در ســال های اخیــر در حــال بهبــود بوده اســت )مث�ــت(. ایــن در 
حالــی اســت کــه وضعیــت بیشــتر مؤلفه هــای مؤ�ــر بــر فضــای کســب وکار 
ایــران در ســال 97 نامســاعدتر شده اســت )منفــی(. بنابرایــن رونــد کلــی 
شــاخ� »کارآفرینــی و فضــای کســب وکار« ن�ولــی )منفــی( ارزیابی می شــود.

     ��� ���ی    

در ا�ــ� �����ــ� �ــ��� �� و ������ــ�ی ���ــ�� ����ه� و���ــ� ا���ــ�د 
���و��ــ� در �ــ�زه ز���ــ� �ــ�ل ۹۲ �ــ� ۹۷ در ۹ �ــ���� �ــ� �ــ��� ��ن 

�ــ�رد ا�����ــ� �ــ�ار ���ــ�. ���ــ�� ����ــ�� ا�����ــ� �ــ� ����ــ� ��ــ� ا�ــ�: 
..................... ������ (�� ���� و �� ����) ۱. ��د�� و ا����د ��ن 
۲. ا����د دا�� ����ن .......................................... ���دی (����)
.................................................. ���دی (����) ۳. ا���� ��ا�� 
.............................................................. ��و�� (����)  ��� ����� .۴
......................................  ��و�� (����) ۵. ا����د ��ون ��م ��و��
...................................... ��و�� (����) ۶. ���ع ���دی ����� واردات 
................................................................  ��و�� (����) ۷. ���ه وری
..................................................... ��و�� (����) ۸. ������ ��درات 
.................................. ��و�� (����) ۹. ��رآ����� و ���ی ��� و��ر 

     د���ره� ��و��    

ایــن مطالعــه در اندیشــکدٔه برهــان بــا سرپرســتی محمــد جــواد اخــوان ◂
در ســال 1397 انجــام شده اســت.

    �� �����     

�و�����ی ا����د ���و��� (۶۰ ����)��ارش



فصلنـــامـــــه جــــامعـــــه اندیش�ــــــده هــــــــای ایـــــران ا����د

پاییز 139۸   شمــــــــــــاره 1  ۱۰

��ر�� ���� و ����� ����

��ورتواهدافپژوهش
روبــرو  زیــادی  مشــکالت  بــا   حاضــر  حــال  در  کشــور  ســیمان  صنعــت 
اســت. ظرفیــت تولیــد مــازاد، رقابــت منفــی شــرکت های تولیــد ســیمان 
بــر ســر کاهــش غیرمنطقــی قیمت هــا، مشــکل در صــادرات، اســتفادٔه 
از  ح هــای جدیــد و نیمــه تمــام، بخشــی  انــرژی و طر نامناســب از یارانــٔه 
مشــکالت فعلــی ایــن صنعــت هســتند. هــدف ایــن پژوهــش بررســی 
و آسیب شناســی مشــکالت ســاختاری صنعــت ســیمان کشــور و ارائــٔه 

راه کارهایــی بــرای حــل آن هــا اســت.

�رای �رنامه���ی�ده  �شمانداز و اهداف  
�نعتسیمان

بــر اســاس برنامــه ی راهبــردی توســعٔه صنعــت ســیمان، چشــ� انــداز کســب 
ــۀ اول در  ــن و رتب ــون ت ــاالنه 120 میلی ــد س ــت تولی ــا ظرفی ــان ب ــوم ج� ــگاه س جای
صــادرات ج�انــی و رتبــۀ اول �ر�یــت تولیــد در منطقــه هدف گــذاری شده اســت. 
ــدم  ــت ع ــه عل ــردی ب ــزی راهب ــن برنامه ری ــه ای ــد ک ــان می ده ــی ها نش ــا بررس ام

تحقــق رشــد اقتصــادی مطلــوب در دهــٔه اخیــر و از دســت رفتــن بازارهــای 
ــه نیســت و الزم اســت مــورد بازنگــری قــرار گیــرد. صادراتــی چنــدان واقع بینان

�رفیت��لیدسیمان
در حــال حاضــر در کشــور 72 کارخانــه ســیمان بــا ظرفیــت تولیــد ۸۸ میلیــون 
تن در ســال فعال هســتند. 10 طرح ســیمانی جدید نیز در شرف بهره برداری 
یــا دارای پیشــرفت فی�یکــی بــاال و در حــال تکمیــل اســت. طرح هــای در حــال 
 تــا ســال 1400 می تواننــد بــه بهره بــرداری برســند. بنابرایــن بــا در 

ً
تکمیــل نهایتــا

نظرگرفتــن همیــن طرح هــا، ظرفیــت تولیــد ســیمان کشــور تــا ســال 1400 در 
مجمــوع 9۸ میلیــون تــن خواهد بــود. البتــه بــا افزایــش تعــداد روزهــای کاری 
ســال از 300 روز بــه 330 روز و اســتفاده از اف�ودنی هــای رایــج، در صــورت نیــاز، 
امــکان افزایــش تولیــد همیــن کارخانه هــا به 115 میلیــون تن نیز وجــود دارد. 
البتــه عــالوه بــر 10 طــرح در حــال تکمیــل، 11 طــرح متوقــف دیگــر نیــز وجــود 
دارد کــه هــر کــدام از آن هــا یــک میلیــون تــن بــه ظرفیت تولید ســیمان کشــور 

اضافــه می کنــد.

داخ��سیمان و�عیتبازار
ســرانٔه مصــرف داخلــی ســیمان در هــر کشــور رابطــٔه مســتقی� بــا نــرخ رشــد 
اقتصــادی آن کشــور دارد. نســبت تناســب مصــرف ســیمان و نــرخ رشــد 
ــر  ــال 96 براب ــیمان در س ــی س ــرف داخل ــت. مص ــران 0٫95 اس ــادی در ای اقتص
49 میلیــون تــن بوده اســت. بــر ایــن اســاس، اگــر کشــور نــرخ رشــد اقتصادی 
پایــدار بــاالی پنــج درصــد را در ســالیان متمــادی تجربــه نمایــد، میــزان مصرف 

داخــل ســیمان در ســال 1412 بــه 100 میلیــون تــن خواهد رســید.

�ادرا��سیمان و�عیت�ادراتوبازار
دو کشــور عــراق و اف�انســتان مقاصــد صــادرات ســیمان ایــران هســتند 
کــه در حــال حاضــر ســاالنه 14 میلیــون تــن بــه آن هــا صــادر می شــود. 
امــا بــه صــورت کلــی، چشــ� انداز مث�تــی بــرای رشــد بــازار صادراتــی ایــران 
ــط�  ــ� س ــه، حف ــناریوی خوش بینان ــدارد و س ــود ن ــور وج ــن دو کش ــه ای ب
حضــور  علــت  بــه  فعلــی  شــرایط  در  به عــالوه،  اســت.  صــادرات  کنونــی 
از  بهــره ای  تولیدکننــدگان  عمــال  ســیمان،  صــادرات  عرصــه  در  دالالن 
منافــع صــادرات ندارنــد و ســود صــادرات بــه جیــب تجــار ســرازیر می شــود. 
بــه گونــه ای کــه از قیمــت 70 دالری ســیمان در اف�انســتان، تنهــا 10 تــا 12 

ایرانــی می گــردد.  کارخانه هــای  دالر عایــد 

، �ـــ� �ـــ�م ����ـــ� ����ـــ�  در �ـــ�ل ���ـــ�
 ۲۸ ��ـــ�دل  ��ـــ�ر  در  �ـــ���ن  دا��ـــ� 
����ـــ�ن �ـــ� ��ـــ� از �ـــ� ��ـــ�ز ا�ـــ�. ا�ـــ� ����ـــ� 
ــ� ــ��اهـــش�یرمن��ـ ــ�ف ���ـ ــ� �ـ ــ�زاد، از �ـ �ـ
رفـــت قیمتهـــا، و از �ـــ�ف د��ـــ� ���ـــ� هـــدر
�ـــ���ن  �ـــ�  از  ��ـــ�  ����ـــ�  در  انـــ��ی   یارانـــه�
��ه ا�ـــ�. �ـــ�ای ا�ـــ�ح ا�ـــ� و���ـــ� �زم ا�ـــ� 
�رنامـــهیراه�ـــردی�نعـــتســـیمان،  �ـــ� بازن�ـــ�یدر
ا��ا�ـــ� ����ـــ� ����ـــ� �ـــ���ن ����ـــ� �ـــ�د و 
��لیـــد ���ـــ� �ـــ�دد.  �ـــ�ای �ـــ� �ـــ��� ��ـــ� ســـ�میه�
�����ـــ�، �ینـــ��ادرا�ـــ��ـــ�رس�ا� �ـــ� ��ـــ��ری 
�شـــک�های�یردولتـــ��نعـــتســـیمان ��ـــ�ل 
�ـــ�  ���ـــ�  ســـیمان  �ـــادرات  م�ـــ�ز و  �ـــ�د 

�����������ن داده ��د.

�ار�هیا��و�عیت��لید،قیمت��ا�یو�ادراتسیمان

آ��� ����� ����ت ������ی
���� ����ن ���ر

مرکز پژوهش های 
مجلس شورای 

اسالمی

�� ����ی         ���ی ������  ��      
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و�عیتقیمتسیمان
قیمـت سـیمان در کشـور بـه علت وجـود ظرفیت مازاد تولید بسـیار پایین 
است. قیمت تمام شدٔه هر تن سیمان برای تولیدکنندگان در سال 1397، 
60 تـا 70 هـزار تومـان و قیمـت فـروش آن در بـازه 100 تـا 115 هـزار تومـان بـوده 
اسـت. البتـه قیمـت واقعـی سـیمان بسـیار باالتـر اسـت.  بـرای محاسـبٔه 
زیـرا مصـرف  اسـتفاده می شـود.  فـوالد  از قیمـت  قیمـت واقعـی سـیمان 
سـیمان و فـوالد در هـر کشـور بـه یکدیگـر مرتبـط و متناسـب بـا نـرخ رشـد 
اقتصادی اسـت. نسـبت قیمت فوالد به قیمت سـیمان در منطقٔه خلیج 
فـارس حـدود 7 اسـت. بدیـن ترتیـب با احتسـاب قیمـت 4500 تومانـی برای 
هـر کیلوگـرم میلگـرد سـاختمانی در آبـان مـاه 97، قیمـت هـر تن سـیمان در 

کشـور در سـال 97 بایـد حـدود 650 هـزار تومـان باشـد. 

پ�شن�ادهاوراه�ارها
بررســی وضعیــت تولیــد، بــازار داخلــی و صادراتــی ســیمان نشــان می دهــد 
ــرای  ــن ب ــون ت ــد 114 میلی ــال 1412، تولی ــا س ــه، ت ــت خوش بینان ــه در حال ک
مصــرف داخلــی و صــادرات ســیمان کافــی اســت کــه ایــن میــزان می توانــد 
شــود.  تامیــن  تکمیــل  حــال  در  ح  طــر  10 و  فعــال  کارخانه هــای  توســط 
 
ً
ح هــای بیشــتر کــه عمدتــا بدیــن ترتیــب، ســرمایه گذاری بــرای توســعٔه طر
از منابــع ک� بهــره ی بانکــی صــورت می گیــرد، بــه معنــای هــدر رفــت منابــع 
کشــور خواهدبــود.  الزم بــه ذکــر اســت کــه بــرای تولیــد هــر تــن ســیمان 
حــدود 20 دالر یارانــٔه انــرژی توســط دولــت پرداخــت می شــود. بــا توجــه بــه 
قیمت هــای فــروش ســیمان، ســودآوری شــرکت های تولیدکننــده تنهــا 
منــوط بــه بهره منــدی از یارانــٔه انــرژی اســت. در ایــن شــرایط، صــادرات 
ســیمان بــه معنــای صــادرات یارانــٔه انــرژی بــه کشــورهای همســایه اســت.

ح ��ی  �� ��ای  ���ز  ��ور   ����  -۱ ������د    
ح ��ی در د�� ا��اث ������ ���� و �������� ��

وزارت صنعــت، معــدن و تجــارت بایــد حداقــل تــا 10 ســال بــا صــدور مجــوز 
ح هــای ســیمانی جدیــد موافقــت ننمایــد. بــه عــالوه، در مــورد 11  بــرای طر
ح ســیمانی متوقــف، دولــت بایــد بــا جبــران زیان هــای وارد شــده بــه  طــر
مــدت  بــه  یــا  ل�ــو  را  آن هــا  اصولــی  موافقت نامه هــای  ســرمایه گذاران، 

حداقــل 10 ســال تعلیــق نمایــد. 

  ������د ۲- ������ ����ر�� ��� �����، ���� 
��ـ�� ��ی ���دو��� ���� ����ن

بــا توجــه بــه وجــود ظرفیــت مــازاد، بایــد میــزان کل تولیــد ســیمان و ســط� 
تولیــد  ســهمیٔه  تعییــن  شــود.  مدیریــت  و  محــدود  شــرکت  هــر  تولیــد 
هــر شــرکت بایــد توســط تشــکل های غیردولتــی صنعــت ســیمان تحــت 
نظــارت کمیتــٔه تخصصــی زیــر نظــر وزارت صنعــت، معــدن و تجــارت و بــر 

اســاس شــاخص هایی شــفاف تعییــن شــود.

  ������د ۳- ا��ا�� ��� ���� ����ن
بــا کاهــش ســط� تولیــد، قیمــت ســیمان در کشــور می توانــد از حــدود 110 
( افزایــش یابــد. بــا احتســاب 20  هــزار تومــان بــه 150 هــزار تومــان )15 دالر

دالر یارانــه ی انــرژی مصرفــی بــرای تولیــد هــر تــن ســیمان، حداقــل قیمــت 
صــادرات ســیمان نیــز بایــد 35 دالر در هــر تــن باشــد. الزم بــه ذکــر اســت 
کــه بررســی ها نشــان می دهــد، افزایــش قیمــت ســیمان تا�یــر چندانــی بــر 

قــدرت خریــد مــردم و قیمــت مســکن نخواهدداشــت.

  ������د ۴- ���ل ��ن ���� ��درا�� ��رس ��� 
و ا����ر ��درات ����ن ���� ���������ه

بــا توجــه بــه عــدم نقــش ســازندٔه تجــار در صــادرات ســیمان، الزم اســت 
ســیمان بــه بــورس کاال وارد شــود و تنهــا تولیدکننــدگان مجــوز صــادرات 
داشــته باشــند. تعی�ــن ســ�میۀ صادراتــی هــر شــرکت و قیمــت پایــۀ رقابــت در 
 بایــد توســط تشــکل های غیردولتــی صنعــت ســیمان و 

ً
بــورس کاال نیــز صرفــا

بــر اســاس شــاخ� هایی کــه توســط آن هــا تعییــن می شــود، محاســبه گردد. 

  ������د ۵- ����� ��زار ����ن 
ــق  ــد. رون ــک کن ــیمان کم ــرف س ــش مص ــه افزای ــد ب ــازار می توان ــک ب تحری
، توســعٔه رویه هــای بتنــی )جایگ�یــن آســفالت های  صنعــت ساخت وســاز
ســنتی( و صــادرات ســیمان بــه کشــور ســوریه در فرآینــد بازســازی ایــن 

کشــور از راه هــای تحریــک بــازار ســیمان اســت. 

�ـ��ی  ���ـ�  ��ـ������ی  ��ـ�ف   -۶  ���ـ���د 
�ـ���ن ����ـ�  در 

مصرف پســماندهای جامد شــهری در بســیاری از کارخانه های ســیمان کشــور، 
بــه خصــوص در مناطــق حســاس ماننــد اســتان های شــمالی و کالن شــهرها، 
علی رغــ� نداشــتن توجیــه اقتصــادی، امــا بــا هــدف مدیریــت پســماندهای 

شــهری و صنعتــی حائــز اهمیــت اســت و می توانــد در دســتور کار قــرار گیــرد. 

     ��� ���ی    

�ـ�  ا�ـ�  �ـ�زاد  ����ـ�  ����ـ�  و�ـ�د  �ـ���ن  ���ـ�  ا��ـ�  ��ـ�� 
���ـ� �ـ� ���ـ� ��ـ� ا���ـ� ���ـ� و �ـ�ر ر�ـ� ��را�ـ�� ا�ـ�ژی در ����ـ� 
��ـ�  �ـ���ن  �ـ�درات  و���ـ�  در  ����ـ�����  ��ه ا�ـ�.  �ـ���ن 
در  ��ـ��ت  ا�ـ�  �ـ�  راه ��ر  ���ده ا�ـ�.  ��ـ���  را  ��ـ��ت  ا�ـ� 
از ا��ـ�د ����ـ� ����ـ� ���ـ�� و �����ـ� �ـ��  در�ـ�� اول �����ـ�ی 
����ـ� ����ـ� ا�ـ�. در ����ـ�� ��ـ� �زم ا�ـ� ���ـ� �ـ���ن وا��� �ـ� 
ا���ـ�ص  آن  ����ـ�  �ـ�ای  ���ـ�ی  ��را�ـ��  ����ـ�ن  �ـ�رت  �ـ�  و  �ـ�د 
���ـ�. در ����ـ� ��ـ� و�ود �ـ���ن �ـ� �ـ�رس ��� و ا���ـ�ر �ـ�درات �ـ� 

����ـ�. �ـ�  را  ����ـ�  ��ـ�ان  �� ��ا�ـ�  ��������ـ���ن 

     د���ره� ��و��    

بــا ◂ اســالمی  شــورای  مجلــس  پژوهش هــای  مرکــز  در  مطالعــه  ایــن 
همکاری فرید نمازی و مهدی بســطامی در ســال 1397 انجام شده اســت.

    �� �����     

آ��� ����� ����ت �����ری ���� ����ن ���ر ��ارش
(���� ۴۶)



فصلنـــامـــــه جــــامعـــــه اندیش�ــــــده هــــــــای ایـــــران ا����د

پاییز 139۸   شمــــــــــــاره 1  ۱۲

��ر�� ���� و ����� ���� 

��ورتواهدافپژوهش
ــه عنــوان یکــی  یکــی از مــواردی کــه در بررســی های کارشناســی همــواره ب
از مولفه هــای نامســاعد فضــای کســب وکار کشــور از آن یــاد شده اســت، 
موضــوع تعامــل کســب وکارها بــا ســازمان تامیــن اجتماعــی، بــه خصــوص 
پرداخــت حــق بیمــٔه قــرارداد اســت. ایــن حــق بیمــه موجــب ســردرگمی 
و  اضافــی  مقــررات  و  بخش نامه هــا  انبــوه  علــت  بــه  بیمــه ای  دیــان  موݘ
نهایــی  قیمــت  و  تولیــد  ه�ینه هــای  بی دلیــل  افزایــش   ، دســت و پاگیر
نظــرات  اعمــال  علــت  بــه  اداری  فســاد  بــروز  همچنیــن  و  محصــوالت، 
شــخصی کارشناســان تامیــن اجتماعــی اســت. هــدف ایــن پژوهــش، 
بررســی و عارضه یابــی دریافــت حــق بیمــٔه قــرارداد توســط ســازمان تامیــن 
اجتماعــی و ارائــٔه راه کارهایــی بــرای ایجــاد منابــع درآمــدی جایگ�یــن آن 

ــت. اس

قان�ن� �س�رات یا قرارداد  �یمه� �ع�ی�ح�  
قراردادهایپ�مانکا�ی

کارفرمایــان  از  طریــق  دو  بــه  را  بیمــه  حــق  اجتماعــی  تامیــن  ســازمان 
دریافــت می کنــد. اول از طریــق ارائــه لیســت دســتمزد کارکنــان و دوم 
از طریــق دریافــت درصــدی از کل مبلــ� قراردادهــای پیمانــکاری. روش 
قراردادهــای  قانونــی  »کســورات  یــا  قــرارداد«  بیمــٔه  »حــق  نــام  بــه  دوم 
ــر اســاس  پیمانــکاری« معــروف شده اســت. میــزان حــق بیمــٔه قــرارداد ب
بخش نامه هــای ســازمان بــه صــورت درصــدی از مبلــ� قــرارداد محاســبه 

 از حــق بیمــٔه روش اول بیشــتر 
ً
و از پیمانــکار دریافــت می گــردد و عمومــا

ــر اســاس حالت هــای اول و دوم  اســت. تامیــن اجتماعــی حــق بیمــه را ب
محاســبه می کنــد و هــر یــک از ایــن مبالــ� کــه بیشــتر بــود را از پیمانــکار 
اینکــه ســازمان در قبــال دریافــت حــق بیمــٔه  مطالبــه می کنــد. جالــب 
حالــت دوم -کــه بیشــتر از حالــت اول اســت- شــخ� خاصــی را بیمــه 

ارائه نمی دهــد. کارگــران  بــه  نمی کنــد و هیــچ خدماتــی 

درآمدهای  در قرارداد  �یمه� ح� �ای�اه  
سازمان�امینا�تما��

ح زیــر  طبــق قانــون، منابــع درآمــدی ســازمان تامیــن اجتماعــی بــه شــر
اســت:

30 درصــد مــزد یــا حقــوق تحــت عنــوان حــق بیمــه کــه 20 درصــد آن . 1
بــه عهــدٔه کارفرمــا، 7 درصــد بــه عهــدٔه بیمــه شــده و 3 درصــد بــر 

ــت؛ ــت اس ــدٔه دول عه
درآمد حاصل از وجوه و ذخایر و اموال سازمان؛. 2
ایــن . 3 در  مقــرر  نقــدی  جریمه هــای  و  خســارات  از  حاصــل  وجــوه 

قانــون؛
کمک ها و هدایا.. 4

همانطــور کــه مالحظــه می شــود، در قانــون چیــزی بــه عنــوان کســورات 
ــع  ــوان مناب ــه عن ــرارداد ب ــٔه ق ــق بیم ــا ح ــکاری ی ــای پیمان ــی قرارداده قانون
درآمــدی ســازمان تامیــن اجتماعــی پیش بینــی نشده اســت. بنابرایــن 

قراردادهـــا �ـــ� ��ـــ� ��ـــ�ان �ســـ�راتقان�نـــ�قراردادهـــایپ�مانـــکا�ی ���ـــ� ســـازمان�امیـــن حـــ��یمـــه�
ــ� ــ� ازمنا�ـ ــ� و ��ـ ــ� ����ـ ــ� ����ـ ــ� ����ـ ــ�ده �ـ ــ� �ـ ن�ار�ـ ــ�ار ــ� ا�ـ ــ� �ـ ــ�د، در وا�ـ ــ� �� �ـ ــ� د����ـ ا�تما�ـ
ــ���  ــ�ات �ـ ــ�ل ��ـ ــ�ای ا��ـ ــ� راه را �ـ ــ� آن �ـ ــ�وه �ـ ــ� �ـ ــ� ���ـ ــ� �ـ ــ�ع د����ـ ــ� �ـ ــ�. ا�ـ ــ�ز��ن ��ه ا�ـ ــدی �ـ درآمـ
�ـــ�ران �ـــ�ز��ن در ����ـــ� میـــ�اننـــ�خ�یمـــه �ـــ�ز �� �ـــ�ارد، ا���ـــ�ه� �ـــ�ز��ن را �ـــ�ای ��ـــ�رت وا��ـــ� �ـــ� ��دا�ـــ� �ـــ� 

ݘ
��

���ـــ�� ��ر��ـــ�ن ���ـــ� �� د�ـــ�. �����ا�ـــ� �زم ا�ـــ� ����ـــ��� ����ـــ� ا�ـــ� ا�ـــ� �ـــ� ���ـــ� از ���ـــ�ن ����ـــ� 
ـــ���  ـــ� � ـــ�ه ی ا����و�� ـــ�ای ��و� ـــ� از ا� ـــ�ی ��� ـــ� ���� ���� � ـــ�ی ���� ـــ�ی د�� ـــ� درآ� ـــ�ف و ���� ـــ� � ا�����

������� آن ��د. 

ن�ار��بهی�من�� ی�ا��ار قرارداداز ماهیتح��یمه� �ار�هیا����ی�ر
درآمدیسازمان�امینا�تما��

���� �� ����� ��ارداد��  آ��� ����� د�
���� ��ز��ن ����� ا������

        ���� ����دی      

شبکه کانون های
 تفکر ایران
 )ایتان(  
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��ر�� ���� و ����� ���� 

امــا ســازمان  نــدارد.  قانونــی  آن وجــه  اســاس  بــر  ایــن مبالــ�  دریافــت 
تامیــن اجتماعــی بــا هــدف نظــارت بــر اجــرای قانــون، حــق بیمــٔه قــرارداد را 
بــه عنــوان ابــزاری نظارتــی جهــت الــزام کارفرمــا بــر پیمانــکاران جهــت بیمــه 

کــردن کارکنــان فعــال در قــرارداد اعمــال می کنــد. 

قراردادها ح��یمه� آسی��ناس�م�ال�ه�
ســازمان تامیــن اجتماعــی مدعــی اســت کــه بــا دریافــت حــق بیمــٔه قــرارداد، از 
فــرار بیمــه ای پیمانــکاران )کارفرمایــان( جلوگیــری می کنــد. امــا جالــب اینکــه 
ایــن ســازمان بــه بهانــٔه جلوگیــری از فــرار بیمــه ای، حــق بیمــه را بــه دو روش 
»لیســت حقــوق کارکنــان« و »حــق بیمــٔه قرارداد« محاســبه می کنــد و هر یک 
از ایــن مبالــ� کــه بیشــتر بــود را از پیمانــکار مطالبــه می کنــد! امــا بــا توجــه بــه 
تفــاوت درصــد حق بیمــه برای قراردادهای مختلف، خود ســازمان در تعیین 
ضریــب حــق بیمــه ذینفــع اســت و تعییــن ضریــب بیمــه ای باالتــر بــه معنــای 
درآمــد بیشــتر بــرای ســازمان اســت. بنابرایــن، ایــن نــوع محاســبه حــق بیمــه 
را نمــی تــوان اهرمــی نظارتــی بــرای بیمــه نمــودن کارکنــان محســوب نمــود. 
ایــن روش در واقــع، بــه معنــای ایجــاد یــک منبــع درآمــد جدیــد بــرای ســازمان 
اســت. آســیب دیگــری کــه متوجــه دریافــت حــق بیمــه از قــرارداد اســت، بــاز 
بــودن راه  اعمــال دیدگاه هــا و ســلیقه های شــخصی نماینــدگان و مامــوران 
ســازمان اســت. بــا توجــه بــه اینکه تعیین درصد حق بیمــه بــرای قراردادهای 
قــرار  قــرارداد ذیــل چــه دســته ای  یــک  اینکــه  گوناگــون متفــاوت اســت، 
بگیــرد بســیار مهــ� خواهدبــود. تشــخی� ایــن مــورد بــر عهــدٔه نماینــدگان 
ســازمان قــرار داده شده اســت و به طــور کلــی روشــن اســت کــه امــکان اعمال 
دیدگاه هــای شــخصی در هــر موضــوع می توانــد زمینــه را بــرای ایجــاد فســاد 
فراهــ� ســازد. نک�ــٔه دیگــر اینکــه، اخــذ حــق بیمــٔه قــرارداد موجــب کاهــش 
انگیــزٔه تامیــن اجتماعــی بــرای بازرســی صحیــ� و کشــف تخلفــات بیمــه ای 
می شــود. چــرا کــه در قالــب حــق بیمــٔه قــرارداد، حداکثــر بیمــه قابــل حصــول 
از کارفرمــا دریافــت می شــود. بازرســی بیشــتر نیــز فقــط موجــب کشــف افــراد 
بیمــه نشــده و بــاال رفتــن ه�ینه هــای ســازمان تامیــن اجتماعــی در حمایــت 
از کارگــران اضافه شــده خواهدبــود. بــا اســتفاده از حــق بیمــٔه قــرارداد، تامیــن 
اجتماعــی می توانــد بــدون الــزام بــه ارائه خدمات بیمه ای به کارگر، بیشــترین 

میــزان حــق بیمــه را دریافــت کنــد.

د�یافتح��یمه ا��حسا�و�ار
نهادهــای  ســایر  و  اســالمی  شــورای  مجلــس  تالش هــای  علی رغــ� 
درآمدهــای  ردیــف  از  قراردادهــا  بیمــٔه  حــق  حــذف  جهــت  قانون گــذار 
ــه مــاده 41 قانــون  ــا اســتناد ب ســازمان تامیــن اجتماعــی، ایــن ســازمان ب
تامیــن اجتماعــی، اقــدام بــه اخــذ حــق بیمــٔه مذکــور از کارفرمایــان می کنــد. 
حقوقــی  ســاخت  زیــر  مــاده،  ایــن  حــذف  بــا  می شــود  پیشــنهاد  لــذا 
اخــذ حــق بیمــٔه قــرارداد از ســازمان تامیــن اجتماعــی گرفته شــود تــا از 
فشــارهای بــی دلیــل بــر فضــای کســب وکار و همچنیــن لطمــه بیشــتر بــر 

تولیــد و اشــت�ال کشــور جلوگیــری شــود. 

پ�شن�ادهاوراه�ارها
، ه�ینه هــای ســازمان تامیــن اجتماعــی  بــا توجــه بــه این کــه در حــال حاضــر
از درآمدهــای نقــد آن بیشــتر شده اســت، پیش بینــی می شــود بــا حــذف 

حــق بیمــٔه قــرارداد حــدود 7 هــزار میلیــارد تومــان از درآمدهــای ســازمان 
تامیــن  ســازمان  درآمدهــای  کاهــش  جبــران  منظــور  بــه  کاسته شــود. 

اجتماعــی، مــوارد زیــر قابــل پیشــنهاد اســت:

�ـ�  ����� �ـ�ه  ���ـ� ای  ������ �ـ�ی  �ـ�ف    ۱

ا�����ـ� ����ـ�  �ـ�ز��ن 
، معافیت هــای بیمــه ای فراوانــی بــه ســازمان تامیــن  در ســال های اخیــر
اجتماعــی تحمیــل شده اســت کــه بــه بدهــی دولــت بــه تامیــن اجتماعــی 
تبدیــل شده اســت. بــا حــذف ایــن معافیت هــا، بیــش از 6 هــزار میلیــارد 

تومــان بــه درآمدهــای ســازمان تامیــن اجتماعــی اف�وده خواهدشــد.

۲  ������ی از ��ار ������� �����ن

بــا جلوگیــری از فــرار مالیاتــی پزشــکان، ســاالنه 6 تــا 7 هــزار میلیــارد تومــان 
بــه درآمدهــای مالیاتــی دولــت افــ�وده خواهدشــد. دولــت بــا پرداخــت 
جبــران  بــر  عــالوه  می توانــد  اجتماعــی،  تامیــن  ســازمان  بــه  مبلــ�  ایــن 
کســری درآمــد ســازمان، هــر ســاله بخشــی از بدهــی 140 هــزار میلیــارد 

تومانــی خــود را بــه ایــن ســازمان تســویه نماید.

ح ��و��ه ا����و��� ���� ۳  ا��ای ��

درمانــی  ه�ینه هــای  می تــوان  ســالمت  الک�رونیــک  پرونــده  اجــرای  بــا 
تامیــن اجتماعــی را تــا 30 درصــد کاهــش داد. ایــن بــه معنــی صرفــه جویــی 
9 هــزار میلیــارد تومانــی در ه�ینه هــای ایــن ســازمان اســت. در صــورت 
اجــرای حداقــل یکــی از ســه پیشــنهاد فــوق، کاهــش درآمــدی ســازمان 
تامیــن اجتماعــی از محــل حــذف حــق بیمــٔه قــرارداد قابــل جبــران اســت.

     ��� ���ی    

از  ��ــ�  ��ــ�ان  �ــ�  ��ارداد�ــ�  ���ــ��  �ــ�  ا�����ــ�،  ����ــ�  ���ــ�ن  در 
����� ���ه ا�ــ�؛  ��ــ�  در  ا�����ــ�  ����ــ�  �ــ�ز��ن  درآ�ــ�ی  ����ــ� 
ــ�ار ���ر�ــ� از �ــ�ی �ــ�ز��ن  ���ــ� ا�ــ� �ــ�ع �ــ� ���ــ� �ــ� ��ــ�ان �ــ� ا�
ا��ــ�ل �� �ــ�د. �ــ�ا�� و ��ر�ــ� ��ی ���ا�ــ� ��ــ�ن �� د�ــ� �ــ� ا�ــ� 
ا�ــ�ار ا��ــ�ن ����ــ� ���ر�ــ� �ــ�د را از د�ــ� داده ا�ــ� و �ــ� ���ــ� 
درآ�ــ�ی ���ــ� �ــ�ای �ــ�ز��ن ا��ــ�د ���ده ا�ــ�. ����ــ� �ــ� ��ــ��ت 
و ��ــ�ر��ی ��اوا�ــ� را �ــ�ای ��ــ��ن ��ــ�ی ��ــ� و��ر ا��ــ�د ��ده ا�ــ�. 
و  ��ــ�ر  ����ن �ــ�اری  ���د�ــ�ی  ���ــ�  ���ــ�  �ــ�  ا�ــ�  �ــ�ف  �ــ� 
در�������ــ� درآ���ــ�ی ������ــ� �ــ�ای �ــ�ز��ن ����ــ� ا�����ــ�، ���ی 

��ــ� و��ر ��ــ�ر �� ��ا�ــ� ���ــ�د ���ــ� ����ــ� ��ــ�ا ��ــ�.

     د���ره� ��و��    

بــا همــکاری  )ایتــان(  ایــران  کانون هــای تفکــر  ایــن مطالعــه در شــبکٔه 
حســین محمــودی در ســال 1397 انجــام شده اســت. 

    �� �����     

��ارش
�� ����� ��ارداد ����� در ���� ����د ���ی ��� و��ر 

(���� ۲۲)
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��ر�� ���� و ����� ����

��ورتواهدافپژوهش
ح  ح ســهام عدالــت، ایــن طــر بــا گذشــت بیــش از یــک دهــه از اجــرای طــر
هنــوز بــه اهــداف اعالم شــدٔه خــود دســت نیافته اســت و وضعیــت آن 
ح  ایــن طــر بــاالی ســهامداران  بــه تعــداد  بــا توجــه  ابهــام قــرار دارد.  در 
کــه هــر  را تشــکیل می دهــد، ضــرورت دارد  کــه حــدود 60 درصــد مــردم 
، وضعیــت ســهام و مدیریــت شــرکت های ســهام عدالــت  چــه ســریع تر
و  عارضه یابــی  پژوهــش  ایــن  هــدف  شــود.  تکلیــف  تعییــن  و  شــفاف 
راه کارهایــی  ارائــٔه  و  عدالــت  ســهام  موجــود  وضعیــت  آسیب شناســی 

بــرای حــل آن اســت.

س�ام�دالت�یست؟
تحقــق  راســتای  در  جــدی  اقــدام  اولیــن  عدالــت،  ســهام  ح  طــر
سیاســت های کلــی اصــل 44 قانــون اساســی بــود و اجــرای آن در ســال 
ح ســهام عدالــت بخشــی از ســهام 49 شــرکت  13۸5 آغــاز شــد. در طــر
ســرمایه پذیر بــ�رگ دولتــی، از طریــق شــرکت های ســرمایه گذاری اســتانی 
و تعاونی هــای شــهر و روســتا، بــه مشــمولین ســهام )49 میلیــون نفــر از 

واگذارشــد. جامعــه(  پاییــن  دهک هــای 
در  مــردم  میــان  در  پایــدار  �ــروت  توزیــع  ح،  طــر ایــن  اولیــٔه  اهــداف 
جهــت گســترش عدالــت اجتماعــی و همچنیــن کاهــش نقــش دولــت 
بهــره وری  افزایــش  راســتای  در  دولتــی  بنگاه هــای  تصدی گــری  در 
انتقــال  و  خصوصی ســازی  رونــد  در  تســریع  بــود.  آن هــا  اقتصــادی 
ح  مدیریــت از دولــت بــه عمــوم مــردم نیــز از اهــداف دیگــر ایــن طــر
، دولــت بــا اجــرای ســهام عدالــت قصــد داشــت  بــود. بــه عبــارت دیگــر
در کنــار مالکیــت شــرکت ها، مدیریــت ســهام نیــز بــه مــردم منتقــل 

 ، شــود تــا از ایــن طریــق، مــردم خودشــان در شــرکت های ســرمایه پذیر
از  ناشــی  منافــع  گرفتــن  نظــر  در  بــا  و  باشــند  اصلــی  تصمی� گیرنــدٔه 
مالکیــت ســهام و اعمــال حــق مدیریــت، بهــره وری اقتصــادی بنگاه هــا 

را ارتقــا دهنــد.

پ�ش�ین��ده�رای�ا�یر��ا�یمردم ساختار
س�ام ��میم�ی�ی�ر�تهایسرمایه���ر در

�دالت
از  عدالــت،  ســهام  شــرکت های  مدیریــت  بــر  مــردم  تا�یرگــذاری  بــرای 
ابتــدا ایــن مراحــل طراحــی شــده بود: مــردم در مرحلــه اول بــه عنــوان 
اعضــای تعاونی هــای عدالــت شــ�ر و روســتا، مجمــع عمومــی تعاونی هــای 
عدالــت شــهر و روســتا را تشــکیل داده و از میــان خــود، هی�ــت مدیــرۀ 
آن، در  از  را انتخــاب می کننــد. پــس  تعاونی هــای عدالــت شــ�ر و روســتا 
مرحلــٔه دوم، اعضــای هی�ــت مدیــرٔه تمامــی تعاونی هــای عدالــت شــهر 
و روســتای هــر اســتان، مجمــع عمومــی شــرکت ســرمایه گ�اری اســتان را 
تشــکیل می دهنــد و از میــان خــود، هی�ــت مدیــرۀ شــرکت ســرمایه گ�اری 

اســتان را مشــخ� می کننــد. 
اســتان ها،  تمامــی  مدیــرٔه  هی�ــت  اعضــای  ســوم،  مرحلــٔه  در  ســ�س 
کشــوری) ســ�ام عدالــت را تشــکیل می دهنــد و  مجمــع عمومــی کانــون (
کشــوری) ســ�ام عدالــت را از میــان خــود  اعضــای هی�ــت مدیــرۀ کانــون (
انتخــاب می کننــد. در نهایــت، هی�ــت مدیــرٔه کانــون ســهام عدالــت، یــک 
یــا چنــد نفــر را بــه عنــوان نماینــدۀ ســ�ام عدالــت در هی�ــت مدیــرٔه هــر یــک 

می کنــد. معرفــی  ســرمایه پذیر  شــرکت های  از 

ف�وشس�امبهمردم؛�ن�اراهن�اتس�ام�دالت دادناختیار

��ر�ــــ� �ــــ��� و آ��� ��ـــــ��ــــ� و���� 
��ـــــ�م �ــــ�ا�ـــ�

ح ��ـــ�ن �� د��  ��ر�� ���ـــ� و���ـــ� ســـ�ام�دالـــت �ـــ� از ���ـــ� ��ـــ� از �ـــ� د�ـــ� از ا�ـــ�ای ا�ـــ� �ـــ�
�ا�یر�ـــ�ا�یمـــردم، �ـــدم���ـــ�وخ�ر�ـــ�نماینـــد�ان �ـــ� ن�ـــ�د�ـــ�افیتوا��ع رســـان�مناســـ�د�بـــارۀن�ـــ�ه�
�م�کـــردنماینـــد�انســـ�ام�دالـــت  ـــر ـــ�� ن�ار� و�ار ـــ� ن�ـــ�دســـاز هی�ـــتمد�ـــره�ـــر�تها و ����� ســـ�ام�دالـــتدر
ا�ـــ����� را ا��ـــ�د ���ده ا�ـــ�. ��ـــ� ��ـــ�ت و ����ـــ� ����ـــ� و���ـــ� �ـــ��م ��ا�ـــ� �زم ا�ـــ� �ـــ� از ا��ع رســـان�
�امـــ�نســـ�تبـــه�م�کـــرد�ـــر�تهایســـ�ام�دالـــت و �����ـــ� ��رســـ��ـــردن�ـــر�تهای�ی���رســـ�ســـ�ام

ف�وشس�امبهمردم داده ��د. �دالت، اختیار

   ��� �� ���          ��� ������            ������دق  ��

شبکه کانون های
 تفکر ایران

 )ایتان( 
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��ر�� ���� و ����� ����

در �دالت س�ام و�عیت آسی��ناس�  
سالهای���ته

کشــور  دارایــی  بالتکلیف تریــن  عدالــت  ســهام  کارشناســان،  گفتــٔه  بــه 
محســوب می شــود. چــرا کــه علی رغــ� انتقــال مالکیــت بخشــی از ســهام 
ح در قالــب ســهام عدالــت بــه مــردم و  شــرکت های مشــمول ایــن طــر
تســویٔه طلــب دولــت از مــردم )ناشــی از واگــذاری ســهام( از محــل ســود 
شــرکت ها در مــدت 10 ســالٔه معین شــده، هنــوز مدیریــت و ســهام داری 
ایــن 49 شــرکت بــ�رگ بــه صــورت قطعــی بــه مــردم واگــذار نشده اســت. 
اشــکاالت اصلــی ســاختار ادارٔه ســهام عدالــت در طــول ســالیان گذشــته 

را می تــوان مــوارد ذیــل دانســت:

۱  �ـ�م �ـ����� و ا��ع ر�ـ��� ����ـ� ���ا�ـ�ن 

��ـ�ه� ا���ـ�اری �ـ�دم
ح ســهام عدالــت تاکنــون، اطالع رســانی مناســبی در  از ابتــدای اجــرای طــر
ــا نحــؤه نقش آفرینــی مــردم در مدیریــت ســهام عدالــت و نحــؤه  رابطــه ب
انتخــاب هی�ــت مدیــرٔه تعاونی هــای عدالــت شــهر و روســتا و هی�ــت 
مدیــرٔه شــرکت های ســرمایه گذاری اســتانی و نیــز هی�ــت مدیــرٔه کانــون 
)کشــوری( ســهام عدالــت صــورت نگرفته اســت. ایــن عــدم شــفافیت 
زمینه ســاز بــروز مســائل دیگــری از جملــه ورود افــراد دارای رانــت بــه جــای 

افــراد صاحــب تخصــ� شده اســت.

