
 مقدمه سردبیر

توسعه در واقعیت خود فرایندی است چندسویه و چندوجهی. از سویی یک فرایند تاریخی ـ 

اجتماعی است که تبارشناسی خاص خود را در حوزه تمدن غرب دارد و از سوی دیگر سیمایی 

احراز در همه توان به مثابه واقعیتی قابل   اینجایی و اکنونی دارد و نیم رخ پدیدارشناسانه آن را می

توان آن را فرایندی مرتبط با ابعاد زندگی   جای جهان امروزین توصیف و ردیابی کرد؛ از منظری می

ای فرهنگی ـ   اقتصادی هر جامعه دانست و از منظری دیگر خواهی نخواهی باید آن را مقوله

ک نظام سیاسی ایدئولوژی  های ایدئولوژیک یا شبه  گیری  اندیشگی به شمار آورد؛ از سویی به جهت

خواه الهام   وابسته است و از سوی دیگر از جامعه مدنی و مطالبات نیروهای اجتماعی تحول

های بخش خصوصی است ولی در عین حال به   گیرد؛ از بسیاری جهات متکی به فعالیت  می

                                                     جانبه از سوی حکومت نیاز دارد؛ مستلزم وجود نظام کنشی    های همه  فضاسازی مناسب و پشتیبانی

گرا داشته باشند و از سوی دیگر به   نشگرانی است که از سویی تفکری امروزین و بینشی مدرنیتهک

ها آگاهی   دار و کهن مجهز باشند، کنشگرانی که هم به سنت  ها و بینش فکری و فلسفی ریشه  آموزه

ای به   ای الهام بگیرند. چنین فرایند پیچیده و یکپارچه  های مدرنیته  داشته باشند و هم از آرمان

ای و فرهنگی   های سیاسی، اقتصادی، جامعه  نظام  شود بلکه به هماهنگی خرده  پذیر نمی  سادگی امکان

خود و صاحبان قدرت و مدعیان اقتدار خاص    نیاز دارد که هرکدام فضای کنش و حوزه نفوذ ویژه

سعه بسیار جهان جوامع توسعه نیافته یا در حال تو  خود را دارند که هماهنگ کردنشان در زیست

ها باید مشکل تنوع و ناهمسازی الگوها و   و گاه حتی ناممکن است. بر این دشواری اردشو

های توسعه را نیز افزود که موجد بروز معضلی کم و بیش الینحل در بسیاری از کشورهای   مدل

فکری  های  گیرد که دیدمان )پارادایم(ها و جریان  اند. اصل این مسأله از آنجا مایه می  جهان شده

ها و راهبردهایی متفاوت و گاه   اند که هر یک داعیه  یافته   متفاوتی در قرن گذشته ظهور کرده و رواج

 اند.  متضاد را توصیه و ترویج کرده

های اولیه اندیشه                                                      های قرن بیستم و تقریبا  از پایان جنگ جهانی اول هسته  از نخستین دهه

ی غربی پدیدار شد و از پایان جنگ جهانی دوم و نوسازی )مدرنیزاسیون( در آمریکا و در اروپا

بخش و ضداستعماری در گوشه و کنار جهان، به مثابه   های آزادی  همزمان با گسترش نهضت

ریزی و اجرا در     سازی، برنامه  ترین نظام اندیشه و عمل در تصمیم  تفکری علمی و بالنده به اصلی

شناسی،   های جامعه  ی متفاوتی را در حوزههای توسعه بدل شد. دیدگاه نوسازی رویکردها  عرصه



 پارسونزشناسی آرای   روانشناسی اجتماعی، اقتصاد و علم سیاست پدید آورد. در حوزه جامعه

ی شد. در حوزه روانشناس ایزنشتادو  اسملسر، هوزلیتزپردازان نوسازی از قبیل   بخش نظریه  الهام

