دوسده تکاپوی توسعه در ایران

نشست اول :کلیات ،چارچوب ،روش

چهارشنبه  ۳۲آبان ماه ۶۲۳۱

«بهنام خدای کمک کار تحول»

کلیات؛
اهمیت و وزن مخصوص موضوع «توسعه»

ایران ما و توسعه

چرا وارسی تاریخی؟
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کلیات

اهمیت و وزن مخصوص «توسعه»

 پیشینه پانصدساله
 ادبیات قطور
 توسعه؛ همزاد رهایی
 توسعه؛ مسیر برونرفت
 توسعه؛ نه اتفاق ،نه صدفه ،نه بخت و اقبال ،یک انتخاب حیاتی
 روند جهانی شدن
 oپایان دوران انفراد
 oگریزناپذیری زیست مشترک
 ادبیات نوین
 oاندیشه توسعه گرا
 oمدیریت منابع
 oدولت شایسته
 oتوسعه انسانی
 oدانایی محوری
 تحوالت نظری از تئوری مزیت نسبی تا تئوری خلق مزیت
 موقعیت اکنونین
 oتعمیق دره شمال – جنوب
 oشتاب فزاینده تکنولوژیک
 oایدههای دوران ساز
 oتقسیم کار نوین
 oتجارب نورس
 oبزنگاه تاریخی توسعه
 oپرتگاه تاریخی پیش روی
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کلیات

ایران ما و توسعه
 تاریخ داری:
 oدوسده تکاپو
 oهفت دهه ادبیات
 oیک سده بودجه
 oشش دهه برنامه

 محصول داری:
 oدانش
 oتجربه
 oنهاد
 oآثار

 دغدغه داری:
 oتوسعه ملی
 oنمایش مبتذل توسعه
 oدوراهیِ بزنگاه یا پرتگاه
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کلیات

چرا وارسی تاریخی؟
 کتابهایی باز برای خواندن:
 oهستی
 oتاریخ
 oمتنهای مرجع
 توصیه مستمر مطلق دانایی:
 oبنگر
 oاندیشه بورز
 oبه عمق نفوذ کن
 oمجهزشو
 تاریخِ حاوی:
 oحافظه
 oحس
 oسمت
 oسنت
 oغایت
 مفقودههای توسعه ملی ما:
 oتئوری
 oدادههای کارآمد-روزآمد
 oدرک تاریخی
 عناصر تجهیز تاریخی:
 oروایت روندها
 oحافظه تاریخی
 oتحلیل تاریخی
 oدرک تاریخی
 محصوالت تجهیز تاریخی:
 oدرک موقعیت امروزین
 oاشراف بر بضاعت ها
 oامکان خودتصحیحی
 oالگوسازی بومی
 oمشارکت در پیشبرد کاروان بشر
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چارچوب؛
ادوار و عناوین مورد بررسی
تکاپوهای سه صدراعظم عصرقجر

پیش از مشروطه

(قائم مقام ،امیرکبیر ،سپهساالر)

مشروطه

مشروطه؛ بستری برای تحرک ،برای توسعه

سلطنت رضاشاه()۴۰۳۳- ۴۰۳۱

دوران کالسیک توسعه

نهضت ملی شدن نفت()۴۰۰۳- ۴۰۰۳

شکوفایی توسعه در دل سیاست

از کودتا تا شوک نفتی()۴۰۳۳- ۴۰۰۳

عصر اسناد ،سمت ادغام

از شوک نفتی تا انقالب ()۴۰۳۱- ۴۰۳۳

بلندپروازی کودکانه

انقالب ۳۱

خالء اقتصاد دورانی

جنگ

دهه اسناد بی فرجام ،تحمیل واقعیات

صلح

دهه استحاله

اصالحات

اصالح بی اقتصاد؟

دوسده تکاپوی توسعه

جمعبندی دویست ساله

آینده

دریچهای رو به افق
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چارچوب

حوزههای موضوعی بررسی؛
 شرایط شناسی
 oبینالمللی
 oملی
 ساختار شناسی
 oقدرت
 oجامعه
 دستاندکاران توسعه
 نوع مواجهه با توسعه
 روششناسی
 عملکردشناسی
 نوع تعامل باجهان
 جمعبندی

6

روش؛
پیش بردِ مشترکِ کارگاهیِ متنگرا:

 گزینش منابع
 مطالعه منابع
 طرح بحث
 مشارکت در پیشبرد بحث از طریق مباحثه – مجادله
 طرح پرسشها
 پاسخ جمعی به پرسش ها
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