۲  �ـ�م ���ـ� و ����ـ� �����ـ�ه� �ـ��م ��ا�ـ� 

در ���ـ� ���ـ�ه� �ـ��� ��
عدالــت،  ســهام  ســاختار  در  پیش بینی شــده  مکانیــزم  اســاس  بــر 
نماینــدٔه ســهام عدالــت در شــرکت های ســرمایه پذیر توســط اعضــای 
هی�ــت مدیــرٔه کانــون انتخــاب می شــوند. امــا شــایان توجــه اســت کــه 
انتخــاب خــود اعضــای کانــون، بــر اســاس تخصــ� نیســت و ایــن اعضــا 
ســهام  نماینده هــای  نتیجــه،  در  شــده اند.  انتخــاب  البی گــری  بــا   

ً
غالبــا

عدالــت در شــرکت های ســرمایه پذیر نیــز بــدون این کــه تخص� هــای 
 بــر اســاس روابــط شــخصی بــا اعضــای کانــون 

ً
الزم را داشته باشــند، صرفــا

بــه مجمــع شــرکت های ســرمایه پذیر معرفــی و  وارد هی�ــت مدیــرٔه ایــن 
می شــوند. شــرکت ها 

�ـ� ����ـ�د ������ه �ـ�ی  ��ـ�د �ـ��و��ر ���ر�ـ�    ۳

�ـ��� ��  ���ـ�ه�  ���ـ�  در  ��ا�ـ�  �ـ��م 
و  عملکــرد  حســن  تضمیــن  و  ارزیابــی  نظــارت،  بــرای  ســازوکاری  هیــچ 
تصمی� گیری نمایندگان ســهام عدالت در هی�ت مدیرٔه شــرکت های ســهام 
عدالــت وجــود نــدارد. لــذا عضــو هی�ــت مدیره هیچ گونــه الزامی بــرای عملکرد 
ســودآوری  افزایــش  بهــره وری،  پیرامــون  تصمی� هایــی  اتخــاذ  و  مناســب 

شــرکت و همچنیــن جلوگیــری از فســادهای مالــی احســاس نمی کنــد.
ریشــٔه مشــکالت فــوق در رابطــه بــا ســهام عدالــت، در واقــع وجــود چنــد نهاد 
واســط )تعاونی هــای شــهر و روســتا، شــرکت های ســرمایه گذاری اســتانی 
ــه  ــبت ب ــرری نس ــا ض ــع ی ــه نف ــچ گون ــه هی ــت ک ــت( اس ــهام عدال ــون س و کان
ســودآوری یــا زیان دهــی شــرکت های ســهام عدالــت ندارنــد و در نتیجــه 

انگیــزه ای هــ� بــرای بهبــود و ارتقــای عملکــرد شــرکت ها ندارنــد. اکنــون 
پــس از گذشــت 10 ســال از اجــرای طــرح ســهام عدالــت و آغــاز زمــان قانونــی 
آزادســازی ایــن ســهام، الزم اســت آسیب شناســی فــوق مــورد توجــه قــرار 
ــز برطــرف شــود.  ــا در فرآینــد آزادســازی ســهام، اشــکاالت موجــود نی گیــرد ت

آزادسا�ی �رای م���ب پ�شن�ادی مدل 
س�ام�دالت

آزادســازی ســهام عدالــت اتخــاذ یکــی از دو راهبــرد کلــی »دادن  جهــت 
از  ســهام  فــروش  اختیــار  »ســلب  و  مــردم«  بــه  ســهام  فــروش  اختیــار 
ــار فــروش ســهام از مــردم،  مــردم« ناگ�یــر اســت. از آنجــا کــه ســلب اختی
همچنیــن  و  غیرذینفــع  مدیریتــی  واســط  الیــٔه  یــک  ایجــاد  مســتلزم 
ــت  ــهام عدال ــرمایه پذیر س ــرکت های س ــر ش ــت ب ــت دول ــارت و مدیری نظ
اســت، بــه نظــر می رســد دادن اختیــار فــروش ســهام بــه مــردم، گ�ینــٔه 
مناســب تری اســت و زمینــه را بــرای ورود بخــش خصوصــی بــه مدیریــت 
شــرکت های ســهام عدالــت بهتــر فراهــ�  می ســازد. بنابرایــن پیشــنهاد 
می شــود کــه پــس از اطالع رســانی کامــل نســبت بــه عملکــرد شــرکت های 
ســهام عدالــت و همچنیــن بورســی کــردن شــرکت های غیربورســی ســهام 

ــود.  ــردم داده ش ــه م ــهام ب ــروش س ــار ف ــت، اختی عدال
بدیــن ترتیــب بــا تمرکــز بــر ارتقــای حاکمیــت شــرک�ی بنگاه هــا و بــدون 
اصــرار بــه حفــ� اجبــاری ســهام نــزد مــردم، ه� فرهنــ� ســهام داری و حف� 
دارایی هــای مولــد بیــن مــردم توســعه پیــدا می کنــد و هــ� اینکــه از طریــق 
خریــد و فــروش بلوکــی ســهام عدالــت، زمینــٔه ورود بخــش خصوصــی 
بــه مدیریــت بنگاه هــای ســهام عدالــت فراهــ� می شــود. بدیــن ترتیــب، 

عملکــرد اقتصــادی بنگاه هــا نیــز افزایــش پیــدا خواهــد کــرد.

     ��� ���ی    

��ــ�ن  ��ا�ــ�  �ــ��م  �ــ����� ����  �ــ��� ��ی  و���ــ�  ��ر�ــ� 
�� د�ــ� �ــ� ��ــ� ا��ــ� ا�ــ���ت، و�ــ�د ���د�ــ�ی وا�ــ�� ا�ــ� �ــ� در 
�����ــ� �ــ��� �� ��ــ� دار�ــ�، در ��ر�� �ــ� �ــ�دآوری �ــ� ���ن د�ــ� 
�ــ��� �� ��ــ� و �ــ�ری �ــ�ای ا��ــ�ن �ــ�ارد. ا�ــ� ��ــ��� �زم ا�ــ� در 
ز�ــ�ن آزاد�ــ�زی �ــ��م ��ا�ــ� �ــ�رد ���ــ� ��ار��ــ�د. �����ا�ــ� ���ــ���د 
�� �ــ�د در ��م اول ����ــ�د �ــ��� ��ی �ــ��م ��ا�ــ� �ــ� �ــ�رت ���ــ� 
وارد  �����ر�ــ�،  �ــ��� ��ی  دوم،  ��م  در  �ــ�د؛  ا��ع ر�ــ���  �ــ��ف 
�ــ�رس �ــ���؛ در ��م �ــ�م �ــ�، ا���ــ�ر ���ــ� و �ــ�وش �ــ��م �ــ� �ــ�دم 

داده �ــ�د. 

     د���ره� ��و��    

علــی ◂ همــکاری  بــا  ایــران  تفکــر  کانون هــای  شــبکٔه  در  مطالعــه  ایــن 
شده اســت.  انجــام   1397 ســال  در  کریمــی  محمدصــادق  و  قربانــی 

    �� �����     

دادن ا����ر ��وش ���م �� ��دم؛ ���� راه ���ت ���م ��ارش
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��ر�� و �����

��ورتواهدافپژوهش
بــه  رو  جهــان  صادراتــی  بازارهــای  از  ایــران  ســه�   ، اخیــر ســال های  در 
، »نفــوذ تجــاری ایــران« کــه بیانگــر  کاهــش گذاشته اســت. بــه عبــارت دیگــر
ســه� ایــران از واردات ســایر کشــورها اســت، کمتــر شده اســت. نتیجــٔه 
کشــور  تجــاری  تــراز  ت�ییــرات  و  ارزی  کاهــش درآمدهــای  ایــن موضــوع 
،  روابــط تجــاری میــان ایــران و همســایگانش  اســت. در شــرایط امــروز
ــا ســایر کشــورهای  ــر از روابــط تجــاری ایــران ب ــه مراتــب بهت در شــرایطی ب
توســعه یافتٔه جهــان قــرار دارد. از ایــن رو، ایــران می توانــد بــا تمرکــز بــر 

بهبــود و توســعٔه روابــط بــا کشــورهای منطقــه، نفــوذ خــود را در بازارهــای 
ــوری  ــت جمه ــی وضعی ــش بررس ــن پژوه ــدف از ای ــد. ه ــتر کن ــا بیش آن ه
اســالمی ایــران در بهره گیــری از پتانســیل تجــاری کشــورهای منطقــه بــا 

تمرکــز بــر کشــورهای عــراق، ســوریه و لبنــان اســت. 

�وش�ناس�پژوهش
در ایــن پژوهــش از روش پتانســیل تجــاری ســاده بــرای بــرآورد پتانســیل 
محاســبٔه  بــرای  روش،  ایــن  در  می شــود.  اســتفاده  ایــران  صادراتــی 

��ـــــارتبا�شـــــ�رهـــــای�ـــــراق، ��رس�و���یـــ��تانسیـــــ���ـــا�یایـــــراندر
ل�نانوس��یه

����ـــــ� ��ـــــ�ان ��ـــــ�ذ ��ـــــ��ی ا�ــــ�ان در 
��ــــ�ر�ــــ�ی ����ــــ�

مــــرکـــــــــــــز 
پژوهشی آرا

   ��� ���� ���س ���      ��� ���� ���س ���      ��� ���� ���س ���        ��� ���� ���س ���   

�شــ�ر ا�ــ�.  ��وارداتهر «ن�ــ�ذ��ــا�یا�ــران» در ��ــ�رت �ــ� ��ــ�ر��ی د��ــ� �ــ� ���ــ�ی در�ــ� ســ�ما�ــراناز
�ــ� ���ــ� �ــ� ��ــ��ت ���ــ� از ����ــ� در ��ــ�رت ا�ــ�ان �ــ� ��ــ�ر��ی ���ــ�� �����، �زم ا�ــ� �ــ�اودات ��ــ�ری 
�ــ� ��ــ�ر��ی ���ــ��� و دو�ــ� در ����ــ� از ���ــ� �ــراق،ســ��یهول�نــان �ــ� ���ــ� �ــ� د���ماســ�فعــالاقت�ــادی �ــ�رد 
���ــ� ��ار ��ــ�د. ا�ــ� �ــ� ا�ــ�س آ��ر�ــ�ی �ــ�ل ۲۰۱۶، ��ــ� ��ــ�ه ای از ����ــ� ��درا�ــ� ا�ــ�ان �ــ� ا�ــ� ��ــ�ر�� ���ــ�ل 
وا�� ��ه ا�ــ�. �ــ� �ــ�ری �ــ� ا�ــ�ان در �ــ�درات �ــ� ��ــ�ر��ی �ــ�اق، �ــ���� و ���ــ�ن �ــ� ����ــ� ���ــ� از ۷۶، ۲۷ و ۲ در�ــ� 

����� ��درا�� ����د ا����ده ���ده ا��. 



ا����د I r a n T h i n k t a n k s . c o m
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��ر�� و �����

پتانســیل تجــاری از کشــور الــف )صادرکننــده( بــه کشــور ب )واردکننــده(، 
ظرفیــت صــادرات کاالی کشــور الــف و ظرفیــت واردات کاالی کشــور ب 
بــه عنــوان مبنــا بــرای محاســبٔه پتانســیل تجــاری مــورد اســتفاده قــرار 
می گیــرد. بدیــن ترتیــب کــه ارزش صــادرات کشــور الــف )صادرکننــده( 
بــر اســاس کدهــای کاالیــی از همــٔه جهــان، بــرای یــک دورٔه زمانــی خــاص 
بــر  جهــان  همــٔه  از  )واردکننــده(  ب  کشــور  واردات  ارزش  همچنیــن  و 
احصــاء می شــود.  زمانــی مذکــور  بــرای دورٔه  و  کاالیــی  کدهــای  اســاس 
ســ�س بــا مشــخ� شــدن کدهــای کاالیــی کــه کشــور الــف، صادرکننــده 
و کشــور ب، واردکننــده آن کاالهــا هســتند، بــر مبنــای حداقــل رقــ� ایــن 
لفــه، حداکثــر پتانســیل تجــاری )حداکثــر میــزان ممکــن مبادلــه(  دو موݘ
ــه  ــه س ــران ب ــادرات ای ــیل ص ــش، پتانس ــن پژوه ــد. در ای ــت می آی ــه دس ب
در  انتشــاریافته  اطالعــات  اســاس  بــر  لبنــان  و  ســوریه  عــراق،  کشــور 
ســال 2016 میــالدی توســط مراکــز معتبــر علمــی و اجرایــی و نیــز آمارهــای 

می گــردد. محاســبه  بین المللــی 

�شــ�رهای ��رســ�میــ�انن�ــ�ذ��ــا�یا�راندر
�ــراق،ســ��یهول�نان

بررســی پتانســیل تجــاری ایــران بــا کشــورهای عــراق، ســوریه و لبنــان و 
مقایســٔه آن بــا صــادرات تحقق یافتــه نشــان می دهــد کــه در عــراق 24 
درصــد، در ســوریه 73 درصــد و در لبنــان 9۸ درصــد ظرفیــت صادراتــی 
مــورد اســتفاده قــرار نگرفته اســت. جالــب این کــه در ســال 2016، جمــع 
کل صــادرات ایــران بــه ســوریه و لبنــان بــه نیــ� درصــد کل صــادرات ایــران 
نیــز نمی رســد. بــا توجــه بــه مســائلی کــه در عــراق، ســوریه و لبنــان وجــود 
دارد، نقــش دی�لماســی اقتصــادی بــرای پیشــبرد سیاســت های تجــاری و 

تقویــت نفــوذ تجــاری بســیار حائــز اهمیــت اســت. 

  ��اق
ــال 2016،  ــران در س ــی ای ــد صادرات ــور مقص ــومین کش ــوان س ــه عن ــراق ب ع
7٫4 درصــد از کل صــادرات ایــران را بــه خــود اختصــاص داده اســت. ارزش 
صــادرات ایــران بــه عــراق در ســال 2016 بیــش از 6٫1 میلیــارد دالر بــوده 
اســت کــه ایــن میــزان معــادل 15٫2٪ واردات کل عــراق اســت. بررســی 
پتانســیل تجــاری صــادرات ایــران بــه عــراق نشــان می دهــد کــه در ســال 
نفــوذ  بنابرایــن  شده اســت.  اســتفاده   ظرفیــت  ایــن  درصــد   76 از   2016

ــت. ــش اس ــل افزای ــد قاب ــا 24 درص ــراق ت ــازار ع ــران در ب ــاری ای تج

�����  
میلیــون   256 حــدود   2016 ســال  در  ســوریه  بــه  ایــران  صــادرات  ارزش 
ایــران و ٪5٫4  کل صــادرات  از  رقــ� معــادل ٪0٫3  ایــن  دالر بوده اســت. 
از کل واردات ســوریه اســت. بررســی پتانســیل تجــاری صــادرات ایــران 
ظرفیــت  ایــن  از  درصــد   27 تنهــا  کــه  می دهــد  نشــان  نیــز  ســوریه  بــه 
اســتفاده  شده اســت و 73 درصــد از دســت رفته اســت. در ســال 2016 در 
بســیاری از گروه هــای کاالیــی دارای ظرفیــت، صادراتــی بــه ســوریه انجــام 

نشده اســت.

  ����ن
لبنــان در ســال 2016 حــدود 92 میلیــون دالر  بــه  ایــران  ارزش صــادرات 
کل   ٪0٫2 معــادل  و  ایــران  صــادرات  کل  از   ٪0٫1 حــدود  کــه  بوده اســت 
واردات لبنــان اســت. بررســی پتانســیل تجــاری صــادارت ایــران بــه لبنــان 
تجــاری  پتانســیل  از  2 درصــد  تنهــا  تاکنــون  ایــران  کــه  نشــان می دهــد 
موجــود در کشــور لبنــان را اســتفاده نمــوده و 9۸ درصــد آن را از دســت 
داده اســت. در بســیاری از گروه هــای کاالیــی دارای ظرفیــت تجــاری، ایــران 

هیــچ صادراتــی بــه لبنــان نداشته اســت.

��رس�ن�اط�ع�،مشک�توفر�تها
نقــاط ضعــف ایــران بــرای حضــور در بازارهــای صادراتــی منطقــه را می تــوان در 
ســه ســط� جهانــی، منطقــه ای و داخلــی مــورد بررســی قــرار داد. مشــکالت 
ســط� جهانــی مربــوط بــه تحری� ها و سیاســت های محدودیــت زا بــرای ایران 
اســت. مه� تریــن مشــکالت ســط� منطقــه ای تــداوم بحــران و ناامنــی در 
منطقــه و سیاسی شــدن تجــارت اســت. در ســط� داخلــی هــ� نگرش هــای 
متفــاوت نســبت بــه تعامــالت در منطقــه، مشــکالتی را ایجــاد نموده اســت. 
ــور  ــرای حض ــز ب ــی نی ــکالت عملیات ــی مش ــوق، برخ ــف ف ــاط ضع ــر نق ــالوه ب ع
ایــران در بازارهــای صادراتــی وجــود دارد. از ایــن مــوارد می تــوان بــه تــوان 
انــدک رقابتــی شــرکت های ایرانــی در بازارهــای بین المللــی بــه علت بــاال بودن 
ه�ینــٔه تمام شــده و کیفیــت نامناســب برخــی کاالهــا، بــروز مشــکالت در 
بازارهــای هــدف صادراتــی ماننــد ت�ییــرات سیاســت های داخلــی و خارجــی 
برخــی کشــورهای طــرف تجــاری و نیــز مشــکالت زیرســاختی ماننــد بــاال بودن 

ه�ینه هــای حمل ونقــل و تران�یــت و تعرفه هــای صادراتــی اشــاره نمود.

     ��� ���ی    

ا�ـــ�ان در ��ـــ�ر��ی �ـــ�اق، �ـــ���� و ���ـــ�ن و  ��ر�ـــ� ��ـــ�ذ ��ـــ�ری 
�����ـــ� آن �ـــ� �����ـــ�� ��ـــ�ری ���ـــ�د ��ـــ�ن �� د�ـــ� �ـــ� ��ـــ��ری 
از ����� �ـــ�ی ��درا�ـــ� ���ـــ�د �ـــ� ا�ـــ���ده ����ه ا�ـــ�. ����ـــ� 
 ۷۳ �ـــ����  در  در�ـــ�،   ۲۴ �ـــ�اق  در  ا�ـــ�ان  ا����ده ��ـــ�ه  ��درا�ـــ� 
در�ـــ� و در ���ـــ�ن ۹۸ در�ـــ� ا�ـــ�. در ���ـــ� ��وه �ـــ�ی ����ـــ� �ـــ� 
 ��ـــ� ��درا�ـــ� �ـــ�رت ������ ا�ـــ�. 

ً
����ـــ� ����ـــ�� دار�ـــ�، ا���ـــ�

ا�ـــ�  �زم  ��ـــ�ر��  ا�ـــ�  �ـــ�زار  در  ا�ـــ�ان  ��ـــ�ذ  ���ـــ���  ��ـــ� 
او���� ��ـــ�ی  ��ـــ�ر��  �����ـــ��  ا�ـــ�س  �ـــ�  ����ـــ�  ����ـــ� ���� 
�ـــ�د و �ـــ� ا�ـــ���ده از د������ـــ� ��ـــ�ل ا���ـــ�دی، ز���ـــ� �ـــ�ای ���ـــ��� 

�ـــ�دارت �ـــ� ا�ـــ� ��ـــ�ر�� ��ا�ـــ� �ـــ�د. 

     د���ره� ��و��    

ایــن پژوهــش در مرکــز پژوهشــی آرا بــا همــکاری ســید محمــد عبــاس ◂
نیــا در ســال 1397 انجــام شــده اســت.

    �� �����     

��ا�� ��ل ���ذ ���ری ا��ان در ���ر��ی ����� (�� ��ارش
����� �� ���ر��ی ��اق، ����ن و �����) (۱۵۶ ����)
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��ا�� ���م ������ت

��ورتواهدافپژوهش
آن تدویــن  اقامــٔه عــدل در هــر جامعــه ای ضــروری اســت و پیش نیــاز 
ذیــل  گام  چهــار  در  نظریــه  ایــن  تدویــن  اســت.  عدالــت«  »نظریــٔه 
نظــام موضوعــات عدالــت شناســایی و  امکان پذیــر اســت: در گام اول، 
تدویــن می شــود. در ایــن مرحلــه گســترٔه موضوعــی مفهــوم عدالــت بــه 
صــورت جامــع نشــان داده  می شــود. در گام دوم، بــا توجــه بــه مســائل روز 
علمــی و عملــی جامعــه بــر محــور عدالــت، نظــام مســائل عدالــت اســتخراج 
و طراحــی می گــردد. در گام ســوم، بــر اســاس اولویت ســنجی معرفتــی و 
ــی مســائل، نقشــۀ پژوهشــی عدالــت اســتخراج و نگاشــت 

ّ
تقــدم رتبــی و عل

ــا حرکــت در مســیر نقشــٔه پژوهشــی و   در گام چهــارم، ب
ً
ــا می شــود. نهایت

ــوری  ــت جم� ــ� عدال ــۀ جام ــا پــر کــردن خالءهــای معرفتــی موجــود، نظری ب
گام  برداشــتن  ایــن پژوهــش،  ایــران تدویــن می گــردد. هــدف  اســ�می 

اول؛ یعنــی طراحــی نظــام طبقه بنــدی موضوعــات عدالــت اســت.

ن�امم����ات�دالت�یست؟
نظــام موضوعــات عدالــت، مجموعــه ای از مفاهیــ� و موضوعاتــی اســت 
کــه بــه صــورت جامــع و مانــع احصــاء شــده اند و عــالوه بــر القــای یــک 
تصویــر ذهنــی از گســترٔه مباحــ� عدالــت، چی�ــش مفاهیــ� را بــه نظمــی 

خــاص رهنمــون می ســازد. 

���هبندیاد�یات�دالت �ویکردقیاس�در
(م����اتممکن)

در رویکــرد قیاســی بــا اســتفاده از یــک نظریــٔه پایــه ای، موضوعــات عدالــت 
بــه صــورت جامــع اســتخراج می شــود. نظریــٔه پایــه ای مــورد اســتفاده در 
ــی« و  ــتی«، »�رای ال ریشــه ای »�یس ایــن پژوهــش، اســتفاده از ســه ســوݘ
ال از عدالــت بــه مــا هــو  ال از �یســتی عدالــت، ســوݘ «�گونگــی« اســت. ســوݘ
عدالــت در مقــام توضیــ� مفهومــی اســت. مثــاًل بررســی مفهــوم عدالــت 
در قالــب تعاریــف، نظریه هــا و گونه شناســی های عدالــت، اقســام، ابعــاد 
ال از �رایــی عدالــت،  مفهومــی، معیارهــا و عدالت هــای موصــوف. ســوݘ
بــه  از غایــت و مطلــوب مــا در عدالــت اســت. اینکــه چــرا بایــد  ال  ســوݘ
ال از �گونگــی  ســمت آن مطلــوب رفــت و چــرا بایــد بــه آن ملتــزم بــود. ســوݘ
عدالــت نیــز بــه ایــن پرســش ناظــر اســت کــه عدالــت چگونــه اقامــه شــده 
االت، می تــوان بــه نظــام  و چگونــه بایــد اقامه شــود؟ بــا تلفیــق ایــن ســوݘ
طبقه بنــدی قیاســی در موضوعــات عدالــت دســت یافت.  طبقه بنــدی 
قیاســی بــا کمــک طبقه بنــدی اســتقرایی قابــل تکمیــل اســت. رویکــرد 
در  و  می ســازد  را  موضوعــی  نظــام  طبقــات  اولیــٔه  دســته بندی  قیاســی، 

دو�ویکرد �دالتبااست�ادهاز �راح�ن�امم����اتح�زه�
قیاس�واست�را��

��ا�� ���م ���� ���ی ������ت ��ا��

�����ــ�  �دالــت،  م����ــات ن�ــام
��ا�ــ�  �ــ�  ����ــ�  �����ــ�ت  و  �����ــ� 
ا�ــ� �ــ� �ــ� �ــ�رت ���ــ� و ���ــ� ا��ــ�ء و �ــ� ���ــ� 
��ــ�م  ��ا�ــ�  �ــ�ه ا��.  ���� ��ــ�ی  �ــ�ص 
�����ــ�ت ��ا�ــ�، در ��ــ�ر ��ا�ــ� ن�ــاممســا��
پژوهشــ��دالــت، ��ــ��  �دالــت و ��و�ــ� ن�شــه�
��ــ�ار  را  �دالــت  �امــ�  ن��یــه� �ــ�  د�ــ����� 
������ �ــ�ی  ��ا�ــ�،  ����ــ��  ���ــ�ی  �ــ�  �� �ــ�زد. 
���ــ� و ا��ا�ــ� ����ــ� �ــ� ��ا�ــ� ���ــ� ����ــ��� و 
��ــ�م  ��ا�ــ�  �ــ�ای  ��ــ���.  او���� ��ــ�ی 
�����ــ�ت ��ا�ــ� از دو رویکرد ����ــ� و ا�ــ���ا�� 
�����ــ�ت  �ویکــردقیاســ�  در �� �ــ�د.  ا�ــ���ده 
���ــ�، و در �ویکــرداســت�را�� �����ــ�ت ���ــ�د، 

������� و ���� ���ی �� ����.

����� ����� ����� زادهزاده��اب��اب��دق��دق��دق     ����         ��� ������ ���د��        |      ���� ��دق ��اب زاده ����� 
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��ا�� ���م ������ت

ادامــه، رویکــرد اســتقرایی طبقه بنــدی اولیــه را تکمیــل می کنــد. 

�ویکرداست�را�����هبندیاد�یات�دالت
(م����اتم���د)

ــود  ــع موجـ ــع آوری منابـ ــای جمـ ــه معنـ ــتقرایی بـ ــرد اسـ ــتفاده از رویکـ اسـ
حـــوزٔه عدالـــت و طبقه بنـــدی موضوعـــات آن هـــا اســـت. ایـــن رویکـــرد 
موضوعـــات  نظـــام  طبقه بنـــدی  در  قیاســـی  رویکـــرد  تکمیل کننـــدٔه 
عدالـــت اســـت و ممکـــن اســـت طبقـــات یـــا خانه هـــای جدیـــدی را بـــه 
طبقه بنـــدی اولیـــه اضافه کنـــد. بنابرایـــن می تـــوان گفـــت نوعـــی رفـــت و 
برگشـــت بیـــن رویکـــرد قیاســـی و اســـتقرایی وجـــود دارد.  در رویکـــرد 
اســـتقرایی ابتـــدا کلیدواژه هـــای مرتبـــط بـــا موضـــوع عدالـــت احصـــاء 
شـــده و در مرحلـــٔه بعـــد، بانک هـــای اطالعاتـــی فارســـی و انگلیســـی زبـــان 
انتخـــاب می شـــوند. بـــر اســـاس کلیدواژه هـــای انتخاب شـــده، منابـــع 
می شـــوند  جســـتجو  اطالعاتـــی  بانک هـــای  در  پژوهشـــی  و  تحقیقـــی 
و جایـــگاه خـــود را در طبقـــات به دســـت آمده پیـــدا می کننـــد. بـــا ایـــن 
و  ح  جـــر مـــورد  قیاســـی  رویکـــرد  از  به دســـت آمده  طبقـــات  رویکـــرد، 

اصـــالح قـــرار می گیـــرد.

ن�امپ�شن�ادی���هبندیم����ات�دالت
طبقه بنــدی  نظــام  اســتقرایی،  و  قیاســی  رویکــرد  دو  از  اســتفاده  بــا 
ــی  ــن اصل ــی و عناوی ــوب کل ــد. چارچ ــت می آی ــه دس ــت ب ــات عدال موضوع
پرانتزهــا،  داخــل  مــوارد  آمده اســت.  ذیــل  در  فرعــی  عناویــن  برخــی  و 
دســته های داخلــی هــر مــورد هســتند کــه جهــت عــدم تطویــل مطلــب بــه 

داده شــده اند. نشــان  صــورت  ایــن 

�����  ۱

1٫1 مفهوم عدالت
و  اقســام عدالــت )تکوینــی و تشــریعی، پیشــینی و فرآینــدی   1٫1٫1
، صــوری و محتوایــی، فــردی  پســینی، �بوتــی و ا�باتــی، �ابــت و مت�یــر

) و اجتماعــی، ســایر
عدالــت،  مســئلٔه  )هستی شناســی  عدالــت  فلســفی  ابعــاد   1٫1٫2
انسان شناســی مســئلٔه عدالــت، معرفت شناســی مســئلٔه عدالــت، 

) ســایر
1٫1٫3 نظریــات مبنــای عدالــت )نظریــٔه حقانیــت ذاتــی، احســاس گرایی، 
پوزیتیویســ�  طبیعت گرایــی،  عقالیــی،  بنــای  نظریــٔه  اشــاعره،  نظریــٔه 
قراردادگرایــی،  اخالقــی،  کثرت گرایــی  عمل گرایــی،  تاری� گرایــی،  اخالقــی، 

) ســایر
نظریه هــای   ، مفهوم محــور )نظریه هــای  نظریه هــا  و  تعاریــف   1٫1٫4

تعاریــف( دســته بندی های  و  گونه شناســی   ، شــخصیت محور
فرهنگــی،  عدالــت  سیاســی،  )عدالــت  موصــوف  عدالت هــای   1٫1٫5
عدالــت آموزشــی-تربیتی، عدالــت اقتصادی-مالی، عدالت جنســیتی، 
عدالــت  شــرک�ی،  و  ســازمانی  عدالــت  حقوقی-قضایــی،  عدالــت 

) خانوادگــی، عدالــت بیــن نســلی، ســایر
1٫2 رابطــه عدالــت بــا ســایر مفاهیــ� )دموکراســی، قســط، حقــوق، والیــت 

و طاغــوت، مالکیــت، تبعیــ� و ...(
) 1٫3 رابطه عدالت با سایر علوم )فقه، فلسفه، اخالق، سایر

۲  ��ا��

2٫1 غایت شناسی و تصویر مطلوب
2٫2 آ�ار و تبعات بی عدالتی

بــه  التــزام  وجــه  عدالــت،  معقولیــت  و  )چرایــی  ارزش شناســی   2٫3
غایت گرایــی،  عدالــت،  فضلیــت  مشــروط بودن  یــا  مطلــق  عدالــت، 

) ســایر فضلیت گرایــی،  وظیفه گرایــی، 

۳  ������ ا����� ��ا��

3٫1 تجارب در اقامٔه عدالت
و  ظرفیت ســنجی  )شــاخ� ها،  موجــود  وضــع  شــناخت   3٫2

) ت�ییــر بــرای  آمادگی ســنجی 
3٫3 تجویزها و بایدها در اقامٔه عدالت

عدالــت  کشــاورزی،  بخــش  )عدالــت  عدالــت  عرصه هــای   3٫3٫1
ــی،  بخــش خدمــات، عدالــت بخــش صنعــت، عدالــت بخــش تعاون
عدالــت بخــش پولــی و بانکــی، عدالــت بخــش انــرژی، عدالــت بخــش 
مســکن، عدالــت در بخــش ســالمت بهداشــتی-غذایی، عدالــت 
محیــط زیســتی، عدالــت بخــش بازرگانــی و خارجــی، عدالــت در حــوزٔه 

فنــاوری، عدالــت تقنینــی و ...(
3٫3٫2 الزامــات )حقوقی-اساســی، فرهنگــی و اجتماعــی، علمــی، آمــاری، 
) اقتصــادی و مالــی، ترتیبــات نهــادی و تنظیمــی، منابــع انســانی، ســایر

3٫3٫2 نهادهــا )نهادهــای اقامــٔه عــدل، نهادهــای نظــارت و مطالبــه، 
) نهادهــای رصــد و پایــش، نهادهــای عدالت پــژوه، ســایر

3٫3٫4 خط مشی ها

۴  ������ ���ی ��ا�� ��و��

)بررســی برنامه هــای آموزشــی و تربیــت ســرمایٔه  انســانی مــورد نیــاز در 
حــوزٔه عدالــت، بررســی برنامه هــای  پژوهشــی مربــوط بــه مســئلٔه عدالــت 

و حــل مســائل و معضــالت معرفتــی آن و ...(

     ��� ���ی    

ا�ــ���،  ���ــ�ری  در  ��ا�ــ�  ���ــ�  و  ����ــ�  ����ــ��  ��و�ــ�  �ــ�ای 
و�ــ�د ��ــ�م ���� ��ــ�ی �����ــ�ت، ��ــ�م ���� ��ــ�ی ��ــ���، ���ــ�� 
ج از ����ــ�ت ر��ــ�ان ��ــ�م ا�ــ��� �زم  ��و��ــ� و ����ــ� ��ی ��ــ���
، ��ــ�م  و �ــ�وری ا�ــ�. در ا�ــ� �����ــ� �ــ� ��ــ�ان او��ــ� ��م در ا�ــ� ��ــ��

���� ��ــ�ی �����ــ�ت �ــ�زه� ��ا�ــ� ��ا�ــ� ��د�ــ�. 

     د���ره� ��و��    

ایــن پژوهــش در مرکــز رشــد دانشــگاه امــام صــادق )ع( بــا همکاری ســید ◂
ــه  ــراب زاده جهرمــی در ســال 1395 ب علیرضــا ســجادیه و محمــد صــادق ت

ســفارش مرکــز الگــوی اســالمی ایرانــی پیشــرفت انجــام شده اســت.

    �� �����     

��ا�� ���م ���� ���ی ������ت ��زه� ��ا�� (۸۰ ��ارش
(����
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��ورتواهدافپژوهش
صنایـــع فرهنگـــی نقـــش مهمـــی در توســـعٔه اقتصـــادی و اجتماعـــی دارنـــد. 
محصـــوالت صنایـــع فرهنگـــی، حامـــل پیام هـــا و مفاهیمـــی هســـتند کـــه 
می توانـــد فرهنـــ� جوامـــع را تحـــت تا�یـــر قـــرار دهـــد. به عـــالوه، کارکـــرد ایـــن 
ــی،  ــی اجتماعـ ــروت، هویت بخشـ ــد �ـ ــت�ال، تولیـ ــای اشـ ــع در عرصه هـ صنایـ
امنیتـــی و دفاعـــی بســـیار مهـــ� اســـت. امـــا علی رغـــ� اهمیـــت بـــاالی صنایـــع 
ــب  ــدان مناسـ ــا چنـ ــور مـ ــا در کشـ ــی آن هـ ــن مالـ ــای تامیـ ــی، راه کارهـ فرهنگـ
ـــه جـــای  نیســـت. حمایت هـــای موجـــود نیـــز چنـــدان موفـــق نبوده اســـت و ب
آن کـــه مخاطـــب و بـــازار اقتصـــادی محصـــوالت را مـــورد توجـــه قراردهـــد، بیشـــتر 
معطـــوف بـــه تولیـــد محصـــوالت و همچنیـــن تـــا حـــدی ســـلیقه ای اســـت. 
بـــا توجـــه بـــه اینکـــه تولیـــد و عرضـــٔه محصـــوالت فرهنگـــی نوعـــی کارآفرینـــی 
محســـوب می شـــود، یکـــی از شـــیوه های مطـــرح در تامیـــن مالـــی کارآفرینـــی 
یعنـــی صندوق هـــای ســـرمایه گذاری خطرپذیـــر بـــه عنـــوان راه کاری بـــرای 
تامیـــن مالـــی صنایـــع فرهنگـــی نیـــز قابـــل اســـتفاده اســـت. هـــدف از ایـــن 
پژوهـــش طراحـــی صنـــدوق ســـرمایه گذاری خطرپذیـــر در صنایـــع فرهنگـــی 

اســـت.

�نا��فرهن���یست؟
مفهــوم »صنایــع فرهنگــی« را می تــوان بــا توجــه بــه »محصــوالت فرهنگــی« 
�ــار هنــری، ادبیــات،  آ تعریــف نمــود. کاالهــا و خدمــات فرهنگــی ماننــد 
 می تــوان 

ً
فیلــ� و برنامه هــای تلوی�یونــی، و بازی هــای رایانــه ای را عمدتــا

ــه عنــوان محصــوالت فرهنگــی محســوب نمــود. محصــوالت فرهنگــی  ب

چنــد ویژگــی مشــترک دارنــد. اول این کــه تولیــد ایــن محصــوالت مســتلزم 
مــواد  نقــش  انســانی  خالقیــت  و  اســت  انســانی  خالقیــت  درون داد 
اولیــه را در تولیــد کاالهــا و خدمــات فرهنگــی ایفــا می کنــد. دوم این کــه 
ســمبلیک  پیام هــای  انتقــال  وســیلٔه  فرهنگــی  کاالهــای  و  محصــوالت 
بــه کســانی هســتند کــه آن هــا را مصــرف می کننــد. هــدف از تولیــد آن هــا 
چیــزی بیــش از ســودآوری محــ� اســت و اغلــب بــه یــک هــدف ارتباطــی 
ایــن  از ســودآوری فکــر می کننــد. ســوم هــ� این کــه  ب�رگ تــر و مه� تــر 

، مشــمول قانــون مالکیــت معنــوی می شــوند. �ــار محصــوالت و آ

�وش�ناســ��راح��ندوقســرمایه��ا�ی
�نا��فرهن�� در خ�����ــر

و  ســاختاری  اجــزای   ، خطرپذیــر ســرمایه گذاری  صنــدوق  طراحــی  در 
فرآینــدی صنــدوق مبتنــی بــر اهــداف و ارزش هــای کلیــدی آن در کنــار هــ� 
ــدل  ــوان از م ــدوق می ت ــاختاری صن ــزای س ــن اج ــرای تدوی ــرد. ب ــرار می گی ق
برکلــی اســتفاده نمــود. ایــن مــدل، بــا بررســی و طبقه بنــدی خصوصیــات 
، محورهــای ســاختاری ایــن صندوق هــا  مشــترک صندوق هــای خطرپذیــر
را ترســی� نموده اســت. محورهــای مــورد توجــه در مــدل برکلــی شــامل 

مــوارد ذیــل اســت:
انگیزه هــای ایجــاد صنــدوق از لحــاظ فرهنگــی، اجتماعــی، اقتصــادی  ▪

بــازده  خ  نــر آن هــا و بررســی اهمیــت  یــا سیاســی و اولویت بنــدی 
اقتصــادی؛

بــازار  ▪ بخش بنــدی  و  ســرمایه گذاری  فرصت هــای  و  بــازار  تحلیــل 

مـــدل�نــــدوقهـــای �امیــــنمالــــ��نــــایـــــ�فــــرهن�ــــ�بــــا��ــــره�یـــــ�یاز
سرمایه��ا�یخ�����ر

���� در  ��ا�� ���وق ������ ��ا�ی ���
������ �����

�نا�ــ�فرهن�ــ� �����د��ــ�ه� دو ���ــ� ا���ــ�د و ����ــ� �ــ� �ــ��ر �� �و�ــ� و �����ــ� در ا�ــ� ����ــ�، ���ــ� 
��رآ����ــ� ���ــ�ب �� �ــ�د. �ــ� ���ــ� �ــ� ا���ــ� ���ــ�ع �امیــنمالــ� در ا�ــ� ����ــ�، ��ــ� از راه ��ر�ــ�ی 
ا�ــ�  ��ا�ــ�  �ــ�ای  ا�ــ�.  �نــدوقســرمایه ��ا�یخ�����ــر  راه ا�ــ�ازی  و  ��ا�ــ�  آن �ــ�،  ���ــ�  ����ــ�  �ــ�ای  ����ــ� 
��� �ــ�ی «ســاختا�ی» و «فرآینــدی» ��ــ�وق �ــ� ا�ــ�س ا�ــ�اف و ا�زش �ــ�ی ���ــ�ی  ���وق �ــ�، �زم ا�ــ� دو د�ــ�� ��ݘ
��� �ــ� �ــ� ���ه ��ــ�ی از �ــ�ل �ر��ــ�و���ن�فســک� �ــ� ا�ــ�س �����ــ� �ــ�  در ���ــ�� ����ــ� �����ــ� ����ــ� �ــ�د. ا�ــ� ��ݘ

���� ���ان، ����� ��اران و ������ ��اران ا�� ��زه ���� ا����اج ا��.