ریمون و  هیگن راجرز، لند  مک کله، اسمیتو  اینکلس، دانیل لرنراجتماعی صاحبنظرانی همچون 
های تأثیرگذار و در خور توجهی را پروراندند که هنوز هم از اعتبار نظری برخوردار   دیدگاه فرست

ای بود که خود آن را مانیفست   گذار نظریه      پایه والت ویتمن روستواست. در حوزه اقتصاد، 

شهرت یافته  روستوغیرکمونیستی خوانده و در ادبیات توسعه به مراحل پنجگانه پیشرفت اقتصادی 

ای برای تمدن غرب   ای شالوده  کارآفرینی را پیشنهاد کرده که آموزه   ایده شومپیتراست و همچنین 

یش از نیم قرن گذشته بوده است. و باالخره های متوالی در ب  در زمینه اجتماعی کردن اقتصادی نسل

اند   هایی در خصوص دموکراسی و رفاه بوده  مبدع نظریه ارگانسکیو هانتینگتون در حوزه سیاسی 

تاکنون در زمینه پیشرفت تمدنی یعنی  ،از اواخر قرن نوزدهم صنعتی شدهکه دستمایه اصلی غرب 

 ده است.دستیابی به توسعه و حفاظت از دستاوردهای آن بو

تفکر نوسازی که با الهام از تجربه تاریخی تمدن غربی مروج صنعتی شدن، عقالنی شدن و 

های مخالفی در عرصه   نیافته و کشورهای تازه استقالل یافته بود واکنش  غربی شدن جهان توسعه

در  های فکری متضادی  بخش جریان  های نوسازی الهام  اندیشه و عمل را نیز برانگیخت. دیدگاه

های بدیل و جایگزین متباینی را   توسعه بودند که به مثابه واکنشی در برابر گسترش نوسازی دیدگاه

 کردند.  پیشنهاد می

ظهور کرد  0(ECLA) اکالکه در مکتب  0691   های وابستگی )کالسیک و جدید( از دهه  نظریه

نظران کالسیک این دیدگاه از   صاحبگرفت.   های نومارکسی الهام می  پربیش و دیدگاه از آراء رائول

نیافتگی را مطرح کرد و دیگر نویسندگان مجله   که ایدهی توسعه توسعه گوندر فرانکقبیل 

نگهداشتگی اقتصادی جهان     که عقب پل بارانو  پل سویزیهمچون « مانتلی رویو»آمریکایی 

کرد؛   ساختار وابستگی بحث می   که درباره دوس سانتوسنیافته را مورد توجه قرار دادند؛   توسعه

نظران دیگری چون   داری پیرامونی را تحلیل و تبیین کرد و صاحب  که گذار به سرمایه سمیر امین

که به فقر روستایی و ضرورت اصالحات ارضی توجه ویژه داشتند با نقد  پتراسو  لندسبرگ

تی را برای نیل به توسعه پیشنهاد مارکسیس  های نوسازی الگوهای شبه               تخفیف  دیدگاه  کوبنده و بی

بودند با  کاردزوای   نظران دیدگاه وابستگی که متأثر از آرای توسعه  کردند. نسل دوم صاحب  می
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ستیزی نسل اول، رویکردهای نوینی را پروراندند که تا حدودی   گرا و نوسازی  تعدیل نگاه مارکس

که  اودانلهای توسعه قائل بود.   داری وابسته در تأمین هدف  های سرمایه  نقش مفیدی برای دولت

که از ائتالف  ایوانزد و ساالر ـ اقتدارگرای آمریکای التین را مورد بحث قرار دا  های دیوان  دولت

 ند. هست   نظران این دیدگاه جدید  ترین صاحب  گفت برجسته  ای طبقات وابسته سخن می  توسعه

است که با تقسیم جهان به سه حوزه  والرشتاینرویکرد واکنشی دیگر، دیدگاه نظام جهانی 

المللی و   تصویر روشنی از واقعیت روابط اقتصادی بین پیرامون  هسته مرکزی، پیرامون و شبه

