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 دیباچه

 حسبنا اهلل نعم الوکیل نعم الموال و نعم النصیر

  .الفدا()ارواحنا لهعصرو سالم و درود به حضرت ولی )علیه السالم( الرضامحضر امام رئوف حضرت علی بن موسیبا کسب اجازه از 

 

 بهه استکبار به دنبال ناکارآمد جلوه دادن جمهوری اسالمیج 

تجزیه هدف با « النه زنبور» ای تحت عنوانپروژهطرح خاورمیانه جدید، طراحی و  2001پس از سال  استکبارنظام 

های وهابی سلفی تقویت گروهاز طریق  را صهیونیستیجعلی رژیم  حوزه نفوذو گسترش کشورهای غرب آسیا و تثبیت 

خاک و خون بکشاند؛ اما وجود خشونت و تا بتواند منطقه را به  طراحی کردهای مذهبی جنگ وداعش تکفیری همچون 

را با  ایشانشهید حاج قاسم سلیمانی این نقشه شوم ها دلداری سردار میدانو  مقاومت یت جبههمحور ایرانی مقتدر با

سازی وجود دارد، امکان پیادهقدرتمند داند تا زمانی که جمهوری اسالمی میبه خوبی  سلطهنظام شکست مواجه ساخت. 

 با اتکا به مداخله نظامی امری غیر ممکنشک نابودی ایران مقتدر بیه خود را در منطقه ندارد و های مستکبرانپروژه

واحد برای  بهه استکبار با ایجاد یک راهبردج متوجه شدیم، 1397های جبهه استکبار در شهریور است. با رصد فعالیت

ناکارآمد جلوه و نمایی دستاوردهای چهل ساله ای با هدف سیاهها پروژهسلطنت طلبمحوریت  باهای ضد انقالب جریان

 عملیاتیو های علمی از شرایط موجود با ارائه برنامه دادن جمهوری اسالمی را طراحی نمودند. این پروژه با القاء رهایی

 اقلیتی از ... توسطهای اقتصاد، انرژی، بهداشت و سالمت، کشاورزی، فناوری، گردشگری، محیط زیست وکارگروهدر 

شور ، ک1357سال گرایان در ها معتقدند از زمان به قدرت رسیدن اسالمآن شود.راهبری می نخبگان ایرانی مقیم خارج

برای حل الزم کستر نشانده شده است و این انقالب فاقد کارآمدی به خا در موضوعات اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و...

خاکسترها برای نجات ایران است؛ لذا این پروژه را این ای از دل پرنده برخاستن ،حلو تنها راه بودهمشکالت مردم 

  گذاری نمودند.نام« ققنوس»
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 صل پروانگی، نگاهی نو ف 

برای آینده جمهوری  و نگاهی نو ایدفع این تهاجم نیازمند به تشکیل جبهه ویژه کشور به منظور در مقابل این پروژه،

سال گذشته برای پروانه شدن و پرواز به سمت تمدن  40اسالمی ایران است. ما معتقدیم جمهوری اسالمی در طول 

این به های قدرت در ایران؛ های فراوان و ایجاد مؤلفهسازیسازی یعنی ظرفیتسازی نموده است؛ پیلهنوین اسالمی پیله

های چهل ساله اکنون برابر چشم ما است: کشوری محصول تالش»های قدرت در بیانیه گام دوم اشاره شده است مؤلفه

بها، مطمئن و امیدوار، دارای تأثیر های گرانمستقل، آزاد، مقتدر، با عزت، متدین، پیشرفته در علم، انباشته از تجربه

ی علمی، رکورددار در رسیدن هادارای منطق قوی در مسائل جهانی، رکورددار در شتاب پیشرفت سیاسی در منطقه و

های بنیادی و نانو و هوافضا و امثال آن، سرآمد ای و سلولهای مهم از قبیل هستهها و فناوریهای باال در دانشبه رتبه