اد          ������ ����وی         ��� ������  ����� ���            ���� وا��� ��

پژوهشکده 
سیاست پژوهی و 
مطالعات راهبردی 

حکمت
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ســرمایه گذاری؛ بــرای  ح هــا  طر جــذب  نحــؤه  و  هــدف 

انــدازه و شــکل مدیریــت نهــاد و نحــؤه جــذب و تخصــ� مدیــران  ▪
صنــدوق؛

نحــؤه تامیــن منابــع مالــی اعــ� از رســمی یــا غیررســمی و دولتــی یــا  ▪
خصوصــی؛

ســاختار ســازمانی و حقوقــی اعــ� از شــرکت دولتــی یــا خصوصــی و یــا  ▪
شــرکت دانشــگاهی یــا تعاونــی؛

ــرارداد و ورود،  ▪ ــایی، ق ــؤه شناس ــرمایه گذاری و نح ــت س ــؤه مدیری نح
شــرکت داری و خــروج از ســرمایه گذاری.

البتــه عــالوه بــر مــوارد ســاختاری، فرآیندهــای صنــدوق نیــز بایــد مشــخ� 
 ، ــر ــرمایه گذاری خطرپذی ــدوق س ــدی صن ــزای �رآین ــن اج ــرای تدوی ــود. ب ش
می تــوان از مــدل کلونو�ســکی کــه شــامل 9 مرحلــه اســت اســتفاده نمود. 
: »ایجــاد معاملــه«، »غربــال اولیــه«، »بازخــورد  مراحــل ایــن مــدل عبارتنــد از
از کمیتــه ارزیابــی«، »فــاز نخســت ارزیابــی جامــع«، »تکمیــل فرآینــد پیــش 
از تصویــب«، »تاییــد رســمی و فــاز دو ارزیابــی جامــع«، »تکمیــل معاملــه«، 
خطرپذیــر  صنــدوق  فرآیندهــای  مرحلــه   9 ایــن  »خــروج«.  و  »نظــارت« 
بــا  می دهــد.  پوشــش  تمایــز  قابــل  و  شــفاف  نظام منــد،  صــورت  بــه  را 
لفه هــای  توجــه بــه محورهــای ارائه شــده در دو مــدل فــوق می تــوان موݘ
تعیین کننــدٔه ســاختار و فرآیندهــای صنــدوق ســرمایه گذاری خطرپذیــر و 
ســیس آن را بــا اســتفاده از مصاحبــه بــا ســهام داران و ذینفعــان 

ݘ
نحــؤه تا

اســتخراج نمــود. 

�راح�مدل�ندوقسرمایه��ا�یخ�����ر
�نا��فرهن�� در

در ایــن پژوهــش بــر اســاس محورهــای بیان شــده در دو مــدل برکلــی 
دســت اندرکاران  بــا  نیمه ســاخت یافته  مصاحبه هــای  کلونوفســکی،  و 
صنایــع فرهنگــی از جملــه بنیــاد ملــی بازی هــای رایانــه ای، شــورای عالــی 
ارشــاد  و  فرهنــ�  وزرات  مجــازی  رســانه های  مرکــز  فرهنگــی،  انقــالب 
اســالمی، ســازمان فضــای مجــازی ســراج، ســازمان هنــری و رســانه ای اوج، 
و نیــز ســرمایه گذاران نهــادی انجــام گرفــت. جمع بنــدی ایــن مصاحبه هــا 
کــه بیانگــر مــدل صنــدوق ســرمایه گذاری خطرپذیــر در صنایــع فرهنگــی 

ــد: ــر می باش ــب زی ــه ترتی ــت ب اس
انگیــزه و اهــداف ایجــاد صنــدوق: مالــی، فرهنگــی، تبلی�ــات محصوالت  ▪

؛ دیگر

موضوعــات ایده هــا ج�ــت ســرمایه گ�اری: گردشــگری، صنایــع دســتی،  ▪
تئاتــر، ســینما، کنســرت، موســیقی، برنامه ســازی رادیــو و تلوی�یــون، 
چــاپ مجــالت و روزنامــه، چــاپ ک�ــاب، نرم افــزار، وب ســایت، نرم افــزار 

موبایــل، بازی هــای رایانــه ای، تولیــد اســباب بازی؛

تامیــن منابــ� مالــی صنــدوق: بودجــٔه عمومــی، بخــش خصوصــی، وام  ▪
بانکــی، تامیــن مالــی خــرد توســط ســرمایه گذاران فــردی؛

محــل جــ�ب مدیــران صنــدوق: مدیــران فرهنگــی، مدیــران حرفــه ای  ▪
ــی؛ ــران دولت ــادی، مدی ــای اقتص بنگاه ه

ســاختار ســازمانی مناســب صنــدوق: ســهامی خــاص، تعاونــی، شــرکت  ▪
دانش بنیــان؛

ایده پــردازی،  ▪ طراحــی،  صنــدوق:  ارزیابــان  و  مشــاوران  ت��ــص 
داستان نویســی، مســائل اجتماعــی، فقهــی، روانشناســی، مســائل 
حقوقــی، قراردادهــا، �بــت ایــده و محصــول، �بــت برنــد، مدیریــت 
، اســتراتژی  تامیــن و تخصیــ� منابــع مالــی در پــروژه، شــناخت بــازار

توزیــع؛ تبلی�ــات،  تجاری ســازی، 

نحــوه� حمایــت مالــی و �رآینــد نظــارت صنــدوق: مشــارکت مالــی، تامین  ▪
سه� الشــرکه غیرمــادی )مثــاًل ارائــٔه خدمــات تبلی�ــات تلوی�یونــی(، 
اســتفاده از قــرارداد فــروش و پرداخــت وجــه مــادی یــا ارائــٔه خدمــت 

در آینــده بــه صــورت بیــع متقابــل؛

زیرمجموعــه،  ▪ شــرکت  کل  فــروش  صنــدوق:  خــروج  اســتراتژی های 
کاهــش ســهام در ازای اســتفاده از خدمــات بــا نــرخ ترجیحــی، عــدم 
خــروج و اســتفاده از شــرکت بــه عنــوان بــازوی پیمانــکاری تخصصــی.

البتـــه الزم بـــه ذکـــر اســـت کـــه مـــوارد فـــوق، بیانگـــر یـــ� طراحـــی ویـــژه بـــرای 
یـــ� صنـــدوق ســـرمایه گذاری خطرپذیـــر نیســـت، بلکـــه شـــمای کلـــی طراحـــی 
ـــر اســـاس  ـــاز ب را نشـــان می دهـــد. بـــه عبـــارت دیگـــر، در هـــر موضـــوع مـــورد نی
مـــوارد بـــاال می تـــوان یـــک صنـــدوق ســـرمایه گذاری ایجادنمـــود. به عـــالوه، 
هـــر موضـــوع ســـرمایه گذاری در هـــر محیـــط نهـــادی الزاماتـــی دارد. مثـــاًل اگـــر 
اولویـــت اصلـــی صنـــدوق اهـــداف اقتصـــادی باشـــد، مدیـــران فرهنگـــی نبایـــد 
س آن قـــرار بگیرنـــد و تخصـــ� مشـــاوران بایـــد بیشـــتر بـــه ســـمت 

ݘ
در را

موضوعـــات اقتصـــادی و مالـــی باشـــد. بـــه همیـــن ترتیـــب اولویت هـــا و 
موضوعـــات ســـرمایه گذاری دیگـــر نیـــز الزامـــات خـــاص خـــود را خواهنـــد 

داشـــت.

     ��� ���ی    

��ــ� از راه ��ر�ــ� �ــ�ای ����ــ� ���ــ� ����ــ� �����ــ�، ��ا�ــ� ��ــ�وق 
ا�ــ�  ��ا�ــ�  �ــ�ای  ا�ــ�.  ����ــ�  ا�ــ�  �ــ�ای  ������ــ�  �ــ����� ��اری 
��ــ�وق  ��آ��ــ�ی  و  �ــ����ری  ا�ــ�ای  ا�ــ�  �زم  (�ــ�)،  ��ــ�وق 
��ــ�ر  ��ــ� ذ����ــ�ن در  �ــ�رد  ���ــ�ی  ا�زش �ــ�ی  و  ا�ــ�اف  �ــ�  ����ــ� 
�ــ�ای ��و�ــ� ا�ــ�ای �ــ����ری ��ــ�وق  �ــ� �ــ�ار ��ــ�د. �ــ�ل ����ــ� 
���ــ�  ��ــ�وق  ��آ��ــ�ی  ا�ــ�ای  ��و�ــ�  �ــ�ای  �������ــ��  �ــ�ل  و 
�ــ�  و  ا�ــ� دو �ــ�ل  از  �ــ� ���ه ��ــ�ی  ا�ــ� ��و�ــ�،  ا����ده ا�ــ�. در 
�ــ����� ��اران  و  ����ــ� ��اران  ���� ��ــ�ان،  ��ــ�ات  د����ــ� 
�ــ�زه� ����ــ� �����ــ� در ��ــ�ر �ــ��ی ��ــ� ��ــ�وق �ــ����� ��اری 

��د�ــ�. ��ا�ــ�  �����ــ�  ����ــ�  در  ������ــ� 

     د���ره� ��و��    

راهبــردی ◂ مطالعــات  و  سیاســت پژوهی  پژوهشــکدٔه  در  مطالعــه  ایــن 
حکمت در ســال 1394 با همکاری علیرضا قشــقاوی، سید علیرضا هاشمی 

نکــو و محمــد واعظــی نــژاد انجــام شده اســت.

    �� �����     

��ا�� ���وق ������ ��اری ������� در ����� ������ ��ارش
(���� ۱۴)
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��ر�� ���� و ����� ����

��ورتواهدافپژوهش
اســـت  رســـانه ای  صنعتـــی  ویدیویـــی،  و  رایانـــه ای  بازی هـــای  صنعـــت 
توانسته اســـت  اخیـــر،  دهـــٔه  چنـــد  در  خـــود  کوتـــاه  عمـــر  علی رغـــ�  کـــه 
تا�یرگذاری هـــای اقتصـــادی و فرهنگـــی گســـترده ای داشته باشـــد. بخـــش 
عمـــده ای از مخاطبـــان ایـــن بازی هـــا کـــودکان و نوجوانانـــی هســـتند کـــه در 
ســـنین تربیـــت قـــرار دارنـــد و محتـــوای فرهنگـــی ایـــن بازی هـــا را بـــه صـــورت 
کـــه اکنـــون 95 درصـــد  جـــدی دریافـــت می کننـــد. ایـــن در حالـــی اســـت 
بـــازار بازی هـــای رایانـــه ای کشـــور در دســـت محصـــوالت خارجـــی اســـت و 
بازی هـــای ایرانـــی هنـــوز نتوانســـته اند جایـــگاه مناســـبی پیـــدا کننـــد. هـــدف 
ایـــن پژوهـــش، شناســـایی مســـائل و آســـیب های موجـــود و پیـــش روی 
بازی ســـازان ایرانـــی و صنعـــت بـــازی کشـــور و ارائـــٔه راه کارهایـــی بـــرای حـــل 

ــت. ــا اسـ آن هـ

�وش�ناس�پژوهش
در ایـــن پژوهـــش از مصاحبـــه نیمه ســـاخت یافته بـــا متخصصـــان 
و خبـــرگان صنعـــت بـــازی و ســـ�س تکنیـــک دلفـــی اســـتفاده شـــده 
ــازی  ــت بـ ــر صنعـ ــب نظـ ــراد صاحـ ــر از افـ ــت نفـ ــدا هشـ ــت. در ابتـ اسـ
کشـــور از ســـه دســـتٔه ذیـــل انتخـــاب شـــدند و مـــورد مصاحبـــه قـــرار 
گرفتنـــد. گـــروه اول: مســـئولین بنیـــاد ملـــی بازی هـــای رایانـــه ای؛ گـــروه 
دوم: مســـئولین شـــرکت های تولیـــد بـــازی رایانـــه ای؛ گـــروه ســـوم: 
افـــراد دارای ســـابقٔه فعالیت هـــای مطالعاتـــی در حـــوزٔه کســـب وکار 
و  غربـــال  بـــرای  مصاحبه هـــا،  انجـــام  از  پـــس  رایانـــه ای.  بازی هـــای 

تدقیـــق اطالعـــات به دســـت آمده، از تکنیـــک دلفـــی استفاده شـــد. 
ــک  ــب یـ ــا در قالـ ــل از مصاحبه هـ ــات حاصـ ــه اطالعـ ــب کـ ــن ترتیـ بدیـ
پرســـش نامٔه بســـته و بـــا اســـتفاده از طیـــف لیکـــرت پنج تایـــی در 
اختیـــار اعضـــای پانـــل دلفـــی کـــه 21 نفـــر بودنـــد قرارگرفـــت. گویه هـــای 
ایـــن پرســـش نامه بـــر اســـاس آســـیب های تشـــخی� داده شـــده 
توســـط خبـــرگان بـــه دســـت آمـــد و اعضـــای دلفـــی موافقـــت خـــود را 
بـــا ایـــن گویه هـــا طـــی ســـه مرحلـــه و بـــا توزیـــع ســـه دور پرســـش نامه 
اعـــالم کردنـــد. در نهایـــت اطالعـــات بـــه دســـت آمده مـــورد تحلیـــل 

آمـــاری قرارگرفـــت.

مسا��وآسی�های�نعتبا�یهایرایانهای
پـــس از انجـــام مصاحبـــه بـــا خبـــرگان و اســـتفاده از تکنیـــک دلفـــی، 11 
ایـــن  شـــد.  شناســـایی  صنعـــت  ایـــن  روی  پیـــش  آســـیب  و  مســـئله 
آســـیب ها بـــه دو دســـته »داخلـــی« و »محیطـــی« تقســـی� بندی شـــدند. 

  ����� و آ��� ��ی دا��� (د�ون ���� ��)
بـــه  مربـــوط  کـــه  هســـتند  مســـائلی  داخلـــی،  آســـیب های  و  مســـائل 
آســـیب ها  ایـــن  اســـت.  آن هـــا  ادارٔه  و  شـــرکت ها  داخلـــی  سیســـت� 

: از عبارتنـــد 
ضعـــ� در تولیـــد محتـــوای بومـــی: فرهنـــ� ایرانی-اســـالمی کشـــور مـــا . 1

ــت.  ــازی اسـ ــد بـ ــرای تولیـ ــی بـ ــوژه های فراوانـ ــا و سـ ــاوی ظرفیت هـ حـ
آشـــنایی بیشـــتر بازی ســـازان بـــا مضامیـــن و مفاهیـــ� فرهنگـــی بومـــی 
می توانـــد منجـــر بـــه تولیـــد بازی هایـــی بـــا محتواهـــای غنی تـــر شـــود.

دوب�ش ا�راندر ���ی��ام��مسا��ا����نعتبا�یهایرایانهایدر
مسا��داخ��وم�ی��

آ��ــــ� ��ـــــ��ـــــ� ���ـــــ� �ــــ��ی �ــ�ی 
را���� ای در ا��ان

پژوهشکده سیاست 
پژوهی و مطالعات 
راهبردی حکمت 

�نعــتبا�یهــایرایانــهای در ا�ــ�ان �ــ� دو د�ــ�� «آســی�هایداخ�ــ��ــر�تها» و «آســی�هایم�ی�ــ�» 
��ا�� ا�ــ� �ــ� ���ــ� ��ــ�� آن �ــ�، �ــ�ی ��ــ�دن ا�ــ� �ــ�زه �ــ� ��ــ�ان �ــ� ���ــ� وا��ــ� و دارای ��زد�ــ� 
ا���ــ�دی ا�ــ�. �ــ�ای �ــ� ��ــ��� ���ــ�د، �ــ��� ��ی ����ــ� �ــ�زی �� ��ا��ــ� �ــ� ����ــ� �ــ�زی �ــ� ���ــ�ی محتــوای بومــی، 
���ــ� �ــ� ���� �ــ�ی ����������ــ�ی �ــ�زی ����ــ� ســنا���پردا�یو�ار�ردانــ� و ��ــ� ��ا�ــ� �ــ� �ــ�� با�یهــایم�بای�ــ�و
ا��ــ���  ��ــ�وی  ار��ــ�ی  آم�ز�ــ� ��ــ�  دورههــای ���ــ�اری  �ــ�  ��دار�ــ�. ���د�ــ�ی ��ــ��ل �ــ� �� ��ا��ــ�  ��م  آن��ــن 

���� �� و �س�ی��والهایقان�ن� در ����ف ���دن آ��� �� ���� �����.

اد               ��اد ��ا��ی         ���� وا��� ��
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ــرکت های . 2 ــه ای: شـ ــازی رایانـ ــد بـ ــرکت های تولیـ ــی شـ ــۀ مالـ ــ� بنیـ ضعـ
 شـــرکت های کوچـــک و بـــا ســـرمایٔه انـــدک هســـتند 

ً
بازی ســـاز عمدتـــا

ــرمایه گذاری های  ــه ای سـ ــای رایانـ ــد بازی هـ ــرای تولیـ ــد بـ و نمی تواننـ
کالن بنماینـــد.

ضعـــ� ســـواد رســـانه ای بازی ســـازها: بـــا توجـــه بـــه اینکـــه بازی هـــای . 3
ــود،  ــانه ای محســـوب می شـ ــوان یـــک صنعـــت رسـ ــه عنـ ــه ای بـ رایانـ
ارتقـــای ســـواد رســـانه ای بازی ســـازها بایـــد بـــه صـــورت جدی تـــری 

مـــورد توجـــه قـــرار بگیـــرد.
عـــدم توجـــه �زم بـــه نقش هـــای غیر�نـــی و جزئیـــات در بازی ســـازی: . 4

نقش هـــای غیرفنـــی از جملـــه کارگردانـــی و صداگـــذاری، تا�یـــرات 
جـــدی بـــر کیفیـــت تولیـــد بازی هـــای رایانـــه ای دارد. امـــا ایـــن مـــوارد 
در شـــرکت های تولیـــد بـــازی کمتـــر مـــورد توجـــه قـــرار می گیـــرد و 

بیشـــتر بـــر روی فرآیندهـــای کام�یوتـــری تمرکـــز می شـــود.
ضع� هـــای مدیریتـــی بازی ســـازان ایرانـــی: شـــرکت های تولیـــد بـــازی . 5

رایانـــه ای در ایـــران، در مدیریـــت داخلـــی شـــرکت ها ماننـــد مدیریـــت 
منابـــع انســـانی، ســـازماندهی، تدویـــن اســـتراتژی و ... همچنیـــن در 
 ، ــازار مدیریـــت محیـــط خارجـــی ماننـــد جـــذب ســـرمایه، داده کاوی بـ

ـــد. ـــددی دارن ـــکالت متع ـــی و ... مش بازاریاب

  ����� و آ��� ��ی ��ر�� (���ون از ���� ��)
مســـائل و آســـیب های خارجـــی، مربـــوط بـــه مشـــکالت و موانـــع محیطـــی 

: ـــد از ـــوارد عبارتن ـــن م ـــت. ای ـــاالن آن اس ـــت و فع ـــن صنع ـــر ای ـــر ب مو�
مناســـب نبـــودن نظـــام توزیـــ�: توزیـــع بازی هـــای ایرانـــی در بـــازار حالتـــی . 1

ایجـــاد  محدودیت هایـــی  بازی ســـازان  بـــرای  و  دارد  شـــبه انحصاری 
یـــد. می نما

بـــا تجربـــه . 2 ایرانـــی  کاربـــر  بـــازی ایرانـــی:  بـــه  اقبـــال پای�ـــن م�اطـــب 
بـــازی ارزان قیمـــت خارجـــی، تمایلـــی بـــرای ه�ینـــه بـــرای بازی هـــای 

نـــدارد. داخلـــی  ک� کیفیـــت 
ایـــن . 3 مشـــک�ت جـــ�ب و نگ�ـــداری نیـــروی انســـانی مت��ـــص در 

حـــوزه: ضعـــف مالـــی شـــرکت های تولیـــد بـــازی رایانـــه ای و پاییـــن 
بـــودن امنیـــت شـــ�لی در ایـــن صنعـــت، موجـــب کاهـــش جذابیـــت 

بـــرای مانـــدن نیروهـــای نخبـــه در ایـــن شـــرکت ها شده اســـت.
قیمـــت پای�ـــن مح�ـــول خارجـــی در قیـــاس بـــا بـــازی ایرانـــی بـــه دلیـــل . 4

ـــه دلیـــل نبـــود قانـــون ک�ی رایـــت در ایـــران،  ـــت: ب ـــون ک�ی رای ـــود قان نب
بـــازی بـــا کیفیـــت خارجـــی بـــا قیمتـــی بســـیار پایین تـــر از قیمـــت 

واقعـــی بـــه دســـت مصرف کننـــده می رســـد.
ملـــی . 5 بنیـــاد  رایانـــه ای:  بازی هـــای  ملـــی  بنیـــاد  غیرب�ینـــۀ  عملکـــرد 

بازی هـــای رایانـــه ای می توانـــد بـــه شـــکل مطلـــوب و عادالنه تـــری 
کشـــور  بازی ســـازی در  بـــه عنـــوان متولـــی اصلـــی  را  نقـــش خـــود 
ــارت  ــی حمایـــت و نظـ ــود یعنـ ــتادی خـ ــن نقـــش سـ ــد و بیـ ــا نمایـ ایفـ
ــی  ــازی مرزهایـ ــد بـ ــد تولیـ ــی ورود در فرآینـ ــود یعنـ و نقـــش صفـــی خـ

قائـــل شـــود.
محدودیت هـــا و مشـــک�ت قانونـــی و حقوقـــی و ضعـــ� سیاســـت گ�اری . 1

ک�ن: در حـــوزٔه سیاســـت گذاری کالن و قوانیـــن تولیـــد بازی هـــای 
رایانـــه ای هنـــوز خالءهـــای زیـــادی وجـــود دارد کـــه الزم اســـت مـــورد 

نیـــز  اداری  پاگیـــر  و  دســـت  روال هـــای  وجـــود  گیـــرد.  قـــرار  توجـــه 
ــود اســـت. ــری از مشـــکالت موجـ بخـــش دیگـ

راه�ارهاوپ�شن�ادها
ــرای  ــر بـ ــای زیـ ــای به دســـت آمده، راه کارهـ ــج و تحلیل هـ ــه نتایـ ــه بـ ــا توجـ بـ

حـــل مســـائل موجـــود پیشـــنهاد می شـــود: 
ارائـــٔه . 1 بازی ســـازی:  شـــرکت های  انســـانی  نیـــروی  بـــه  آمـــوزش 

 ، آموزش هـــای فنـــی و هنـــری، مدیریـــت پـــروژه، شـــناخت بـــازار
مدیریـــت منابـــع انســـانی بـــه شـــرکت ها می توانـــد زمینه ســـاز 
بـــه  توجـــه  بـــا  شـــود.  باالتـــر  کیفیـــت  بـــا  بازی هـــای  تولیـــد 
ه�ینه هـــای بـــاال و زیرســـاخت های مـــورد نیـــاز بـــرای آمـــوزش، 
خوبـــی  بـــه  زمینـــه  ایـــن  در  می تواننـــد  حمایتـــی  نهادهـــای 

کننـــد. نقش آفرینـــی 
و . 2 موبایلـــی  بازی هـــای  تولیـــد  ســـمت  بـــه  شـــرکت ها  راهبـــرد  ت�ی�ـــر 

آن�یـــن: بـــا توجـــه بـــه شـــرایط بـــازار و نقـــش گســـتردٔه واســـطه ها در 
شـــبکٔه توزیـــع، بهتـــر اســـت شـــرکت ها بـــر روی بازی هـــای موبایلـــی 

و آنالیـــن تمرکـــز  نماینـــد.
رایانـــه ای: . 3 بازی هـــای  صنعـــت  حقوقـــی  و  قانونـــی  حـــوزۀ  تســـ�یل 

نهادهـــای باالدســـتی از جملـــه بنیـــاد ملـــی بازی هـــای رایانـــه ای و 
الک�رونیـــک  دولـــت  ظرفیت هـــای  از  اســـتفاده  بـــا  ارشـــاد  وزارت 
می تواننـــد روندهـــای حقوقـــی و قانونـــی تولیـــد بازی هـــای رایانـــه ای 

کننـــد. ک� ه�ینه تـــر  و  حـــوزه ســـاده تر  ایـــن  فعـــاالن  بـــرای  را 
بهینـــٔه  مدیریـــت  و  توســـعه  بـــه  توجـــه  فـــوق،  راه کارهـــای  بـــر  عـــالوه 
ایـــن محتـــوا  از  بـــر محتـــوای بومـــی و اســـتفاده  نیروی انســـانی، تکیـــه 
بـــه جنبه هـــای غیرفنـــی  اولویـــت دادن  رایانـــه  ای،  بازی هـــای  تولیـــد  در 
بازی ســـازی ماننـــد ســـناریو پردازی، کارگردانـــی و صداگـــذاری در فرآینـــد 
تولیـــد بـــازی، جلـــب نظـــر توزیع کننـــدگان بـــرای مشـــارکت در ســـاخت 

بـــازی نیـــز از راه کارهـــای قابـــل ذکـــر اســـت.

     ��� ���ی    

�ـــ� ���ـــ� ای ��ـــ��ت و آ�ـــ�� ��ی ���ـــ� ��زی �ـــ�ی را���ـــ� ای، 
���ز��ـــ� ������ �ـــ�ن ا�ـــ� �ـــ�زه �ـــ� ��ـــ�ان �ـــ� ���ـــ� �ـــ� �����ـــ� 
در  �ـــ�زه  ا�ـــ�  در  �� �ـــ�ه  �و�ـــ�  ا���ـــ�  ا�ـــ�.  ����ـــ�  درآ��زا�ـــ� 
�ـــ�ل ��ی ا��ـــ� ���ـــ� ا�ـــ� ا�ـــ� را �� د�ـــ� و �ـــ� ��ـــ� �� ر�ـــ� ���ـــ� 

ــ�� ��ـــ� �و دارد. ــ�ان ا�ـــ� �و�ـ ــ�زی در ا�ـ �ـ

     د���ره� ��و��    

ایـــن مطالعـــه در پژوهشـــکدٔه سیاســـت پژوهی و مطالعـــات راهبـــردی ◂
حکمـــت بـــا همـــکاری جـــواد جواهـــری و محمـــد واعظـــی نـــژاد در ســـال 

انجـــام شده اســـت.  1394

    �� �����     

آ��� ����� ���� ��زی ��ی را���� ای در ا��ان �� ��ارش
�و���د ������ (۲۴ ����)
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��ورتواهدافپژوهش
اســالمی  کشــورهای  و  جریان هــا  تحــوالت  بــه  نســبت  دقیــق  نگاهــی 
نشــان می دهــد کــه جهــان اســالم در حــال جهانــی و فراِملــی شــدن اســت. 
بــا هــ� متحــد  و  را می یابنــد  بالقــوه یکدیگــر  کــه شــرکای  بدیــن معنــا 
می شــوند؛ جناح هــای رقیــب خــود را شناســایی می کننــد؛ جریان هایــی 
هــ� کــه نتواننــد از محلی بــودن بــه در آینــد، در جریان هــای دیگــر هضــ� 

می شــوند.
در ایــن میــان، جمهــوری اســالمی ایــران نیــز بایــد همکاری هــای راهبــردی 
بــا جریان هــای اســالمی نزدیــک بــه خــود را بــه نحــوی شــکل دهــد کــه 
ــده اند  ــی ش ــد و فراِمل ــد، قدرتمن ــن فرآین ــه در ای ــی ک ــد از پــس رقبای بتوان
از  جامــع  و  کل نگرانــه  تصویــری  داشــتن  اختیــار  در  بنابرایــن،  آیــد.  بــر 
اهمیــت  حائــز  ســنت  اهــل  جوامــع  در  ویــژه  بــه  اســالمی،  جریان هــای 
اســت. هــدف از ایــن پژوهــش، ارائــٔه نقشــه ای هوایــی و تصویــری شــفاف 
از تا�یرگذارتریــن رهبــران مذهبــی اهــل ســنت جهــان اســالم و جریــان 
انتخــاب سیاســت های  بــرای  راهنمایــی  بتوانــد  تــا  آن هــا اســت  تابعــٔه 

نظــام در رابطــه بــا جهــان اســالم باشــد.

�وشپژوهش
در ایــن پژوهــش جهــت ارائــٔه قرائتــی جامــع از صحنــٔه عینــی جریان هــای 
لفــه  موݘ دســته  دو  بــر  مبتنــی  تحلیلــی  چارچــوب  یــک  از  اســالمی، 
جریان هــای  طبقه بنــدی  و  شــناخت  بــرای  »رفتــاری«  و  »اندیشــه ای« 
 6 جریــان کلــی شناســایی و معرفــی 

ً
اهــل ســنت اســتفاده  شــده و نهایتــا

صــورت  بــه  گوناگــون  طیف هــای  و  جریان هــا  ســ�س   شده اســت. 
ــت  ــه جه ــت. ب ــرار گرفته اس ــی ق ــورد بررس ــر م ــر یکدیگ ــر ب ــان و ناظ همزم

�ــر  واقعی تــر بــودن جریان شناســی، جریانــات بــر پایــٔه چهره هــای زنــدٔه موݘ
�ــر )رهبــران  آن هــا معرفــی شــده اند. بــرای بررســی و معرفــی چهره هــای موݘ
مذهبــی اهــل ســنت(، حجــ� وســیعی از داده هــا از منابــع موجــود مک�وب 

و تحلیــل شده اســت. اینترنتــی جمــع آوری  و 

اس�م� ��یانهای ���هبندی و �ناخت  
اه�سنت

قابــل  لفــه  موݘ دســته  دو  ســنت  اهــل  جریان هــای  شــناخت  بــرای 
دوم  دســتٔه  و  اندیشــه ای  لفه هــای  موݘ اول  دســتٔه  استفاده اســت. 

هســتند.  ر�تــاری  لفه هــای  موݘ

��� ��ی ا����� ای   ��ݘ
ــرار  ــتٔه ذیـــل قـ ــای اســـالمی در ســـه دسـ ــه ای جریان هـ ــای اندیشـ لفه هـ موݘ

می گیـــرد:
میـــزان  معنـــای  بـــه  بنیاد گرایـــی  م�لحت گرایـــی:  یـــا  بنیاد گرایـــی   .1
گرایشـــات زیـــاد بـــه تعبـــد و مصلحت گرایـــی بـــه معنـــای فاصلـــه داشـــتن 

از تعبـــد صـــرف اســـت.
ــورد  ــی در مـ ــه ای تاریخـ ــلفیت مناقشـ ــنت گرایی: سـ ــا سـ ــلفی گرایی یـ 2. سـ
مراجـــع تشـــریع و تفکـــر اســـالمی اســـت. گروه هـــای ســـلفی ایـــن مرجعیـــت 
مقابـــل  در  می داننـــد.  اســـالمی  نخســـتین  نســـل  ســـه  در  منحصـــر  را 
ــداد  ــدرن امتـ ــا پیـــش از دورٔه مـ ــت آن را تـ ــن اسـ ــنتی ممکـ ــای سـ گروه هـ

دهنـــد.

��اناه�سنت رقابتدا�یانم�ه�در ��نه� ا���ره�ران؛�����یاز

����� ر���ان �����
ز��ه� ا�� ���

اندیشکده 
مرصاد

���                ���� ����               ��� ����ر�� ��ر��               ���� �����            ���� �����  |     ���� ���ی ���

�ینــ���یانهــایاســ�م� و  ����ــ� ر��ــ�ان ����ــ� ز�ــ�ه� ا�ــ� �ــ��، ا��ــ� �ــ� ���ــ� ای ��ا�ــ� از��نــه�
و���ــ� ���د�ــ�ی د��ــ� در ��ا�ــ� ا�ــ� �ــ�� در ا���ــ�ر �ــ�ار �� د�ــ� �ــ� �� ��ا�ــ� در ����ــ� را���د�ــ�ی 
��ن ��ــ�ر در ����ــ� �ــ� ����ن �ــ�ی ا�ــ��� �ــ�رد ا�ــ���ده �ــ�ار ��ــ�د. ����ن �ــ�ی ����ــ� ا�ــ� �ــ�� �ــ� ا�ــ�س دو 
��ــ�� «اندیشــهای» و «رفتــا�ی»، ���ــ� د�ــ�� ���ی در ۶ ���ــ�ن «ســنت�»، «ســ���»، «ن� ســ���»، «��فــ�»، «��ــادی» و  ��ݘ
ــ�ظ «اندیشــهای»، «�ســتره ــ� �� ــ�ان � ــ�ن را �� � ــ� ��� ــ�ان � ــ��� و ر�� ــ�اد � ــ�، ا� ــ� ��� ــ� ا� ــ��. � «ن� م���ــان» �� ���

�شکی���وا�تما��» و «دینامی���یان�» ��ر�� و ����� ���د.
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�����

در  »شـــریعت- طریقت«  دو گانـــٔه  طریقت گرایـــی:  یـــا  شـــریعت گرایی   .3
ـــا اعمـــال قلبـــی  ـــر مناســـک ظاهـــری )شـــریعت( ی میـــزان تاکیـــد جریان هـــا ب
)طریقـــت( نمـــود پیـــدا می کنـــد. میـــزان تمایـــل بـــه هـــر یـــک از ایـــن دو 
مـــورد، عامـــل تعیین کننـــده ای بـــرای اشـــت�ال بـــه علـــوم ظاهـــری همچـــون 

فقـــه و حدیـــ� و یـــا ورود بـــه ســـلک صوفیـــان و مرشـــدان اســـت.
بـــر اســـاس ایـــن ســـه مـــورد، ماتریســـی ســـه بعـــدی )2×2×2( بـــا هشـــت خانـــه 
ایجـــاد می شـــود. البتـــه در عالـــ� تحقـــق، تمـــام خانه هـــای ایـــن ماتریـــس 
پـــر نیســـت. امـــا ایـــن ماتریـــس می توانـــد مبنایـــی بـــرای دســـته بندی 
جریانـــات قـــرار بگیـــرد. از ایـــن ماتریـــس، چهـــار جریـــان عمـــدٔه »ســـنتی«، 

«ســـلفی«، »نو ســـلفی« و »صو�ـــی« قابـــل اســـتخراج اســـت.

��� ��ی ر���ری   ��ݘ
هســـتند،  اصلـــی  لفه هـــای  موݘ کـــه  اندیشـــه ای  لفه هـــای  موݘ بـــر  عـــالوه 
شـــناخت  در  می تواننـــد  کـــه  دارنـــد  وجـــود  نیـــز  رفتـــاری  لفـــه  موݘ پنـــج 
رفتـــاری،  لفه هـــای  موݘ باشـــند.  تا�یر گـــذار  اســـالمی  جریان هـــای 
»ج�ـــاد«،  سیاســـی«،  »مشـــارکت  مـــورد  در  گروه هـــا  موضـــع  شـــامل 
«تکفیـــر«، »شـــیعه و انقـــ�ب« و »غـــرب و اســـرائیل« اســـت. بـــر اســـاس 
از  »نو مبل�ـــان«  و  »ج�ـــادی«  جریـــان  دو  رفتـــاری،  لفه هـــای  موݘ ایـــن 

داده  می شـــود. تمایـــز  دیگـــر  جریان هـــای 

ره�رانم�ه����یاناتا���اه�سنت
پـــس از تشـــخی� 6 جریـــان اصلـــی، چهره هـــای محـــوری یـــا رهبـــر مذهبـــی 
تـــرازی   

ً
ل�ومـــا افـــراد  ایـــن  البتـــه  می شـــوند.  شناســـایی  جریان هـــا  آن 

ـــراز فـــرد  ـــا عـــدم ذکـــر چهره هـــا، ت ـــار در ذکـــر ی ـــد. معی معـــادل یکدیگـــر ندارن
در جریـــان خـــودش اســـت، نـــه در کل جهـــان اهـــل ســـنت. بدیـــن ترتیـــب 

: افـــراد اصلـــی هـــر جریـــان عبارتنـــد از

۱  ����ن ����

ــر جن�ـــش  ــن؛ )رهبـ ــ� اهلل گولـ (، فتـ ــر ــر مصـ ــی� االزهـ ــد الطیـــب؛ )شـ احمـ
العلمـــای  نهضـــت   عـــام  )رئیـــس  بســـری؛  مصطفـــی  ترکیـــه(،  هزمیـــت 
اندونـــزی(، عبـــداهلل بـــن بیـــه؛ )برجســـته ترین عالـــ� مالکیـــٔه عربســـتان(، 
القـــادری؛ )مه� تریـــن چهـــرٔه مذهبـــی بریلوی هـــای پاکســـتان(. طاهـــر 

۲  ����ن ������

(، صفـــوت  یوســـف القرضـــاوی؛ )رهبـــر معنـــوی اخـــوان المســـلمین مصـــر
(، عطـــاء ابورشـــته؛  ح طیـــف قطبـــی اخـــوان مصـــر حجـــازی؛ )عالـــ� مطـــر

.) )امیـــر حـــزب التحریـــر

۳  ����ن ����

ــتان(،  ــعودی عربسـ ــای سـ ــار علمـ ــ�ت کبـ ــو هیـ ــوزان؛ )عضـ ــ� الفـ صالـ
 ،) مصـــر البانیـــه ی  ســـلفیه  اصلـــی  )چهـــرٔه  الحوینـــی؛  ابواســـحاق 
عبدالرحمـــان عبدالخالـــق؛ )چهـــرٔه اصلـــی ســـلفیه حرکیـــه ی کویـــت(، 
محمدتقـــی عثمانـــی؛ )چهـــرٔه بـــارز دیوبندیـــه ی پاکســـتان(، محمـــد 

عبدالوهـــاب صاحـــب؛ )امیـــر جماعـــت تبلی�ـــی در پاکســـتان(.

۴  ����ن ���دی

ابوبکـــر  اردن(،  القاعـــده ی  معنـــوی  )رهبـــر  المقدســـی؛  ابومحمـــد 
)داعـــش((. شـــام  و  عـــراق  اســـالمی  دولـــت  )امیـــر  الب�ـــدادی؛ 

۵  ����ن �����

هشام الکلبانی؛ )شی� طریقت نقش بندی حقانی(.

۶  �������ن

ــر نایـــک؛ )شـــهیرترین  (، ذاکـ ــر عمـــرو خالـــد؛ )پیشکســـوت مبل�ـــان مصـ
چهـــرٔه اســـالمی شـــبه قـــاره هنـــد(.

ل�ههـــایاندیشـــهای،�ســـتره�شـــکی���و م�ݘ
دینامیـــ���یانـــ�ره�ـــرانم�ه�ـــ�

در ایـــن پژوهـــش، در مـــورد هـــر رهبـــر مذهبـــی شناسایی شـــده در بـــاال، ابتـــدا 
لفه هـــای اندیشـــه ای یعنـــی »بنیاد گرایـــی  جریـــان فکـــری در نســـبت بـــا موݘ
»شـــریعت گرایی- و  »سلفی گرایی-ســـنت گرایی«  -مصلحت گرایـــی«، 

جریـــان  دوم،  مرحلـــٔه  در  می گیـــرد.  قـــرار  بررســـی  مـــورد  طریقت گرایـــی« 
تشـــکیالتی و عوامـــل نفـــوذ او، از جملـــه بدنـــٔه اجتماعـــی و جمعیتـــی متا�ـــر از 
او و میـــزان رشـــد آن، گســـترٔه تشـــکیالتی، قـــدرت سیاســـی، قـــدرت رســـانه ای 
ـــٔه ســـوم، دینامیـــک و رونـــد زمانـــی  ـــی بررســـی می شـــود. در مرحل و قـــدرت مال
رســـیدن وضعیـــت گـــروه بـــه نقطـــه کنونـــی مـــورد مطالعـــه قـــرار می گیـــرد. فهـــ� 
دینامیـــک رفتـــار یـــک جریـــان، مفیدتریـــن ابـــزار بـــرای پیش بینـــی کنش هـــا و 
واکنش هـــای آتـــی آن جریـــان اســـت و زمینـــه را بـــرای آینده پژوهـــی جریانـــات و 

جبهه بندی هـــا در جهـــان اســـالم فراهـــ� می کنـــد. 

     ��� ���ی    

در ا���ـــ�ر دا�ـــ�� ����ـــ�ی ���ـــ� از و���ـــ� ����ن �ـــ�ی ا�ـــ��� در 
ـــ�دی  ـــ�ت را�� ـــ� ����� ـــ�ای ا� ـــ� � ـــ� را����� ـــ�� �� ��ا� ـــ� � ـــ�ن ا� ��
در �ـــ�زه� د������ـــ� ����ـــ� ���ـــ�ری ا�ـــ��� ا�ـــ�ان ���ـــ�. در ا�ـــ� 
��و�ـــ� �ـــ� ��ـــ� آوری ��ـــ� و�ـــ��� از داده �ـــ�، ۱۸ �ـــ� از ر��ـــ�ان 
ـــ� و  ـــ�آورد ���� ـــ�، � ـــ�رد ���� ـــ�ن، � ـــ� ۶ ��� ـــ�� در ��� ـــ� � ـــ� ا� ����

�و����و�ـــ� �ـــ�ار �����ـــ�.