نیز نظیر رویکرد  والرشتاینای در جهان مدرن به دست داد. دیدگاه   های توسعه  گیری  جهت

داری و منتقد نوسازی است. جای   پردازان نظریه وابستگی دیدگاهی نومارکسی، ضدسرمایه  اندیشه

ای نوینی   بخش جریان فکری توسعه  مارکسی الهامداری و نو  شگفتی است که این نظریه ضدسرمایه

آنکه از منظر   سازی موسوم است و بی  بوده است که به دیدگاه جهانی شدن یا به تعبیری جهانی

ای را نوید   داری بپردازد، نظام جهانی یکپارچه  های سرمایه  ایدئولوژیکی به نقد و تقبیح دولت

بداری کرده و از توسعه پایدار و حفظ دهد که از یکپارچگی اقتصادی و فرهنگی جان  می

ها در توسعه   زیست، توسعه انسانی و رعایت حقوق برابر برای زنان و تأکید بر نقش آن  محیط

 کند.  پشتیبانی می

                                                               به این سو جریان نقدگرای پ رتوانی در تفکر توسعه پدید آمده که به  0661ی   و باالخره از دهه

ای قبلی و   این دیدگاه هم رویکردهای توسعهموسوم است. « گرایی  پساتوسعه»جریان 

ای، و هم منطق نظری و مبانی فلسفی   های توسعه  ها یعنی الگوها و مدل  های عملیاتی آن  گیری  جهت

 کند.  کشد و نفی می  توسعه را یکسره و از بنیان به نقد می

در فکر احیای ای نوینی نیز پدید آمده که   گرا جریان توسعه  به موازات این دیدگاه نقاد و نفی

که طرفدار شیوه  وانگموسوم شده است. « نوسازی نوین»رویکرد نوسازی است و به دیدگاه 

که از جامعه  دیویسمدیریت خویشاوندگرای شرقی و به ویژه الگوی مدیریت جدید چینی است؛ 

 دهنده گسترش دموکراسی در  که شارح و بشارت هانتینگتونکند؛   صنعتی نوع ژاپنی جانبداری می

های فرامادی بر فرایند توسعه در جهان امروزی   که از تأثیر ارزش اینگلهارتجهان نوین است؛ و 

اند، که در راستای پیوند   ای نوین  نظران این جریان توسعه  آورترین صاحب  گوید، نام  سخن می

 کنند.  شدن حرکت می  ای نوسازی و جهانی  های توسعه  دیدگاه



ها و   ای یاد شده به پیدایش مدل  های توسعه  ک از دیدگاهنکته در خور توجه آن است که هر ی

های دیگر در تقابل و در تعارض   اند که حتی اگر با دیدگاه  ای جدیدی منجر شده  الگوهای توسعه

 کنند.  نباشند دستکم خود را به مثابه الگویی کارآمدتر و بدیل معرفی می

های توسعه در اغلب کشورهای   ریزی  های عملیاتی در برنامه  گیری  واکاوی و تحلیل جهت

جهان، دستکم از پایان جنگ جهانی دوم به این سو،  بازگوی آن است که در بسیاری از موارد 

هایی   اند؛ الگوها و مدل  شده   کار گرفته  ههای متنوع و متفاوت در کنار هم ب  ها و دیدگاه  الگوها و مدل

توانند کارآمدی الگوهای دیگر را خنثی یا   می اند و هرکدام                                        که اگر نه لزوما  متضاد، دستکم ناسازگار

محور گسترش واردات؛ الگوی                                                           اثر کنند. مثال  الگوی جایگزینی واردات در کنار الگوی رفاه  کم

                                                                          گرایی در کنار الگوی تحول تکنولوژی و تحقیق و توسعه، الگوی گسترش  بخش خصوصی   پخش

توسعه روستایی در کنار الگوی گسترش  محور؛ الگوی  ریزی متمرکز دولت  در کنار الگوی برنامه

