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 گفت و گوهای توسعه؛
 از مساله توسعه در ایران روایت مقصود فراستخواه

 
پژٍّشکذُ التصاد داًشگاُ تزبیت هذرس با هشارکت 

ًگاری تَسعِ ایزاى هَسسِ پَیش فکزی تَسعِ طزح رٍایت

گَّای ٍّایی تحت عٌَاى گفتکِ هشتول بز سلسلِ ًشست

-تَسعِ است را بِ اخزا گذاشتِ است. ّذف اس ایي گفت

ٍگَّا، استخزاج سٍایای پٌْاى هسالِ تَسعِ در ایزاى است. 

اًیاى ایي حزکت، فمذاى یک گفتواى فزاگیز تَسعِ، یکی اس عَاهل اصلی ًاکاهی تَسعِ ایزاى بَدُ بِ گواى ب

 است.

ٍگَّای تَسعِ است. رٍایت همصَد فزاستخَاُ اس هسالِ تَسعِ در ایزاى دٍهیي هدلذ ًتایح حاصل اس گفت

 چاپ رسیذُ است.بِ  0011الملن اس هسالِ تَسعِ در ایزاى در سال خلذ اٍل رٍایت هحوَد سزیع

ّای هختلف ّوچَى ای است. اٍ داًش خَد را در حَسُرشتِای یا هیاىهمصَد فزاستخَاُ اًذیشوٌذی چٌذرشتِ

شٌاسی، ادبیات، علَم دیٌی تاریخ ٍ علَم تزبیتی بسط دادُ است. آًچِ بزای اٍ دربارُ علَم اختواعی، رٍاى

است ٍ علت عذم هَفمیت تَسعِ  «اّبا ٍخَد ّوِ دشَاریشَق تَسعِ در هیاى ایزاًیاى » تَسعِ هعٌادار است

 داًذ ٍ ایي را دلیل شکل ًگزفتي ًَگزایی ٍ ًَشذگی در ایزاى در ایزاى را دٍلتی شذى تَسعِ هی

یابذ ٍ یک فزآیٌذ تذریدی است کِ ًیاسهٌذ داًذ. ٍی هعتمذ است تَسعِ، آّستِ ٍ پیَستِ تکاهل هیهی 

ّای غیزدٍلتی، ای، ّوسایگی ٍ هذًی، ّوچٌیي ساسهاىبا تاکیذ بز خَاهع هحلِّوکاری خوعی هزدم است. اٍ 

کٌذ.  اٍ در خاهعِ آغاس شذُ ٍ دٍام ٍ لَام پیذا هی «سطح هیاًیِ» ای فعال، هعتمذ است تَسعِ اسصٌفی ٍ حزفِ

داًذ بِ ایي هی خَاّی همذم ٍ اهز التصادی را بز اهز سیاسی همذمعیي حال تَسعِ التصادی را بز دهَکزاسی

تَاى بذٍى دهَکزاسی رفت اها حزکت بِ سَی دهَکزاسی را بذٍى هعٌی کِ بخشی اس هسیز تَسعِ را هی

دهَکزاسی بذٍى رشذ، باسی با حاصل خوع صفز، ٍ دعَا بز سز » داًذ. اس ًگاُ اٍ:سطحی اس تَسعِ ًاهوکي هی

 .«تّای خالی اسکیسِ

ّا در ٍ ًمش کلیذی آى کٌشگز هزسی عِ ایزاى را در هفَْهی بِ ًامحل تَساس ًگاُ همصَد فزاستخَاُ راُ

 ّا بِ کٌشگزاى هذًی( ٍخَ کزد. ایي کٌشگزاى هزسی )ٍ تبذیل شذى آىشزایط بحزاًی کًٌَی بایذ خست

ساسی ٍگَ ٍ تعاهل با دٍلت ٍ سیستن را باس کٌٌذ ٍ بز ًمش کٌشگزاى هزسی بزای سهیٌِتَاًٌذ راُ گفتهی



ایي کٌشگزاى در هزس هیاى حکَهت ٍ خاهعِ فعالٌذ بِ طَری کِ ّن هَلعیتی در  کٌذ.هی هثبت تاکیذتحَالت 

ّای حکَهت دارًذ ٍ ّن هٌشلتی در خاهعِ. ایي کٌشگزاى در صَرتی تاثیز خذی خَاٌّذ داشت کِ فعالیت

 ٌذ:ای بِ ّن پیَستِ ساهاى دٌّذ تا بتَاًٌذ اتفاق تَسعِ را رلن بشًخَد را در شبکِ

بایذ باسگزدین بِ هٌطك یادگیزی اس طزیك عول اختواعی، باّن آهَختي اس طزیك با ّن کار کزدى، باسگشت »  

ّای کَچک، ّا، ساسهاىّا، حزفِّای خواعتی، بِ هٌطك صٌفبِ ًْادّای سطح هیاًی ٍ خزد، بِ توزیي

ّا، ًْادّای NGO فزٌّگی ٍ اختواعی،ّای علوی ٍ ّا ٍ حتی حلمِّا، اًدويّا، دٍستیّا، هحلِّوسایگی

هعٌایی کِ فزاستخَاُ بزای  « .ّای هَلذ ٍ خالق..خوعی ٍ ّوکاریّای دستِهذًی. باسگشت بِ هٌطك باسی

تَسعِ یعٌی ّوبستگی بیشتز، ّوکاری بیشتز اختواعی ٍ پاسخگَیی بیشتز » تَسعِ در ًظز دارد ایي است:

 .«دٍلت فعال دٍلت، هشارکت اختواعی، خاهعِ فعال، ًِ

 کٌین بِ خَاًذى ایي کتاب ارسشوٌذ.ّای همصَد فزاستخَاُ، شوا را دعَت هیبزای آشٌایی بیشتز با اًذیشِ

  

 