ان، سرآمد در جمعیت جوان کارآمد، و بسی های جهادی میان جواندر گسترش خدمات اجتماعی، سرآمد در انگیزه

اما فاصله «. های انقالبی و جهادی استگیریهای افتخارآمیز که همگی محصول انقالب و نتیجه جهتدیگر از ویژگی

دهد. از نظر ما فصل اول جمهوری اسالمی یعنی فصل خواه را عذاب داده و میهای آرمانها وجدانمیان بایدها و واقعیت

است، تا جمهوری  اندازیو پوست رسیده و اکنون فصل شکافتن این پیلهخویش تکامل و سازی به انتهای دوره رشد پیله

ای به سوی اهداف سازی مانند پروانهبهای فصل پیلهو تجربه گران یرانیا -سالمی پوش ابریشمی ااسالمی با تکیه بر تن

  نامیدیم.« یپروانگ»خود پرواز نماید؛ لذا ما این فصل را فصل 

 

 ا یعنی انقالب سازوکاریهکافتن پیلهش 

داند و از مبانی آن همیشه دفاع خواهد کرد؛ اما ها و اهداف خود را ثابت و غیرقابل تغییر میجمهوری اسالمی آرمان

را با های جامعه را حفظ کرده و مسیرهای تحقق باید در فصل پروانگی، آرمانری نیست. یناپذاین به معنای انعطاف

فصل شکافتن فصل پروانگی، سال گذشته متحول ساخت، این همان پیچ تاریخی است.  40بهای استفاده از تجربه گران

انقالب سازوکاری، «. سازوکاری انقالب» ها و پیچ تاریخی یعنیها و اکنون زمان پیچ تاریخی است. شکافتن پیلهپیله
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مدیریت حکمرانی کشور است تا انقالب را به آرمان بزرگش که ایجاد تمدن انقالبی در رویکردها، کارکردها، ساختارها و 

 نزدیک سازد. )ارواحنافداه(نوین اسالمی و آمادگی برای طلوع خورشید والیت عظمی

 

  ندیشکده راهبردی بسامد گام دوما 

مصمم به مدل و برنامه فصل پروانگی  تبدیل ایدهدر العالی( )مدظلهبا ابالغ بیانیه گام دوم انقالب توسط مقام معظم رهبری

بازطراحی »تأسیس نمودیم؛ بسامد گام دوم یعنی « بسامد گام دوم»تحت عنوان  راهبردی ایشدیم؛ لذا اندیشکده

 های فصل پروانگی.یعنی مدیریت دولت، «های گام دومنگرانه مدیریت دولتآینده سازوکارهای

حتی در اجرای  های گذشتهدولتکامل موفقیت  عدم دالیل شناسیآسیب پس از یشکده راهبردی بسامد گام دوماند

 ذیالا کند که سازی دنبال میریزی، کارگزاران و گفتمانبرنامه بخش علمیهای خود را در سه ، فعالیتشعارهای خویش

 م:یپردازها میبه اختصار به آن

 

 هادولت .برای اداره کشور استمحور ای مسئلهبرنامهها عدم وجود شکست دولت نخستین عامل ریزی:برنامه بخش

و استفاده از ابزار رسانه برای  گویی، کلیشعارهای انتخاباتیاتکاء به بدون درک واقعی از مسائل مردم و صرفاا با  تاکنون

 .نشیدندمی حکومت بر مردمبر مسند  ،دار به عنوان مسائل محوری به مردمیتلوالقاء موضوعات غیراو

نظران باتجربه اجرایی و صاحب حوزوی و دانشگاهیریزی به دنبال آن است، که با همکاری نخبگان جوان برنامه بخش

گذار در ایجاد بندی نموده و پس از توصیف و تحلیل مسائل، عوامل تأثیریتونیاز مردم، مسائل را شناسایی و اولبراساس 

های برنامه کتابهای راهبردی و عملیاتی را تدوین نموده است. برنامههای مسائل، و برای حل ریشهمسئله را شناسایی 