های دیگری   صنعتی شدن و کوشش   بنیان در کنار الگوی توسعه  کشاورزی   شهرنشینی؛ الگوی توسعه

اند،                                 های متفاوت و بعضا  متضاد توسعه  ها، الگوها و مدل  ها، که همه الهام گرفته از دیدگاه  نظیر این

توانند دستاوردهای الگوی متقابل را   بلکه هرکدام می شوند  ارزیابی می   نه فقط ناهمساز و ناهمگون

خنثی و محو کنند. حال اگر شرایطی را مجسم کنیم که همه این الگوها همزمان و در کنار هم 

سوز و منابع بر باددهی به بار   بار سرمایه  توان تصور کرد که چه نتایج فاجعه  کار گرفته شوند می  هب

های   نیست که از ارکستری که هر ساز آن در هر لحظه باید گام خواهد آمد. تصور این نکته دشوار

یکسره متفاوت و همواره ناهماهنگ با سازهای دیگر اجرا کند چه آوای موسیقایی گوشخراش و 

آزاری بر خواهد خاست؛ و این همان چیزی است که در بسیاری از کشورهای در حال   فالش و دل

اند، و از جمله در کشور ما،   ای روی آورده  فاوت توسعهتوسعه که به اجرای همزمان الگوهای مت

 رخ داده است.

ها و راهکارهای متعارض در عرصه حکمرانی و مدیریت جامعه را   به این مشکل باید سیاست

                                                                                   نیز افزود. مثال  در حالی که پس از پیروزی انقالب اسالمی همواره بسط عدالت و بهبود شرایط 

ها به نوبه   ریزی بوده و تحقق این هدف  گذاری و برنامه  زی، سیاستسا  رفاهی مردم، شالوده تصمیم

ریزی سنجیده و یکپارچه برای نیل به توسعه بوده است، اما در عمل اتخاذ   خود مستلزم برنامه

های داخلی و خارجی از قبیل   های مدیریتی اقتصادی و فرهنگی در عرصه  بسیاری از سیاست

ای به نیروهای رزمنده در کشورهای منطقه،   های بودجه  کمحور، کم  های وارداتی رفاه  سیاست



سازی بخش خصوصی در اقتصاد ملی،   قدرت  طبقه متوسط در کشور، بی   تضعیف عامدانه و آگاهانه

های عملیاتی دیگر از این دست، نه   تراشی در برابر تقویت و تحکیم جامعه مدنی و سیاست  مانع

ای آشکار   اند، بلکه مضمون ضدتوسعه  ماع و اقتصاد نداشتهای برای اجت  سازانه  گیری بهینه  فقط جهت

 گذارند.  و شدیدی را به نمایش می

های ناکامی تجدد آمرانه و نوسازی از باال در جهان   ترین نمونه  کشور ایران یکی از برجسته

دهد که تغییر ساختار   به بعد در ایران رخ داد به روشنی نشان می 0431ی   است. آنچه از دهه

پذیر                                                                               ادی بدون تغییر ساختار سیاسی و خصوصا  ایجاد دموکراسی و تقویت جامعه مدنی امکاناقتص

                                                 توسعه خصوصا  توسعه صنعتی در کشور بود. آغاز جریان    ترین دهه  طالیی 0431   نیست. دهه

قدرتمند تکنوکراسی در کشور، گسترش و تقویت سازمان برنامه، اجرای اصالحات ارضی و ایجاد 

سازی   سازی اراک، آلومینیوم  رش که در بدو امر چهار کارخانه مهم کشور یعنی ماشینسازمان گست

است. اما  0431   سازی تبریز و تراکتورسازی تبریز را تأسیس کرد همه مربوط به دهه  اراک، ماشین

به رغم این همه، توسعه نیافتن ساختار سیاسی، گسترش نیافتن دموکراسی، محدود نشدن استبداد 

گیری جامعه مدنی، از تقویت و پایداری رشد اقتصادی   خودکامگی و ممانعت از شکلفردی و 

 ممانعت کرد و در نتیجه شد آنچه شد.