     د���ره� ��و��    

مهـــدی ◂ محمـــد  همـــکاری  بـــا  مرصـــاد  اندیشـــکدٔه  در  مطالعـــه  ایـــن 
تجریشـــی، محمـــد طالئـــی، حمیـــد عظیمـــی، ســـید محمدرضـــا مدرســـی 
ــال  ــدی در سـ ــدن توحیـ ــکدٔه تمـ ــفارش پژوهشـ ــه سـ ــی بـ ــد مالکـ و محمـ

شده اســـت. انجـــام   1394

    �� �����     

ا��� ر���ان: �����ی از ����� ر���� دا���ن ���� ��ارش
در ���ن ا�� ��� (۵۲۰ ����)
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��ورتواهدافپژوهش
منطقـــٔه غـــرب آســـیا در حـــال حاضـــر در معـــرض بحران هـــای متعـــددی 
ــارت های  ــاد خسـ ــه ایجـ ــر بـ ــد منجـ ــا می توانـ ــر یـــک از آن هـ ــه هـ اســـت کـ
گســـترده و اتـــالف منابـــع کشـــورهای منطقـــه شـــود. در ایـــن چارچـــوب، 
ه�ینه هـــای تنـــش و منازعـــٔه احتمالـــی در روابـــط تهـــران و ریـــاض نیـــز 
بســـیار بـــاال خواهد بـــود. البتـــه فراتـــر از روابـــط دوجانبـــٔه عربســـتان بـــا 
ــاد  ــد موجـــب ایجـ ــور می توانـ ــا و سیاســـت های ایـــن کشـ ــران، رفتارهـ ایـ
ت�ییراتـــی در موازنـــٔه قـــدرت و معـــادالت منطقـــه ای بـــه نفـــع قدرت هـــای 

بـــ�رگ و ر�یـــ� صهیونیســـتی شـــود.
ـــران های  ـــی پیش ـــا بررس ـــه ب ـــت ک ـــن اس ـــر ای ـــی پژوهـــش حاض ـــدف اصل ه
اصلـــی شـــکل دهندٔه آینـــدٔه عربســـتان، تصویرهایـــی تـــا حـــد ممکـــن 
 ، کشـــور ایـــن  محتمـــل  آینده هـــای  از  بـــاور  قابـــل  و  واقعـــی  شـــفاف، 
رفتارهـــای آتـــی آن و روابـــط آن بـــا جمهـــوری اســـالمی ایـــران بـــه دســـت آید. 

�وش�ناس�پژوهش
از روش تحلیـــل تا�یـــرات متقابـــل و  بـــا اســـتفاده  ایـــن پژوهـــش  در 
روش ســـناریوپردازی، ســـناریوهای محتمـــل در مـــورد کشـــور عربســـتان 
ســـعودی بـــه دســـت آمده و راهبردهـــای مناســـب ایـــران در صـــورت 

وقـــوع هـــر یـــک از آن هـــا ارائـــه  شده اســـت.

��بستان ن�امسیاس�وخاندانحا�م�ر
ــعودی  ــتان سـ ــه عربسـ ــر بـ ــرب، منحصـ ــان عـ ــه در جهـ ــاهی مطلقـ پادشـ
نیســـت. امـــا آل ســـعود ایـــن نظـــام را بـــا ویژگی هـــای خـــاص و متمایـــزی 
درونـــی کرده اســـت. در قالـــب ایـــن نظـــام و بـــر اســـاس توافـــق اولیـــه 
میـــان محمـــد بـــن عبدالوهـــاب و محمـــد بـــن ســـعود، آل ســـعود زمینـــٔه 
ــ�  ــود فراهـ ــلطٔه خـ ــت سـ ــرزمین های تحـ ــی را در سـ ــد وهابـ ــج عقایـ ترویـ
کـــرده و در مقابـــل، علمـــای وهابـــی نیـــز بـــا تاییـــد حکومـــت، مشـــروعیت 

ــد. ــعودی را تامیـــن می کننـ ــرزمینی دولـــت سـ ــترش سـ ــی گسـ دینـ
بـــا ایـــن حـــال، قـــدرت آل ســـعود بـــه تدریـــج بـــر قـــدرت علمـــای وهابـــی 
پیشـــی گرفـــت و اکنـــون پـــس از حـــدود 200 ســـال،  آل ســـعود بـــه کنشـــگر 
 ، ـــارت دیگـــر ـــه عب اصلـــی عرصـــٔه داخلـــی عربســـتان تبدیـــل شده اســـت. ب
اگـــر چـــه ســـایر بازیگـــران و از جملـــه نهـــاد مذهبـــی )وهابیـــت(، جایـــگاه 
قدرتمنـــدی در عربســـتان ســـعودی دارنـــد، بـــا ایـــن حـــال محوریـــت آل 
ســـعود در تحـــوالت عربســـتان و روابـــط پرتنـــش درون ایـــن خانـــدان 
بـــه ویـــژه بـــر ســـر مکانیســـ� انتقـــال قـــدرت، عنصـــری تعیین کننـــده در 

آینـــدٔه عربســـتان ســـعودی اســـت.

��بستانسع�دی و�عیتوها�یتدر
وهابیـــت یکـــی از پیشـــران های مهـــ� و تا�یرگـــذار بـــر عربســـتان ســـعودی 
بـــه شـــمار مـــی رود. امـــا ایـــن جریـــان کـــه در زمـــان ظهـــور خـــود ایدئولـــوژی 
 واحـــد و یک�ارچـــه ای داشـــت، اکنـــون بـــه لحـــاظ ایدئولو�یـــک، 

ً
نســـبتا

فکـــری و جریانـــی دچـــار چندپارگـــی شده اســـت و وضعیـــت آن بســـیار 
متفـــاوت شده اســـت.

، وهابیـــت در عربســـتان ســـعودی )وهابیـــت ســـلفی(  در حـــال حاضـــر
قـــرارداد.  بررســـی  مـــورد  عمـــده  جریـــان  ســـه  قالـــب  در  می تـــوان  را 
کـــه در پیوســـتگی و  نخســـت وهابیـــت رســـمی یـــا حکومتـــی اســـت 
و  رادیـــکال  وهابیـــت  دوم  اســـت.  حکومـــت  بـــا  تنگاتنـــ�  همـــکاری 
تکفیـــری کـــه منتقـــد و نفـــی کننـــدٔه حکومـــت و خواســـتار برچیـــدن آن بـــا 
رویکـــرد نظامـــی اســـت. ســـوم هـــ� وهابیـــت منتقـــد و اصالح گـــر کـــه در 

بـــروز پیـــدا کرده اســـت. جریان هـــای منتقـــد نوســـلفی ظهـــور و 
عربســـتان  در  رســـمی  وهابیـــت  جایـــگاه  تدریجـــی  تضعیـــف  به رغـــ� 
بـــه تفکـــر وهابـــی و همچنیـــن  و گســـترش مخالفت هـــای معطـــوف 
ــا وهابیـــت  ــای درونـــی در وهابیـــت، امـ افزایـــش انشـــعابات و چالش هـ
ـــی  ـــری ذات ـــعودی و عنص ـــام س ـــای نظ ـــی از پایه ه ـــوان یک ـــه عن ـــان ب همچن
ــا  ــعودی بـ ــام سـ ــ� نظـ ــرد صحیـ ، کارکـ ــر ــارت دیگـ ــه عبـ ــرای آن اســـت. بـ بـ

حـــذف کامـــل وهابیـــت، چنـــدان واقع بینانـــه بـــه نظـــر نمی رســـد.

 آینده� ل�ههاوپ�شرانهایا����ک�دهنده� ��رس�م�ݘ
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راهبردی

�����ــ�  ا��� ���ــ�  ســع�دی   ��بســتان
ا���ــ�  و  ����ــ�  �ــ�  ������ــ�ار  ����ــ� ای 
ــ��ر  ــ� � ــ�ان � ــ��� ا� ــ�ری ا� ــ� ای ��� ــ� و ���� ��
و ل�ههــا م�ݘ ��ر�ــ�  �ــ�  ��و�ــ�  ا�ــ�  در  �ــ� �ود. 
��بســتان آینــده�  پ�شــرانهایا��ــ��ــک� دهنده�
ســع�دی از ���ــ� ��ــ�م ����ــ� و ���ــ�ان ���ــ� �ــ� 
��ــ�رض،  ����ن �ــ�ی  و����ــ�،  ����ــ��ن، 
����� �ــ�ی ا���ــ�دی، ا�����ــ� و �����-ا����ــ� در 
����ــ��ن و �����ــ� ����ــ� ��ر�ــ� ����ــ��ن، 
���ــ��  ��ــ�ر  ا�ــ�  آ��ــ�ه�  �ــ�ای  �ــ��������� 
�� �ــ�ان  �ــ�������،  ا�ــ�  ا�ــ�س  �ــ�  ��ه ا�ــ�. 
ــ�ز��ر  م��ــ�ب و � ــ�� د���ه� آینــده� ــ� � ــ� � ��ر���
�ــ� ����ــ� و ا���ــ� ���ــ�ری ا�ــ��� ا�ــ�ان ��ــ��� 

را ����.
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آ���ه ��و��

��بستان ن�ش��یانهایمعارضدر
در نـــگاه کالن، معارضیـــن یـــا اپوزســـیون ها در عربســـتان را می تـــوان 
کـــرد. بـــه  بـــه دو دســـتٔه عمـــدٔه دینـــی- مذهبـــی و ســـکوالر تقســـی� 
دلیـــل ا�رگـــذاری تفکـــر مذهبـــی در جامعـــٔه عربســـتان، پایـــگاه اجتماعـــی 
گروه هـــا و جریان هـــای غیردینـــی و ســـکوالر همـــواره محـــدود بـــوده و 
ایـــن جریان هـــا قـــدرت چندانـــی بـــرای پیگیـــری مطالبـــات خـــود نداشـــته 

ــد. و ندارنـ
جریـــان  دو  از  می تـــوان  نیـــز  مذهبـــی  دینـــی-  جریان هـــای  میـــان  در 
طرفـــدار  »جریـــان  و  مســـالمت جو«  »جریـــان  گفـــت.  ســـخن  اصلـــی 
«. ایـــن دســـته بندی خـــود قابـــل  کنـــش مســـلحانه بـــرای اعمـــال ت�ییـــر
تقســـی� بـــه جریان هـــا و زیرمجموعه هـــای کوچک تـــر اســـت. داعـــش، 
القاعـــده و حـــزب اهلل حجـــاز زیرمجموعه هـــای اصلـــی جریـــان طرفـــدار 
کنـــش مســـلحانه و جریـــان صحـــوه مه� تریـــن دســـته از جریان هـــای 

اســـت.  مســـالمت جو 
معارضیـــن عربســـتان ســـعودی پیشـــران اصلـــی در تهدیدهـــای امنیـــت 
امنیتـــی  چالش هـــای  می شـــوند.  محســـوب  کشـــور  ایـــن  داخلـــی 
مســـجدالحرام،  اشـــ�ال  ماننـــد  گذشـــته،  ســـال های  در  عربســـتان 
ســـلمان  همچـــون  الصحـــوه  جن�ـــش  علمـــای  آشـــکار  انتقادهـــای 
العـــوده و ســـفرالحوالی، مـــوج خشـــونت های ســـال های 2003 تـــا 2005 و 
ح تـــرور مقامـــات ســـعودی ریشـــه در فعالیت هـــای معارضیـــن  نیـــز طـــر

سیاســـی و نظامـــی دارد.

ن�ـــشپ�شـــرانهایاقت�ـــادی،ا�تما�ـــ�و
��بســـتان آینـــده� ن�ام�-امن�تـــ�در

اقتصـــاد، نقشـــی محـــوری در تعییـــن سیاســـت ها و راهبردهـــای کالن 
ــزار نفـــت  ــد از ابـ ــعی می کنـ ــواره سـ ــور همـ ــتان دارد و ایـــن کشـ عربسـ
ـــتفاده  ـــود اس ـــه ای خ ـــی و منطق ـــداف داخل ـــه اه ـــتیابی ب ـــت دس در جه
نمایـــد. امـــا وابســـتگی بســـیار زیـــاد اقتصـــاد عربســـتان بـــه درآمدهـــای 
نفتـــی، موجـــب می شـــود کـــه نوســـانات قیمـــت نفـــت تکانه هـــای 
ــد  ــان می دهـ ــی ها نشـ ــد. بررسـ ــل کنـ ــاد آن تحمیـ ــر اقتصـ ــنگینی بـ سـ
کـــه کاهـــش پایـــدار قیمـــت نفـــت، اقتصـــاد ســـعودی را دچـــار بی �باتـــی 
کشـــور  ایـــن  ارزی  ذخایـــر  کاهـــش  موجـــب  و  می نمایـــد  رکـــود  و 

می شـــود.
ســـاختار اجتماعـــی عربســـتان برگرفتـــه از فرهنـــ� و ســـاختار قبیلـــه ای 
اســـت و قبایـــل مه� تریـــن نقـــش را در شـــکل دهی بـــه جامعـــه ایفـــا 
می کننـــد. امـــا رفـــاه اقتصـــادی حاصـــل از درآمدهـــای نفتـــی از یـــک ســـو، 
، منجـــر  و فرهنـــ� قبیلـــه ای حاکـــ� بـــر کشـــور عربســـتان از ســـوی دیگـــر
بـــه ایجـــاد یکـــی از پرتناق� تریـــن جوامـــع در ســـط� دنیـــا شـــده اســـت. 
در واقـــع عربســـتان امـــروز جامعـــه ای ســـنتی و قبیلـــه ای اســـت کـــه از 
مدرن تریـــن امکانـــات روز جهـــان بهره منـــد اســـت. بنابرایـــن شـــکاف 
ســـنت و مدرنیســـت� مه� تریـــن مت�یـــری اســـت کـــه تحـــوالت اجتماعـــی 
آینـــدٔه عربســـتان را تحـــت تا�یـــر قـــرار خواهـــد داد و دیـــر یـــا زود شـــاکلٔه 

اجتماعـــی ایـــن کشـــور را دگرگـــون خواهـــد کـــرد.
امنیـــت عربســـتان ســـعودی از گذشـــته تاکنـــون در برابـــر دو دســـته 

عربســـتان  داشته اســـت.  قـــرار  »خارجـــی«  و  »داخلـــی«  کلـــی  چالـــش 
امنیتـــی  ســـازو کارهای  و  دســـتگاه ها  داخلـــی،  چالش هـــای  برابـــر  در 
، ریاســـت اســـتخبارات  خـــود را ارتقـــا بخشـــیده و از طریـــق وزارت کشـــور
چالش هـــای  منکـــر  از  نهـــی  و  معـــروف  بـــه  امـــر  هی�ـــت  و  عمومـــی 
برآمـــده از اپوزســـیون و جامعـــه را کنتـــرل نموده اســـت. البتـــه وضعیـــت 
 پیچیـــده اســـت و امـــکان بـــروز 

ً
اپوزســـیون داخلـــی عربســـتان نســـبتا

ــر تهدیدهـــای خارجـــی  تحـــوالت جـــدی در آینـــدٔه نزدیـــک را دارد. در برابـ
نیـــز عربســـتان از یـــک ســـو، بـــه ائتالف ســـازی در ســـط� منطقـــه ای و 
، امنیـــت خـــود را بـــه حمایـــت  بین المللـــی پرداختـــه و از ســـوی دیگـــر
آمریـــکا گـــره زده اســـت. بنابرایـــن اگـــر چـــه عربســـتان در بعـــد نظامـــی 
در حـــال افـــ�ودن تســـلیحات پیشـــرفته اســـت، امـــا در ســـایٔه حمایـــت 
 ارتـــش عربســـتان بـــه یـــک نیـــروی نظامـــی کارآمـــد تبدیـــل 

ً
آمریـــکا، نهایتـــا
نخواهد شـــد.

ل�ههـــای�ا�یر�ـــ�ار مســـا��،�ویکردهـــاوم�ݘ
سیاســـتخار�ـــ���بســـتان �ـــر

رویکردهـــای  کنـــار  در  عربســـتان  خارجـــی  سیاســـت  رویکردهـــای 
سیاســـت داخلـــی آن نقـــش بســـیار مهمـــی را در شـــکل دهی آینـــدٔه ایـــن 
ــتان  ــی عربسـ ــت خارجـ ــر سیاسـ ــذار بـ ــای تا�یرگـ لفه هـ ــد. موݘ ــور دارنـ کشـ
را می تـــوان در ســـه ســـط� داخلـــی، منطقـــه ای و بین المللـــی بررســـی 
لفه هایـــی چـــون نظـــام سیاســـی پادشـــاهی  نمـــود. در ســـط� داخلـــی، موݘ
مطلقـــه، اقتصـــاد عربســـتان و ایدئولـــوژی وهابـــی تا�یرگـــذار هســـتند. 
لفه هـــای تا�یرگـــذار ســـط� منطقـــه ای نیـــز بحران هـــای منطقـــه ای،  موݘ
ریـــز  دموکراســـی خواهی،  جن�ش هـــای  غـــرب،  و  ایـــران  روابـــط  آینـــدٔه 
بازیگـــران یاغـــی، مســـئلٔه فلســـطین و منازعـــٔه فلسطینی-صهیونیســـتی 
می باشـــند. در ســـط� بین المللـــی نیـــز جابجایـــی �قـــل اقتصـــاد جهانـــی 

و ت�ییـــر نـــگاه آمریـــکا بـــه منطقـــٔه غـــرب آســـیا تا�یرگـــذار اســـت.

     ��� ���ی    

آ��ـــ�ه�  �ـــ�� د���ه�  ا��ـــ�  ���ـــ�ان ��ی  و  ��� �ـــ�  ��ݘ ��ر�ـــ� 
����ـــ��ن �ـــ��دی ��ـــ�ن �� د�ـــ� �ـــ� ����ـــ��ن �ـــ� ��ـــ�ان ��ـــ�ری 
�����ـــ�  و  ����ـــ�  ���ـــ�  ��ـــ���  ����� �� �ـــ�د،  �ـــ���  و  �ـــ�ص 
ا�ـــ� �ـــ� �� ��ا�ـــ� آ��ـــ�ه� ا�ـــ� ��ـــ�ر را �ـــ� ���ـــ� ای ���ـــ�وت ر�ـــ� 
���ـــ�. �� �ـــ�وه، ����ـــ��ن آ��د�ـــ� ��ـــ��ر ����ـــ� �ـــ�ای �ـــ�وز و ارا�ـــ�� 
����� �ـــ�ز���� دارد �ـــ� �� ��ا�ـــ� ���ـــ�ت ����ـــ� �ـــ�ای ����ـــ� و 

�ـــ� دا��� ���ـــ�. ا�ـــ�ان در  ���ـــ�ری ا�ـــ��� 

     د���ره� ��و��    

سســـٔه افـــق آینـــده پژوهـــی راهبـــردی در ســـال ◂  ایـــن مطالعـــه در موݘ
1394 انجـــام شـــده اســـت.

    �� �����     

آ���ه ��و�� ������ن ���دی (۲۸ ����)��ارش
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��و�� را���د

��ورتواهدافپژوهش
بـــر اســـاس یـــک نگـــرش ســـنتی در ایـــران، دولـــت ســـعودی نـــه بـــه عنـــوان 
ــکا  ــه ای آمریـ ــل منطقـ ــک عامـ ــوان یـ ــه عنـ ــه بـ ــتقل، بلکـ ــی مسـ موجودیتـ
محســـوب می شـــود. علـــت غلبـــٔه ایـــن نگـــرش در ایـــران، رایـــج بـــودن 
رویکـــرد ژئوپلتیـــک در فهـــ� معـــادالت منطقـــه اســـت. در ایـــن رویکـــرد کـــه 
بنیـــاد دانش هـــای دفاعـــی بـــر آن اســـت، ج�رافیـــای سیاســـی کشـــورها در 

نظـــر گرفته می شـــود، امـــا عناصـــر قـــدرت ســـیال و فـــرار مـــورد توجـــه قـــرار 
نمی گیـــرد. ایـــن در حالـــی اســـت کـــه دو عنصـــر قـــدرت کشـــورهای حاشـــیٔه 
ـــی  ـــای ج�رافیای ـــانی از مرزه ـــه آس ـــن«، ب « و »دی ـــی »دالر ـــارس، یعن ـــج ف خلی
ایـــن  نیســـت.  تحلیـــل  قابـــل  ژئوپلتیـــک  ادبیـــات  در  و  می کنـــد  عبـــور 
ــدف از  ــود. هـ ــل نمـ ــوان تحلیـ ــی می تـ ــاد سیاسـ ــوزٔه اقتصـ ــر را در حـ عناصـ
ـــران در  ـــا ای ـــل ب ـــرای تقاب ـــتان ب ـــای عربس ـــناخت راهبرده ـــش ش ـــن پژوه ای

حـــوزٔه اقتصـــاد سیاســـی اســـت. 

ا�رانو��رایهمکا�ی نا���ر ؛اقت�ادسیاس�م�ا��ه� ���نار��ر مسیر
خ�ی�فارس

را���د��ی ������ �� �����ات دو�� 
���دی در ��زه� ا����د �����

اندیشکده
 مرصاد

 �ــ� از �ــ�گ ��ــ� ��ــ�ا�، ��ــ�ن �� د�ــ� �ــ� 
ً
�ــ� �ــ�ف د�ــ���ه ���ــ�م در ا�ــ�ان، �ــ�ا�� ���ــ�د، ����ــ�

آم�یــکا �ــ�ای ا�ــ�ان ����ــ� ��ه ا�ــ�. ا�ــ���ده� ����ــ��ن از قیمــت دو�ــ� �ــ��دی �ــ� ��دیــدیمســت��از
ن�ــت �ــ�ای ��بــه زدنبــهاقت�ــادا�ــران ����ــ� ای از ا�ــ� ���ــ�ع ا�ــ�. ��ا�ــ� ا�ــ�ان ازاخــ�انالمســ�مینم�ــر و ��ــ� 
����ــ�� ��ــ�� ا�ــ�ان از�ن�ــشحمــاس ���ــ� در اقت�ــادسیاســ� ار����ــ�ت ا�ــ� ��وه �ــ� �ــ� ����ــ��ن و دو�� �ــ�ی 
����ــ� دارد. �ــ� ��ــ� �� ر�ــ� �زم ا�ــ� ا�ــ�ان �و��ــ�د �ــ�د را در �����ــ� �ــ� ���ــ�� ����� ���ــ�� �� ����ــ� و را���د���� 

و��ه ��ای آن ا���ذ ���.

  |  ����� ����     
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اقت�ادسیاس�است��ل��بستانو��رای
آم�یکا همکا�یخ�ی�فارساز

مــورد  دو  در  را  آمریــکا  از  آن  خلیجــی  متحــدان  و  عربســتان  اســتقالل 
ماجــرای  بــه  مربــوط  اول  مــورد  مشــاهده  نمــود.  می تــوان  خوبــی  بــه 
ر�ی� هــای  زمانــی  انــدک  در  آمریــکا  زمــان  آن  در  اســت.  عربــی«  »بهــار 
ه� پیمانــش را در شــمال آفریقــا تنهــا گذاشــت. امــا خلیجی هــا بــا ه�ینــٔه 
چنــد ده میلیــارد دالری در طــی دو ســال، توانســتند سیاســت های مــورد 

آنجــا پیاده ســازی کننــد.  نظــر خــود را در 
مـــورد دوم نیـــز برجـــام بـــود. ســـعودی ها در مـــورد برجـــام تصمیـــ� 
ایـــن فشـــار  ایـــران،  بـــر  آمریـــکا  کاهـــش فشـــار  در صـــورت  گرفتنـــد 
بدیـــن  نماینـــد.  جایگ�یـــن  نفـــت  قیمـــت  از  ابـــزاری  اســـتفادٔه  بـــا  را 
توســـط  نفـــت  بـــازار  اشـــباع  بـــا   1397 ســـال  مـــاه  تیـــر  در  ترتیـــب، 
ـــتان  ـــدف عربس ـــرد. ه ـــقوط ک ـــل دالر س ـــت چه ـــت نف ـــعودی ها، قیم س
از ایـــن اقـــدام، کاهـــش درآمدهـــای نفتـــی ایـــران و ایجـــاد فشـــار بـــه 
دولـــت ایـــران بـــود. عربســـتان ایـــن کار را قبـــال در ســـال 19۸5 بـــرای 
ضربـــه زدن بـــه شـــوروی نیـــز انجام داده بـــود. در آن ســـال عربســـتان 
تولیـــد نفـــت خـــود را چهـــار برابـــر کـــرد و بـــه تبـــع آن، قیمت هـــا یـــک 
ــورد  ــدف مـ ــید و هـ ــوروی فرو پاشـ ــد، شـ ــال بعـ ــار سـ ــد. چهـ ــارم شـ چهـ
نظـــر ســـعودی ها و آمریکایی هـــا محقـــق شـــد. امـــا شـــواهد نشـــان 
می دهـــد کـــه ایـــن بـــار عربســـتان بـــا تعریفـــی مســـتقل از منافـــع خـــود 
ــکا  ــرای آمریـ ــی بـ ــد حتـ ــدام او می توانـ ــت و اقـ ــازی شده اسـ ــن بـ وارد ایـ

ه�ینـــه ایجـــاد کنـــد. 
جبهــٔه عربســتان و دولت هــای خلیــج، بــا اتــکا بــه حــدود 1٫5 تریلیــون 
دالر تولیــد ناخالــ� داخلــی خــود، حتــی تالش هایــی را بــرای ا�رگــذاری 
آن هــا  آمریــکا و اروپــا نیــز شــروع کرده انــد. البتــه  بــر سیاســت خارجــی 
شــاید نتواننــد در تعییــن سیاســت های جهانــی ه� پیمانــان غربــی خــود 
تا�یر گــذار باشــند، امــا دســت ک� در حــوزٔه مســائل منطقــه ای، بــه تعریفــی 

از منافــع و اهــداف دســت یافته اند. مســتقل 

و اخ�انالمس�مین  رفتار سیاس� اقت�اد  
�ن�شحماس�یندوق���ا�ران�-سع�دی

جدایــی اخوان المســلمین از ایــران در تعامــالت اقتصــادی آن بــا عربســتان 
و دولت هــای خلیجــی ریشــه دارد. ســران اخــوان اذعــان دارنــد کــه عــدم 
تمایــل اخــوان بــرای تقویــت روابــط بــا ایــران بــه دلیــل ا�ــر حتمــی آن در 
کلیــدی فعــال  از مهره هــای  اســت. بســیاری  بــا عربســتان  روابــط  قطــع 
اخوان المســلمین  تشــکیالت  اجتماعــی  و  اقتصــادی  عرصه هــای  در 
ــه  ــا ایــران در هــر عرصــه ای منجــر ب ــه تعامــل ب تصریــ� می کننــد کــه هرگون
محدودیــت کامــل فعالیت هــا در بســتر عظیــ� و راهبــردی حاشــیٔه خلیــج 
فــارس خواهد شــد. بنابرایــن وابســتگی راهبــردی اخــوان بــه عربســتان و 
ــه ایــران  ســایر دولت هــای خلیــج فــارس، مانــع اصلــی نزدیــک شــدن آن ب

اســت.
در مـــورد جن�ـــش حمـــاس - کـــه شـــاخه ای از اخـــوان محســـوب می شـــود 
جن�ش هـــای  اکثـــر  خـــالف  بـــر  البتـــه  اســـت.  مشـــابه  اوضـــاع  نیـــز   -
در  اخـــوان  شـــکل گیری  در  ت�سیســـی  نقـــش  عربســـتان  اخوانـــی، 
ابتدایـــی  گام هـــای  داشته اســـت.  حمـــاس(  )جن�ـــش  فلســـطین 

ســـیس اخـــوان در اراضـــی فلســـطینی حاصـــل تالش هـــای شـــیخی 
ݘ
تا

سلفی مشـــرب بـــه نـــام ســـلی� شـــراب بـــود. وی بـــه اتـــکای روابطـــی 
کـــه بـــا نخبـــگان سیاســـی و اقتصـــادی حاضـــر در عربســـتان داشـــت 
بـــا جلـــب حمایـــت قدرتمنـــد آنـــان موفـــق شـــد در دهـــه 70 میـــالدی 
ســـازمان خیریـــه ای بـــه نـــام »المجمع االســـالمی« را تشـــکیل دهد. ایـــن 
ســـازمان در همـــان زمـــان تبدیـــل بـــه قدرتمندتریـــن ســـازمان خیریـــٔه 
ـــش  ـــیس جن� س

ݘ
ـــی تا ـــاخت های اجتماع ـــد و زیرس ـــطین ش ـــل فلس داخ

شـــخصیت های  دیگـــر  و  شـــراب  نقـــش  کـــرد.  فراهـــ�  را  حمـــاس 
ســـبب  اســـالمی،  مجمـــع  در  حاضـــر  کلیـــدی  ســـعودی  فلســـطینی- 
مالـــی  و  ســـاختاری  فکـــری،  پیونـــد  امـــر  بـــدو  همـــان  از  کـــه  شـــد 
منحصربه فـــردی میـــان ایـــن شـــاخٔه اخـــوان و عربســـتان برقـــرار شـــود. 
عربســـتان و شـــورای همـــکاری خلیـــج فـــارس تـــا مدت هـــا اصلی  تریـــن 
ــورد  ــن مـ ــن در ایـ ــد. بنابرایـ ــاس بودنـ ــی حمـ ــع مالـ ــن منبـ و کلیدی تریـ
، تعامـــالت ایـــران و جن�ـــش حمـــاس تحـــت تا�یـــر روابـــط اقتصـــادی  نیـــز

ــت. ــتان اسـ ــا عربسـ بـ

راه�ردهاوپ�شن�ادها
و  عربســتان  مســئلٔه  بــا  ایــران  بهتــر  رویارویــی  بــرای  می رســد  نظــر  بــه 
شــورای همــکاری خلیــج فــارس الزم اســت ســاختار تصمی� گیــری و اقــدام 
در ایــن حــوزه انســجام بیشــتری پیــدا کنــد. بــه عــالوه، قــرارگاه تصمی� گیــر 
در ایــن حــوزه بایــد اواًل قــادر بــه طراحــی ســناریوهای اقتصــادی بــوده 
غیرمســل�  و  ایدئولو�یــک  بازیگــران  بــا  تعامــل  مهارت هــای   

ً
�انیــا و 

داشته باشــد. روبــرو  جبهــٔه  قلمروهــای  درون  را  فرودولتــی 

     ��� ���ی    

����ــ��ن در �ــ�ل ���ــ� در ����ــ� �ــ� ��ــ�ان ��� �ــ�ی ���ــ� 
ــ�  ــ� آ���ــ��، ا�ــ� ��ــ��� از آن ��ــ� �� ��ــ�. �و���و�ــ� ����ــ��ن � �
ا�ــ�ان در �ــ�زه� ا���ــ�د ����ــ� ��ــ� از ���د�ــ�ی ا�ــ� ا�ــ���ل 
����ــ�  ا��ا�ــ�  �ــ�ای  ����ــ��ن  ������ ��ــ�ی  ا�ــ�.  ��ــ�  و  رای 
آ�ــ�ن  ����ــ�  �ــ�ای  آن،  ���ــ� ���ــ� ����ــ�  ����ــ�  ��ــ� و در 
درآ���ــ�ی ا�زی ا�ــ�ان ��ــ� از ���د�ــ� ا�ــ� ����ــ� ا�ــ�. ����ــ�� 
و  ا�ــ�ان  ��ــ�  ����ــ�  ا��ــ�د  در  �� �ــ�ان  را  �و���و�ــ�  ا�ــ�  د��ــ� 
��ــ�س  و  ا��ان ا���ــ����  ����ــ�  �ــّ��  ا�ــ�م ��ای  ��وه �ــ�ی 
����ــ�  ����ــ��ن  از  را��ــ�دی  و  ���ــ�  ��ــ�  د����ــ�  ��ــ�  �ــ� 
ــ�رای  ــ��ن و � ــ�ر ���� ــ� ر�� ــ���� و ���� ــ�ای � ــ� � ــ�د. �����ا� ��
ــ�  ــ� را � ــ� ��� ــ� ا� ــ� ���� ــ�ان ��� ــ� ا� ــ�رس در ��ا� ــ� � ــ��ری ��� ��

آ���ــ�� �ــ�رد ��ر�ــ� �ــ�ار داد. �ــ�رت ��ــ��� از 

     د���ره� ��و��    

بــا همــکاری حمیــد عظیمــی در ◂ ایــن مطالعــه در اندیشــکدٔه مرصــاد 
شده اســت.  انجــام   1397 ســال 

    �� �����     

؛ ا����د ����� ��ا���� ������ ا��ان و ��ارش ���� �� ���ر��ر
��رای ����ری ���� ��رس (۴۴ ����)
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��ا�� ا��� و ��ل

��ورتواهدافپژوهش
آنچــه امــروز موجــب تفــاوت و امتیــاز جمهــوری اســالمی ایــران از دیگــر 
ســبک  ارائــٔه  بــرای  نظــام  ایــن  تــالش  شده اســت،  جهــان  کشــورهای 

جدیــدی از زندگــی، حکومــت و حکمرانــی بــر مبنــای آموزه هــای اســالم 
حکمرانــی  الگــوی  مفهومــی  تبییــن  پژوهــش،  ایــن  از  هــدف  اســت. 
اســالمی و ابعــاد و حوزه هــای آن بــر اســاس مطلوبیت هــا و خواســت های 

اســالم اســت.

�وشپژوهش
در ایــن پژوهــش از روش تحقیــق توصیفــی بــرای توصیــف مشــخصه های 
حکمرانــی استفاده شده اســت. بــرای جمــع آوری اطالعــات، روش مطالعــٔه 
احادیــ�  و  کریــ�  قــرآن  تفســیر  متقــن  روش هــای  و  مــدارک  و  اســناد 
اهــل بیــت )ع( بــه کار گرفته شده اســت. اعتبارســنجی شــاخصه ها نیــز 
بــا عرضــٔه آن هــا بــه قــرآن کریــ� و روایــات و دیدگاه هــای اندیشــمندان 

گذشــته و معاصــر شــیعه انجــام شده اســت.

و �یســت�حکمرانــ�اســ�م�ودولــتمعیــار
مردمســا��یدینــ� آنبــان��یــه� راب�ــه�

منظــور از »حکمرانــی اســ�می« شــیوه حکومتــی اســت کــه در آن ابعــاد 
روابــط بیــن حکومــت و مــردم، تعامــل اجــزای تشــکیل دهندٔه حکومــت 
قوانیــن  سیاســت ها،  و  اهــداف  در  حکومت هــا،  ســایر  بــا  آن  رابطــٔه  و 
اســاس  بــر  ارزیابــی  و  نظــارت  و  اجــرا  و  برنامه ریــزی  خط مشــی ها،  و 
مبانــی، اصــول و روش هــای اســ�می تنظیــ� می گــردد. در ایــن چارچــوب، 
تشــکی�ت اداری کــه بــا نرم ا�ــزار حکمرانــی اســ�می بــه ســاماندهی امــور 
ایــن  در  نامیــده  می شــود.  معیــار«  »دولــت  می پــردازد،  مــردم  عمومــی 
پژوهــش، نظریــٔه مردم ســاالری دینــی بــه عنــوان اصــل موضوعــه بــرای 

قرارگرفته اســت.  اســتفاده  مــورد  اســالمی  حکمرانــی  الگــوی  طراحــی 
بــر اســاس تعریــف فــوق، هــدف حکمرانــی اســالمی را می تــوان زمینه ســازی 
بــرای توســعه و تعمیــق عقالنیــت تهذیب یافتــه، اخــالق و معنویت گرایــی 
دینــی، و رشــد، تعالــی و ســعادت انســان و همچنیــن گســترش برخــورداری 
آزاد و کریمانــه دانســت. بــر  از زندگــی بــا نشــاط، ایمــن، ســال�، عادالنــه، 
ایــن مبنــا، از آنجــا کــه مفاهیــ� و آموزه هــای اســالمی بــا فطــرت انســانی 
بــرای ادیــان و مذاهــب دیگــر نیــز  ایــن الگــو می توانــد  هماهنگــی دارد، 
کارآیــی داشته باشــد. بنابرایــن، الگــوی حکمرانــی اســالمی را می تــوان بــه 
عنــوان بدیــل برتــر مــدل حکمرانــی خــوب در نظــر گرفــت. ایــن الگــو از همــٔه 
تجــارب بشــری بــرای بهینه ســازی نظــام خــود بهــره  گرفتــه و تکنولــوژی و 
ــره را  ــنجد؛ س ــی می س ــل و وح ــار عق ــا معی ــانی را ب ــوع انس ــای مصن روش ه
ــوری  ــر تقوامح ــی ب ــدی مبتن ــتگاه جدی ــخی� داده، و در دس ــره تش از ناس

جایابــی می کنــد و در نهایــت کارکــرد ویــژٔه آن را بازتعریــف می نمایــد.

ل�هها،ا��لو�اخ�هایاساس�حکمران� �راح�و����نم�ݘ
اس�م�ودولتمعیار

���    ��ی ا���� ����ا�� ا���� ��ا�� ا��� و ��ݘ
مرکز بررسی های 

استراتژیک ریاست 
جمهوری

������ر           ��� ر����             �وح ا� د�����           ���داد 

ال�ــ�یحکمرانــ�اســ�م�، �ــ��ه� �����ــ� 
و  ا�ــ�ل  ����ــ�،  ا�ــ�س  �ــ�  �ــ�  ا�ــ� 
و  ������� �ــ�  �ــ�  ���ــ�  و  ا�ــ���  �وش �ــ�ی 
ا�ــ�  ��ه ا�ــ�.  ح ��ــ�ی  �� ا�ــ�م  ��ا�ــ� ��ی 
مردم ســا��یدینــ� ��ا�ــ�  ا��ــ� �ــ� �ــ� ���ــ�ین��یــه�
��ه ا�ــ�، ����ــ� ���ــ� �ــ�ای �ــ�ل «حکمرانــ�خــ�ب» 
���ــ�ب �� �ــ�د و �� ��ا�ــ� �ــ�ای اد�ــ�ن و ��ا�ــ� 
��� �ــ�، ا�ــ�ل  �����ــ�ن �ــ�رد ا�ــ���ده �ــ�ار ��ــ�د. ��ݘ
و �ــ��� ��ی ����ا�ــ� ا�ــ��� در ��ر�ــ�ب �ــ� 
«�وابــ� مــردم»،  و حک�مــت «�وابــ� ا��ــ�  را��ــ�� 
و اقت�ــادی سیاســ�، �ر�ههــای بــا حک�مــت
فرهن�ــ�» و «ن�ــامادا�یو�وابــ�ا�ــ�ایحک�مــت» 

���� ��ا�� و ����� ا��.
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��ا�� ا��� و ��ل

ل�ههاوا��لحکمران�اس�م� م�ݘ
ســه  در  می تــوان  را  اســالمی  حکمرانــی  شــاخ� های  و  اصــول  اهــداف، 
لفــٔه اصلــی »روابــط حکومــت و مــردم«، »روابــط حکومــت بــا عرصه هــای  موݘ
سیاســی، اقتصــادی و فرهنگــی« و »نظــام اداری و روابــط اجــزای حکومــت« 

تبییــن نمــود. 