نخبگان، خبرگان و کارگزاران آحاد مردم، به صورت عمومی به منظور بررسی و بهبود در اختیار  زودیبه «دولتِ اعتماد»

 گیرد.جمهوری اسالمی قرار می

 

 خواهد به مردم القاء نماید کهاست؛ کاندیدا می رفاقتیهای ها، تفکر دولتعامل دیگر شکست دولت :رگزارانکا بخش

تواند وضعیت کشور را متحول کند؛ لیکن ما با این نگاه مخالف بوده و معتقدیم تحول صرفاا با یک تیم می به تنهایی
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فکر را به شایسته و هم یتیم بایست در زمان انتخاباتدها میپذیر است و نامزمردم امکان مشارکتکامل مدیریتی و 

، پس از پیروزی های رفاقتیی دولتهامنظور آگاهی بیشتر و انتخاب درست به مردم معرفی نمایند. همچنین نامزد

های ها، اتصال به حلقههای سیاسی، سفارش پدرخواندهخواهی جریانسهم ساالری و براساسشایستهبدون توجه به 

و نتیجه این نگاه  کننددهای فامیلی اقدام به انتصاب کارگزاران میفعاالن ستادی و پیونقدردانی از قدرت و ثروت، 

 شود.ها میت دولتهای اتوبوسی کارگزاران است که منجر به شکسهای آسانسوری و جابجاییترفیع

های گام دوم انقالب، کارگزارانی شایسته که متعهد به مبانی به دنبال آن است، که نیروهای دولت رگزارانکا بخش

  پاسخگو،  گرا، خالق، مردمی،نتیجه ،محورتکلیفنگر، راهبردی، گرا، آیندهطلب، تحولجمهوری اسالمی، متخصص، آرمان

های شایسته ساالری و فرآیند پذیر باشند. لذا با همکاری نخبگان متخصص شاخصگر و نظارتپذیر، کنترلمسئولیت

اقدام نماید. این  گفتمانی کارگزارانافراد شایسته نسبت به آموزش و همارزیابی آن را مشخص نموده تا پس از انتخاب 

 اندازی نموده تا اوالا را راه« دولت جوان»سایت « اللهیجنبش نخبگانی دولت جوان و حزب»با همکاری مجموعه  بخش

فراهم شود؛ کشور همه نخبگان و صاحب نظران شایسته ورود  های بسته مدیران شکسته شود و فرصت برابر برایحلقه

های آموزشی دوره در ثانیاا در یک فضای عادالنه و شفاف به رقابت پرداخته تا کارگزاران شایسته مشخص شوند؛ ثالثاا

زارعی  یاد و خاطره مرحوم دکتر علی اصغرهمچنین  پرورش یابد. مبانی دولتبراساس فکر گفتمان و همی همکارگزاران

 داریم.را برای تحقق اهداف آن برعهده داشتند، گرامی می را که مدیریت این بخش

 

 را از چهارچوب فکری مردم کاندیداها باید است،  فقدان گفتمان ها،آخرین عامل شکست دولت سازی:گفتمان بخش

 بخشو چرایی نیاز کشور به این مکتب فکری آگاه سازند. در در اداره کشور  ها و اصول دولتخود و ویژگی و ایدئولوژی

 سـوحفظ حیات و بسط گفتمان کالن خود، الزم است از یک براینظام جمهوری اسالمی سازی با این نگاه که گفتمان

 ودهبه اصالح مسیر پیم خود اهتمام ورزد و از سوی دیگـر نسـبت امامینروزآمد اندیشه و سیره سیاسی به بازخوانی 

های براساس اسناد باالدستی به ویژه بیانیه گام دوم انقالب اسالمی، آرمان ؛ها توجه جدی داشته باشدشده توسط دولت

 های گذشته نسبت به طراحی معنایی گفتمان های دولتجمهوری اسالمی، نیازها و خألهای جامعه و تحلیل گفتمان
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گفتمان، با استفاده از تولید ادبیات،  بسطبا هدف  نموده است؛ همچنین مهای گام دوم انقالب اقداو اصول حاکم بر دولت