ی   ناپذیری را با طبقه  در سی و چند سال گذشته نیز مدیران جامعه مقابله محسوس و آشتی

ی و تشدید مهارناپذیر ا  آن، تضعیف فرایندهای توسعه   واسطه  اند که نتیجه بی  متوسط در پیش گرفته

های طبقاتی در جامعه است. شکل نگرفتن یک جامعه مدنی قوی و مؤثر که نتیجه   شکاف

ای است   ناپذیر تضعیف طبقه متوسط کشور است، دلیل اصلی فسادهای ساختاری و گسترده  اجتناب

 های اخیر در ایران بروز کرده است.  که در سال

گرایی، تکیه بر   گرایی در مقابل تخریب  : سازندگیهاست  منطق توسعه حداکثرسازی مطلوبیت

گرایی مبتنی بر   نگری در مقابل تجربه  بنیان  جویی؛ دانش  های نسبی در مقابل مزیت مطلق  مزیت

آزمون و خطا؛ روشنفکرگرایی در مقابل روشنفکرستیزی؛ دانشگاه محوری در مقابل نظامی ـ 

ن منطق در کشور ما از بدو توسل به الگوهای ای نگری؛ و خردپذیری در مقابل خردگریزی.  امنیتی

گری معکوس که ای به کار گرفته شده، نوعی مشاطهها به شکل وارونهای، دراغلب عرصهتوسعه

مصداق بارز این وضعیت از  ها را به ناکارآمدی بدل کرده است.  ها را به زشتی و کارآمدیزیبایی

محور بود اما   ای توسعه  یشاانقالبی جامعهجامعه ایران در دوران پ                    جمله آن است که مثال 



گرایانه   ها همه آرمانگیری  پساانقالبی جهت   رسد که در دوره  کرد و به نظر میستیزانه عمل می  آرمان

 ستیزانه است.  ولی در عین حال توسعه

اخیر کشور در همه ابعاد زندگی اجتماعی و اقتصادی با چالش مدرنیته و سنت    در چند دهه

توان و به رسمیت شناخته نشده از طریق   بوده است. حوزه عمومی و جامعه مدنی کمرو   هروب

تعامالت به شدت محدود، غیررسمی و ناآشکار اما در عین حال پویا، با جهان مدرن ارتباطی 

غیررسمی برقرار کرده و مدرنیته کم جان و ناتوان برخاسته از آن در متن زندگی اجتماعی و 

های روشنفکری جریان   های سیاست، دانشگاه و علم، اقتصاد، هنر و فعالیت  روزمره و در میدان

ای و نظام مناسبات سیاسی   جامعه  های جدی ساختار سیاسی درون  داشته است و به رغم مقابله

طور پیوسته گستردگی و عمق بیشتری پیدا کرده است و گو آن   ای با آن به  جامعه  المللی و برون  بین

سازی پیدا نکرده، اما توانسته است چالشی   ل استقرار نیافته و توان تصمیمکه هنوز به طور کام

گرایی به   ریزی کرده و به پیش برد. در مقابل سنت  گرایی افراطی پایه  جدی و فزاینده را با سنت

مثابه فرایندی تجویزی و هنجارگذار ساختار مدیریت سیاسی و اجتماعی را تحت کنترل بالمنازع 

کوشیده است که این هژمونی و آمریت را با تمام قوا حفظ کند. در نتیجه فرایند  خود در آورده و

توسعه در چند دهه اخیر تحت تأثیر این دو دسته نیروی پیشبرنده و بازدارنده در وضعیت 

های گرانباری همراه بوده   سوزی  شدگی اگر چه با فرصت  شدگی قرار داشته است. این قفل  قفل

های نظری درباره راهکارها و مبانی استراتژیکی توسعه در     ی برای چالشاست اما مجال ارزشمند