���� اول: �وا�� ����� و ��دم   ��ݘ
لفـــٔه روابـــط حکومـــت و مـــردم، شـــامل  اهـــداف حکمرانـــی اســـالمی در موݘ
مشـــاوره های  و  آرا  نظـــرات،  از  اســـتفاده  و  مشـــارکت  حداکثرســـازی 
و  تصمی� ســـازی  حـــوزٔه  در  نخبـــگان  و  مردمـــی  نهادهـــای  مـــردم، 
تصمی� گیـــری، همچنیـــن ایجـــاد شـــرایط امـــر بـــه معـــروف و نهـــی از 
منکـــر توســـط مـــردم و نهادهـــای مردمـــی در حـــوزٔه نظـــارت و کنتـــرل 
فعالیت هـــا و عملکـــرد حکومـــت می شـــود کـــه در نهایـــت منجـــر بـــه 
ارتقـــای ســـط� عملکـــردی حکومـــت، کاهـــش فســـاد، افزایـــش اعتمـــاد 
مردمـــی و مشـــروعیت بخشـــی بـــه نظـــام می گـــردد. اصـــول حاکـــ� بـــر 

: روابـــط حکومـــت و مـــردم در حکمرانـــی اســـالمی عبارتنـــد از
ــی و خیرخواهــی و مهــرورزی حکومــت  ▪ اصــل حاکمیــت رابطــٔه رحمان

نســبت بــه مــردم؛

اصل رعایت منافع عمومی؛ ▪

اصل رعایت افکار و رضایت عمومی؛ ▪

اصل مشارکت عمومی؛ ▪

؛ ▪ اصل اصالح و نظارت همگانی؛ امر به معروف و نهی از منکر

اصل وفاداری و رابطٔه مسئوالنٔه مردم نسبت به حکومت؛ ▪

اصل شفافیت، اطالع رسانی و پاس� گویی. ▪

���� دوم: �وا�� ����� �� ���� ��ی ����ـ�،    ��ݘ
ا����دی و ������

روابــط  تنظیــ�  شــامل  لفــه،  موݘ ایــن  در  اســالمی  حکمرانــی  اهــداف 
حفــ�   ، یکدیگــر بــا  فرهنگــی  اقتصــادی،  سیاســی،  مختلــف  حوزه هــای 
بخش هــای  ه� افزایــی  و  توســعه  و  نظــام  درونــی  انســجام  و  کلیــت 
عرصه هــای  بــا  حکومــت  روابــط  بــر  حاکــ�  اصــول  اســت.  آن  مختلــف 

: از عبارتنــد  اســالمی  حکمرانــی  در  فرهنگــی  و  اقتصــادی  سیاســی، 
اصــل ج�ان شــمول در همــۀ حوزه هــا: اصــل وحــدت، هماهنگــی و  ▪

ه� افزایــی؛

حــوزۀ سیاســت: اصــل امنیــت ملــی، اصــل وفــای بــه عهــد و پیمــان،  ▪
، اصــل  اصــل ه� زیســتی مســالمت آمیز و مقابلــٔه عادالنــه بــا تجــاوز

رســالت جهانــی و حمایــت از حق طلبــی، اصــل نفــی ســلطه؛

اصــل  ▪ محرومیــن،  بــه  توجــه  و  فقرزدایــی  اصــل  اقت�ــاد:  حــوزۀ 
توســعه گرایی؛ اصــل  و  تولید گرایــی 

حوزۀ �رهن�: اصل مسئولیت تربیتی و علمی. ▪

���� ��م: ���م اداری و �وا�� ا��ای �����   ��ݘ
لفــٔه نظــام اداری و روابط اجزای حکومت،  اهــداف حکمرانــی اســالمی در موݘ
شــامل افزایــش بهــره ورِی )کارایــی و ا�ربخشــی( عقالنیت محــور در نظــام 
نخبــگان  جابه جایــی  و  شایسته ســاالری  طریــق  از  اداری-مدیریتــی 
مشــارکت،  عقالنیــت،  و  اخــالق  اســاس  بــر  مهــ�  ایــن  کــه  اســت؛ 
و  کالن  سیاســت گذاری  حوزه هــای  در  و  تخص� محــوری،  و  مشــورت 
بخشــی بــر اســاس نظــارت، اصــالح و پاالیــش درونــی، مبــارزه بــا فســاد 
اصــول  می پذیــرد.  صــورت  اداری  نظــام  پاســ� گویی  و  ،مشــتری مداری 
بــر نظــام اداری و روابــط اجــزای حکومــت در حکمرانــی اســالمی  حاکــ� 

 : از عبارتنــد 
حوزۀ سیاست گ�اری و قانون گ�اری: اصل شورا و مشورت؛ ▪

حــوزۀ روابــ� قــوا: اصــل وحــدت، هماهنگــی و ه� افزایــی، اصــل تعدیــل  ▪
قــدرت؛ تفکیــک وظایــف قــوا و ارکان نظــام و نظــارت آنهــا بــر یکدیگر؛

دین شــناس،  ▪ فقیــه  ولــی  رهبــری  اصــل  انســانی:  نیــروی  حــوزۀ 
اصــل  و  به ســازی  و  رشــد  ؛  ذکــر اصــل  شایسته ســاالری،  اصــل 

خدمت گــزاری؛ و  مســئولیت پذیری 

ــرل: اصــل نظــارت آشــکار و پنهــان، اصــل نظــارت  ▪ ــارت و کنت ــوزۀ نظ ح
ــب؛ ــورد و واکنــش مناس ــل برخ ــی، اص مردم

حــوزۀ �رهنــ� ســازمانی: اصــل فرهنــ� قانون مــداری، اصــل فرهنــ�  ▪
جهــاد و شــهادت طلبی؛

حوزۀ مناب� مالی: اصل بهره وری و سالمت مالی؛ ▪

حــوزۀ �ســادزدایی: اصــل مبــارزٔه همه جانبــه بــا فســاد؛ در دو بعــد  ▪
نظــری و عملــی و در ســاحت های سیاســی، اقتصــادی و اجتماعــی 

و اصــل ســالمت، قاطعیــت و اســتقالل نظــام قضائــی.

شــاخ� های  فــوق،  لفه هــای  موݘ از  یــک  هــر  بــرای  مطالعــه  ایــن  در 
در  آن هــا  همــٔه  ذکــر  کــه  شده اســت  معرفــی   و  طراحــی  نیــز  گوناگونــی 

نیســت. نوشــتار  ایــن  حوصلــٔه 

     ��� ���ی    

ا��ــ�  و��ــ�  ا��ــ�ل  و  �����ــ��  و  اداره،  �ــ��ه�  ا�ــ���  ����ا�ــ� 
��ــ��  ��ݘ �ــ�  دارای  ا�ــ���  ����ا�ــ�  ا�ــ�.  ا�ــ���  دو�ــ�  ���ــ� 
���� �ــ�ی  �ــ�  ����ــ�  «�وا�ــ�  �ــ�دم»،  و  ����ــ�  «�وا�ــ�  ا��ــ� 
����ــ�، ا���ــ�دی و �����ــ�» و «��ــ�م اداری و �وا�ــ� ا�ــ�ای ����ــ�» 
��� �ــ�، ����ا�ــ� ا�ــ��� دارای اهــداف،  ا�ــ�. در �ــ� �ــ� از ا�ــ� ��ݘ
اصــول و شــاخص ���� ا�ــ� �ــ� آن را �ــ� ��ــ�ان �ــ� ا��ــ�ی ���ــ� و 

����ــ� �� ����ــ�. ا�ــ�ا  ���ــ� 

     د���ره� ��و��     

ایــن مطالعــه در مرکــز بررســی های اســتراتژیک ریاســت جمهــوری بــا ◂
همــکاری حســن رضایــی، روح اهلل دهقانــی و مهــرداد کیان�ــور در ســال 

شده اســت.  انجــام   1390

    �� �����     

از ����ا�� ا���� �� دو�� ����ر (۲۳۷ ����)��ارش
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������ ������

��ورتواهدافپژوهش
شـــفافیت یکـــی از راهبردهـــای اصولـــی بـــرای پیشـــگیری از فســـاد و مســـئلٔه 
ــد  ــا کمـــک می کنـ ــفافیت در پارلمان هـ ــود شـ ــت. وجـ ــع اسـ ــارض منافـ تعـ
کـــه مـــردم از عملکـــرد نماینـــدگان خـــود مطلـــع شـــوند و نماینـــدگان نیـــز 
نســـبت بـــه مـــردم پاســـخگو باشـــند. هـــدف از ایـــن پژوهـــش بررســـی 
ـــه  ـــان، ب ـــای جه ـــدگان در پارلمان ه ـــازی آرای نماین ـــای شفاف س مکانیزم ه
عنـــوان یکـــی از شـــاخ� های اساســـی شـــفافیت عملکـــرد نماینـــدگان 
در پارلمـــان، جهـــت بهره بـــرداری بـــرای ایجـــاد شـــفافیت آرا در مجلـــس 

شـــورای اســـالمی اســـت.

��افیت�ارلمان��یست؟
و  سیاســـی  شـــفافیت  زیرشـــاخه های  از  یکـــی  پارلمانـــی  شـــفافیت 
ذاتـــی  حـــق  تحقـــق  بـــر  عـــالوه  پارلمانـــی  شـــفافیت  اســـت.  حاکمیتـــی 
گاهـــی و نظـــارت بـــر کارگـــزاران حکومتـــی، ســـبب افزایـــش  آ مـــردم در 
اعتمـــاد مـــردم بـــه ایـــن نهـــاد و در نتیجـــه افزایـــش مشـــارکت مـــردم 
ــا شـــفاف  ــه پارلمـــان می شـــود. بـ ــام وظایـــف پارلمانـــی و کمـــک بـ در انجـ
نماینـــدٔه  بـــه  مربـــوط  اطالعـــات  می تواننـــد  مـــردم  پارلمان هـــا  شـــدن 
ــوط  ــات مربـ ــان و صفحـ ــه پارلمـ ــوط بـ ــمی مربـ ــایت های رسـ ــود را از سـ خـ
بـــه نماینـــدگان دریافـــت کننـــد. ایـــن اطالعـــات شـــامل عملکـــرد فـــردی 
ســـایر  و  نظارتـــی  حـــوزٔه  علنـــی،  صحـــن  کمیســـیون ها،  نماینـــدگان، 
شـــفافیت  جهانـــی  بیانیـــٔه  اســـت.  پارلمـــان  بـــا  مرتبـــط  بخش هـــای 
پارلمانـــی در ســـال 2012 اعـــالم شـــد و ه� اکنـــون بـــه امضـــای بیـــش از 140 

رسیده اســـت. جهـــان  کشـــور   75 در  ســـازمان 

��افیت�ارلمان� اهمیت��افیتآرادر
بــا وجــود اینکــه بیــش از 100 شــاخ� بــرای شــفافیت پارلمانی وجــود دارد، 
امــا در ایــن میــان »شــفافیت آرا« کــه یکــی از ابعــاد شــفافیت عملکــرد 
فــردی نماینــدگان اســت، اهمیــت ویــژه ای دارد. چــرا کــه رای نماینــده 
ح هــا و لوایــ� و تاییــد یــا رد صالحیت هــا، نتیجــٔه نهایــی و خروجــی  بــه طر
آن خاصیــت  و شــفاف شــدن  اســت  او  نمایندگــی  تمامــی تالش هــای 

اهرمــی نســبت بــه ســایر شــاخ� ها دارد. 

����یات�ش�رهادر��افیتآراینمایند�ان
�ارلمان

در تعداد قابل توجهی از کشورهای جهان، شفافیت آرای نمایندگان یک 
اصـل اولیـه و بدیهـی محسـوب می شـود و عـدم شـفافیت آرا نیازمند بیان 
علـت و ارائـٔه توضیـ� بـه مـردم اسـت. در یـک پیمایـش جهانـی، بـا بررسـی 
39 کشـور جهـان، 29 کشـوری کـه دارای قوانیـن و الزامـات شـفافیت آرای 
نماینـدگان خـود در صحـن علنـی پارلمان هسـتند، مشـخ� شـده اند. در 
ایـن کشـورها، اطالعـات آرای پارلمـان، بـه جـز جلسـات غیرعلنـی یـا مـوارد 

امنیتـی بـه همـراه اسـامی نمایندگان منتشـر می شـود. 

  ��ر���ن ا�و��
ح و الیحــه و  در پارلمــان اروپــا، نتایــج رای گیــری نهایــی بــر روی هــر طــر
رای گیــری بــرای بررســی و اصالحــات بــر روی اســناد مهــ� اتحادیــٔه اروپــا، در 
روز بعــد بــه تفکیــک هــر نماینــده بــر روی ســایت پارلمــان قــرار می گیــرد.

�ش�رهای��ان ��رس���افیت�ارلمان�و��افیتآراینمایند�اندر

������� ������ ���رب ���ر�� در 
������ آرای ��������ن ��ر���ن

اندیشکده
 شفافیت
 برای ایران

     ���� ا�����           ���� ����          ����ر�� ����اده                 �������� ��ادی     

�ــ�افیت�ارلمانــ� �ــ� ���ــ�ی ا���ــ�ر د��ــ� و �ــ� ����ــ� ا���ــ�ت ��ر����ــ� ا�ــ� و ز���ــ� را �ــ�ای ��ــ�رت 
�����ــ� �ــ� ����ــ�د ��ر��ــ�ن ��ا�ــ� �� ����ــ�. ا�ــ�ع �ــ�دم از ����ــ�د �����ــ���ن و ���ــ��� �ــ�ن �����ــ���ن 
ی �ــ�د ���ــ� ار��ــ�ی ��ــ�غ ����ــ�-ا������ �ــ�دم و ����ــ� �ــ����ر ا�����ــ� آن �ــ� �ــ�ای ��ــ�ر�� در 

ݘ
��ــ�� �ــ� را

��ر��ــ�ن  از ��� ���ــ� �ــ��� ��ی �ــ�����  ��ــ�  آراینماینــد�ان ��ــ�ر �� �ــ�د.�ــ�افیت ��آ��ــ� ����ن �ــ�اری 
ا�ــ�. ا�ــ�وزه در ��ــ��ری از ��ر���ن �ــ�ی ��ــ�ر��ی ��ــ�نا�ــ��ــ�افیت آرا ������ــ�  ��ه ا�ــ� و آرای �ــ� �����ــ�ه از 

���� ���� ��ر���ن �� ا��ع ���م ��دم �� ر��. 
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������ ������

  ����دا؛ ���� ��������ن
بــا  مرتبــط  غیرمحرمانــٔه  اســناد  و  اطالعــات  تمامــی  کانــادا،  پارلمــان  در 
جلســات  اغلــب  نیــز  و  مباحــ�  و  مذاکــرات  تمامــی  لوایــ�،  و  ح هــا  طر
بــه  می شــوند.  منتشــر  پارلمــان  وب ســایت  طریــق  از  کمیســیون ها، 
عــالوه، هــر نماینــده یــک صفحــٔه اختصاصــی در وب ســایت پارلمــان دارد 
کــه وضعیــت رای هــای او را در کل دوران نمایندگــی اش نشــان می دهــد.

  ����ری ��
صحــن  رای گیری هــای  تمامــی  نتایــج  چــک،  جمهــوری  پارلمــان  در 
ــامی  ــک اس ــه تفکی ــه ب ــزاری جلس ــاه پــس از برگ ــک م ــا ی ــر ت ــی، حداکث علن

می یابــد. انتشــار  وب ســایت  روی  بــر  ایشــان  حــزب  و  نماینــدگان 

  دا���رک
در پارلمــان دانمــارک، تمامــی رای گیری هــای صحــن علنــی، بــه تفکیــک 
ی نماینــدگان 

ݘ
آرای موافــق، مخالــف و غایــب بــرای هــر حــزب، را میــزان 

انتشــار  وب ســایت  روی  بــر  غایــب  نماینــدگان  اســامی  نیــز  و  حاضــر 
رای گیــری  کلــی  نتایــج  معمــواًل  کمیســیون ها،  مــورد  در  البتــه  می یابــد. 

می شــود. منتشــر 

  ا������ن
در مجلــس نماینــدگان انگلســتان، مشــروح مذاکــرات همــراه بــا لیســت 
ــه )ســاعت 6 صبــ�  ــه صــورت روزان ــ� ب ح هــا و لوای ــه طر آرای نماینــدگان ب
نماینــدگان  مجلــس  مباحــ�  و  مذاکــرات  می شــود.  منتشــر   ) روز هــر 
و مجلــس اعیــان از طریــق کانــال تلوی�یونــی پخــش می شــود. ســایت 
مشــروح  بــر  عــالوه  انگلســتان،  پارلمــان  مذاکــرات  مشــروح  رســمی 
مذاکــرات جلســات، اســامی نماینــدگان موافــق و مخالــف را بــه تفکیــک 

حــزب، همــراه بــا چــارت و بــا فرمــت CSV ارائــه می دهــد.

  ا������
ح و یــا الیحــه در  در پارلمــان ایتالیــا، آرای نماینــدگان نســبت بــه هــر طــر
یــا الیحــه بــه نمایــش گذاشــته می شــود.  ح  آن طــر صفحــٔه مخصــوص 
داده هــای آرای نماینــدگان نیــز بــا فرمت هــای JSON ،CSV و XML قابــل 
دانلــود اســت. همچنیــن، در پرتــال داده هــای ایــن پارلمــان می تــوان هــر 
نماینــده و ســناتور را در دورٔه کنونــی یــا دوره هــای قبــل انتخــاب کــرد و کل 
ح و الیحــه در تمامــی دوران نمایندگــی بــا فرمت هــای  آرای او را بــه هــر طــر

مذکــور دانلــود نمــود.

پ�شن�ادهاوراه �ارها
آرای نماینــدگان،  بــه تجربیــات کشــورها در زمینــٔه شــفافیت  بــا توجــه 
در  شــفافیت  ارتقــای  و  فرآیندهــا  بهبــود  بــرای  ذیــل  پیشــنهادهای 

ارائــه  می گــردد: اســالمی  شــورای  مجلــس 
مجلــس  پارلمانــی:  شــفا�یت  ادبیــات  و  �رهنــ�  ن�ادینه ســازی   -۱
شــورای اســالمی بایــد بــه ایــن بــاور برســد کــه انتشــار اطالعــات پارلمانــی 
بــه بهــره وری بیشــتر و کارآمــدی مجلــس کمــک می کنــد؛ زمینــه مشــارکت 
و کمــک مــردم بــه قانون گــذاران را فراهــ� می نمایــد؛ و ه�ینه هــای نظــارت 

را کاهــش می دهــد.
در  اســ�می:  شــورای  مجلــ�  داخلــی  آی�ن نامــۀ  قانــون  بازبینــی   -۲

آرای  »انتشــار  اســت  الزم  اســالمی  شــورای  مجلــس  داخلــی  آیین نامــٔه 
نماینــدگان« بــه عنــوان اصــل کلــی و اولیــه باشــد، مگــر آن کــه علت هــای 

داشته باشــد. وجــود  انتشــار  عــدم  بــرای  مشــخصی 
 ، ۳- انتشــار میــزان مشــارکت نماینــدگان در رای گیری هــا: در حــال حاضــر
می توانــد  رای گیری هــا  در  نماینــدگان  مشــارکت  میــزان  آمــار  انتشــار 

آینــده باشــد.  آرای نماینــدگان در  پیش زمینــه مناســبی بــرای انتشــار 
ـــا ایجـــاد صفحـــٔه شـــخصی بـــرای هـــر   ۴- ایجـــاد پرو�ایـــل نمایندگـــی: ب
نماینـــده در وب ســـایت مجلـــس شـــورای اســـالمی می تـــوان رزومـــه، 
غیـــاب،  و  حضـــور  فراکســـیون ها،  و  کمیســـیون ها  در  عضویـــت 
اظهـــار نظرهـــا، امضاهـــا، آرا، اظهارنامـــٔه تعـــارض منافـــع، مکاتبـــات 
ج و نیـــز دفتـــر نمایندگـــی هـــر نماینـــده را  اداری، نظـــام مالـــی و مخـــار

ج کـــرد. در آن در
اطالعــات   : داده بــاز اســتانداردهای  بــا  پارلمانــی  داده هــای  انتشــار   -۵
« برخــوردار  انتشــار یافته از مجلــس الزم اســت از اســتانداردهای »داده بــاز

باشــند کــه حداقــِل آن اســتفاده از فرمــت اکســل اســت.
مجلــس  اطالعــات  حاضــر  حــال  در  کنونــی:  اط�عــات  تجمیــ�    -۶
یــک  ایجــاد  بــا  می شــوند.  منتشــر  مختلــف  اینترنتــی  پایگاه هــای  در 
و  تجمیــع  می توانــد  اطالعــات  ایــن  مجلــس  ســایت  در  واحــد  صفحــٔه 

یک�ارچه ســازی شــود.

     ��� ���ی    

در  �����ـــ�  ��ـــ�رت  ز���ـــ��  �ـــ�  ا�ـــ�  �و��ـــ�دی  ��ر����ـــ�  �ـــ����� 
ـــ�  ـــ� ��ا� ـــ�ت ��ر���� ـــ� ا��� ـــ� و ������ ـــ�ر د�� ـــ� ا��� ـــ�ن را از ��� ��ر��
�ـــ� آورد. �ـــ����� آرای �����ـــ���ن ��ـــ� از ��� ���ـــ� ا��ـــ�د �ـــ����� 
��ر����ـــ� ا�ـــ� و  در ��ـــ��ری از ��ـــ�ر��، �ـــ� ��ـــ�ان �ـــ� ا�ـــ� ������ـــ� 
 ��ه ا�ـــ�. �ـــ� ا�ـــ� ا�ـــ�س، �ـــ� �ـــ� ���ـــ�ت ������ـــ� �ـــ� �ـــ�ارد ا����ـــ�، 
آرای �����ـــ���ن �ـــ� ��ـــ�اه ا�ـــ��� ا��ـــ�ن ا���ـــ�ر ����ـــ� �� ���ـــ�. 
ــ���  ــ�رای ا�ـ ــ� ���ـــ� �ـ ــ�ت ���ـ ــ�د و ا����ـ ــ� ���ـ ــ� و���ـ ��ر�ـ
از  ��ـــ�  ��ـــ�ان  �ـــ�  �����ـــ���ن  آرای  �ـــ�����  �ـــ�  �� د�ـــ�  ��ـــ�ن 
���ر�ـــ�ی �ـــ����� ����ـــ�د ��ر��ـــ�ن ���ـــً� ������ـــ� و ا���ن ���ـــ� 

ا�ـــ�. 

     د���ره� ��و��    

ایــن مطالعــه در اندیشــکدٔه شــفافیت بــرای ایــران بــا همــکاری مجیــد ◂
الماســی، یحیــی مرتــب، محمدرضــا علیــزاده و محمدحســین مــرادی و 
بــه ســفارش مرکــز پژوهش هــای مجلــس شــورای اســالمی در ســال های 

1396 تــا 1397 انجــام شده اســت.

    �� �����     

������ آرای ��������ن ��ر���ن (۸۹ ����)��ارش

������ آرای ��������ن ���� (۲۳ ����)

������ آرای ��������ن ���� و ��ر���نا����

������ آرا���� ��ا���
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������ ������

��ورتواهدافپژوهش
منظــور  بــه  کــه  اســت  مســتقل  دانشــکده ای  حکمرانــی،  دانشــکدٔه 
پژوهش هــای  بــه  عمومــی،  مشــی  خــط  واقعــی  ینــد 

ٓ
فرا بــر  تا�یرگــذاری 

گســتره ای  در  دانشــکده ها  ایــن  می پــردازد.  کاربــردی  چند رشــته ای 
و  می دهنــد  نشــان  عالقــه  مشــی،  خــط  مشــکالت  بــه  نســبت  وســیع 
تــالش می کننــد بــا بهره گیــری از انــواع تخص� هــا، بــرای حــل مســائل 
تحقیقــات  داشته باشــند.  چند رشــته ای  و  جامــع  رویکــردی  عمومــی، 
عملــی  راهکارهــای  پیشــنهاد  بــه  معطــوف  حکمرانــی  دانشــکده های 
ســیس 

ݘ
تا چــه  اگــر  اســت.   عمومــی  مشــکالت  و  مســائل  مــورد  در 

دانشــکده های حکمرانــی در کشــورهای غربــی بــه چندیــن دهــه قبــل 
بــاز می گــردد، امــا ایــن دانشــکده ها در کشــور مــا هنــوز ایجــاد نشــده اند. 
هــدف ایــن پژوهــش، شناســایی خرده نظام هــا و فعالیت هــای مشــترک 
ســیس ایــن 

ݘ
ــرداری و تا دانشــکده های حکمرانــی در جهــان جهــت الگوب

و  بررســی تخصصــی  بــه منظــور  کشــور  در دانشــگاه های  دانشــکده ها 
اســت. حرفــه ای مســائل حکومــت و حکمرانــی 

�وش�ناس�پژوهش
اصلــی  پرســش  محــور  بــر  و  بــوده  اک�شــافی  نــوع  از  پژوهــش  ایــن 
لفه هــای اصلــی و حمایتــی دانشــکده های حکمرانــی  »خرده نظام هــا و موݘ
چیســت؟« شــکل گرفته اســت. بــرای پاســ� بــه ایــن پرســش ابتــدا منابــع 
حکمرانــی  دانشــکدٔه  مــورد  در  کلیاتــی  و  شــدند  بررســی  ک�ابخانــه ای 
به دســت آمد. در گام بعــد، دانشــکده های حکمرانــی موجــود در ســط� 
جهــان شناســایی شــدند. ســ�س بــا اســتفاده از نمونه گیــری هدفمنــد، 
ح انتخــاب شــده و بــا بهره گیــری  7 دانشــکده حکمرانــی تا�یرگــذار و مطــر

ایــن  عناصــر  و  لفه هــا  موݘ خرده نظام هــا،  محتــوا،  تحلیــل  روش  از 
دانشــکده ها اســتخراج شــد. در پایــان نیــز بــه منظــور تاییــد یافته هــای 
نظــر  از  اســتفاده  بــا  به دســت آمده  لفه هــای  موݘ و  عناصــر  پژوهــش، 

ارزشــیابی شــدند. خبــرگان 

ل�ههاوخردهن�امهای �ش�واست�راجم�ݘ
دانشکدههایحکمران�

و  دانشـــگاه ها  از  ترکیبـــی  می تـــوان  را  حکمرانـــی  دانشـــکده های 
دانشـــکده ها،  ایـــن  دانســـت.  )اندیشـــکده ها(  تفکـــر  کانون هـــای 
فعالیت هـــای آموزشـــی، و تربیـــت متخصـــ� و تحلیلگـــر خط مشـــی 
را در دســـتور کار خـــود دارنـــد و از لحـــاظ داشـــتن نظـــام آموزشـــی بـــه 
دانشـــکده ها  ایـــن  دیگـــر  ســـوی  از  هســـتند.  شـــبیه  دانشـــگاه ها 
 ، سیاســـت گذار نهادهـــای  بـــا  نزدیـــک  ارتباط گیـــری  بـــرای  تـــالش  در 
و  خط مشـــی ها  بـــر  بتواننـــد  تـــا  هســـتند  احـــزاب  و  دولت هـــا 
 - بیـــان دیگـــر تصمی� ســـاز بـــه  یـــا   - تا�یرگـــذار  تصمی� هـــای دولتـــی 
ــای  ــه کانون هـ ــا بـ ــباهت آن هـ ــان دهندٔه شـ ــی، نشـ ــند و ایـــن ویژگـ باشـ
را  حکمرانـــی  دانشـــکده های  در  موجـــود  یندهـــای 

ٓ
فرا اســـت.   تفکـــر 

حمایتـــی  یندهـــای 
ٓ
فرا و  اصلـــی  یندهـــای 

ٓ
فرا دســـتٔه  دو  بـــه  می تـــوان 

و  یندهـــا 
ٓ
فرا اصلـــی،  یندهـــای 

ٓ
�را کـــرد.  طبقه بنـــدی  پشـــتیبانی  و 

ـــکده  ـــت دانش موری
ݘ
ـــق فلســـفه و ما ـــه در تحق ـــتند ک ـــی هس فعالیت های

 ، یندهـــای حمایتـــی نیـــز
ٓ
حکمرانـــی نقـــش اصلـــی را ایفـــا می کننـــد. �را

موریـــت اصلـــی ســـازمان 
ݘ
یندهـــا و فعالیت هایـــی هســـتند کـــه بـــا ما

ٓ
فرا

از  پشـــتیبانی  و  حمایـــت  وظیفـــٔه  ولـــی  ندارنـــد،  مســـتقی�  ارتبـــاط 
یندهـــای اصلـــی را بـــر عهـــده دارنـــد.

ٓ
فرا

دانشکدههایحکمران� ا���و�شت��اندر �ناسا��ن�امها،فعالیتهاو�نا�ر

������� ������ دا����ه  ��ی ����ا�� 
����� ���ن

پژوهشکده سیاست 
پژوهی و مطالعات 
راهبردی حکمت 

  |  ���� ���ا����� زاده         ���ی ���ا�����  

ح ��ــ�ن و �ــ� ���ــ�ر ���ــ� �ــ� ��ــ��� دو��  دانشــکدههایحکمرانــ� در ��ــ� د�ــ�� ا��ــ� در دا��ــ��ه ��ی ��ــ�
و اداره ����ــ� ا��ــ�د �ــ�ه ا��. ا�ــ� دا��ــ��ه �� از ��ــ� ���ــ�رداری از ������ �ــ�ی آ��ز�ــ� �ــ� دانشــ�اهها، و 
دا��ــ��ه ��ی  یندهــایا��ــ� 

ٓ
دار�ــ�.فرا �ــ����  اندیشــکدهها  �ــ�  ����ــ� ��اران،  �ــ�  ����ــ�  �ــ�ای  �ــ�ش  ��ــ�  از 

����ا�ــ� را ��ــ�م آ��ز�ــ�، ��ــ�م �����ــ�، ��ــ�م ��و��ــ� و ��ــ�م د�ــ��ر ��ر�ــ�اری، �����ن �ــ�زی و ���� �ــ�زی ��ــ��� 
�� د��ــ�. ���ــ�ری و �ــ��� �����ــ� دا��ــ��ه، ��ــ�م ����ــ� ���ــ� و ��د�ــ�، �ــ��� ا�����ــ� و ا��ــ�ی اداره و ��ــ�م 

����� ���� و �������� ������ ��� فرآیندهایحمایت� دا����ه ��ی ����ا�� ����ب �� ����.
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������ ������

یندهایا���دانشکدههایحکمران�
ٓ
فرا

اصلــی  یندهــای 
ٓ
فرا انجام گرفتــه،  تطبیقــی  مطالعــات  اســاس  بــر 

دانشــکده های حکمرانــی را نظــام آموزشــی، نظــام تربیتــی، نظــام پژوهشــی 
تشــکیل  شبکه ســازی  و  گفتمان ســازی  کارگــزاری،  دســتور  نظــام  و 

. هنــد می د

  ���م آ��ز�� دا����ه ��ی ����ا��
اســـت.  آموزشـــی  کارکـــرد  حکمرانـــی،  دانشـــکده های  کارکـــرد  اولیـــن 
نظـــام آموزشـــی در دانشـــکده های حکمرانـــی شـــامل تولیـــد، اشـــاعه 
و آمـــوزش دانـــش و تربیـــت نیـــروی متخصـــ� اســـت. البتـــه جـــذب 
ــی  ــی و تربیتـ ــام آموزشـ ــی نظـ ــاز طراحـ ــتادان و دانشـــجویان پیش نیـ اسـ
و  ســـاز و کارها  کـــه  اســـت  حکمرانـــی  دانشـــکده های  در  مناســـب 
شـــاخ� های ویـــژه ای دارد.  بـــرای جـــذب اســـتادان در دانشـــکده های 
رفتـــاری،  و  علمـــی  صالحیت هـــای  و  ویژگی هـــا  بـــر  عـــالوه  حکمرانـــی، 
سیاســـت پژوهی،  ســـابقٔه  تخصـــ�،  و  تجربـــه  چـــون  لفه هایـــی  موݘ
بـــودن،  چند رشـــته ای  بین المللـــی،  و  ملـــی  اعتبـــار  علمـــی،  شـــهرت 
برخـــورداری از روحیـــٔه خدمـــت عمومـــی و داشـــتن روحیـــٔه رهبـــری نیـــز 
بـــرای جـــذب دانشـــجویان نیـــز شـــاخ� هایی چـــون  اهمیـــت دارد. 
قـــدرت تحلیـــل مســـائل، قـــدرت تصمی� گیـــری، وضعیـــت تحصیلـــی 
ــده،  ــائل پیچیـ ــی، توانایـــی حـــل مسـ ــٔه خدمـــت عمومـ مناســـب، روحیـ
خالقیـــت و نـــوآوری در ارائـــٔه راه حـــل و رفتـــار صحیـــ� در محیـــط پیچیـــده 

مـــورد ارزیابـــی قـــرار می گیـــرد. 

  ���م ��و��� دا����ه ��ی ����ا��
یکـــی دیگـــر از نظام هـــای موجـــود در دانشـــکده های حکمرانـــی کـــه بـــر 
موریت هـــای دانشـــکده تعریـــف می شـــود، نظـــام پژوهشـــی 

ݘ
اســـاس ما

عمومـــی،  خط مشـــی  و  حکمرانـــی  بـــرای  نـــاب  دانـــش  تولیـــد  اســـت. 
خط مشـــی  نظریه هـــای  جدیدتریـــن  معرفـــی  بـــرای  رویدادهـــا  برگـــزاری 
عمومـــی، معرفـــی ســـیرهای پژوهشـــی بـــرای دانشـــجویان، چـــاپ ک�ـــب و 
ـــای  ـــام پژوهش ه ـــی، انج ـــری بین الملل ـــا جهت گی ـــر ب ـــی معتب ـــالت علم مج
سســـات تحقیقاتـــی  ســـیس مراکـــز پژوهشـــی و موݘ

ݘ
کاربـــردی و عملیاتـــی و تا

ــه  ــی بـ ــی در دانشـــکده های حکمرانـ ــای پژوهشـ ــات و فعالیت هـ از اقدامـ
شـــمار مـــی رود.

  ���م ������ دا����ه ��ی ����ا��
دانشـــکده های حکمرانـــی فقـــط بـــه انجـــام فعالیت هـــای آموزشـــی 
و پژوهشـــی اک�فـــا نمی کننـــد و بـــه منظـــور ا�ربخشـــی و تا�یرگـــذاری 
تربیتـــی  و  فرهنگـــی  فعالیت هـــای  و  اقدامـــات  دانشـــجویان،  بـــر 
نیـــز انجـــام می دهنـــد. از جملـــٔه ایـــن اقدامـــات تربیتـــی می تـــوان 
بـــه القـــای روحیـــٔه خدمـــت عمومـــی بـــه دانشـــجو، تقویـــت ِعـــرق 
ــی  ــای ارتباطـ ــعٔه مهارت هـ ــاد و توسـ ــجو، ایجـ ــی دانشـ ــی و مذهبـ ملـ
در  دانشـــجویی  گوناگـــون  انجمن هـــای  تشـــکیل  دانشـــجو، 
حوزه هـــای فرهنگـــی، علمـــی و ورزشـــی و همچنیـــن تقویـــت مهـــارت 

ــود. ــاره نمـ ــی اشـ کار گروهـ

  ���م د���ر ��ر��اری، �����ن ��زی و ���� ��زی 
دا����ه ��ی ����ا��

یندهــای اصلــی دانشــکده های حکمرانــی محســوب 
ٓ
ویژگــی دیگــری کــه از فرا

می شــود و ایــن مجموعه هــا را از ســایر مراکــز آموزشــی و دانشــگاهی متمایــز 
می کند، نظام دســتور کارگزاری، گفتمان ســازی و شبکه ســازی اســت.  دســتور 
کارگــزاری و گفتمان ســازی در دانشــکده های حکمرانــی شــامل اقداماتــی 
آن هــا،  ارائــٔه مشــاوره بــه  بــا نهادهــای سیاســت گذار و  چــون ارتباط گیــری 
برگــزاری رویدادهــا بــرای گــردآوری نخبــگان و بــ�رگان هــر حــوزه، نقش آفرینــی 
در انجمن هــا و کمیته هــای مهــ� کشــوری و بین المللــی، تهیــٔه خط مشــی ها 
و توصیه هــای سیاســتی بــرای نهادهــای سیاســت گذار و تصمی� ســاز، حضور 
در دفاتــر سیاســت مداران و برگــزاری نشســت و جلســه بــا آن هــا، حضــور در 
ســیس مراکــز 

ݘ
برنامه هــای رادیویــی هفتگــی و بررســی مســائل خــط مشــی، تا

سســات پژوهشــی وابســته بــه دانشــکده بــرای انجــام کارهای عملیاتی و  و موݘ
تا�یرگــذار در جامعــه می شــود.  شبکه ســازی نیــز به منظور تا�یر گذاری بیشــتر 
در محیــط سیاســت گذاری جــزء بســیار مهــ� دانشــکده های حکمرانی اســت 
غ التحصیــالن صــورت می پذیــرد. کــه بــر پایــٔه ظرفیت هــای دانشــجویان و فــار

یندهایحمایت�دانشکدههایحکمران�
ٓ
فرا

یندهــا و فعالیت هــای اصلــی 
ٓ
دانشــکده های حکمرانــی بــرای اجــرای فرا

ســاخت  و  معمــاری  دارنــد.  نیــاز  حمایتــی  و  پشــتیبانی  یند هــای 
ٓ
فرا بــه 

فی�یکــی دانشــکده، نظــام تامیــن مالــی و بودجــه، ســاخت اجتماعــی و 
یندهــا و 

ٓ
الگــوی اداره، نظــام حمایــت مالــی و پشــتیبانی تحصیلــی از فرا

می شــود. محســوب  حکمرانــی  دانشــکده های  حمایتــی  فعالیت هــای 

     ��� ���ی    

در ��ا�ــ� ا�ــ�وزی، دا��ــ��ه ��ی ����ا�ــ� ��ــ� �����ــ� ��ــ�د دو�ــ� 
و ����ــ�، و���ــ�� ����ــ� ����� دا�ــ�ن و ����ا�ــ�ن را �ــ� ��ــ�ه دار�ــ�. 
��ر و�ــ�ه� ��ــ�ه� ا�ــ� دا��ــ��ه ��، آ�ــ�زش، ��و�ــ�، د�ــ��ر ��ر�ــ�اری، 
���� �ــ�زی و �����ن �ــ�زی ا�ــ�. ا�ــ� �ــ� دا��ــ��ه ��ی ����ا�ــ� 
ا�ــ� دا��ــ��ه �� ا�زش ��ــ�ر و  ا�ــ�  ��ــ�دی دار�ــ�،  ����ــ�ت ��ــ��ک 
ا������ژی ��ــ�ر ��ــ��� و �� ��ا��ــ� �� ا�ــ�س ا�زش �ــ� و ا������ژی ��ی 
�ــ� ��ــ�م و �����ــ� ���ــ�وت ���ــ��. �����ا�ــ� �ــ� ��ــ� �� ر�ــ� �زم ا�ــ� 
�ــ� ���ــ�ر ��ر�ــ� ����ــ� و ���ــ� ای ��ــ��� ����ــ� و ����ا�ــ�، در 

ــ���. ــ�� � ــ� ��� ــ��ه ��ی ����ا� ــ� دا�� ــ�ان �� ــ��ه ��ی ا� دا��

     د���ره� ��و��    

ایــن مطالعــه در پژوهشــکدٔه سیاســت پژوهی و مطالعــات راهبــردی ◂
حکمــت بــا همــکاری مهــدی عبدالحمیــد و محمــد عبدالحســین زاده در 

ســال 1396 انجــام شده اســت. 

    �� �����     

�����
��� �� و ��ده ���م ��ی دا����ه�  ��� و ا����اج ��ݘ

����ا�� از ���� ������ ������� ������ دا����ه ��ی 
����ا�� ����� (۲۰ ����)
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ی ا�ــــــــــــــــ��



فصلنـــامـــــه جــــامعـــــه اندیش�ــــــده هــــــــای ایـــــران ا�ـــــــــ��ی

پاییز 139۸   شمــــــــــــاره 1  ۴۴

��ا�� ا��� و ��ل

��ورتواهدافپژوهش
نحـــؤه تخصیـــ� یارانه هـــا در بخـــش انـــرژی کشـــور، بـــه خصـــوص بن�یـــن 
ناکارآمـــد و ناعادالنـــه اســـت. دولـــت یارانـــٔه بســـیار باالیـــی بـــرای پاییـــن 
و  پردرآمـــد  اقشـــار  عمـــاًل  امـــا  می پـــردازد،  بن�یـــن  قیمـــت  نگه داشـــتن 
پرمصـــرف از ایـــن یارانـــه بهره منـــد می شـــوند و طبقـــات ضعیـــف بهـــره ای 
از آن ندارنـــد. هـــدف ایـــن پژوهـــش، ارائـــٔه الگویـــی بـــرای تخصیـــ� یارانـــٔه 
ســـوخت اســـت کـــه عـــالوه بـــر ایجـــاد عدالـــت در اســـتفاده از یارانـــٔه دولتـــی، 
تبعـــات اقتصـــادی و اجتماعـــی اصـــالح قیمـــت بن�یـــن را بـــه حداقـــل برســـاند.

 ��رســـ�و�عیـــتم��ـــ�د���یـــ�یارانـــه�
�شـــ�ر ســـ�ختدر

بـــر طبـــق آمارهـــا، توزیـــع یارانـــٔه بن�یـــن در کشـــور کامـــاًل ناعادالنه اســـت. 
بیت المـــال عمومـــی جامعـــه کـــه همـــٔه آحـــاد در آن ســـهی� هســـتند، در 

قالـــب یارانـــٔه بن�یـــن بـــه �روتمنـــدان می رســـد و فقـــرا چنـــدان از آن بهره منـــد 
نمی شـــوند. بـــر طبـــق داده هـــای مرکـــز آمـــار ایـــران در مـــورد ه�ینه هـــای 
خانـــوار، در ســـال 1395، حـــدود 57 درصـــد خانوارهـــای ایرانـــی خـــودروی 
بن�ین ســـوز نداشـــته اند و 45 درصـــد، عـــالوه بـــر خـــودرو، موتـــور ســـیکلت 
نیـــز نداشـــته اند. بنابرایـــن، این طـــور می تـــوان نتیجـــه  گرفـــت کـــه حـــدود 50 
درصـــد خانوارهـــا اســـتفادٔه مناســـبی از بن�یـــن و یارانـــٔه پنهـــان آن ندارنـــد. 
تحلیـــل داده هـــای مرکـــز آمـــار نشـــان می دهـــد کـــه دهـــک دهـــ� درآمـــدی 
)�روتمنـــدان( در قالـــب اســـتفاده از خودروهـــای شـــخصی، حـــدود 11 برابـــر 
دهـــک اول درآمـــدی )فقـــرا( از یارانـــٔه بن�یـــن بهره منـــد می شـــوند. ایـــن 
مطلـــب نشـــان می دهـــد کـــه نحـــؤه توزیـــع یارانـــه بن�یـــن در کشـــور، بـــه هیـــچ 

عنـــوان عادالنـــه نیســـت.