سازی گفتمان در جوامع اجتماع سازی و استفاده از ابزار رسانه نسبت بهجذب افراد تأثیرگذار به عنوان عامالن گفتمان

 تحت عنوان گفتمان  چهبکتامتن فصل پروانگی ایده اولیه این مسیر است و نماید. نخبگانی و آحاد مردم اقدام می

گیرد قرار می و نخبگان آحاد مردمزودی به صورت عمومی به منظور شناخت مکتب فکری در اختیار به« دولتِ مردم»

  مقتضی را اتخاذ نمایند.با آگاهی نسبت به این تفکر تصمیم تا 

های دانشجویی، نهادهای بنیان، تشکلها، مؤسسات دانشها، اندیشکدهدانشگاه و های علمیهوزهدر پایان از نخبگان ح

نگاران، فعاالن فضای مجازی و همه دلسوزان انقالب اهالی فرهنگ و هنر، خبرنگاران، روزنامهاصناف، احزاب، مردمی، 

و برای نیل به موفقیت در پیشبرد این  نمایندد در این مسیر مشارکت فعال شود با تمام توان خواسالمی دعوت می

 طلب دعا و استمداد)عجل اهلل تعالی فرجه الشریف( عصرو از پیشگاه حضرت ولی گشودهست نیاز به درگاه احدیت دتکلیف دشوار، 

 .نمایممیدر این راه بسیار دشوار 

 

 زاده هاشمیسید امیر حسین قاضیدکتر                                                                                              

  و سلم( اهلل علیه و آله)صلیعید مبعث پیامبر اکرم                                                                                           

                                                                                                                    21/12/1399  
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 مقدمه

جمهوری اسالمی ایران بارها توسط دشمن مورد حمله قرار گرفته است و استکبار جهانی پس از هر بار ناکامی، جبهه 

قرار تروریستی  -مورد تهاجم نظامی، فرهنگی، اطالعاتی اسالمی بارها جدیدی را علیه ایران اسالمی گشوده است. ایران

قرار گرفته است. دفع این تهاجم، نیازمند  هجمهمورد  ریزی و فناوری با پروژه ققنوسمهبرنا عرصهو اکنون در  استگرفته 

اسالمی  ای در این حوزه است که برای آینده جمهوری اسالمی ایران، در تبعیت از بیانیه گام دوم انقالببه تشکیل جبهه

سازی کارآمد هدف فصل پروانگی ضمن تقابل با جبهه دشمن به دنبال دولتدهد و محور انجام بازطراحی کارآمد و عدالت

ترین ضرورت پروژه فصل پروانگی عمل به بیانیه گام دوم اولین و اصلی. باشدمی یرانیا -سالمی جهت تحقق تمدن نوین ا

 40که با استفاده از  این وهاست. به عالالعالی( )مدظلهرهبر معظم انقالب انقالب به عنوان سیاست کالن صادر شده توسط

سال تجربه، به بازطراحی و کوک کردن دوباره سازوکارهای اجتماعی، اقتصادی و پژوهشی و فناوری کشور در جهت 

 اهداف انقالب اسالمی، ایجاد ثروت و ارزش افزوده بپردازیم یک ضرورت برای جامعه است.