های نظری میان طرفداران نئولیبرالیسم، نهادگرایی نوین و   جامعه فراهم ساخته که چالش

 های همسو با چپ جدید از آن زمره است.   دیدگاه

های توسعه در ایران   ژیها و استرات  شناسی برنامه  تالش برای تنظیم این مجلد که به نقد و آسیب

 پردازد؛ در همین راستاست.   می

، به موسسه مطالعات و 0463ارائه پیشنهاد مرکز الگوی اسالمی ایرانی پیشرفت در سال 

نامه توسعه در فصلنامه علمی ـ پژوهشی آن موسسه   تحقیقات اجتماعی، مبنی بر انتشار ویژه

مبنای اصلی تهیه و انتشار مجلد حاضر است. )فصلنامه مطالعات و تحقیقات اجتماعی در ایران( 

 نامه در یکی از محورهای ذیل بود:  درخواست مرکز الگوی اسالمی ایرانی پیشرفت انتشار ویژه

پردازی   ( تحقیق و نظریه2افزایی علمی در مباحث مربوط به پیشرفت؛   ( تولید دانش و هم0

خواهی   گیری پیشرفت  ( شکل4پیشرفت(؛ شناسی الگوی اسالمی ایرانی   )درباره مبانی، اصول، روش



ها و   ( ارزیابی نظریه3نظران و دانشگاهیان؛   به صورت مطالبه عمومی در بین نخبگان صاحب

( واکاوی و 5گیری از دستاوردهای علمی بشری؛   تجارب جهانی توسعه و پیشرفت به منظور بهره

 بی روند توسعه و پیشرفت کشور. یاارز

هیات تحریریه فصلنامه مطرح شد و بعد از همفکری اعضا مقرر موضوع در یکی از جلسات 

ابی روند توسعه و پیشرفت کشور(  با رویکرد یشد بند پنجم درخواست )واکاوی و ارز

نامه با   های توسعه در ایران؛ محور اصلی مقاالت ویژه  شناسی و نقد الگوهای نظری و برنامه  آسیب

های   که موضوع در جلسه گروه توسعه و دگرگونی سردبیری نگارنده، باشد. همچنین مصوب شد

های   شناسی )که مدیریت آن نیز بر عهده نگارنده است( مطرح و مشورت  اجتماعی انجمن جامعه

شناسی توسعه انجمن، خانم پروین   د. از سوی گروه علمی جامعهشوالزم از اعضای گروه دریافت 

پژوهش موسسه مطالعات و تحقیقات                                             پور از اعضای فعال این گروه که ضمنا  کارشناس  علی

اجتماعی و دبیر بخش توسعه این موسسه و مدیر داخلی فصلنامه است نیز برای همکاری در تهیه 

های الزم در جلسات هیأت تحریریه و گروه توسعه و   نامه انتخاب شد. بعد از همفکری  ویژه

سعه آماده و با توجه به حوزه نظران تو  شناسی ایران، فهرستی از صاحب  های انجمن جامعه  دگرگونی

گیری علمی ـ   ای با جهت  نظران تدوین مقاله  تخصصی و تمرکز پژوهشی هریک از این صاحب

شناسی و نقد الگوهای نظری و   پژوهشی در محورهای اصلی تجربه توسعه در ایران و آسیب

نظران به دلیل   صاحبها سفارش داده شد. برخی از این   های توسعه در ایران، به هر یک از آن  برنامه

های اجرایی و آموزشی فرصت همکاری با فصلنامه را نداشتند. اما تعداد دیگر از   مشغله

نظران به دعوت موسسه پاسخ مثبت دادند و مقاله درخواست شده را تهیه و به دفتر   صاحب

ت مورد ها پس از طی فرایندهای معمول داوری و اعمال اصالحا  فصلنامه ارسال کردند. این مقاله

 نامه به چاپ رسیده است.   نظر فصلنامه در این ویژه

ایران را در بافتی منسجم و    ترین مسائل توسعه  ای است که مهم  ها به گونه  ترکیب این مقاله