پ�شـــن�ادی:اخت�ـــاصبن��ـــنبـــهافـــراد راه�ار
متشـــک�فـــ�وشبن��ـــن وای�ـــادبـــازار

بـــه صـــورت کلـــی می تـــوان گفـــت کـــه تاکنـــون بـــرای مســـئلٔه بن�یـــن در کشـــور، 
ارائـــه  شده اســـت. در الگـــوی  ســـ�میه بندی  دو راه کار اصـــ�ح قیمتـــی و 
ســـهمیه بندی نیـــز دو راه کار اختصـــاص ســـهمیٔه بن�یـــن بـــه خودروهـــا 
و اختصـــاص ســـهمیٔه بن�یـــن بـــه ا�ـــراد وجـــود دارد. برخـــی بـــر ایـــن بـــاور 
هســـتند کـــه اختصـــاص ســـهمیه بـــه خودروهـــا بـــا توجـــه بـــه تجربـــٔه پیشـــین 
و بســـتر فنـــی موجـــود، ســـاده تر اســـت. امـــا بررســـی های کارشناســـی نشـــان 
ــون  ــل گوناگـ ــه دالیـ ــراد بـ ــه ا�ـ ــوخت بـ ــ�میۀ سـ ــه ت��یـــص سـ ــد کـ می دهـ
مناســـب تر اســـت و اجرایی ســـازی آن نیـــز بـــر اســـاس زیرســـاخت های 

ــت. ــر اسـ ــی امکان پذیـ ــای فنـ ــدون پیچیدگی هـ ــود بـ موجـ

۱  ا����ص ����� �� ا��اد �� ا��س �� ���

قیمـــت ســـ�میه ای  بـــه  در راه کار پیشـــنهادی، ماهانـــه 20 لیتـــر بن�یـــن 
ــار  ــرد ایرانـــی تخصیـــ� می یابـــد و در اختیـ ــر فـ ــه هـ ــر اســـاس کـــد ملـــی بـ بـ
بن�یـــن خـــود  از  فـــرد می توانـــد  قـــرار می گیـــرد. هـــر  سرپرســـت خانـــوار 
ــازار  ــاز و کار بـ ــق سـ ــه ای و از طریـ ــت مبادلـ ــه قیمـ ــا آن  را بـ ــد یـ ــتفاده نمایـ اسـ
متشـــکل بـــه دیگـــران بفروشـــد. ســـقف ذخیـــرٔه ســـوخت معـــادل 60 لیتـــر 
بـــه ازای هـــر نفـــر اســـت. پـــس از پـــر شـــدن آن، هـــر لیتـــر ســـهمیٔه جدیـــد بـــه 
جـــای اختصـــاص بـــه فـــرد، بـــه صـــورت خـــودکار بـــه بـــازار عرضـــه شـــده و مبلـــ� 

ــود. ــز می شـ ــرد واریـ ــاب فـ ــه حسـ ــازار بـ ــه قیمـــت بـ آن بـ
از قیمـــت بن�یـــن  بـــازار )قیمـــت مبادلـــه ای( باالتـــر  قیمـــت بن�یـــن در 
ـــن  ـــروش بن�ی ـــردن و ف ـــرف نک ـــورت مص ـــرد در ص ـــر ف ـــت. ه ـــهمیه ای اس س
ــن  ــه ای و بن�یـ ــن مبادلـ ــت بن�یـ ــالف قیمـ ــادل اختـ ــران، معـ ــه دیگـ ــود بـ خـ

آن متشک��رایم�ادله� بن��نبهافرادوای�ادبازار ���ی�س�میه�

�� و ا���د ��زار  �� ��را��� ��� ��ا�� ا���ی ���
����� ���د��� آن

اندیشکده 
حکمرانی 

شریف

     ����� ز�����ن  |     ���ر ���ی   

ا��ــ�ی ��رآ�ــ� و ��د��ــ� �ــ�ای ����ــ� ��را�ــ�� 
 آن ســ�یمه� ����ــ�، ا����ــ� ا�ــ� �ــ� در 
فــردا�رانــ� ا���ــ�ص �� ���ــ� و �ــ�  بــههــر بن��ــن
�ــ�د �� ��ا�ــ� از �ــ����� �ــ�د ا�ــ���ده  ��ــ� �ــ� آن را 
�ــ�  بن��ــن  متشــک� بــازار در قیمــتم�ادلــهای  �ــ� 
�ــ�وش ���ــ���. �ــ�وش ����ــ� از ���ــ�ســامانههای
ا��ــ�م  ��د�ــ�داز  د�ــ���ه ��ی  ����ــ�  �را�نــش 
�� �ــ�د و ��ــ��ر �ــ�ده ا�ــ�. �ــ� �ــ�وش ����ــ�، 
و  ســ�میهای  بن��ــن ���ــ� ا��ــ�ف  ��ــ�دل 
���د�ــ� ای �ــ� ��ــ�ب �ــ�د وا��ــ� �� �ــ�د. در ا�ــ� 
ا��ــ�، ���ــ� ����ــ� �ــ� ���ــ�ی �ــ� �ــ�� ����ــ� و 
�ــ� ا�ــ�س �ر�ــهو��ا�ــا ����ــ� �� �ــ�د. ���ــ� 
���ه ��ــ�  ����ــ�  ��را�ــ��  از  �ــ�دم  ��ــ��  ����ــ� 

�� ���� و ����ق آن ��� ���� �� ����.
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ســـهمیه ای را کســـب خواهد نمـــود. ایـــن درآمـــد در واقـــع یارانـــٔه دولـــت بـــرای 
بن�یـــن اســـت کـــه در صـــورت اجـــرای ایـــن طـــرح بـــه صـــورت عادالنـــه بیـــن 

ــد. ــی� خواهد شـ ــه تقسـ ــاد جامعـ آحـ

۲  ا���د ��زار ����� ���� و ��وش �����

�ـــروش ســـ�میۀ بن�یـــن بـــه ایـــن ترتیـــب اســـت کـــه گ�ینـــه »فـــروش ســـهیمٔه 
خودپـــرداز،  دســـتگاه های  ماننـــد  تراکنـــش  ســـامانه های  بـــه  بن�یـــن« 
ســـامانه های پیامکـــی و اینترنـــت بانـــک، اضافـــه شـــده و هـــر فـــرد می توانـــد 
بـــا اســـتفاده از آن هـــا، ســـهمیٔه خـــود را بـــه فـــروش برســـاند. مبلـــ� حاصـــل از 
ـــد  فـــروش نیـــز بـــه صـــورت برخـــط بـــه حســـاب فـــرد واریـــز می شـــود. امـــا خری
بن�یـــن تنهـــا در جایگاه هـــا و بـــرای ســـوخت گیری امکان پذیـــر اســـت. در 
جایگاه هـــای ســـوخت، افـــراد هـــ� می تواننـــد از ذخیـــرٔه ســـهمیٔه خـــود بـــه 
نـــرخ 1000 تومـــان اســـتفاده نماینـــد و هـــ� اینکـــه بن�یـــِن بیشـــتر را بـــه قیمـــت 

ـــازار خریـــداری کننـــد. ـــه ای ب مبادل
قیمـــت بن�یـــن در بـــازار بـــر اســـاس تعـــادل عرضـــه و تقاضـــا تعییـــن می شـــود. 
ـــا موجـــب  ـــازار مشـــخ� اســـت ت ـــا فـــروش، قیمـــت ب ـــد ی امـــا در لحظـــٔه خری
پیچیدگـــی و ســـردرگمی مـــردم نشـــود. به روز رســـانی قیمـــت بـــه ایـــن ترتیـــب 
اســـت کـــه هـــر گاه شـــکاف بیـــن عرضـــه و تقاضـــا بـــه 100 میلیـــون لیتـــر 
ـــازار در جهـــت ایجـــاد تعـــادل بـــه میـــزان 100 تومـــان اصـــالح  برســـد، قیمـــت ب
می شـــود. بـــه ایـــن معنـــا کـــه هـــرگاه عرضـــٔه بن�یـــن توســـط مـــردم بـــه میـــزان 
ـــر  ـــش و ه ـــان کاه ـــت 100 توم ـــود، قیم ـــا ش ـــش از تقاض ـــر بی ـــون لیت 100 میلی
ــر بیشـــتر از عرضـــه باشـــد، قیمـــت  ــا بـــه میـــزان 100 میلیـــون لیتـ گاه تقاضـ
بن�یـــن 100 تومـــان افزایـــش می یابـــد. البتـــه بـــرای کنتـــرل حداکثـــر قیمـــت 
بن�یـــن، یـــک ســـقف قیمتـــی کـــه درصـــدی از قیمـــت فـــوب خلیـــج فـــارس 

ــود. ــرار داده می شـ ــت، قـ اسـ

پ�شن�ادی م�ایایراه�ار
ـــای متعـــدد اقتصـــادی، اجتماعـــی و مدیریتـــی دارد.  راه کار پیشـــنهادی مزای
در ایـــن راه کار، در درجـــٔه اول، ســـازوکار تعییـــن قیمـــت بن�یـــن، مردمـــی 
می شـــود. در نتیجـــه، ه�ینه هـــای اجتماعـــی اصـــالح قیمـــت بن�یـــن حـــذف 
ــا تعدیـــل درون زای قیمـــت  ــردم بـ ــد مـ ــد. به عـــالوه، قـــدرت خریـ خواهد شـ
بن�یـــن بـــر اســـاس تـــورم حفـــ� می گـــردد. بـــه عبـــارت دیگـــر، در صـــورت 

افزایـــش قیمـــت بن�یـــن، درآمـــد مـــردم از یارانـــٔه آن نیـــز بیشـــتر می شـــود. 
دیگـــر اینکـــه امـــکان مبادله هـــای صـــوری و ســـفته بازی از بیـــن مـــی رود. زیـــرا 
پس انـــداز بن�یـــن در کارت »ســـقف« دارد و خریـــد بن�یـــن تنهـــا در جایگاه هـــا 
امکان پذیـــر اســـت. به عـــالوه، معضـــل قاچـــاق ســـوخت کـــه بـــه علـــت 
تفـــاوت قیمـــت بن�یـــن داخـــل و خـــارج از کشـــور اســـت بـــه تدریـــج تعدیـــل 
می شـــود و ســـود حاصـــل از آن بـــه دلیـــل یک�ارچگـــی بـــازار بـــه همـــٔه ایرانیـــان 

می رســـد. 
عـــالوه بـــر مزایـــای فـــوق، مه� تریـــن م�یـــت راه کار پیشـــنهادی، ســـاده بودن 
آن بـــرای کاربـــران ســـمت عرضـــه و تقاضـــا اســـت. عرضه کننـــدگان ســـهمیه 
ــر  ــزان صفـ ــرٔه بن�یـــن در کارت خـــود را بـــه میـ حتـــی می تواننـــد ســـقف ذخیـ
ـــا  ـــه فـــرد، ب ـــه نحـــوی کـــه بـــه محـــ� تعلـــق گرفتـــن ســـهمیه ب قـــرار دهنـــد، ب
قیمـــت همـــان لحظـــه فروخته شـــود. بدیـــن ترتیـــب عمـــال هـــر مـــاه بـــه جـــای 

ـــز خواهد شـــد. ـــه حســـاب فـــرد واری ســـهمیٔه ســـوخت، پـــول آن ب

     ��� ���ی    

ا�ـــ���ده از ا��ـــ�ی ����ـــ� �ـــ����� ����ـــ� ��را�ـــ� ای �ـــ� �ـــ� �ـــ�د ا��ا�ـــ�، 
راه ��ری ا�ـــ� �ـــ� �� ��ا�ـــ� ��ـــ�م ����ـــ� ��را�ـــ� را در ��ـــ�ر ����ـــ� و ��د��ـــ� 
�ـــ�زد. در ا�ـــ� ا��ـــ�، �ـــ�د �� ��ا�ـــ� از �ـــ����� ����ـــ� �ـــ�د ا�ـــ���ده 
ـــ�����  ـــ�وش � ـــ�. � ـــ�� ���و� ـــ�زار ��� ـــ� � ـــ� آن را از ��� ـــ� ا��� ـــ� � ����
����ـــ� ��ـــ��ر �ـــ�ده ا�ـــ� و از ���ـــ� �ـــ����� ��ی �����ـــ�ن ��ا��ـــ� 
ــ�  ــ� و ا������ ���ـ ــ����� ��ی �����ـ ، �ـ ــ�داز ــ���ه ��ی ��د�ـ ــ� د�ـ ����ـ
ــ�  ــ� �ـ ــ�رت ���ـ ــ� �ـ ــ� �ـ ــ�وش ��ـ ــ� از �ـ ــ� ���ـ ــ�. ���ـ ــ� ا�ـ ا���ن ���ـ
، �ـــ�م  ـــ�زار در �� ��ـــ�ر ��ـــ�ب �ـــ�د وا��ـــ� �� �ـــ�د. �� ����ـــ� �ـــ�دن �
، �ـــ�م ا�ـــ��ن ��ا��ـــ� در �ـــ�زار و ����ـــ�  ا�ـــ��ن �ـــ��� ��زی و ا��ـــ��ر

���ـــ� ���ـــ�ق از ��ا�ـــ�ی راه ��ر ���ـــ���دی ا�ـــ�.

     د���ره� ��و��    

ایـــن مطالعـــه در اندیشـــکدٔه حکمرانـــی شـــریف بـــا همـــکاری مرتضـــی ◂
زمانیـــان و ســـاالر ســـیدی در ســـال 1397 انجـــام شده اســـت.

    �� �����     

������د ا��ح ���م ��را��� ����� در ���ر (۱۷ ����) ��ارش
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��ورتواهدافپژوهش
صــورت  بــه  انــرژی  حامل هــای  قیمــت  افزایــش  معمــواًل  مــا  کشــور  در 
یکســان بــرای تمامــی مشــترکین، اعــ� از ک� مصــرف و پر مصــرف اعمــال 
 مصــارف کمتــری 

ً
ــا ایــن رویکــرد، اقشــار ک� درآمــد کــه عمومــا می شــود. ب

دارنــد و ســه� بیشــتری از درآمــد خــود را صــرف پرداخــت ه�ینــٔه انــرژی 
می کننــد، یارانــٔه کمتــری دریافــت می کننــد؛ در نتیجــه، فشــار بیشــتری 
را متحمــل می شــوند. در مقابــل، اقشــاری کــه درآمــد بیشــتری دارنــد و 
ســه� کمتــری از درآمــد خــود را صــرف پرداخــت ه�ینــٔه انــرژی می کننــد، 
کمتــری  فشــار  نتیجــه،  در  می کننــد؛  دریافــت  بیشــتری  انــرژی  یارانــٔه 

می بی�نــد. در ایــن وضعیــت، عــالوه بــر بی عدالتــی در تخصیــ� یارانه هــا، 
الگــوی  و  نمی شــوند  ترغیــب  صرفه جویــی  بــه  پرمصــرف  مشــترکین 
ارائــٔه  پژوهــش،  ایــن  از  هــدف  نمی شــود.  اصــالح  کشــور  در  مصــرف 
رویکــردی صحی� تــر و کاراتــر بــرای قیمت گــذاری حامل هــای انــرژی بــه 

خصــوص بــرق، بن�یــن و گازوئیــل اســت.

ن�ام�عرفه ��ا�ی��کان�اف�ایش�(IBT)�یست؟
اختصــار  بــه  یــا   Increasing  Block  Tariff( پلکانــی  تعرفه گــذاری  نظــام 
IBT( مدلــی اســت کــه در کشــورهای توســعه یافته از جملــه آمریــکا، ژاپــن 

ن�ام�عرفه��ا�ی��کان�اف�ایش�(IBT)�رای�اهش است�ادهاز
ان��یپرم�رفها وح�فیارانه�

��ا�� ��ل ���� و ��ف ��را��� ا���ی �� ���ف ��
شبکه

کانون های
تفکر ایران )ایتان(

      ���د ���� ���          ���ی ������   

ن�ــام�عرفه �ــ�ا�ی��کانــ�اف�ایشــ� (IBT) راه ��ری �ــ�ای ���ــ� و �ــ�ف ��را�ــ�� ا�ــ�ژی �� ���ف �ــ� و ا��ــ�د 
حامــ� ��ا�ــ� ���ــ�� در ا�ــ���ده از ��را�ــ� در ��ــ�ر ا�ــ�. در ا�ــ� �ــ�ل، �ــ� ���ــ� �ــ��ونــد��ــ�م�ــرفهــر
 ����ــ� و م�ــرف

ً
خ �ــ�ی ��ــ��� ال�ــ� �ــ� �� از ، �ــ� ال�ــ�ی��یــ�م�ــرف ����ــ� �� �ــ�د. م�ــرف�متــر انــ��ی در ��ــ�ر

ــ�ف  ــ����� �� �� ــ�، �� ــ�� �� ��دد. در ���� ــ� ���� ــ� ا��ا�ــ� �� ��� ــ�رت ����� ــ� � ــ� � ــ� � خ ��� ــ� �� ال�ــ� � از �یشــتر
����ــ� �ــ� ��ــ�� ���ــ��ی در �����ــ� �ــ� ��ــ����� �� ��ــ�ف �� ��داز�ــ�. ا�ــ� �ــ�ل �ــ�ای ���� �ــ�اری �ــ�ق، ����ــ�، 

���و��� و ��ز ���� ا����ده ا��.
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و کــره جنوبــی بــا هــدف توســعٔه فناوری هــای ک� مصــرف، و در کشــورهای 
در حــال توســعه از جملــه چیــن و هنــد بــا هــدف کاهــش شــدت مصــرف 
مــدل  ایــن  آمده اســت.  در  اجــرا  بــه  صرفه جویــی  بــه  تشــویق  و  انــرژی 
می توانــد در ایــران بــا هــدف ایجــاد عدالــت بیشــتر در تخصیــ� یارانــٔه 
 مصــرف کمتــری 

ً
انــرژی و کاهــش فشــار بــر اقشــار ک� درآمــد کــه عمومــا

دارنــد اجــرا شــود و همزمــان موجــب کاهــش مصــرف انــرژی گــردد.
در ایــن نظــام تعرفه گــذاری، بــا توجــه بــه رونــد مصــرف عمــدٔه مشــترکین، 
میــزان مشــخصی از مصــرف هــر حامــل انــرژی بــه عنــوان »الگــوی مصــرف« 
 ارزان 

ً
تعریــف می شــود. ه�ینــٔه مصــرف بــرای مقادیــر کمتــر از الگــو نســبتا

اســت. امــا بــا عبــور از آن، قیمــت بــه صــورت پلکانــی افزایــش می یابــد و 
مصــرف در پله هــای باالتــر، بــا نرخ هــای باالتــری محاســبه می شــود. در ایــن 
ــا قیمــت تمام شــده و  ــر الگــو ب مــدِل قیمت گــذاری، ه�ینــٔه مصــرف مــازاد ب
در پله هــای باالتــر بــا قیمــت جهانــی و حتــی بیشــتر از آن محاســبه می گــردد. 
در نتیجــه، مشــترکینی کــه در حــد الگــو مصــرف می کننــد ه�ینــٔه کمتــر و 
مشــترکینی کــه مــازاد بــر آن اســتفاده می کننــد، ه�ینــٔه بــه نســبت باالتــری 

می پردازنــد.

IBTاساسمدل ��ق�ر اف�ایش�عرفه� ن��ه�
 214 خانگــی  مشــترکین  بــرای  کشــور  در  بــرق  ماهانــٔه  مصــرف  ســرانٔه 
کیلــو وات ســاعت اســت و ۸7 درصــد از مشــترکین کمتــر از 300 کیلــو وات 
ســاعت بــرق در مــاه مصــرف می کننــد. بنابرایــن پلــکان 300 کیلــو وات 
ســاعت را می تــوان بــه عنــوان الگــوی مصــرف ماهانــه انتخــاب نمــود. 
ــا اســتفاده از مــدل IBT، بایــد تعرفــٔه مصــرف در پله هــای  ــر ایــن مبنــا، ب ب
باالتــر از 300 کیلــو وات ســاعت بــه قیمــت تمام شــدٔه بــرق نزدیــک شــود. 
در ایــن صــورت، تنهــا 13 درصــد از مشــترکین کــه پرمصــرف محســوب 
می شــوند، بــه صــورت جــدی بــا افزایــش ه�ینــٔه بــرق مواجــه می شــوند 
بــه صــورت عادالنه تــری بیــن اقشــار مختلــف  نیــز  بــرق  انــرژی  یارانــٔه  و 

خواهد شــد. توزیــع  جامعــه 
، موجــب افزایــش  امــا عــدم اجــرای ایــن مــدل در قیمت گــذاری بــرق کشــور
مصــرف انــرژی بــرق در ســال های گذشــته شــده اســت. به طــوری کــه اوج 
مصــرف بــرق از 43، 46 و 4۸ هــزار مــگاوات بــه ترتیــب بــرای ســال های 91، 

92 و 93، بــه 54 هــزار مــگاوات در ســال 97 رسیده اســت.

IBTاساسمدل اف�ایشقیمتبن��ن�ر ن��ه�
بــرای اســتفاده از مــدل IBT در رابطــه بــا قیمت گــذاری بن�یــن الزم اســت 
ح ســهمیه بندی نیــز بــه صــورت ه� زمــان اجــرا شــود. زیــرا بررســی ها  طــر
دهــٔه  از  قیمتــی   

ݘ
صرفــا سیاســت های  از  اســتفاده  کــه  می دهــد  نشــان 

60 تــا ســال ۸5 نتوانســت مصــرف فزاینــدٔه بن�یــن را متوقــف کنــد. امــا 
ح کارت هوشــمند ســوخت )بــر اســاس اختصــاص ســهمیٔه بن�یــن و  طــر
خریــد مــازاد بــر مصــرف بــا قیمــت آزاد(، توانســت جلــوی افزایــش مصــرف 

بن�یــن را در کشــور بگیــرد. 
قیمــت  افزایــش  بــرای  ســناریویی  می تــوان   IBT مــدل  از  اســتفاده  بــا 
کــه بــا وجــود اصــالح قیمــت نســبی بن�یــن، ا�ــرات  بن�یــن ارائــه  نمــود 
آن  مصــرف  میــزان  کاهــش  بــه  منجــر  و  داشته باشــد  کمتــری  تورمــی 
ــه  ــر ب ــه میــزان 60 لیت ــه ب شــود. در ایــن ســناریو، بن�یــن بــه صــورت ماهان

هــر خانــوار - بــه جــای هــر وســیلٔه نقلیــه -اختصــاص می یابــد. ســ�س 
قیمــت بن�یــن آزاد بــه 2500 تــا 3500 تومــان افزایــش می یابــد، امــا قیمــت 
بن�یــن ســهمیه ای افزایــش پیــدا نمی کنــد. خانوارهایــی هــ� کــه وســیلٔه 
نقلیــه ندارنــد می تواننــد بــه صــورت غیرنقــدی در قالــب ســبدی از کاال و 
خدمــات ماننــد بیمه هــای درمانــی و یــا بــه صــورت نقــدی از مزایــای یارانــٔه 
بن�یــن بهره منــد شــوند. در این صــورت، دیگــر مصــرف بن�یــن بیشــتر بــه 
معنــای بهره منــدی از یارانــٔه بیشــتر نیســت و انگیــزٔه مصرف کننــده بــرای 

صرفه جویــی باالتــر مــی رود.
البته اجرای این ســناریو نیاز به حلقات مکملی جهت اســتفاده از ســوخت 
و  مســافربری  آژانس هــای  وانت بارهــا،  تاکســی ها،  بــرای   CNG جایگ�یــن 
ماشــین های آمــوزش رانندگــی دارد. ســهمیٔه بن�یــن ایــن خودروهــا بایــد 
بــه تدریــج حــذف و گاز طبیعــی جایگ�یــن آن شــود. البتــه بــه صــورت کلــی، بــا 
توجــه بــه صرفــٔه اقتصــادی گاز طبیعــی نســبت بــه بن�یــن )حــدود 50 درصــد( 
و کمبود جایگاه های CNG در کشــور، برای رســیدن به متوســط جهانی، الزم 

اســت حــدود 2000 جایــگاه CNG جدیــد راه انــدازی شــود. 

IBTاف�ایشقیمت�ا�و�ی��راساسمدل ن��ه�
اســت  الزم  ابتــدا  بن�یــن،  مشــابه  نیــز  گازوئیــل  قیمــت  افزایــش  بــرای 
بــرآورد  ســهمیه بندی،  اجــرای  صــورت  در  شــود.  ا نجــام  ســهمیه بندی 
بــر  کاهش یابــد.  کشــور  گازوئیــل  مصــرف  ســوم  یــک  حــدود  می شــود 
مصــرف  کشــور  در  گازوئیــل  لیتــر  میلیــون   30 روزانــه  آمارهــا،  اســاس 
می شــود. ایــن در حالــی اســت کــه اگــر بــر اســاس بارنامه هــای برخــط، 
دیزلــی  خودروهــای  ســوخت  کارت  بــه  پیمایــش  اســاس  بــر  ســوخت 
در  اســت.  کافــی  گازوئیــل  لیتــر  میلیــون   20 تنهــا  یابــد،  اختصــاص 
قیمــت  افزایــش  اســت  الزم  نیــز   IBT مــدل  اســاس  بــر  قیمت گــذاری 
ترتیــب  بدیــن  باشــد.  آزاد  گازوئیــل  از  کمتــر  ســهمیه ای  گازوئیــل 
ه�ینــٔه  می کننــد،  مصــرف  ســهمیه  از  بیشــتر  کــه  مصرف کنندگانــی 

خواهند کــرد. پرداخــت  بیشــتری 

     ��� ���ی    

ا�ــ���ده از ����ــ� ��ی ا��ا�ــ� ���ــ� ��ــ� و در�ــ�ی ���ــ�ن �ــ�ای 
آن �ــ� ��ــ��� �ــ�ای  ��ــ�� ���ف ���ــ���ن در ��ــ� ا�ــ�ژی، ��وه �ــ� 
���ــ� ��ــ�ف ���ــ�، �ــ� ���ــ�� ����د��ــ�� ��را�ــ�� ا�ــ�ژی، در وا�ــ� ��ــ�ر 
���ــ��ی �ــ� ���ف ���ــ���ن �ــ� ا��ــ�ی ����� �ــ� وارد �� ��ــ�. �����ا�ــ� 
�زم ا�ــ� �ــ� ���ه ��ــ�ی از �����ــ�ت ����ــ� و را���د�ــ�ی ا���ــ� از ���ــ� 
��ــ�م ����� �ــ�اری �����ــ� ا��ا��ــ� (IBT)، ا��ا�ــ� ���ــِ� ���ــ�� �ــ�ای 

ــ� در د�ــ��ر ��ر ��ار ��ــ�د. ــ� ا��ــ�ی ���� ���ف ���ــ���ن �

     د���ره� ��و��    

ایــن مطالعــه در شــبکٔه کانون هــای تفکــر ایــران )ایتــان( بــا همــکاری ◂
ســجاد حســین نیــا و مهــدی ساســانی در ســال 1393 انجــام شده اســت. 

    �� �����     

ا��ای ��ل آی �� ��، را���د ��ف ��را��� �����ف �� در ��ارش
��م ��م ������ی (۲۴ ����)



فصلنـــامـــــه جــــامعـــــه اندیش�ــــــده هــــــــای ایـــــران ا�ـــــــــ��ی

ا���ن ���ــ�

پاییز 139۸   شمــــــــــــاره 1  ۴۸

��ورتواهدافپژوهش
ایـــران در جایـــگاه نخســـت دارنـــدگان گاز طبیعـــی جهـــان قـــرار دارد. گاز 
طبیعـــی ســـومین منبـــع انـــرژی دنیـــا و پرمصرف تریـــن حامـــل انـــرژی در ایـــران 
اســـت. مطابـــق برخـــی برآوردهـــا، میـــزان تولیـــد گاز کشـــور در ســـال های 
آینـــده در مقایســـه بـــا مصـــرف گاز در داخـــل بیشـــتر خواهد بـــود و  کشـــور 
ـــادرات  ـــرایط ص ـــن ش ـــد. در ای ـــه رو خواهد ش ـــازاد گاز روب ـــود م ـــئلٔه وج ـــا مس ب
ـــی  ـــرد. امـــا انتخـــاب روش صادرات ـــد در دســـتور کار قـــرار گی گاز مـــازاد می توان
مناســـب، همـــواره محـــل چالـــش مســـئولین و کارشناســـان حـــوزٔه انـــرژی 
ــال های  ــه اواًل در سـ ــرض اینکـ ــا فـ ــن پژوهـــش بـ ــت. در ایـ ــور بوده اسـ کشـ
 مـــازاد گاز بایـــد صـــادر شـــود، 

ً
ـــا آینـــده مـــازاد گاز وجـــود خواهد داشـــت و �انی

ــرد.  ــی قرار می گیـ ــورد بحـــ� و بررسـ ــی مناســـب مـ ــاب روش صادراتـ انتخـ

�رایا�ران بازارهاو�وشهای�ادرا���از
بررســـی بازارهـــای گاز در جهـــان نشـــان  می دهـــد کـــه بازارهـــای محتمـــل 

ــت: ــر اسـ ــورد زیـ ــه مـ ــران، سـ ــادرات گاز ایـ ــرای صـ بـ
کشـــورهای منطقـــه: کشـــورهای حـــوزٔه خلیـــج فـــارس )امـــارات، عمـــان، . 1

بحریـــن، کویـــت و عـــراق(، هنـــد، پاکســـتان و ترکیـــه؛
 انگلیس و هلند؛. 2

ً
کشورهای اروپایی: عمدتا

کشورهای شرق آسیا: چین، ژاپن، کره جنوبی و تایوان.. 3
بـــرای صـــادرات گاز روش هـــای گوناگونـــی وجـــود دارد. امـــا در حج� هـــای 
 بـــاال، صـــادرات تنهـــا بـــه دو روش »خـــط لولـــه« و »LNG« )ال.ان.جـــی: 

ً
نســـبتا

روش هـــای  ســـایر  اســـت.  مقرون به صرفـــه  مایع شـــده(  طبیعـــی  گاز 
انتقـــال گاز در حج� هـــای بســـیار پاییـــن اقتصـــادی هســـتند. بنابرایـــن 

بـــرای تعییـــن رویکـــرد صادراتـــی گاز بایـــد از بیـــن 3 بـــازار و 2 روش انتخـــاب 
ــرد. صـــورت گیـ

بـــا انت�ـــاب�ویکـــرد�ادرا�ـــ�مناســـ��ـــرای�از
���یـــ�اقت�ـــادیوژ����تیکـــ� اســـت�ادهاز

ــدا  ــوع ابتـ ــن موضـ ، ایـ ــادرات گاز ــرای صـ ــرد مناســـب بـ ــاب رویکـ ــرای انتخـ بـ
از جنبـــٔه اقتصـــادی و بـــا توجـــه بـــه اســـتراتژی تخصیـــ� بهینـــٔه منابـــع 
گازی مـــورد تحلیـــل قـــرار می گیـــرد. در مرحلـــٔه بعـــد، ایـــن مســـئله از جنبـــٔه 
ژئوپلتیکـــی و ا�رگـــذاری بـــر معـــادالت سیاســـی منطقـــه و جهـــان و وضعیـــت 

ــردد.  ــی می گـ ــران بررسـ ــه ای ایـ ــدرت منطقـ قـ

۱  �����ـــ�� �ـــ�درات ��ز �ـــ� �وش �ـــ� ���ـــ� و ال.ان.

�ـــ� �ـــ� ا�ـــ�س ����ـــ� ا���ـــ�دی
در مســـافت های کوتـــاه، ه�ینـــٔه انتقـــال گاز بـــه روش خـــط لولـــه کمتـــر 
از ال.ان .جـــی اســـت. زیـــرا میـــزان ســـرمایٔه اولیـــه بـــرای احـــداث خـــط لولـــه 
کمتـــر از ســـرمایه گذاری مـــورد نیـــاز بـــرای احـــداث ال.ان.جـــی اســـت. امـــا 
ــتر  ــه بیشـ ــط لولـ ــای خـ ــود، ه�ینه هـ ــر شـ ــال طوالنی تـ ــافت انتقـ ــه مسـ هرچـ
می شـــود. بـــه طـــوری کـــه در مســـافت های طوالنـــی ه�ینـــٔه صـــادرات بـــه 
کـــه  آنجـــا  روش خـــط لولـــه بســـیار بیشـــتر از ال.ان.جـــی خواهد بـــود. از 
خ  ال.ان.جـــی بـــا کشـــتی منتقـــل می شـــود، در مســـافت های طوالنـــی نـــر

ــه دارد.  ــط لولـ ــه خـ ــبت بـ ــری نسـ ــٔه کمتـ افزایـــش ه�ینـ
ـــر  ـــ� براب ـــا ه ـــر دو روش ب ـــه ه ـــال گاز ب ـــٔه انتق ـــاص، ه�ین ـــافت خ ـــک مس در ی
خواهدشـــد. ایـــن مســـافت را »نقطـــٔه سر به ســـر اقتصـــادی« می نامنـــد. 

ل�ههای اساسم�ݘ ��یع��ر انت�اب�ویکردمناس��رای�ادرات�از
اقت�ادیوژ����تی�

����� ا����دی و ژ�������� ��درات ��ز 
����� و ال.ان.�� ���ر

اندیشکده 
سیاست گذاری 

امیرکبیر

��ن    |        ���� ا� ���

��یعــ� در ��ــ� �ــ��، �ــ� دو �وش «خــ�ل�لــه» و «LNG» (��ز ����ــ� ���� �ــ�ه) ا���ن ���ــ� ا�ــ�.  �ــادرات�از
، �ــ�درات آن ���ــ�، ��رســ�هایاقت�ــادیوژ����تیــ� ��ــ�ن �� د�ــ�  در ��ر�ــ� �ــ� او���ــ� ��ز �ــ�زاد ��ــ�ر
�شــ�رهایمن��ــه (��ــ�ر��ی ���ــ�� ���ــ� �ــ�رس، ����ــ��ن، ��ــ� و ����ــ�)  �ــ� �ــ�درات از���ــ�خــ�ل�لــهبــهبــازار
��ــ�� �ــ� �ــ��� ����� �ــ� ���ــ� دارد. �ــ�زار ����ــ� �ــ� د��ــ� ����ــ� �ــ�دن ����� �ــ�ی ا���ــ�ل �ــ� ���ــ� ���ــ�� ا���ــ�دی 
، ����ــ� �ــ� ا�ــ� �ــ�زار �� ��ا�ــ� ا�ــ�ان را �ــ�  �ــ�ب ا�ــ�ژی ����ــ� ����ــ� ��ــ� و �ــ�رت ����ــ� ای  دارد. از ���ــ� ژ������ــ� ��ــ�

ا��ان را ������ �� ��زد.
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براســـاس محاســـبات، ایـــن نقطـــه در فاصلـــه 4000 تـــا 
بـــرای  بنابرایـــن  دارد.  قـــرار  کشـــور  از  کیلومتـــری   5000
صـــادرات بـــه مســـافت های کمتـــر از ایـــن فاصلـــه، خـــط 
آن ال.ان.جـــی  بـــرای مســـافت های بیشـــتر از  لولـــه و 

خواهد بـــود. اقتصـــادی  توجیـــه  دارای 
اســـت  الزم  اقتصـــادی  تحلیـــل  در  کـــه  نک�ـــه ای  امـــا 
 ، گاز صـــادرات  کـــه  اســـت  ایـــن  اشاره شـــود  آن  بـــه 
چـــه بـــه روش خـــط لولـــه و چـــه بـــه روش ال.ان.جـــی، 
ســـرمایه گذاری باالیـــی نیـــاز دارد؛ ه�ینه هـــای انتقـــال 
ــد.  ــور می کنـ ــد کشـ ــ� عایـ ــی هـ ــود کمـ آن باالســـت؛ و سـ
بنابرایـــن اولویـــت گاز کشـــور بایـــد مصـــرف داخلـــی در 
بخش هـــای بـــا ارزش افـــ�ودٔه باالتـــر باشـــد، نـــه صـــادرات 
آن. ایـــن نک�ـــه در صـــادرات بـــه روش ال.ان.جـــی بیشـــتر 
 ، خـــود را نشـــان می دهـــد. به طوری کـــه در فواصـــل دور
اگـــر چـــه ســـود صـــادرات بـــه روش ال.ان.جـــی بیشـــتر 
از خـــط لولـــه اســـت، امـــا بـــه طـــور کلـــی حاشـــیٔه ســـود 
آن پاییـــن اســـت و ســـرمایه گذاری بـــر روی آن چنـــدان 

اقتصـــادی نیســـت.
بـــا توجـــه بـــه تحلیـــل فـــوق، بهتریـــن بـــازار صـــادرات گاز 
بـــرای ایـــران بـــه لحـــاظ اقتصـــادی، بـــازار منطقـــه (بـــا خـــ� 
لولـــه) اســـت کـــه بـــه دلیـــل نزدیکـــی ج�رافیایـــی و پاییـــن 
عایـــد  را  مناســـبی  ســـود  انتقـــال،  ه�ینه هـــای  بـــودن 
کشـــور می نمایـــد. پـــس از آن بـــازار شـــرق آســـیا (بـــه روش 

ال.ان.جـــی) در رتبـــٔه دوم اســـت کـــه البتـــه بـــه علـــت بـــاال 
بـــودن ه�ینه هـــای انتقـــال، ســـود کمتـــری دارد؛ و در نهایـــت  کشـــورهای 

اروپایـــی بـــازار مناســـبی بـــرای صـــادرات گاز ایـــران نیســـتند.

ـــ� و ال.ان. ـــ� ��� ـــ� �وش � ـــ�درات ��ز � ـــ�� � �����  ۲

�ـــ� �ـــ� ا�ـــ�س ����ـــ� ژ������ـــ�
ـــواره  ـــرژی هم ـــارت ان ـــورها، تج ـــرای کش ـــرژی ب ـــردی ان ـــت راهب ـــل ماهی ـــه دلی ب
بـــا مســـائل سیاســـی، امنیتـــی و ژئوپلتیـــک گـــره خورده اســـت. از نـــگاه 
ژئوپلتیـــک، ال.ان.جـــی یـــک کاالی قابـــل تجـــارت اســـت کـــه بـــه وســـیلٔه 
اســـت.  تحریـــ�  قابـــل  نفـــت  هماننـــد  و  می شـــود  حمل و نقـــل  کشـــتی 
گاز  ج�انی شـــدن بـــازار  به عـــالوه، افزایـــش صـــادرات ال.ان.جـــی موجـــب 
و تبدیـــل آن بـــه بـــازاری هماننـــد نفـــت می شـــود. جهانی شـــدن بـــازار گاز 
بـــه معنـــای متنوع شـــدن ســـبد وارداتـــی کشـــورهای واردکننـــدٔه گاز و در 
، و در  نتیجـــه افزایـــش امنیـــت انـــرژی آن هـــا، کاهـــش تضمیـــن خریـــد گاز

نهایـــت کاهـــش قیمـــت گاز در بازارهـــای مختلـــف جهـــان اســـت. 
مطالعـــات و شـــواهد موجـــود نشـــان می دهد کـــه آمریـــکا در صـــدد اســـت 
بـــا هـــدف کمـــک بـــه متحـــدان اســـتراتژیک خـــود در اروپـــا و شـــرق آســـیا و 
ــی وارد  ــازار ال.ان.جـ ــه بـ ــرژی، بـ ــادالت انـ ــیه از مبـ ــران و روسـ ــذف ایـ ــز حـ نیـ

ــعه دهد. ــر توسـ ــورهای دیگـ ــاوری را در کشـ ــن فنـ ــود و ایـ شـ
امـــا در مقابـــل، توســـعٔه صـــادرات گاز از طریـــق خـــط لولـــه، ســـاختار منطقـــه ای 
طریـــق،  ایـــن  از  می کنـــد.  تقویـــت  و  حفـــ�  را  ایـــران  اطـــراف  در  گاز  بـــازار 
جمهـــوری اســـالمی ایـــران می توانـــد پیوندهـــای راهبـــردی بـــا همســـایگان و 
کشـــورهای منطقـــه ایجـــاد نمایـــد و بـــه  هـــاب انـــر�ی منطقـــه تبدیل شـــود؛ بـــه 
ایـــن معنـــا کـــه گاز مـــازاد در منطقـــه )بـــه ویـــژه از ترکمنســـتان و آذربایجـــان( 

را خریـــداری کنـــد و آن را بـــا خـــط لولـــه بـــه کشـــورهای حـــوزٔه خلیـــج فـــارس، 
هنـــد، پاکســـتان و ترکیـــه بفروشـــد. توســـعٔه ایـــن روابـــط، امنیـــت ملـــی 
کشـــور را تقویـــت نمـــوده و ا�رگـــذاری ایـــران بـــر قیمت گـــذاری گاز در منطقـــه 

ــرد. ــر می بـ را باالتـ

     ��� ���ی    

در��ر�ـــ� �ـــ� ��ـــ�ر در �ـــ�ل ��ی آ��ـــ�ه �ـــ� �ـــ�زاد ����ـــ� ��ز ��ا�ـــ�  ���ـــ� 
��ر�ـــ� ��  آن ا�ـــ�،  �ـــ�زاد، �ـــ�درات  ��ز  او���ـــ�  ا�� �ـــ�  �ـــ�ض  �ـــ�  و 
ـــ�،  ـــ�ظ ژ������� ـــ� �� ـــ� � ـــ�دی و � ـــ�ظ ا��� ـــ� �� ـــ� � ـــ� � ـــ� � ـــ�ن �� د� ��
�ـــ�درات ��ز �ـــ� �وش �ـــ� ���ـــ� ��ـــ�� �ـــ� ال.ان.�ـــ� ���ـــ�ی دارد. �ـــ� 
ا�ـــ� ا�ـــ�س، �زم ا�ـــ� ا�ـــ�ان ��ـــ�رت ��ز از ���ـــ� �ـــ� ���ـــ� را ���ـــ�� 
 د�ـــ� و از و�ود �ـــ�ی �ـــ� �ـــ�زار ����ـــ� ال.ان.�ـــ� �ـــ�دداری ����ـــ�. در 
��ز  �ـــ�زار  «����ـــ� ای»  �ـــ����ر  ��ـــ�  ��ـــ�  �� ��ا�ـــ�  ا�ـــ�ان  ����ـــ� 
، �ـــ�  �ـــ�ب ��زی (�ـــ�ب  ��ـــ�ن، و ����ـــ�دن در دام «����ـــ�» �ـــ�ن �ـــ�زار ��ز
ا�ـــ�ژی) ����ـــ� ��ـــ� ����� �ـــ�د و ��ز �ـــ�زاد در ����ـــ� را ���ـــ�اری ����ـــ� 

و آن  را �ـــ� ��ـــ�ر��ی د��ـــ� �ـــ�در ��ـــ�.