پردازی  با ارائه پروژه ققنوس جنگ جدیدی را در حوزه علم، ایدهاز طرفی دیگر، دشمنان انقالب اسالمی بر آن هستند که 

از انقالب اسالمی  های فناوری با هدف ناامیدی مردمفناوری با ایران اسالمی راه بیندازد. هدف پروژه ققنس، ارائه طرح

ی چهل ساله دوم انقالب را برای خالقیت و نوآور خبرگانو  نخبگانای از است. در این شرایط، پروژه فصل پروانگی جبهه

 گشاید.در برابر پروژه ققنوس می

گذاری شده س با این تفکر غلط نامنوشود. پروژه ققای است که از خاکستر خود دوباره متولد میدر اساطیر، ققنوس پرنده

است که است که انقالب اسالمی در این چهل سال سبب خاکستر شدن ایران پیشرفته شده است و پروژه ققنوس آمده 

ده است که جمهوری اسالمی در چهل سال اول گذاری شایران را دوباره متولد کند. پروژه فصل پروانگی به این ترتیب نام

های پروانگی خود را در اقتصاد، خواهد برگرفته از تجربه تنیده شده، بالابریشمی زیبا از تجربه را تنیده است و اکنون می

 ارزش افزوده بگشاید و با ایجاد قدرت نرم، استقالل و آزادی را پشتیبانی کند.پیشرفت، علم و ایجاد ثروت و 
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 اهداف پروژه پروانگی  -1

اجتماعی و فناورانه به منظور جهاد بزرگ در جهت  -این پروژه بر آن است تا با طراحی زیست بوم اقتصادی، فرهنگی

 می اسالمیپوش ابریشنماید. جمهوری اسالمی با تکیه بر تنریزی طرحای علمی و خالقانه برنامهساخت ایرانی اسالمی، 

 هایو عدالت را با استفاده از فناوری ، آسمان پیشرفتپروانگی سمت انقالب، با تحول به سال گذشته 40ایرانی و تجربه  -

 نوردد.ساخت در میهای دروننو و برخاسته از ظرفیت

بخش برای آحاد مردم جهت اداره امور کشور و سوق جامعه به سمت زشه دنبال طراحی سازوکارهای انگیفصل پروانگی ب

 زا، مردم بنیاد، عدالت محور و دانش بنیان است.ی، اقتصادی کارآمد و مقاوم، درونتولید، پیشتازی علم و فناور

دنبال بازطراحی  جبهه دشمن بههای و برنامهبا شناخت دقیق از رفتار  انهفناور ای علمی وپروژه فصل پروانگی، پروژه

ها و... برای پیشرفت ایران اسالمی ها، فرصتاجتماعی با هدف تشخیص ظرفیت-سازوکارهای اقتصادی فناوری، و فرهنگی

 باشد.می

 

 ارچوب گفتمانی پیشرفت و عدالتهچ -1-1

 دالت متمرکز است.نگر بر پیشرفت و عبیانیه گام دوم انقالب اسالمی با نگاه آینده ،ارچوب گفتمانی فصل پروانگیهچ

 

 پیشرفت -1-1-1

وقتی در حال طراحی جامعه ایران برای چهل سال آینده هستیم باید به تغییرات فناوری، سیاسی و اجتماعی جهان 

طور مثال ارزش نفت به علت رشد انرژی نو تغییر خواهد هتوجه داشته باشیم. جهان در این چهل سال ثابت نیست، ب

خواهد  متحولسال آینده به قدرت اول اقتصادی دنیا تبدیل خواهد شد و ساختار سیاسی جهان  10کرد. چین در 

های های نو و هوش مصنوعی ارتباطات جهانی را متحول خواهد کرد و ضرورت دارد که با نگاه به پدیدهشد. فناوری

برهایی را در این مجموعه از تغییرات میان ،گیری در آینده و مبتنی بر بینش گام دوم انقالب اسالمیشکلدر حال 

 به کار گرفت. یرانیا-سالمیپیدا کرد و آن را در جهت ایجاد تمدن نوین ا
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 عدالت -1-1-2

 محرومیت از چهره جامعه است.کاهش فاصله طبقاتی و برطرف ساختن فقر و ه ل بئدر زمینه عدالت، فصل پروانگی قا

سفانه به بهانه دفاع از مالکیت خصوصی، أمت مشخصی دارد.به عنوان مثال در این گفتمان مالکیت خصوصی حدود 

خواهد از حق مالکیت حق مالکیت از اکثریت مردم گرفته شده و محدود به قشر خاصی شده است. فصل پروانگی می