 کنند.  شناسی می  همبسته معرفی، نقد و آسیب

های توسعه در ایران بعد از انقالب   شناسی برنامه  پویایی»دکتر غالمرضا غفاری در مقاله 

 در ها  پویایی این روند چگونگی ها و برنامه های  پویایی بندی  صورتی   به بحث درباره« اسالمی

 پردازد.  اسالمی، می انقالب از بعد ی   برنامه پنج قالب



توسعه در  های های اقتصادی برنامه تحلیل انتقادی هدف»مازار در مقاله   دکتر عباس عرب

های توسعه   های اقتصادی برنامه  به بررسی هدف« ایران )قبل و بعد از پیروزی انقالب اسالمی(

 پردازد.  های رایج جامعه می  در ایران از دیدگاه گفتمان

 منظر از ایران اسالمی جمهوری توسعه های  برنامه ارزیابی»دکتر محمدجواد زاهدی در مقاله 

های توسعه   به تحلیل محتوا و نقد برنامه« رفاه و عدالت اجتماعی های  نظریه کاربست و بازنمایی

اجتماعی و بررسی وضعیت کنونی جامعه ایران از این  رفاه و عدالت کاربست مفاهیم باب ازایران 

 پردازد.  حیث، می

های توسعه شهری   ها و برنامه  بررسی انتقادی سیاست»در مقاله  جاجرمی  دکتر حسین ایمانی

 شهری ایران ی  توسعه برای ها  دولت ای  مداخله های  اقدام ترین  مهم به بررسی و نقد« در ایران

 پردازد.  می

 های  برنامه به بررسی« های توسعه روستایی در ایران  نقد برنامه» دکتر مصطفی ازکیا در مقاله

 توسعه  برنامه پنج در انقالب از بعد و برنامه شش در 1221 ازسال انقالب، از پیش عمرانی

 .پردازد  می

های   ها و نظریه  ارزیابی انتقادی منابع، انگاشت» زادگان در مقاله  دکتر محمد حسین شریف

های   سیاست از خاص انگاشتی و رفاهی رویکردهای ایجاد هایزمینهبه معرفی « های رفاهی ایران  برنامه

 پردازد.  می رفاهی ایران

های توسعه و عملکرد   بنیه تولید ملی؛ بررسی انتقادی برنامه» دکتر فرشاد مومنی در مقاله

به  ملی، تولید بنیه ارتقای اصلی کانون مثابۀ به شدن ایده صنعتی محور قرار دادن با« اقتصادی

 .پردازد  می اسالمی انقالب از بعد و قبل   توسعه های  برنامه از کانال ایران تاریخی   بررسی تجربه

های  با تأکید بر زمینه، «ما آبادی ناآرام خواب و «توسعه» بختک» مقالهدکتر موسی عنبری در 

شناسی و پیامدهای توسعه در   های روستایی ایران، به نقد چارچوب نظری، روش  فرهنگی اجتماع

 پردازد.  این اجتماعات می

 
یگانه   دانم از همکاران دانشمندم آقایان دکتر محمدرضا جوادی  در پایان بر خود فرض می

جاجرمی رئیس محترم موسسه مطالعات و تحقیقات   سردبیر محترم فصلنامه و دکتر حسین ایمانی

پذیر   های ارزشمند خود انجام این کار را امکان  اجتماعی دانشگاه تهران که با همکاری و همدلی



یشان دریغ ا  های بی  ها و همکاری  پور که بدون کوشش  ساختند، همچنین از سرکار خانم پروین علی

شد و از اعضای محترم هیأت تحریریه فصلنامه که   پذیر نمی  امکان   تهیه و انتشار این ویژه نامه

 کنم.  نظرات ارزشمند خود را در اختیار گذاشتند؛ صمیمانه سپاسگزاری 

 محمدجواد زاهدی
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