     د���ره� ��و��    

بـــا همـــکاری ◂ ایـــن مطالعـــه در اندیشـــکدٔه سیاســـت گذاری امیرکبیـــر 
ـــورای  ـــس ش ـــای مجل ـــز پژوهش ه ـــفارش مرک ـــه س ـــان و ب ـــب اهلل ظفری حبی

اســـالمی در ســـال 1395 انجـــام شده اســـت.
    �� �����     

������� ��درات ��ز �� �وش �� ���� و ال.ان.�� ��ارش
(���� ۳۵)
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�و��اد

�ر��ا�ی�ویدادحکمران�در ��ورتوهدفاز
�م�

کادمیــک مــورد بحــ�  امــروزه سیاســت پژوهی بــه عنــوان یــک موضــوع آ
و تحقیــق علمــی اســت. رشــته های دانشــگاهی متعــددی در ایــن رابطــه 
سســات گوناگــون در ایــن حــوزه  ایجــاد شده اســت و دانشــکده ها و موݘ
فعــال هســتند. امــا نک�ــٔه مهــ� و در عیــن حــال م�فــول آن اســت کــه 
کشــور  اجرایــی  واقعــی  فضــای  بــه  ناظــر  معمــواًل  سیاســتی  مطالعــات 
نیســت و راه کارهایــی کــه ارائــه  می شــود موانــع و مشــکالتی در مرحلــٔه 
، معمــواًل در میــدان عمــل موانــع و مشــکالتی  اجــرا دارنــد. بــه عبــارت دیگــر

و  علمــی  مباحــ�  در  کــه  می آیــد  وجــود  بــه  سیاســت ها  اجــرای  بــرای 
آن هــا پرداختــه  نمی شــود. مــواردی کــه بــر خــالف ظاهــر  کادمیــک بــه  آ
 بســیار مهــ� هســتند و در فرآینــد 

ً
پیــش پــا افتــاده ای کــه دارنــد، اتفاقــا

تولیــد راه کار بایــد مــورد توجــه قرار بگیرنــد. 
بــه عنــوان مثــال، از جملــه موانــع و دســت اندازهایی کــه در اجــرا بــرای 
و  تضــاد  بــا  مرتبــط  مباحــ�  دارد،  وجــود  پیشــنهادی  سیاســت های 
تعــارض منافــع اســت. گاهــی مســئولیت اجــرای سیاســت بــه افــرادی 
دیگــر  مــورد  نــدارد.  ه� خوانــی  آن هــا  منافــع  بــا  کــه  داده می شــود 
 ممکــن اســت برخــی پیشــنهادها 

ً
حافظــٔه تاریخــی افــراد اســت. بعضــا

حساســیت ها و مالحظاتــی را در افــراد مســئول برانگیــزد و مانــع ایجــاد 

س�س�هنشستها���رایانت�ال����یات�م��سیاست��اران
بهسیاستپژوهان��ان ومد�ران�ش�ر

�و��اد ����ا�� در ���
اندیشکده 

حکمرانی
شریف

ــ�ت از سیاســت ��ارانومد�ــران  ــ� د� ــ� در آن � ــ� � ــ� ���� ا� ــ�� ��� ــ�ان ��� �مــ�» �� «حکمرانــ�در
سیاســت ��ا�یوحکمرانــ� در ا���ــ�ر ����ــ�ن ��ا�ــ�  �ر�ــه� ، ����یــات�م�ــ�آنهــادر �ــ��ح �ــ��ی ��ــ�ر
حکمرانــ� �ــ� ��ــ� پژوهشهــایسیاســت� در ��زه �ــ�ی �����ــ�ن را دار�ــ� �ــ�ار �� ��ــ�د. ا�ــ� �و�ــ�اد ���ــ� اندیشــکده�
�ــ�ی� از �ــ�ل ۱۳۹۴ ����ــ�ن ���ــ�ار �ــ�ه و در آن �ــ� �������ــ� �ــ�ن ا�ــ�ژی، ��ــ�، ا���ــ�د ����ــ�، ��ــ�م ����ــ�، ��ــ�د 

����ن ��اری، ا������ت، ����� �� و ��ز��ن ��ی ��دم ���د، ���رض ����� و ���م اداری ��دا��� ��ه ا��.
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�و��اد

عــزم واقعــی بــرای اجــرای آن سیاســت ها شــود. مســائل مرتبــط بــا اقتصــاد 
 مشــکالت مشــابهی ایجــاد می کنــد. اگــر اندیشــکده 

ً
سیاســی نیــز بعضــا

ــدان  ــه در می ــد ک ــه  کن ــوی ارائ ــه نح ــتی را ب ــنهادهای سیاس ــد پیش بخواه
عمــل ک� تریــن میــزان چالــش و مقاومــت را داشته باشــند، بایــد عالوه بــر 

مباحــ� تئوریــک سیاســت گذاری، بــه ایــن مــوارد نیــز توجه نمایــد.
یکــی از راه کارهــا بــرای آشــنایی بــا موانــع عملیاتــِی اجــرای سیاســت ها، 
کــه  اســت  افــرادی  تجربیــات  شــنیدن  و  صحبت هــا  پــای  نشســتن 
مشــکالت  و  موانــع  و  انــد  خــورده  کشــور  در  را  سیاســت گذاری  خــاک 
بــه این کــه  بــا توجــه  را برطرف کننــد.  آن هــا  تــالش کرده انــد  را لمــس و 
موریــت اندیشــکده حکمرانــی شــریف، ایجــاد پلــی بیــن پژوهــش و 

ݘ
ما

اســت،  حکمرانــی  عمــل  بــه  حکمرانــی  علــ�  اتصــال  و  سیاســت گذاری 
رویــداد حکمرانــی در عمــل تــالش می کنــد حداقــل یکــی از ابعــاد ایــن 

را برقــرار نمایــد. اتصــال 

�م� م����ات�ویدادحکمران�در
محورهــای  و  پروژه هــا  موضوعــات   

ً
غالبــا رویــداد  ایــن  موضوعــات 

عبــارت  بــه  اســت.  شــریف  حکمرانــی  اندیشــکدٔه  فعالیت هــای  اصلــی 
 ایــن نیســت کــه جلســه ای 

ً
، منظــور از برگــزاری ایــن رویــداد صرفــا دیگــر

بیشــتر  رویــداد  ایــن  بلکــه  انجام شــود.  گفت وشــنودی  و  برگزار شــود 
مخاطــب  اولیــن  و  اســت  اندیشــکده  گروه هــای  نیازهــای  بــه  ناظــر 
محتــوای ارائه شــده گــروه برگزار کننــده آن اســت. بیشــترین موضوعاتــی 
 : از عبارتنــد  قرار گرفته اســت  توجــه  مــورد  رویــداد  ایــن  در  تاکنــون  کــه 
، نهــاد قانون گــذاری،  انــرژی و نفــت، اقتصــاد سیاســی، نظــام بانکــی کشــور
انتخابــات، خیریه هــا و ســازمان های مردم نهــاد، تعــارض منافــع و نظــام 

عمومــی. دی�لماســی  و  بازنشســتگی  نظــام  اداری، 

�م� قال��ر��ا�ی�ویدادحکمران�در
رویــداد »حکمرانــی در عمــل« بــه صــورت یــک نشســت دو ســاعته کــه 
 ممکــن اســت بــه ســه ســاعت هــ� برســد برگــزار می شــود. ایــن 

ً
بعضــا

رویــداد دو بخــش دارد. بخــش اول شــامل یــک ارائــه توســط ســخنران 
مدعــو اســت کــه حــدود 45 دقیقــه تــا 1 ســاعت بــه طــول می انجامــد. پــس 
االت  از ارائــه در بخــش دوم، افــراد حاضــر در جلســه نقطــه نظــرات و ســوݘ
ح می کننــد و ســخنران مدعــو بــه پرســش ها پاســ� می دهــد.  خــود را مطــر
بــه طــول می انجامــد.  تــا 1 ســاعت  ایــن بخــش نیــز حــدود 45 دقیقــه 
ســخنران های مدعــو ایــن رویــداد معمــواًل افــرادی هســتند کــه تجربیــات 
عملــی در عرصــٔه حکمرانــی کشــور دارنــد. البتــه در برخــی مــوارد افــراد 
پژوهشــگری کــه ایده هــا و حرف هــای قابــل شــنیدن دارنــد نیــز دعــوت 

می شــوند.
برنامــٔه زمانــی اجــرای ایــن رویــداد دو هفتــه یکبــار اســت. امــا کیفیــت 
بــاالی برگــزاری جلســه و مباحــ� آن بــر صــرف زمــان اجــرا اولویــت دارد. 
نــام  �بــت  از جلســه  بــه شــرکت در جلســات قبــل  افــراد عالقه منــد  از 
بــه عمــل می آیــد. اطالع رســانی برگــزاری رویدادهــا و گــزارش رویدادهــای 

برگزارشــده نیــز بــر  روی ســایت اندیشــکده قــرار می گیــرد.

�م� نتا��ودستاوردهای�ویدادحکمران�در
اولیــن و مه� تریــن دســتاورد برگــزاری ایــن رویــداد اســتفاده از محتــوای 
آن در پروژه هــا و خطــوط کاری اصلــی اندیشــکده اســت. البتــه اندیشــکده 
ــا افــراد باتجربــه مــورد نظــر نیــز  می توانــد بــه جــای برگــزاری ایــن رویــداد، ب
مصاحبــه بنمایــد؛ امــا ســاماندهی آن به صــورت یــک رویــداد ســخنرانی و 
پرســش و پاســ� م�یت هــای بیشــتری دارد و افــراد بیشــتری می تواننــد از 
آن اســتفاده  کننــد. به عــالوه، بعضــی جلســات کــه محتــوای غنی تــری دارد، 
فضــای بحــ� از صــرف نشســت و پرسش و پاســ� فراتــر مــی رود و بــه یــک 

پنــل نقــد و بررســی موضــوع و ایده هــای مرتبــط بــا آن تبدیــل می شــود. 
دســتاورد دیگــر ایــن رویــداد کمــک بــه شبکه ســازی و آشــنایی نزدیــک 
همچنیــن  و  کشــور  سیاســت گذاری  فضــای  و  سیاســت گذاران  بــا 
آشــنایی بــا دانشــجویان و نخبــگان عالقه منــد بــا ایــن حوزه هــا اســت. 
ــی  ــی و عملیات ــای پژوهش ــه فرصت ه ــد ک ــک می کن ــازی کم ــن شبکه س ای
فراوانــی ایجــاد شــود و ا�رگــذاری فعالیت هــای اندیشــکده باالتــر بــرود.

�م� �ویدادحکمران�در اف�آینده�
اندیشــکدٔه حکمرانــی شــریف برنامــه دارد کــه ایــن رویــداد را بــه لحــاظ 
فراگیــر  بســتر  بــه  می توانــد  رویــداد  ایــن  توســعه  دهــد.  کیفــی  و  کّمــی 
بدنــٔه  در  -کــه  تجربــه  صاحــب  افــراد  از  سیاســتی  تجربیــات  انتقــال 
دولــت و حاکمیــت بوده انــد- بــه پژوهشــگران جــوان و تحصیل کــرده 
کوچــک،  ظاهــر  بــه  نــکات  و  تجربیــات  شــود؛  تبدیــل  حوزه هــا  ایــن  در 
امــا پراهمیتــی کــه هــر پژوهشــگر حوزه هــای سیاســتی بایــد بدانــد و در 
طراحی هــا و پیشــنهادهای خــود لحــاظ کنــد. ایــن نــوع انتقــال دانــش 
عملــی حتــی می توانــد بــه ایجــاد تحــوالت علمــی در حوزه هــای سیاســتی 
نیــز منجــر شــود و زمینه هایــی را بــرای انجــام پژوهش هــای کاربــردی و 

کنــد. ایجــاد  بومــی  متدولوژی هــای  تولیــد 

     ��� ���ی    

�و�ــ�اد ����ا�ــ� در ��ــ� �ــ� ا���د ����ــ� و ار���ط ��� ����ــ� ��اران 
و ���ــ�ان �ــ��� �ــ��ح �ــ��ی ��ــ�ر �ــ� ����ــ�ن و ��و��ــ��ان �ــ�ان 
�ــ�زه� ����ــ� ��اری، ز���ــ� ای �ــ�ای ا���ــ�ل و ا�ــ���ده از �����ــ�ت 
و دا�ــ� ���ــ� ا�ــ� �ــ�زه را ��ا�ــ� ���ده ا�ــ�. ا�ــ� �ــ�ع ����ــ�ت 
�� ��ا�ــ� ز���� �ــ�ز ا��ــ�د ��ــ�ل در ���ــ� ����ــ� ��و�� و راه ��ــ�ی 

��و�� �ــ�ی ����ــ�دی ����ــ� ���ــ�.

          د���ره        

ایــن رویــداد توســط اندیشــکدٔه حکمرانــی شــریف از ســال 1394 تاکنــون ◂
برگــزار گردیده اســت.
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��ورت�ر��ا�یهمایش
جهــان اســالم و بــه ویــژه منطقــٔه غــرب آســیا در ســال های اخیــر کانــون 
از  برخــی  کــه  بوده اســت. مســائلی  و بحران هــای متعــدد  تحــوالت مهــ� 
آن هــا در ســال های اخیــر بوجــود آمــده و برخــی دیگــر ریشــه در دهه هــا و 
بلکــه ســده های گذشــته دارد. بــا توجــه بــه اهمیــت ایــن موضــوع، تاکنــون 
تحقیقــات بســیاری انجــام، ک�ــب و مقــاالت فراوانــی نوشــته و همایش هــای 
مطالعــات،  ایــن  اکثــر  اشــتراک  نقطــٔه  امــا  شده اســت.  برگــزار  متعــددی 
ــه اســت. خــالء وجــود تصویــری  ــرد آینده پژوهان ــدان رویک ــینی بودن و �ق پس
مطلــوب  و  محتمــل  آینده هــای  از  روش منــد  مطالعــات  پایــٔه  بــر  دقیــق 
تدویــن  و  تصمی� ســازی  منطقــه،  پیچیــدٔه  دینامیــک  کنــار  در  پیــش رو 
اســتراتژی بــرای آینــده را بــا مشــکل مواجــه نمــوده و ه�ینــٔه تصمیمــات کالن 

را افزایــش داده اســت. 
جمهــوری اســالمی ایــران بــه عنــوان یــک قــدرت منطقــه ای کــه بطــور فعاالنــه 
در تحــوالت منطقــه حضــور داشــته و مــدام در حال تا�یرگــذاری و تا�یرپذیری 
از ایــن تحــوالت اســت، الجــرم نیازمنــد شــناخت تحــو�ت حــال و آینــده و 
تدویــن اســتراتژی بــرای آینده هــای محتمــل و ریل گــ�اری بــرای آینــدۀ مطلــوب 
سســٔه آینده پژوهــی جهــان اســالم  اســت. بــرای دســتیابی بــه ایــن مهــ�، موݘ
بــا همــکاری دانشــگاه تهــران، در روزهــای ۸ و 9 اردیبهشــت 139۸ همایــش 

بین المللــی »آینــدٔه جهــان اســالم در افــق 1414 شمســی« را برگــزار نمــود.

��اناس�م اهدافهمایش�ینالم���آینده�
اف�۱۴۱۴ در

اهداف این همایش عبارتند از:
آینــدٔه جهــان اســالم و  ▪ شــناخت دقیــق و عالمانــٔه تحــوالت حــال و 

بــا ایــن تحــوالت؛ نســبت جمهــوری اســالمی ایــران 

زمینه ســازی بــرای تدویــن اســتراتژی  جهــت مواجهــٔه فعــال بــا تحــوالت  ▪
آینــده و ریل گــذاری بــرای آینــدٔه مطلــوب کشــور؛

دانشــجویان  ▪ و  پژوهشــگران  اســاتید،  ارتبــاط  زمینــٔه  فراه� ســازی 
شــبکٔه  ایجــاد  و  یکدیگــر  بــا  اســالم  جهــان  حــوزٔه  در  دغدغه منــد 

نخبگانــی؛

ایجــاد فضــا و فرصــت الزم بــرای مطرح شــدن ایده هــای نــو و عملــی بــرای  ▪
حــل مشــکالت و حمایــت از آنها؛

آینده پژوهــی بــا محوریــت مســائل  ▪ تولیــد ادبیــات علمــی در زمینــٔه 
ایــران. جهــان اســالم و جمهــوری اســالمی 

��ان  آینده� �ینالم��� همایش م��رهای  
اف�۱۴۱۴ اس�مدر

ایــن کنفرانــس در 6 محــور اصلــی و زیرمحورهــای آن هــا برگــزار گردیــد. ایــن 
محورهــا عبارتنــد از:

۱  آ���ه� ����� و ا���� در ���ن ا��م

حکمرانی و سیاست گذاری در جهان اسالم؛ ▪

جریان های فکری، گروه ها و احزاب سیاسی در جهان اسالم؛ ▪

چالش هــا،  ▪ و  فرصت هــا  اســالم:  جهــان  در  واگرایــی  و  ه� گرایــی 
آینــده؛ چشــ� انداز 

تحوالت ژئوپلیتیکی در جهان اسالم؛ ▪

ســازمان های بین المللــی و ســاز و کارهای چندجانبه گرایــی در جهــان  ▪
اســالم؛

دی�لماسی عمومی و قدرت نرم در جهان اسالم؛ ▪

�رب من��ه� م���بدر آیندهپژوه�،�دو�ناسترا�ژیو�����ا�ی�رایآینده�
آسیاو��اناس�م

����� ��� ا����� آ���ه� ���ن ا��م در 
ا�� ۱۴۱۴

موسسه
آینده پژوهی
جهان اسالم

����ــ� ��� ا����ــ� آ��ــ�ه� ��ــ�ن ا�ــ�م در ا�ــ� ۱۴۱۴ ���ــ� �ــ� �و��ــ�دآینده پژوهــ� در �ــ��ه �ــ� د�����ــ� 
����ــ�ه� ����ــ�� �ــ�ب آ�ــ�� و ��ــ��ت �ــ�ل و آ��ــ�ه� آن و در ��ــ� �دو�ــناســترا�ژی�ــرایآیندههــایم�تمــ�
�ــ� ��ــ�ر �ــ��ای ��ــ�ر��ی  ا�ــ� ����ــ�،  م��ــ�ب در ارد����ــ� ۱۳۹۸ ���ــ�ار �ــ�. در  آینــده� و��� �ــ�ا�ی�ــرای
ا�ــ���، ا�ــ���� دا��ــ� و ��ر�ــ� در ۲۴�نــ�����ــ� �ــ� �ــ���ا�� و ارا�ــ�� ����ــ� ��دا���ــ�. آ��ــ�ه� ��ــ��ت ا�����ــ�، 
آ��ــ�ه� ا���ــ�د، آ��ــ�ه� ����ــ� و ا���ــ�، آ��ــ�ه� ��� و ��ــ�وری، آ��ــ�ه� ���ــ� ���ــ� و آ��ــ�ه� ��ــ�ن، ����ــ� و ا�زش �ــ� 

در ���ن ا��م، ���ر��ی ا��� ا�� ����� ��د��.



����� ��ر�� I r a n T h i n k t a n k s . c o m

۵۵پاییز 139۸   شمــــــــــــاره 1 

�����

عوامــل مو�ــر بــر تحــوالت جهــان اســالم: قدرت هــای فرامنطقــه ای و  ▪
ســاختار نظــام بین الملــل؛

قابلیت ها و ه�ینه های نظامی در جهان اسالم؛ ▪

امنیت و جن� های آینده )جن� سایبری و...(؛ ▪

روابط امنیتی کشورهای اسالمی و سازوکارهای امنیت در جهان اسالم؛ ▪

قدرت های منطقه ای و آیندٔه جهان اسالم؛ ▪

آینده پژوهــی تعامــالت سیاســی-امنیتی ایــران بــا کشــورهای اســالمی و  ▪
جایــگاه ایــران در آینــدٔه جهــان اســالم.

۲  آ���ه� ا����د در ���ن ا��م

بانکداری اسالمی و آیندٔه جهان اسالم؛ ▪

اقتصاد سیاسی کشورهای اسالمی و روابط شمال و جنوب؛ ▪

اقتصاد حالل و سبک زندگی اسالمی؛ ▪

اقتصاد تروریس� و گروه های تروریستی؛ ▪

اقتصاد انرژی در جهان اسالم؛ ▪

شفافیت اقتصادی و فساد؛ ▪

اقتصاد گردشگری در جهان اسالم؛ ▪

سیست� حمل و نقل در کشورهای اسالمی؛ ▪

همکاری های اقتصادی در جهان اسالم: فرصت ها و چالش ها؛ ▪

آینده پژوهــی تعامــالت اقتصــادی ایــران با کشــورهای اســالمی و جایگاه  ▪
ایــران در آینــدٔه جهان اســالم.

۳  آ���ه� ����ت ا������ در ���ن ا��م

مد و سبک زندگی اسالمی؛ ▪

مهاجرت و پناهندگی در جهان اسالم؛ ▪

نقش زنان در روند توسعه در کشورهای اسالمی؛ ▪

نقش نخبگان و طبقٔه متوسط در تحوالت اجتماعی جهان اسالم؛ ▪

شهرنشینی و توسعه در جهان اسالم؛ ▪

نابرابری و عدالت اجتماعی در کشورهای اسالمی؛ ▪

رسانه های نوین و ارتباطات در جهان اسالم؛ ▪

آینده پژوهــی تعامــالت اجتماعــی ایــران بــا کشــورهای اســالمی و جایگاه  ▪
ایــران در آینــدٔه جهــان اســالم.

۴  آ���ه� ��� و ���وری در ���ن ا��م

فناوری اطالعات در جهان اسالم؛ ▪

صنعت و تکنولوژی در جهان اسالم؛ ▪

نانوتکنولــوژی،  ▪ )فضایــی،  اســالم  جهــان  آینــدٔه  و  دانــش  مرزهــای 
...(؛ و  شــناختی  علــوم  بیوتکنولــوژی، 

ــگاه  ▪ ــالمی و جای ــورهای اس ــا کش ــران ب ــی ای ــالت علم ــی تعام آینده پژوه
ــالم. ــان اس ــدٔه جه ــران در آین ای

۵  آ���ه� ���� ���� در ���ن ا��م

امنیت زیست محیطی در جهان اسالم؛ ▪

ت�ییرات آب و هوایی )اقلیمی( در جهان اسالم؛ ▪

هیدروپلیتیک و بحران آب در جهان اسالم؛ ▪

آلودگی هوا در کشورهای اسالمی؛ ▪

بهداشت و سالمت در جهان اسالم؛ ▪

امنیت غذایی در جهان اسالم؛ ▪

آینده پژوهــی تعامــالت زیســت محیطی ایــران بــا کشــورهای اســالمی و  ▪
جایــگاه ایــران در آینــدٔه جهــان اســالم.

۶  آ���ه� ���ن، ����� و ا�زش �� در ���ن ا��م

آموزش و پرورش در جهان اسالم؛ ▪

ژئوکالچر و ه� گرایی فرهنگی در جهان اسالم؛ ▪

افراط گرایی دینی در جهان اسالم؛ ▪

هویت و قومیت در جهان اسالم؛ ▪

تمدن نوین اسالمی و آیندٔه جهان اسالم؛ ▪

آیندٔه جایگاه ایران و جهان اسالم در هندسٔه قدرت جهانی؛ ▪

آینده پژوهــی تعامــالت فرهنگــی ایــران بــا کشــورهای اســالمی و جایــگاه  ▪
تمدنــی ایــران در آینــدٔه جهــان اســالم.

�ن�های�����همایش
آینــدٔه سیاســت و  بــا موضوعــات  ایــن همایــش، 24 پنــل تخصصــی  در 
امنیــت، اقتصــاد، محیــط زیســت، علــ� و فنــاوری، تمــدن، فرهنــ�، ارزش هــا 
و رســانه ها در جهــان اســالم برگزارشــد. در ایــن پنل هــا، اســاتید داخلــی و 

ــه پرداختنــد.  ــه مقال خارجــی بــه ســخنرانی و ارائ

     ��� ���ی    

����ــ� ��� ا����ــ� آ��ــ�ه� ��ــ�ن ا�ــ�م در ا�ــ� ۱۴۱۴ ���ــ� �ــ� �و��ــ�د 
آ���ه ��و�ــ� در ��زه �ــ�ی ����ــ� و ا���ــ�، ا����د، ��ــ��ت ا������، 
��ــ� و ��ــ�وری، ���ــ� ���ــ�، ��ــ�ن، ����ــ� و ا�زش �ــ� در ���ن ا�ــ�م 
ــ� ��ــ�ر �ــ��ای ��ــ�ر��ی ا�ــ��� در  ــ� ���ــ�اری ��� �ــ�ی ����ــ� � و �

دا��ــ��ه ���ان ����ار�ــ�.

          د���ره        

سســٔه آینده پژوهی جهان اســالم در اردیبهشــت ◂ این همایش توســط موݘ
139۸ در دانشــگاه تهران برگزار گردید.

    �� �����     

 ������
����ت

������ ����ت ����� آ���ه ���ن ا��م در ا�� ۱۴۱۴ 
(���� ۱۱۴۶)

و��ه ���� ����� ��� ا����� آ���ه ���ن ا��م در ا�� ����
(���� ۵۰) ۱۴۱۴
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آ��زش

و  �ایدار ��سعه مدرسه اهداف و ��ورت  
مس��لیتا�تما��سازمانها

خالصــه  طــور  بــه  را   )Sustainable Development( پایــدار  توســعٔه 
می تــوان اجمــاع بشــریت بــر تجربه هــای چنــد قــرن توســعٔه اقتصــادی 
رونــد  یــک  بــه  اخیــر  ســال های  در  مفهــوم  ایــن  دانســت.  تک بعــدی 
 همــه چیــز متا�ــر از ایــن پارادایــ� 

ً
جهانــی تبدیــل شــده و اکنــون تقریبــا

، شهرســازی  پایــدار بنگاه هــای  نظیــر  پیدایــش مفاهیمــی  شده اســت. 

، و زندگــی پایــدار  ، مصــرف پایــدار ، آمــوزش پایــدار ، مهندســی پایــدار پایــدار
مثال هایــی از ایــن ا�رگــذاری اســت. علی رغــ� انجــام تحقیقــات گســترده 
آمــوزش ا�ربخــش موضوعــات مرتبــط بــا  در جهــان در رابطــه بــا نحــؤه 
، در کشــور مــا هنــوز تولیــد محتــوای بومــی در ایــن زمینــه و  توســعٔه پایــدار

آمــوزش آن چنــدان مــورد توجــه قــرار نگرفته اســت.
، ترویــج و آمــوزش مفاهیــ� و تجربیاتــی  هــدف مدرســٔه توســعٔه پایــدار
کمــک  ایــران  همه جانبــٔه  توســعٔه  و  آبادانــی  پیشــرفت،  بــه  کــه  اســت 
نمایــد. ایــن مدرســه در تــالش اســت تــا بــا بهره بــرداری از به روز تریــن 

با�ویکرد��م� ح�زه��سعه�ایدار �رنامههای��وی��،آم�ز��وپژوهش�در

��ر�� ����� ����ار و ������� 
ا������ ��ز��ن ��

پژوهشکده 
سیاست گذاری 
دانشگاه شریف

ومســ��لیتا�تما�ــ�ســازمانها، �ــ� ��ــ�ان ��ــ� از ������ �ــ� و ��������� �ــ�ی  مدرســه��ســعه�ایــدار
پژوهشــکدهسیاســت ��ا�یدانشــ�اه�ــ�ی�، و ���ــ� ��ر�ــ�� ����ــ� ���ــ��� ���ــ�ار در ا�ــ�ان ا�ــ�. ا�ــ� 
�ایــدار، ������ �ــ�ی �����ــ� �ــ�ای ����ــ� ��اران، ��ــ��ن ا�����ــ�  ��ر�ــ� �ــ� ����ــ� ���ــ� و ا��ا�ــ� �ــ� ���ــ�ع ��ســعه�
و ا���ــ�دی و ��ــ� دا��ــ����ن در ��ــ� ار��ــ�ی دا�ــ�، ����ــ� ���رت �ــ� و ���ــ��� ���ش �ــ� در ز���ــ�� ���ــ��� ���ــ�ار 
��ارک د�ــ�ه ا�ــ�. �و���د�ــ�ی ا��ــ� ا�ــ� ��ر�ــ�، ���ــ� �ــ� �رنامههــای��وی�ــ�،آم�ز�ــ�وپژوهشــ� و ���ــ� �ــ� ف�ــای

�س� و �ار �� ���ان ���� ��� ���� ������ ����ار ا��.
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آ��زش

تولیــد محتــوای بومــی  ایــن موضوعــات و  دســتاوردهای پژوهشــی در 
در ایــن حــوزه، از روش هــای تدریــس ســنتی فاصلــه گرفتــه، و در یــک 
ــن  ــای نوی ــتفاده از روش ه ــا اس ــی و ب ــارکت جمع ــا مش ــی، ب ــط تعامل محی
�ــر بــه فعــاالن اجتماعــی و  تمریــن گروهــی ایــن مفاهیــ� را بــه صــورت موݘ

دهــد. آمــوزش  عالقه منــدان  و  دانشــجویان  اقتصــادی، 

ومس��لیت �ویکردهایمدرسه��سعه�ایدار
ا�تما��سازمانها

ارائــٔه  و  پژوهــش  انجــام   ، پایــدار توســعٔه  مدرســٔه  اصلــی  رویکردهــای 
حــوزٔه  بــه  توجــه  همچنیــن  و  غیر ترجمــه ای  و  بومــی  آموزش هــای 

اســت. پایــدار  توســعٔه  تحقــق  در  کســب و کار 

۱  آ��زش و ��و�� ���� در ��زه ����� ����ار

توســعۀ پایــدار ایــران موضوعــی اســت کــه بایــد بــه صــورت درون زا و مبتنــی 
 ، لفه هــای بومــی بــرای آن هدف گــذاری شــود. مدرســٔه توســعٔه پایــدار بــر موݘ
برآمــده از یــک نهــاد دانشــگاهی اســت و در طراحــی برنامه هــای آموزشــی و 
ترویجــی، بــر پژوهش هــا و تحقیقــات داخلــی و خارجــی تکیــه دارد. تجــارب 
مشــاوره  ای و دانــش انباشــتٔه موجــود در پژوهشــکدٔه سیاســت گذاری 
دانشــگاه شــریف و نیــز بهره گیــری از تجــارب بین المللــی، کمــک می کنــد 
 ترجمــه ای، محتواهــا و بســته های 

ً
کــه بــه دور از ک�ی بــرداری و نــگاه صرفــا

�رتــر و منطبق تــری بــرای نیازهــای کشــور ع�یزمــان ارائــه  گــردد. موݘ

۲  ���� �� ���ی ��� و ��ر

بخــش خصوصــی نقــش مهمــی در تحقــق توســعٔه پایــدار دارد. بــه همیــن 
ســبب در تمامــی برنامه هــای مدرســٔه توســعٔه پایــدار، جایــگاه ویــژه ای بــرای 
حوزٔه کســب و کار در نظر گرفته  شده اســت. بخشــی از ســرفصل های آموزشــی- 
ترویجی مدرســه به نقش بخش خصوصی در تحقق توســعٔه پایدار و مفاهی� 
پایــداری،  گزارش دهــی  و  ســازمان ها  اجتماعــی  مســئولیت  نظیــر  مرتبطــی 

کســب و کارهای اجتماعــی و کارآفرینــی اجتماعــی اختصاص یافته اســت.

ومس��لیت �رنامههایمدرسه��سعه�ایدار
ا�تما��سازمانها

مدرســٔه توســعٔه پایــدار کــه ســال 1396 آغــاز بــه کار نمــوده، برنامه هــای 
متنوعــی را طراحــی کرده اســت تــا ضمــن ارائــٔه پاســ� های بومــی در رابطــه 
بــا چیســتی توســعٔه پایــدار و چگونگــی نقش آفرینــی آن در زندگــی فــردی، 
، ظرفیــت نیــروی انســانی کشــور را در ایــن حــوزه  اجتماعــی و کســب و کار

: توســعه  دهــد. برخــی از برنامه هــای ایــن مدرســه عبارتنــد از

۱  ����اری ���� ��ی «����� ����ار ��ای ا��ان»

در ایــن نشســت ها مســائل مهــ� و اولویت هــای توســعٔه پایــدار ایــران 
در بخش هــای دولتــی، خصوصــی و مردمــی و بــا نگاهــی ویــژه بــه تجــارب 
منتخــب داخلــی و بین المللــی مــورد بررســی قــرار می گیــرد. هــدف از ایــن 

نشســت ها ترویــج مفاهیــ� مرتبــط و یافتــن راه کارهــای عملیاتــی بــرای 
ایــن  پایــدار اســت. شــرکت در  فعالیــن و عالقه منــدان حــوزٔه توســعٔه 

نشســت ها بــرای عمــوم عالقه منــدان آزاد اســت.

« ۲ ����اری دوره ��ی آ��ز�� «��ر�� ����� ����ار

طراحــی  را  متنوعــی  آموزشــی  دوره هــای   ، پایــدار توســعٔه  مدرســٔه 
ایــن  می شــود.  محســوب  منحصربه فــرد  خــود  نــوع  در  کــه  کرده اســت 
دوره هــای آموزشــی ترجمــه ای نیســتند و بــرای مباحــ� ارائه شــده در آن، 

گرفته اســت. صــورت  ویــژه ای  بومــی  طراحــی  و  برنامه ریــزی 

۳  ارا�� ����ت ��و��� و ���وره ای

و  مشــاوره ای  متنــوع  خدمــات  ارائــٔه  آمادگــی   ، پایــدار توســعٔه  مدرســٔه 
پژوهشــی در حوزه هــای مرتبــط بــا توســعٔه پایــدار را دارد و می توانــد در 

پروژه هــای ملــی و محلــی مرتبــط مشــارکت نمایــد.

۴  ��و�� ��ارش ��ی ���� 

مســائل  پایــش   ، پایــدار توســعٔه  مدرســٔه  گزارش هــای  اصلــی  موضــوع 
مرتبــط بــا توســعٔه پایــدار در ایــران اســت. انتشــار ایــن گزارش هــا از ســال 

آغــاز می شــود.  9۸

م�ا��انمدرسه��سعه�ایدار
مخاطبــان اصلــی مدرســٔه توســعٔه پایــدار را مدیــران و کارشناســان بخــش 
کارشناســان  و  مدیــران  مردم نهــاد،  ســازمان های  فعــاالن  خصوصــی، 
ســایر  و  دانشــجویان  حاکمیتــی،  و  دولتــی  نهادهــای  و  ســازمان ها 
توســعٔه  مدرســٔه  می دهنــد.  تشــکیل  موضــوع  ایــن  بــه  عالقه منــدان 
ــودن ایــن اقشــار ضمــن  ــا دور هــ� جمــع نم ــا ب ــدار در تــالش اســت ت پای
ایجــاد فضایــی چند رشــته ای و بین رشــته ای، یــک محیــط تمرینــی عملــی 

بــرای ورود بــه عصــر توســعٔه پایــدار شــکل دهد.

     ��� ���ی    

، ا����ــ� �����ــ� �ــ�ای ���ــ��� ا�ــ�، ا���� ا����ــ� �� ����  ���ــ��� ���ــ�ار
�ــ� ���ــ� �ــ� و���� �ــ�ی ���ــ� ��ــ�ر ��ا�ــ� �ــ�د. ��ر�ــ�� ���ــ��� ���ــ�ار 
و ��ــ����� ا�����ــ� �ــ�ز��ن �� �ــ� ��ــ�ر �ــ� آوردن ا�ــ�اد از ر�ــ�� ��ی 
����ــ� و از ���� �ــ�ی �����ــ�ن دو��ــ�، ����� و دا��ــ����، ����� 
���ــ� �ــ�ای ����ــ� و�ود �ــ� دوره� ���ــ��� ���ــ�ار ا��ــ�د ���ده ا�ــ�. ا�ــ� 
ــ�ت  ــ�� ��� ــ� ارا� ــ� و �� ــ�ی آ��ز� ــ� �� و دوره � ــ�اری ��� ــ� ��� ــ�، � ��ر�
��و��ــ� و ��ارش �ــ�ی ���ــ�، �ــ�ش دارد در ��ــ� ����ــ� ���ــ�ای ���ــ� 

در ز���ــ�� ���ــ��� ���ــ�ار و آ�ــ�زش آن ��م �ــ�دارد. 

          د���ره        

شــریف ◂ دانشــگاه  سیاســتگذاری  پژوهشــکده  توســط  مدرســه  ایــن 
در ســال 1396 راه انــدازی شــده اســت. ســایت ایــن مدرســه بــه آدرس 

اســت. دسترســی  قابــل   http://sdschool.ir
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����

م�العاتسیاست��ا�ی ��ورتای�اد��که�
�م�م�

اجتماعــی،  فعــاالن  خصوصــی،  بخــش  فعــاالن  دانشــگاه،  اســتادان 
را  آن هــا  می تــوان  کــه  دیگــری  گروه هــای  و  اجرایــی،  و  اداری  مدیــران 
ــالن  ــارٔه ف ــن درب ــه م ــا آن چ ــه آی ــند ک ــود می پرس ــد، گاه از خ ــگان خوان نخب
آن مؤ�ــر  بــر بهبــود سیاســت گذاری دربــارٔه  مســئله می دانــ� می توانــد 
باشــد؟ آیــا سیاســت گذاران، نظــرات متخصصــان و جامعــٔه نخبــگان را 
آیــا می داننــد در کشــورهای دیگــر  بــرای تصمی� گیــری لحــاظ کرده انــد؟ 
کرده انــد؟  چــه  موضــوع  ایــن  در  اجــرا  و  سیاســت گذاری  بهبــود  بــرای 
ح چنیــن پرســش هایی، از خــود  ایــن گــروه از نخبــگان اغلــب بعــد از طــر
بــه  را  کــه دانــش، داده هــا و تجربه هایــ�  راهــی هســت  »آیــا  می پرســند 
سیاســت گذاران ارائــه  کنــ�؟« شــبکٔه مطالعــات سیاســت گذاری عمومــی 
ابــزاری را فراه� نموده اســت کــه نخبــگان جامعــه ایده هــای خــود را بــرای 
بــرای  اجتماعــی  گفت و گــوی  وارد  و  کننــد  بیــان  بهتــر  سیاســت گذاری 

بهبــود سیاســت گذاری و حرکــت بــه ســوی توســعه شــوند. 