ن منحصر به گروهی که حق مالک شدرای همه محترم بشمارد و نگذارد آن را بخصوصی همه مردم دفاع کند و 

  شود.خاصی در جامعه 

داری مدافع ، و دیدگاه سرمایهکندمالکیت خصوصی را نفی می ت خصوصی تا کجاست؟ دیدگاه چپ،حدود مالکی

توان در نظر اما آیا حدودی برای مالکیت خصوصی در قوانین کشور نمی چون و چرای مالکیت خصوصی است.بی

 که به افزایش کارآمدی اجتماعی منجر شود؟  طوریهگرفت، ب

ها ریداری کند و تمام تهرانیدار بیاید و تمام امالک مسکونی شهر تهران را ختوان اجازه داد که یک ابرسرمایهآیا می

ق ماهانه مردم را به عنوان گذاری کند که بخش عمده حقواو کل تهران را دارد، طوری قیمت جر او باشند، و چونمستأ

که برای ون و چرا او شوند، زیرا که مسکنی بلکه بردگان بی چ أجر اومردم شهر نه مستها بگیرد و عمالا اجاره از آن

 آورد در اختیار و مالکیت آن فرد است.میو آرامش ها امنیت آن

 فصل پروانگی بر آن است تا ایرانی نو، توسعه یافته، کارآمد و عادالنه بنا کند و معتقد است که به هیچ وجه رشد 

توان حق و توسعه اقتصادی با عدالت اجتماعی در منافات نیست، بلکه با قرار دادن حدود بر موضوعات مختلف می

رشد اقتصادی دهد که اگر شود، این معنا را میی ایران میرشد و پیشرفت را به همه داد. وقتی صحبت از رشد اقتصاد

درصد  6اند و جامعه ایران درصد در سال رشد اقتصادی داشته 6ایرانی  یدرصد است، یعنی همه خانوارها 6کشور 

 درصد از خانوارها بوده است، دیگر 1درصد توسعه اقتصادی فقط برای  6است. اگر این  را تجربه کردهرشد اقتصادی 

درصد دیگر  99نباید آن را رشد اقتصادی جامعه ایران دانست، بلکه خیانتی بزرگ به مفهوم رشد یک جامعه است. آیا 

دیگر را از حق رشد محروم  یهاتوان به بهانه دفاع از حق رشد و توسعه خصوصی، انساننمی حق رشد و توسعه ندارند،

 کرد.
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 ریزیطراحی پایدار به جای برنامه -1-2

های انجام شده، ه یک زیست بوم است که باید آن را درست طراحی کرد و سپس در داخل سازوکارهای طراحیجامع

بار کنید. یکفروشی مراجعه میبه یک ماهیکنید که برای خرید یک آکواریوم  طور مثال، فرضه. بریزی کردبرنامه

ریزی منظم تغذیه، و یک برنامه منظم تغییر آب رنامهفروش به شما یک آکواریوم با تعدادی ماهی، همراه با یک بماهی

ها غذا بدهید و هر هفته یکبار با زحمت و صرف انرژی شما باید مطابق برنامه هر دو روز یکبار به ماهی و دهدآکواریوم می

د. در واقع، شونجا کردن آب، دچار استرس و آسیب میها در اثر این جابهفراوان آب آکواریوم را عوض کنید که ماهی

 شوند. ها دچار آسیب میشوید و هم ماهیبرای اجرای برنامه هم شما متحمل زحمت فراوان می

کند. او با محاسبه را به عنوان یک زیست بوم )اکوسیستم( تنظیم میی فروش با دقت فراوان، آکواریوم باری دیگر، ماه

ها دهد. ماهیها گیاه آبی در داخل آکواریوم قرار میکند و متناسب با تعداد ماهیها را مشخص میدقیق، تعداد ماهی

کنند و اکسیژن یاکسیدکربن آب را مصرف مدهند و گیاهان دیاکسیدکربن پس میکنند و دیاکسیژن آب را تنفس می

کنند. ها با مدفوع خود بستر گیاهان را مغذی میکنند و ماهیدهند. گیاهان با ترشحات خود، آب را مغذی میپس می

دهد که مجبور نباشید هر هفته آب آکواریوم را با زحمت فراوان بوم میفروش به شما یک زیستدر این حالت، ماهی

  اده است، بلکه یک طراحی پایدار داده است.او به شما یک برنامه ندعوض کنید. 

اجتماعی، فناوری و اقتصادی ایران در جهت اهداف گسترده  - فصل پروانگی به دنبال بازطراحی پایدار زیست بوم فرهنگی

 بیانیه گام دوم انقالب به منظور ایجاد تمدن نوین اسالمی است.

 

 نگرنگر به ذهن آیندهتغییر از ذهن گذشته -1-3

کند. در شرایطی که جهان پیرامون در حال تغییر ریزی آینده استفاده مینگر از تجارب گذشته برای برنامهگذشته ذهن

جهان  هنگامی کهخواهد داد، اما ارائه نگر برنامه خوبی را نباشد و مقدار متغیرها، همان مقادیر گذشته باشد، ذهن گذشته

دهد نه تنها مفید نخواهد بود، بلکه به ضد هدف نگر به عنوان خروجی میای که ذهن گذشتهدر حال تغییر است، برنامه

 شود.خود تبدیل می
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، فرانسه برای تولید خودرو قراردادی منعقد نمود، خودروسازی ایران در جهت توسعه خود با رنو 1396برای مثال در سال 

تنظیم  2025نوع خودرو الکتریکی را تا سال  40در همان زمان خودروسازی چین با فولکس واگن آلمان قرارداد تولید 

ای که کرد. نگاه خودروساز ایرانی این است که مفهوم و بازار خودرو قرار نیست تغییر کند و تنها بر اساس تجارب گذشته

یلی اندیشد که به زودی خودروهای فساما خودروساز چینی به این می ،داشت، قرارداد را با رنو تنظیم کرد 90در مورد ال

 کند.بازار آینده تنظیم میمتناسب با قرارداد خود را  به همین دلیل،بازاری نخواهد داشت و 

 گیری تصمیمگیری در آینده، های در حین شکلشناخت پدیده ، بانگر ضمن استفاده از تجارب گذشتهذهن آینده

های هد داد و مدیریت ایران را در همه عرصهکند. فصل پروانگی طراحی خود را برای آینده انجام خواریزی میو برنامه

خواهیم نگر تغییر خواهد داد. ما مینگر به حالت آیندهاز حالت گذشته اجتماعی و... - فناوری، سیاسی، اقتصادی، فرهنگی

ل، اجتماعی آینده را ببیند و برای آینده به تولید محصو - شرایط فناوری، سیاسی، اقتصادی و فرهنگی جمهوری اسالمی

 فصل پروانگی با طراحی  د.بر را در پیشرفت رفته باشبرنامه، استراتژی و دیپلماسی بپردازد تا به این ترتیب راه میان

 بر جمهوری اسالمی در پیشرفت و رسیدن به تمدن بزرگ است.و توجه به شرایط آینده میان

 

 جامعه آرمانی و اجتماع کارآمد -1-4

ساخت اجتماعی کارآمد مبتنی بر هدف این پروژه،  .گذردساخت اجتماعی کارآمد می راه رسیدن به جامعه آرمانی از

آن، در جهت اهداف جامعه  کارگزارانای است که آحاد مردم و های انقالب اسالمی است. یک جامعه آرمانی، جامعهآرمان

ه تالش کنند، دور از ت اهداف جامعها متعهدانه در جهسفانه این انتظار که همه انسانأکنند، اما متکوشش و تالش می

 واقعیت است.