م�العاتسیاست��ا�ی�م�م� اهداف��که�
هــدف شــبکٔه مطالعــات سیاســت گذاری عمومــی ایجــاد فضایــی بــرای 
ح و انتشــار ایده هــای سیاســتی در قالــب »متــون سیاســتی خالصــه«  طــر
در حوزه هــای گوناگــون اســتراتژیک اســت تــا بــه ایــن وســیله امکانــی 
ارتقــای سیاســت گذاری عمومــی در جمهــوری اســالمی  و  بــرای بهبــود 
ح و بررســی ایــن ایده هــای سیاســتی مســتلزم  ایــران فراهــ� شــود. طــر
گفت وگــوی اجتماعــی همه جانبــه میــان نخبــگان کشــور دربــارٔه همــٔه 
مقــوالت اســتراتژیک اســت. از ایــن رو، شــبکٔه مطالعــات سیاســت گذاری 
عمومــی شــعار خــود را گفت وگــوی اجتماعــی، بهبــود سیاســت گذاری، 
عــزم ملــی بــرای توســعه قــرار داده اســت. شــبکه ای کــردن متون سیاســتی 

مقــوالت  دربــارٔه  اجتماعــی  گفت وگــوی  تقویــت  بــرای  راهــی  خالصــه، 
ایــران اســت.  اســتراتژیک سیاســت گذاری در 

انتقــال  بــرای  رســانه ای  عمومــی،  سیاســت گذاری  مطالعــات  شــبکٔه 
ایــن  به عــالوه،  اســت.  سیاســت گذاران  بــه  سیاســتی  ایده هــای 
فرآینــد  در  ایرانــی  نخبــگان  همــٔه  دادن  مشــارکت  بــرای  ابــزاری  شــبکه 
امــکان  ایــن  مجــازی  فضــای  در  داشــتن  قــرار  اســت.  سیاســت پژوهی 
را فراهــ� می کنــد کــه ایرانیــان در هــر نقطــه ای از کشــور و حتــی در هــر 
نقطــه ای از جهــان، بتواننــد ایده هــا و پیشــنهادهای سیاســتی خــود را 
بیــان کننــد. شــبکٔه مطالعــات سیاســت گذاری عمومــی امیــدوار اســت 
بــه ایــن طریــق مشــارکت جمعــی نخبــگان را در گفت وگــوی اجتماعــی 

کنــد. تســهیل  سیاســت گذاری  دربــارٔه 

م�العاتسیاست��ا�ی�م�م� مد��یت��که�
عمومــی  سیاســت گذاری  مطالعــات  شــبکٔه  اصلــی  حامــی  و  مدیــر 
بررســی های  مرکــز  شــده،  ســیس 

ݘ
تا  1393 بهمــن  در  کــه  )شــمس( 

و  تحقیقــات  علــوم،  وزارت  البتــه  اســت.  ریاســت جمهوری  اســتراتژیک 
داشته اســت. همــکاری  شــبکه  ایــن  طراحــی  در  نیــز  فنــاوری 

 �ــ�که� سیاســت� ح�زههــای و م����ــات  
�م�مــ� سیاســت��ا�ی م�العــات

حوزه هــای سیاســتی اصلــی شــبکٔه مطالعــات سیاســت گذاری عمومــی 
: ــد از عبارتن

سیاســت محیــط زیســت )آب، خــاک، هــوا، تنــوع زیســتی، بوم گــردی،  ▪
(؛ انرژی هــای نــو، ســمن های محیــط زیســتی، توســعٔه پایــدار

سیاســت اقتصــادی )سیاســت های اقتصــاد کالن، انــرژی، صنعــت  ▪
و معــدن، کشــاورزی، مســکن، حمل و نقــل و مخابــرات، بــازار مالــی، 

خدمــات(؛

��کهای�رای��تو��یا�تما��،����دسیاست��ا�ی،��مم����سعه

����� ������ت ����� ��ا�ی ����� 
(���)

مرکز بررسی های 
استــــــــــــــــــراتژیک 
ریاست جمهوری

م�العــاتسیاســت ��ا�ی�م�مــ�(�ــم�) ا�ــ�اری ��ای ا��ــ�د ار���ط ��ــ�ن ن���انوسیاســت ��اران  �ــ�که�
ا�ــ�. ا�ــ� �ــ��� ����ــ� را ��ا�ــ� آورده ا�ــ� �ــ� ایدههــایسیاســت�ن��ــ�ان ��ــ�ر در ��زه �ــ�ی �����ــ�ن 
��رســ�های  مر�ــ� �����ــ�  �ــ�   ۱۳۹۳ �ــ�ل  در  �ــ���  ا�ــ�  ����� �ــ�د.  سیاســت ��اراندولتــ�  �ــ�  و  ���ــ�  ا���ــ�ر 
�ــ�ن  �������ــ�  در  متــ�نسیاســت�خ��ــه  �ــ���  ا�ــ�  در  ��� ��ه ا�ــ�. 

ݘ
�� �یاســت�م�ــ��ی  اســترا�ژی�

ا���ــ�د، ����ــ� ��ر�ــ�، ����ــ� دا��ــ�، ���ا�ــ� و �ــ���، ��ــ�، ��ــ�وری و �ــ�آوری، ���ــ� ���ــ�، ا�����ــ� و 
������ ����� �� ��د.
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سیاســت  ▪ )گفتمــان  خارجــی  سیاســت 
دی�لماســی  و  خارجــی  روابــط  خارجــی، 
و  منطقــه ای  مســائل  عمومــی، 
و  بین المللــی  نهادهــای  بین المللــی، 

؛ ) ی منطقــه ا

شــهروندی  ▪ )حقــوق  داخلــی  سیاســت 
و کرامــت انســانی، انســان و جامعــه و 
، تنــوع فرهنگــی- هویتــی  امنیــت پایــدار
الک�رونیــک،  دولــت  ملــی،  انســجام  و 
دینــی،  مردم ســاالری  و  حکمرانــی 

توســعه(؛ سیاســی،  احــزاب 

ســالمت  ▪ و  بهداشــت  سیاســت 
پشــتیبانی،  ســالمت،  )حکمرانــی 
پزشــکی،  تجهیــزات  و  دارو  درمــان، 
آمــوزش(؛ پیشــگیری،  و  بهداشــت 

نــوآوری  ▪ و  فنــاوری  علــ�،  سیاســت 
)آمــوزش، پژوهــش، فنــاوری، نــوآوری، 

(؛ روز موضوعــات 

فرهنگــی  ▪ و  اجتماعــی  سیاســت 
و  خانــواده  اجتماعــی،  )مشــارکت 

کیفیــت  و  اجتماعــی  عدالــت  جمعیــت، 
زندگــی، گروه هــای اجتماعــی خــاص، اخــالق و مســئولیت اجتماعــی، 

اجتماعــی(. آســیب های  ورزش،  فرهنــ�، 

سیاســت��ا�ی م�العــات  �ــ�که� ا��ــای 
�م�مــ�

اعضــای شــبکٔه مطالعــات سیاســت گذاری عمومــی را شــماری از اســاتید 
در  مرتبــط  رشــته های  دانشــجویان  برخــی  دانشــگاه ها،  علمــی  هی�ــت 
ج از کشــور و نیــز تعــدادی از فعــاالن حــوزٔه  دانشــگاه های داخــل و خــار
کســب و کار تشــکیل می دهنــد. در ایــن شــبکه تاکنــون مقاالتــی از حــدود 
200 پژوهشــگر و متخصــ� در حوزه هــای گوناگــون سیاســتی منتشــر 

شده اســت.

م�العــات  �ــ�که� ��لیــدی م�تــ�ای  
�م�مــ� سیاســت��ا�ی

شــبکٔه مطالعــات سیاســت گذاری عمومــی »متــون سیاســتی خالصــه« را 
ــد  ــای جدی ــا در دنی ــد. فرصت ه ــر می کن ــر منتش ــات فوق الذک در موضوع
کوتــاه اســت و سیاســت گذاران و مدیــران اجرایــی از ایــن جهــت بیشــتر 
توســط  خوانده شــدن  بــرای  اگــر  متن هــا  بنابرایــن  هســتند.  تنگنــا  در 
مدیــران اجرایــی و سیاســت گذاران نوشته می شــوند بهتــر اســت خالصــه 
 باشــند. تا کنــون حــدود 1000 خالصــٔه سیاســتی در موضوعــات مختلــف 
در ایــن شــبکه انتشــار یافتــه  اســت. ضمنــا ســایت شــبکٔه مطالعــات 
سیاســت گذاری عمومــی در ســامانٔه شــاپا وابســته بــه ک�ابخانــه ملــی 
ایــران، بــه صــورت رســمی �بــت شــده و بــا شــمارٔه شــاپای 2423-53۸5، 

امــکان ارجــاع بــه آن هــا در متــون علمــی فراهــ� شده اســت.

استان� ا�اقهایفکر
ــٔه  اتاق هــای فکــر اســتانی در پــی نهادینه ســازی مشــارکت و ه� فکــری کلی
آنــان بــه  فرهیختــگان جامعــٔه ایرانــی و ورود اندیشــه ها و خواســت های 
چرخــٔه سیاســت گذاری عمومــی هســتند. فعالیت هــای اتــاق فکــر اســتانی 
بــر  کارشناســی خبــرگان اســتانی و تمرکــز  بــر جمع بنــدی نظــرات  مبتنــی 
مدیریــت دانــش خبرگی اســت. اتاق فکر اســتانی به جای جمــع آوری داده ها 
 بــه جمع بنــدی 

ً
و اطالعــات، بــا توجــه بــه مــدل هــرم مدیریــت دانــش، صرفــا

نظــرات تحلیلــی و کاربــردی می پــردازد. شــبکه مطالعــات سیاســت گذاری 
عمومــی ملتــزم بــه انتشــار و انتقــال ایده هــای سیاســتی شــکل گرفته در این 

ــت. ــه ای اس ــی و منطق ــت گذاران مل ــه سیاس ــر ب ــای فک اتاق ه

     ��� ���ی    

�ــ���� �����ــ�ت ����ــ� ��اری ����ــ� (�ــ��) �ــ� �ــ�ف ا��ــ�د 
����ــ� �ــ�ای ار��ــ�ط ��ــ�ن ���ــ��ن و ����ــ� ��اران دو��ــ�، ا�ــ�ام 
�ــ� ����ــ� و ا���ــ�ر ��ــ�ن ���ــ�� ����ــ�� �� ����ــ�. ا�ــ���� ���ــ� 
ج از ��ــ�ر و ��ــ� ��ــ��ن  ���ــ� دا��ــ��ه ��، دا��ــ����ن دا�ــ� و �ــ��
����ــ�ات  �ــ���،  ا�ــ�  در  ����ــ�  �ــ�  �� ��ا��ــ�  ��ــ� و��ر  �ــ�زه� 
����ــ�� �ــ�د را �ــ� ا�ــ�ع ����ــ� ��اران ��ــ�ر ���ــ����. ا��ق �ــ�ی 
��ــ� ا�ــ���� ��ــ� از ���ــ� ا�ــ� �ــ��� �� ��ا��ــ� ��� ���ی �ــ�ی ��ــ�ات 

��ر����ــ� ��ــ���ن ا�ــ���� را ����ــ� �����ــ�.

          د���ره        

ایــن شــبکه توســط مرکــز بررســی های اســتراتژیک ریاســت جمهــوری ◂
اینترنتــی npps.ir قابــل  آدرس  از طریــق  ایجــاد شــده و  در ســال 1393 

مشاهده اســت.
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��ورتای�اد�ا�ر��تو��ی��افیت�رایا�ران
بـا شـکل گیری اندیشـکدٔه شـفافیت بـرای ایـران، شـبکه ای از افـراد فعـال 
آن، پژوهش هـای گوناگونـی  کـه در  ایجـاد شده اسـت  در حـوزٔه شـفافیت 
در حـوزٔه شـفافیت صـورت می گیـرد و محتواهـا و مطالـب متنوعـی از منابـع 
مختلف در رابطه با شفافیت جمع آوری می شود. بح� ها و گفت وگوهایی 
نیـز در زمینـٔه موضوعـات مرتبـط بـا شـفافیت و مسـائل روز کشـور در ایـن 
حوزه انجام می شـود.  با توجه به تولید محتوای مناسـب در این شـبکه که 
می تواند برای افراد زیادی قابل اسـتفاده  باشـد، بسـتری نیاز اسـت تا بتواند 
این محتواها را ضمن تولید تدریجی به شکل منسج� و طبقه بندی شده 
در اختیـار افـراد قـرار دهـد؛ بازیابـی و جسـتجو در محتـوا را سـهولت بخشـد؛ 
 وارد این حوزه خواهند شـد 

ً
امکان دسترسـی سـایر عالقه مندانی را که بعدا

را  نظرهـا  تبـادل  و  بح� هـا  و  فراه� سـازد؛  وب  در  جسـتجو  طریـق  از 
مستندسـازی کنـد. پلتفـرم »تـاالر گفت وگـو« یکی از سیسـت� های مدیریت 
محتـوا اسـت کـه بـرای سـاماندهی محتوایی که بـه تدریـج و در تعامل میان 

پژوهشـگران و فعـاالن تولیـد می شـود، کاربـرد دارد. 

��تو��ی��افیت�رایا�ران اهداف�ا�ر
یکــی از اهــداف ایجــاد تــاالر گفت وگــوی شــفافیت، ایجــاد فضایــی بــرای 
کــه  طبقه بنــدی دانــش حــوزۀ شــفا�یت اســت. مطالــب علمــی مفیــدی 
توســط اعضــا ضمــن پژوهش هــا و پروژه هــای مختلــف در منابــع گوناگــون 
ج، طبقه بنــدی و دســته بندی می شــود.  یافــت  می شــود، در ایــن انجمــن در
ــا انباشته شــدن محتواهــا در طــول زمــان، مرجعــی علمــی  بدیــن ترتیــب ب
بــرای موضوعــات مرتبــط بــا شــفافیت ایجــاد می گــردد کــه افــراد بیرونــی 
می تواننــد از طریــق جســتجو در فضــای وب آن هــا را یافتــه و مــورد اســتفاده 
قرار دهنــد. هــدف دیگــر تــاالر گفت وگــوی شــفافیت، مستندســازی بحــ� 
و گفت وگوهــای حــوزۀ شــفا�یت اســت. در ایــن ســایت موضوعاتــی کــه بین 
اعضــا مــورد بحــ� قــرار می گیــرد �بــت و ضبــط می شــود و بــر اســاس محتــوا 
دســته بندی می گــردد. ایــن گفت وگوهــا می توانــد زمینــه را بــرای تولیــد 
محتــوای بومــی در حــوزٔه شــفافیت فراه� ســازد و ســر ن� های مهمــی را در 
رابطــه بــا مســائل کشــور در حــوزٔه شــفافیت در اختیــار قرار دهــد. بــه عبــارت 
دیگــر، می تــوان ایــن ســایت را بــه عنــوان بانــک مســائل و ایده هــای بومــی 

در حــوزٔه شــفافیت محســوب نمــود.

��تو��ی��افیت�رایا�ران م����ات�ا�ر
ـــاالر گفت وگـــوی شـــفافیت را »شـــفافیت«، »فســـاد«،  موضوعـــات اصلـــی ت
تشـــکیل  حوزه هـــا«  و  نهادهـــا  در  »شـــفافیت  و  منافـــع«  »تعـــارض 

��تو��،بها�ترا���ا�یم���و���هبندیم����ات بستر
��افیت ح�زه� ��م�وفن�در

���ر ��� و��ی ������ ��ای ا��ان
اندیشکده 

شفافیت
 برای ایران

ــ�ای  ــ� �ـ ــ�افیت، ����ـ ــ�ی�ـ ��ت و�ـ ــا�ر �ـ
�ـــ�افیت  �ـــ�زه� در  ��ــــــ�ل  ا�ـــ�اد  �ـــ���� 
ا�ـــ� �ـــ�م�الـــ���مـــ�وفنـــ� در ا�ـــ� �ـــ�زه را �ـــ� 
ا�ـــ��ا� ���ار�ـــ� و د��ـــ�ره� آن �ـــ� �ـــ�ب�ـــ�و��ـــادل
���ـــ�  �ـــ�  ����ـــ�  �ـــ��ر  ا�ـــ�  در  ���داز�ـــ�.  ن�ـــر 
�ـــ�افیت�ـــرایایـــــــــــــــران راه ا�ـــ�ازی  اندیشکــــــــــــده�
�ـــ�ای  ���ـــ�  راه ح� �ــــــــــ�ی  و مســـا�� ��ه ا�ـــ�، 
�ـــ�افیت،م�ـــا�زهبـــافســـادو ��ـــ��� ��ـــ�ر در �ـــ�زه�
ح �� �ــــــــــــــ�د. دا�ـــ�  �عـــــــــارضمنافـــــــــــ� ��ــــــــــ�
ــ���  ���� ���ی �ـــ�ه و د��� ���ی �ـــ�ه در ا�ـــ� �ـ
 در �ـــ�ل ����� �ـــ�ن ا�ـــ�، �� ��ا�ـــ� �ـــ� 

ً
�ـــ� ����ـــ�

ـــ�  ـــ� ا� ـــ�ای ���� ��ـــ�ان � ـــ� مر�ـــ���مـــ� � ـــ�ان � ��
��زه ��رد ا����ده ��ار ���د. 
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و  زمـــان  طـــول  در  گفت و گـــو  تـــاالر  ایـــن  موضوعـــات  البتـــه  می دهنـــد. 
بـــا توجـــه بـــه میـــزان محتـــوا در هـــر بخـــش اصـــالح و تکمیـــل می گـــردد 
بررســـی،  را  اعضـــا  توســـط  ج شـــده  در محتواهـــای  انجمـــن  مدیریـــت  و 
پاالیـــش و منظـــ� می کنـــد. در ادامـــه، موضوعـــات ســـایت بـــه اختصـــار 

می گـــردد: معرفـــی 

������  ۱

خــود  شــفافیت،  گفت وگــوی  تــاالر  اصلــی  موضوعــات  از  یکــی 
»شــفافیت« اســت. اگــر چــه »شــفافیت« پدیــده ای ســاده و همه فهــ� 
بــه نظــر می رســد، امــا در واقــع، ابعــاد و پیچیدگی هــای تخصصــی دارد کــه 
دقت هــای حقوقــی، سیاســی، اجتماعــی، اقتصــادی و فنــی گســترده ای را 
می طلبــد. در ایــن بخــش از انجمــن موضوعاتــی چــون چیســتی، چرایــی، 
مبانــی، شــاخ� ها، نظــام مســائل، آســیب ها و اســت�نائات شــفافیت 

قرار می گیــرد. بحــ�  مــورد 

۲  ���د

ــرای  شــفافیت ســریع ترین، ســاده ترین، و قابــل اعتمادتریــن ســاز و کار ب
ــف  ــد کش ــ� در ُبع ــرم و ه ــری از ج ــد پیش گی ــ� در ُبع ــاد، ه ــا فس ــارزه ب مب
جــرم اســت. بدیــن جهــت شــفافیت ارتبــاط نزدیکــی بــا موضــوع فســاد و 
مبــارزه بــا آن  دارد. در ایــن بخــش از ســایت، موضوعــات پژوهشــی مرتبــط 
بــا فســاد مــورد بحــ� قرار می گیــرد. مه� تریــن ایــن موضوعــات عبارتنــد 
: مباحــ� پایــه ای فســاد، صنعــت مبــارزه بــا فســاد، مصادیــق فســاد،  از

ــی. ــارت عموم ــوت زنی و نظ س

۳  ���رض �����

فســاد  بــا  مبــارزه  حــوزٔه  در  مباحــ�  زیربنایی تریــن  از  منافــع  تعــارض 
اســت کــه ایجــاد شــفافیت می توانــد آن را رفــع نمایــد. علی رغــ� اینکــه در 
ســال های اخیــر موضــوع شــفافیت در کشــور مــا بــه صــورت ویــژه مــورد 
م�فــول  تاحــدی  منافــع  تعــارض  موضــوع  امــا  قرار گرفته اســت،  توجــه 
انجمــن  در  منافــع  تعــارض  بــا  مرتبــط  موضوعــات  برخــی  مانده اســت. 
تعــارض  مدیریــت  مصادیــق،  مبانــی،  چیســتی،   : از عبارتنــد  شــفافیت 

منافــع و حقــوق تعــارض منافــع.

۴  ������ در ���د�� و ��زه ��

اســت  الزم  شــفافیت،  مفهــوم  بــه  فنــی  و  علمــی  پرداختــن  از  پــس 
دســتگاه های  و  نهادهــا  ســط�  در  و  عملــی  صــورت  بــه  مفهــوم  ایــن 
کشــور مــورد توجــه قرار گیــرد. در ایــن بخــش از تــاالر گفت و گــو تــالش 
بــه  گوناگــون  حوزه هــای  و  نهادهــا  در  شــفافیت  کاربســت  می شــود 
بحــ� گذاشته شــود. نهادهایــی چــون مجلــس، قــوه  قضائیــه، دولــت، 
نهادهــای  نگهبــان،  شــورای  شــهرداری ها،   ، شــهر اســالمی  شــوراهای 
بخــش  اســتخراجی،  صنایــع  غیر دولتــی،  عمومــی  نهادهــای   ، تنظی� گــر
گردشــگری، بخــش خصوصــی، نهادهــای خیریــه، و نهادهــای مرتبــط بــا 
نظام هــای آمــوزش، ســالمت، رســانه، اقتصــاد و مالیــات در ایــن بخــش 

بــه لحــاظ شــفافیت مــورد بحــ� قــرار می گیرنــد.

۵  ������ت ����� �� ������

ایجــاد شــفافیت در نظــام حکمرانــی کشــور �مــرات گوناگونــی از جملــه 
شایسته ســاالری،  ارتقــاء  پاســ� گویی،  و  مســئولیت پذیری  افزایــش 
مشــارکت فعــال و مؤ�ــر مردمــی، افزایــش کارآمــدی و ســرمایه اجتماعــی 
ــا شــبکه ای از  ــه همــراه دارد. بنابرایــن شــفافیت موضوعــی اســت کــه ب ب

موضوعــات گوناگــون حــوزٔه حکمرانــی مرتبــط اســت.
 در ایــن بخــش موضوعــات مرتبــط بــا شــفافیت مــورد بح� قــرار می گیرد. 
قانون ســ�اری،   ، بــاز دادٔه   ، بــاز حکومــت   : از عبارتنــد  موضوعــات  ایــن 
پلتفــرم،  مثابــه  بــه  دولــت  شــهروندی،  فنــاوری  چالــش،  جمع ســ�اری، 
، دانــش   درستی ســنجی، زنجیــره بلــوک، دولــت الک�رونیــک، نــوآوری بــاز
، مصورســازی داده، فنــاوری نــرم، اقتصــاد رفتــاری، حاکمیــت و شــهر  بــاز
هوشــمند، اقتصــاد سیاســی، حکمرانــی خــوب، پاســ� گویی، تنظی� گــری، 

مطالبه گــری، حاکمیــت شــرک�ی.

������ ������  ۶

اقدامــات و تجربیــات بومــی خــرد و کالن افــراد فعــال در حــوزٔه شــفافیت 
بــه  گوناگــون ملــی و محلــی مشــ�ول  گروه هــا و مجموعه هــای  کــه در 
ســایرین  الهام بخــش  و  الگــو  عنــوان  بــه  می توانــد  هســتند  فعالیــت 
و  گفت وگــو  اقدامــات  و  تجربه هــا  ایــن  دربــارٔه  بخــش  ایــن  در  باشــد. 

می شــود. نظــر  تبــادل 

��تو��ی��افیت�رایا�ران دستاوردهای�ا�ر
تــاالر گفت وگــوی شــفافیت دســتاوردهای قابــل توجهــی داشته اســت. 
تاکنــون 200 نفــر از محققــان و پژوهشــگران حــوزٔه شــفافیت بــه عضویــت 
ایــن انجمــن در آمده انــد. در ایــن انجمــن، ماهانــه حــدود 250 مطلــب 
تولیــد می شــود؛ بــه طــوری کــه از ابتــدا تاکنــون حــدود 5000 مطلــب در 
750 موضــوع مختلــف تولیــد شده اســت. برخــی موضوعــات ایــن تــاالر 
گفت و گــو ماننــد »شــفافیت چیســت« بــه مرجــع اصلــی محتــوا در حــوزٔه 
مربوطــه تبدیــل  شــده و چنــد هــزار ورودی از موتــور جســتجوی گــوگل 

داشته اســت.

     ��� ���ی    

�ــ��ر ��� و�ــ�ی �ــ����� �ــ�ای ا�ــ�ان �ــ� ��ــ�ان ���ــ� �ــ�ای ��ــ� آوری 
�����ــ�  و  �ــ�����  دا�ــ�  ����ــ�  و  �����ــ�ت  ���� ��ــ�ی  و 
ا�ــ�  ا�ــ�.  ���ــ�ع  ا�ــ�  �ــ�ل  �ــ�� �����  ����ــ�  ������ــ�زی 
�ــ��� �ــ� ا��ــ�د �ــ��� ای از ��ــ��ن ا�ــ� �ــ�زه ��ا���� ا�ــ� ��ــ�� 
او��ــ�� ����ــ�� را �ــ�ای ��ــ� و ��� و�ــ�ی ����ــ� و ��ــ� آوری ��ــ��� 

و ا��ه �ــ�ی ���ــ� �ــ����� ا��ــ�د ����ــ�. 

          د���ره        

در ◂ ایــران  بــرای  شــفافیت  اندیشــکدٔه  توســط  گفت و گــو  تــاالر  ایــن 
ــل  ــر قاب ــی زی ــق آدرس اینترنت ــت و از طری ــدازی شده اس ــال 1394 راه ان س

https://discuss.tp4.ir اســت:  دسترســی 
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 «نامـــه� م��ـــه  انتشـــار اهـــداف و �ـــ�ورت  
وهـــ�» یندهپژ آ

الزم،  تجویزهـــای  ارائـــٔه  و  آینـــده  توصیـــف  بـــا  می کوشـــد  آینده پژوهـــی 
ــازد.  ــرای تحقـــق آینـــدٔه مطلـــوب را فراه� سـ ــتر الزم بـ زیرســـاخت ها و بسـ
ــار ویژگـــی  ــر ایـــن بـــاور هســـتند کـــه در عصـــر جـــاری، چهـ آینده پژوهـــان بـ
»ابهـــام« جهـــان  »ناپایـــداری«، »تصمی� گیـــری«، »پیچیدگـــی« و  کلیـــدی 
تصمیـــ�  مســـائل،  از  بســـیاری  در  کـــه  به گونـــه ای  در برگرفته اســـت.  را 
گیـــری و اقـــدام دشـــوار و حتـــی در برخـــی مـــوارد غیرممکـــن شده اســـت. 
ــری و  ــرای تصمی� گیـ ــکا بـ ــل اتـ ــی و قابـ ــی علمـ ــه ابزارهایـ ــاز بـ ــن رو، نیـ از ایـ

برنامه ریـــزی، بیـــش از پیـــش احســـاس می شـــود. 
شـــرایط  در  تصمی� گیـــری  ابزارهـــای  مه� تریـــن  جملـــه  از  آینده پژوهـــی 
پیچیدگـــی، ابهـــام و ناپایـــداری اســـت کـــه امـــروزه مـــورد توجـــه اغلـــب 
نظـــام  حاضـــر  حـــال  در  قرار گرفته اســـت.  مدیـــران  و  سیاســـت گذاران 
و  یافتـــه  شـــکل  آینده نگـــر  کشـــورهای  برخـــی  در  ت�می� گیـــری  ملـــی 
مه� تریـــن تا�یـــر آن ســـرعت در تصمی� گیـــری و پابرجایـــی و عـــدم ت�ییـــر 
سیاســـت ها در صـــورت ت�ییـــر مدیـــران اســـت. کلیدی تریـــن ابـــزار بـــرای 
شـــکل بخشـــیدن بـــه نظـــام ملـــی تصمی� گیـــری آینده پژوهـــی اســـت. 

در ایـــن راســـتا، نشـــریٔه  نامـــٔه آینده پژوهـــی تـــالش دارد کـــه فضایـــی بـــرای 
آینده پژوهـــان و مدیـــران در موضوعـــات  نظـــر میـــان  تبـــادل  و  بحـــ� 
برداشـــتن  زمینه ســـاز  و  نمایـــد  ایجـــاد  اســـالمی  جمهـــوری  راهبـــردی 
ــه  ــیدن بـ ــکل بخشـ ــیر شـ ــد کوچـــک در مسـ ــر چنـ ــا هـ ، امـ ــر �ـ ــای موݘ گام هـ

آینده هـــای بـــا عظمـــت و الهام بخـــش ایـــران اســـالمی باشـــد.

آیندهپژوه�» «نامه� م����اتم��ه�
 در چهـــار دســـته »آینـــدٔه ایـــران«، 

ً
مطالـــب نامـــٔه آینده پژوهـــی عمدتـــا

قـــرار  آینده پژوهـــی«  »دانـــش  و  جهـــان«  »آینـــدٔه  منطقـــه«،  »آینـــدٔه 
و  بین المللـــی  روابـــط  ایـــران،  خارجـــی  روابـــط  و  تحری� هـــا  می گیـــرد. 

موضوعـــات اجتماعـــی از موضوعـــات اصلـــی ایـــن نشـــریه اســـت. زمینـــه 
رویدادهـــا و همچنیـــن  و  روندهـــا  بررســـی  ایـــن مجلـــه  کلـــی مطالـــب 
پایـــش مســـتمر عوامـــل راهبـــردی اســـت. از بخش هـــای دیگـــر ایـــن 
پایگاه هـــای  و  افزارهـــا  نـــرم  ک�اب هـــا،  معرفـــی  بـــه  می تـــوان  مجلـــه 

نمـــود. اشـــاره  آینده پژوهـــی  اینترنتـــی 

آیندهپژوه�» «نامه� م��ه� �وندانتشار
آغـــاز   92 ســـال  مـــاه  مهـــر  از  آینده پژوهـــی  نامـــٔه  جدیـــد  دورٔه  انتشـــار 
 57 شـــماره از ایـــن 

ً
شده اســـت. از ســـال 92 تـــا پایـــان ســـال 97، مجموعـــا

سســـٔه  ماه نامـــه منتشـــر شـــده و بـــه صـــورت آنالیـــن از طریـــق ســـایت موݘ
افـــق آینده پژوهـــی راهبـــردی در اختیـــار عالقه منـــدان قرار گرفته اســـت. 
آینده پژوهـــی راهبـــردی و  سســـٔه افـــق  صاحـــب امتیـــاز ایـــن مجلـــه موݘ

مدیـــر مســـئول آن دک�ـــر علی رضـــا خســـروی اســـت.
پیـــش از دورٔه جدیـــد، ایـــن مجلـــه بـــا عنـــوان پیام نامـــٔه »دیده بـــان راهبـــردی«، 
دیدگاه هـــا و ســـناریوهای دیگـــر کشـــورها را در خصـــوص جمهـــوری اســـالمی 
ـــق و  ـــد، عم ـــمایلی جدی ـــا ش ـــد ب ـــا در دورٔه جدی ـــاخت. ام ـــر می س ـــران منتش ای

گســـترٔه بیشـــتری از مطالـــب در دســـتور کار مجلـــه قرار گرفته اســـت.

     ��� ���ی    

����ـــ�ی ����ـــ� ا�ـــ� ���ـــ� �ـــ� ���� ��ـــ�ان ��زه �ـــ�ی آ���ه ��و�ـــ�، 
��ـــ�زی  ��ـــ�ی  �����ـــ�  و  ا����ـــ�  و  د���ـــ�  ��ر�ـــ�،  ����ـــ� 
����ـــ� �� �ـــ�د. ���ـــ��  ���ـــ�� آ���ه ��و�ـــ� از ����ـــ� آ���ه ��و�ـــ�ن و 

�����ـــ�ن ��ـــ� ا���ـــ�ر در ���ـــ� ا�ـــ����ل �� ����ـــ�.

          د���ره        

سســـٔه افـــق آینـــده پژوهـــی راهبـــردی از ســـال ◂ ایـــن مجلـــه توســـط موݘ
شده اســـت. منتشـــر  تاکنـــون   1392

 ل�ههــایراه�ــردی�ــک� دهنده� ���ــ�� آ���ه ��و�ــ� ��ه ���ــ� ای ا�ــ� �ــ� �ــ� �ــ��ر �ایــشوپ�یــش��امــ�وم�ݘ
��ــانودانــشآیندهپژوهــ� ا���ــ�ر  من��ــه،آینــده� ا�ــران،آینــده� آینــده و �ــ� ����ــ� �ــ� �������ــ� �ــ�نآینــده�
�� ���ــ�. �ــ�ف ا�ــ� ���ــ� ا��ــ�د ����ــ� �ــ�ای ��ــ� و ��ــ�دل د����ه �ــ� ��ــ�ن آ���ه ��و�ــ�ن و ����� ��ــ�ان ��ــ�ر در 
��ــ� �ــ�� ���ــ��ن �ــ� آ���ه �ــ�ی در��ــ�ن و ا���م ��ــ� ���ــ�ری ا�ــ��� ا�ــ�ان ا�ــ�. ا�ــ� ���ــ� �ــ�ش دارد �ــ� 

ا����ده از ا��ار آ���ه ��و��، �� ����� ���ی و ����� ��اری ��ن ���ر در ��زه ��ی را���دی ��� �����.

ل�ههایراه�ردی م��های�رای�ایشوپ�یش��ام�وم�ݘ
آینده �ک�دهنده�

��ه ����� «����� آ���ه ��و��»
موسسه افق
 آینده پژوهی

راهبردی
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������

ــ� ــ��هیـ ــ�مسـ ــ�ا�یپ�یـــشیـ ــ�ورت�ر�ـ �ـ
ــ� راهحـ

حـــل  در  هـــ�  و  ایجـــاد  در  هـــ�  اساســـی  نقشـــی  دولت هـــا  چـــه  اگـــر 
مشـــکالت  ایـــن  واقعـــی  درک  امـــا  دارنـــد،  اســـالم  جهـــان  مشـــکالت 
ه� فکـــری  نیازمنـــد  آن هـــا،  حـــل  بـــرای  عملـــی  راه کارهـــای  یافتـــن  و 
اندیشـــمندان، متفکـــران و نخبـــگان اســـت. نهادهـــای مدنـــی غیردولتـــی 
و نیـــز افـــرادی کـــه ذهن هـــای خـــالق دارنـــد می تواننـــد در ایـــن عرصـــه 
ج از ســـاختارهای  نقش آفریـــن باشـــند و بـــا ایده هـــای بدیـــع خـــود، خـــار
بروکراتیـــک و گاه متصلـــب موجـــود، جوامـــع اســـالمی را تحـــت تا�یـــر قـــرار 
داده و متحـــول نماینـــد. بنابرایـــن بـــه نظـــر می رســـد الزم اســـت بـــرای 
ــود و از  ــال شـ ــا فعـ ــن ظرفیت هـ ــود، ایـ ــائل موجـ ــکالت و مسـ ــل مشـ حـ

انجام شـــود. بهره بـــرداری  حداکثـــر  موجـــود  پتانســـیل های 

اهداف�ر��ا�یپ�یشی�مس��هی�راهح�
ــا و  ــذب ایده هـ ــل، جـ ــئله یـــک راه حـ ــزاری پویـــش یـــک مسـ ــدف از برگـ هـ
ـــرای حـــل مســـائل و  راه کارهـــای محققـــان، اندیشـــمندان و کارشناســـان ب
مشـــکالت امـــروز ایـــران و جهـــان اســـالم اســـت. تشـــکیل بانـــک اطالعاتـــی 
دسته بندی شـــده از ایده هـــا و افـــراد خـــالق، شناســـایی ایده هـــای برتـــر و 
ـــه نتیجـــٔه  ـــه ایده هـــای کارآمـــد جهـــت عملیاتی شـــدن و رســـیدن ب کمـــک ب

مطلـــوب، از دیگـــر اهـــداف برگـــزاری ایـــن پویـــش اســـت.

م����اتپ�یش
ـــای  ـــالم در زمینه ه ـــان اس ـــائل جه ـــٔه مس ـــش را کلی ـــن پوی ـــات ای موضوع
اقتصـــادی، فنـــاوری، فرهنگـــی، اجتماعـــی، زیســـت محیطـــی و سیاســـی 

در بر می گیـــرد. 

ا�نپ�یش مشار�تدر ن��ه�
ــاتید، اندیشـــمندان، نخبـــگان و محققانـــی کـــه بـــرای حـــل مســـائل  اسـ
دارنـــد  نوآورانـــه ای  راه کار  یـــا  ایـــده  حوزه هـــا  ایـــن  در  اســـالم  جهـــان 
ایـــن  بـــرای شـــرکت در  ایـــن پویـــش شـــرکت نماینـــد.  می تواننـــد در 
پویـــش کافـــی اســـت مســـئلٔه مـــورد نظـــر و راه حـــل پیشـــنهادی در 
قالـــب یـــک ویدئـــوی 5 تـــا 10 دقیقـــه ای ضبط شـــده و بـــرای دبیرخانـــٔه 

برگـــزاری پویـــش ارســـال گـــردد.
شـــمارٔه  بـــه  پیام رســـان  نرم افزارهـــای  طریـــق  از  ویدئـــو  ارســـال 
نشـــانی  بـــه  ایمیـــل  آدرس  طریـــق  از  همچنیـــن  و   09015145169
کـــه  برتـــر  ایده هـــای  بـــه  اســـت.  امکان پذیـــر   info.iiwfs@gmail.com
ـــزی  ـــد، جوای ـــه  ده ـــران راه کاری ارائ ـــا بح ـــکل ی ـــک مش ـــل ی ـــرای ح ـــد ب بتوان

اهـــدا خواهد شـــد.

     ��� ���ی    

���ـــ� �ـــ� ��ـــ��� �ـــ� راه �ـــ�، ��ـــ���� ای �ـــ�ای ارا�ـــ�� ا��ه �ـــ�ی 
�����ا�ـــ� ��ـــ� �ـــ� ��ـــ��� ا�ـــ�وز د��ـــ�ی ا�ـــ�م ا�ـــ�. ا����ـــ� و�زان 
ـــ��  ـــ� ارا� ـــ� � ـــ�م �� ��ا�� ـــ�ن ا� ـــ�ت �� ـــ� ����� ـــ� � ـــ�ن ���� �� و ����
�ـــ� راه �ـــ� �ـــ�ای ��ـــ� از ��ـــ��� ��ـــ�ن ا�ـــ�م در ��زه �ـــ�ی ����ـــ�، 
ا�ـــ�  در  ���ـــ� �����  و  ��ـــ�وری  ا�����ـــ�،  �����ـــ�،  ا���ـــ�دی، 
ـــ�ای  ـــ�ه، � ـــ� ��� ـــ� د���� ـــ�وه � ـــ� � ـــ�ی ��� ـــ�. ا��ه � ـــ��� ����� ـــ� � ���

ا��ا�� �ـــ�زی راه ��ر ارا�� �ـــ�ه ����ـــ� �� �ـــ���.

          د���ره        

سســـٔه آینده پژوهـــی جهـــان اســـالم در ســـال ◂ ایـــن پویـــش توســـط موݘ
139۸ اعـــالم و فراخـــوان شده اســـت.

ارا�هایدههایخ�قانهو�ارآمد��تح�مشک�تو مساب�ه�
مسا��م�م��اناس�م

���� �� ����� �� راه ��
موسسه

آینده پژوهی
جهان اسالم

���ــ� «یــ�مســ��هیــ�راهحــ�» �ــ� �و��ــ�د ا�ــ���ده از ����� �ــ� و ا��ه �ــ�ی ا����ــ� و�زان، ���ــ��ن و 
 سســه� م�ݘ ���ــ�  ا�ــ�م  ��ــ�ن  ���ان �ــ�ی  و  ��ــ���  ��ــ��ت،  �ــ�  �ــ�ای  ���دو��ــ�  ���ــ�  ���د�ــ�ی 
آینده پژوهــ���ــاناســ�م راه ا�ــ�ازی ��ه ا�ــ�. �ــ�ف از ا�ــ� ���ــ�، �ناســا��ایدههــایخ�قانــه و راه ��ــ�، �شــکی�
بانــ�ا���ا�ــ� از ایدههــا و�مــ�بــهایدههــای�ارآمــد ��ــ� ا��ا�� �ــ�ن آن �ــ� ا�ــ�. �����ــ�ت ا�ــ� ���ــ� را �ــ� 
از ا���ــ�دی، ��ــ�وری، �����ــ�،  در ���ــ� �ــ� ��ــ���� ����ار �� �ــ�د، ��ــ� ��زه �ــ�ی ��ــ��� ��ــ�ن ا�ــ�م ا�ــ� 

ا������، ���� ����� و ����� ����� �� د���.
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آینده پژوهی وضعیت تجاری جهان در پنجاه سال آینده1

تحلیل و ارزیابی نماگرهای مقاومت اقتصادی ایران )اقتصاد مقاومتی(2

آسیب شناسی مشکالت ساختاری صنعت سیمان کشور3

آسیب شناسی دریافت حق بیمه قراردادها توسط سازمان تامین اجتماعی4

عارضه یابی و آسیب شناسی وضعیت سهام عدالت5

تحلیل میزان نفوذ تجاری ایران در کشورهای منطقه6

طراحی نظام طبقه بندی موضوعات عدالت7

طراحی صندوق سرمایه گذاری خطر پذیر در صنایع فرهنگی۸

آسیب شناسی صنعت بازی های رایانه ای در ایران9

نگاشت رهبران مذهبی زنده اهل سنت10

آینده پژوهی عربستان سعودی11

راهبردهای مقابله با تهدیدات دولت سعودی در حوزه اقتصاد سیاسی12

طراحی الگو و مولفه های اساسی حکمرانی اسالمی13

مطالعه تطبیقی تجارب کشورها در شفافیت آرای نمایندگان پارلمان14

مطالعه تطبیقی دانشکده های حکمرانی جهان15

طراحی الگوی توزیع یارانه بن�ین و ایجاد بازار متشکل مبادله آن 16

طراحی مدل کاهش و حذف یارانه انرژی پرمصرف ها 17

تحلیل اقتصادی و ژئوپلتیکی صادرات گاز طبیعی و ال.ان.جی کشور1۸

سلسله نشست های حکمرانی در عمل19

همایش بین المللی آینده جهان اسالم در افق 201414

مدرسه توسعه پایدار و مسئولیت اجتماعی سازمان ها21

شبکه مطالعات سیاستگذاری عمومی22

تاالر گفتگوی شفافیت برای ایران23

ماهنامه نامه آینده پژوهی24

پویش یک مسئله یک راه حل25

��ا���ه ����م
از �ــ�� ����ــ� �� �ــ�د ��ــ� �ــ�د را د��ــ�ره ��ــ� �ــ� ���ــ� از ����ــ� ا�ــ� ������ــ� در �ــ�ول ��ــ� وارد ��ــ�ده و ����ــ� آن 
را �ــ�ای �ــ� از ���ــ� ���م ر�ــ�ن ��ی «��ــ�» �ــ� «���ــ�ام» �ــ� �ــ��ره   ۰۹۱۹۴۰۵۵۲۱۰  ار�ــ�ل ������ــ�. ��ــ�ات ا�ز�ــ��� �ــ�� 

�ــ�ای ا���ــ�ب �����ــ� ����ــ� �ــ�رد ا�ــ���ده �ــ�ار ��ا�ــ� ���ــ�.
��م و ��م ����اد��: ............................................................................................................                آدرس ا����: .......................................................................................................... 