دارند که اسراف کنند، فساد کنند و کار بیهوده انجام ها را بر آن میسازوکارها اگر صحیح طراحی نشده باشند، انسان

که بخواهیم کشاورزان را مقصر بدانیم، باید  رود، بیش از آنکه در بخش کشاورزی ما آب بسیار هدر می دهند. این

دار ایرانی که سرمایه این ازوکار یارانه آب را طوری تنظیم کنیم که منفعت کشاورز در بهینه مصرف کردن آب باشد.س

 این دهد، علت ناکارآمدی سازوکارها است.کند، و آن را به سمت تولید سوق نمیسرمایه خود را در دالر و طال بلوکه می
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شود، بیش دهند که به توسعه مرتبط نیست و سبب رشد صنعت کشور نمیمیهای ما، مقاالت علمی که اساتید دانشگاه

که بخواهیم اساتید دانشگاه را مقصر بدانیم، باید سازوکارهای صنعت و دانشگاه و ارتقا علمی را بازطراحی کنیم تا  از آن

د نیاز صنعت و جامعه روی آورند. های علمی مورارزش به تولید مقالههای تقلبی و بیبعضی اساتید دانشگاه به جای مقاله

 طور که در بیانیه گام دوم انقالب آمده است:همان

 ... ... روی دیگر دانایی توانایی است                                                        

دانشجویان برای کارهای که زمان و استعداد  و باید تولیدات علمی به ارزش افزوده و ایجاد فناوری منجر شود و نه این

 بیهوده و شبه علم هدر برود.

و فسادزا است، بخشی قابل توجه از آن به دلیل دچار اتالف وقت، تعارض منافع  کارگزارانهای گیریکه تصمیم این

گرایی شده است.  و مصرف اد ایران سبب ایجاد فاصله طبقاتیگر در اقتصسازوکارهای غلط است. سازوکارهای استضعاف

شوند کسب وکارهای ایرانی به دلیل نبود سازوکارهای مناسبی که زیست بوم اقتصادی را حمایت کند، دچار پژمردگی می

 کید زیر در بیانیه گام دوم انقالب:أبرای رسیدن به ت شود.پژمرده میو فناوری در ایران به بلوغ نرسیده 

 .... بنیان شدن آن، مردمی کردن اقتصادقتصاد کشور، مولد شدن و دانشزایی ادرون...               

 ضرورت به بازتعریف زیست بوم اقتصادی است.

. سازوکارهای یک جامعه همچون شودگیرد، تبدیل به یک اجتماع مییک جامعه، وقتی بر آن سازوکارهای مختلف قرار می

ای بچرخد ولی چرخش او در عملکرد دندهه باشد که در آن چرخهای یک ساعت هستند. اگر ساعتی طراحی شددندهچرخ

ای بد طراحی شده باشد، حتی دندهشده است؟ اگر چرخجز مصرف انرژی باتری چیزی حاصل  ساعت نتیجه نداشته باشد،

دلیل به  چرخند، حتمااها میدندهخکه چر این شود.های دیگر میدندههای چرخبا چرخش خود سبب شکستن دنده

 نیست.کارکرد ساعت 

ت به ایجاد ارزش اگر آموزش به تربیت نیروی انسانی مورد نیاز بازار کار، اگر پژوهش به تولید فناوری و صنعت، اگر صنع

چرخند، جز اتالف محیط زیست، انرژی، عمر و استعداد ها میدندهکه چرخ ... منجر نشود، حتی با اینافزوده و ثروت و

 یگری اتفاق نیفتاده است. انسانی چیز د
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زند و دچار فساد کشد ولی درجا میسازوکارهای یک جامعه اگر درست طراحی و کوک نشده باشند، آن جامعه زحمت می

 شود.می

شود که با شعار انقالب کارها میوداشته شدن کسبد، سبب ضعیف نگهکنوقتی سازوکارهای اقتصادی صحیح کار نمی

شود سبب می هایی که وضعنامهد. طراح سازوکار باید به این بیندیشد که نکند قوانین و آیینمستضعفین مغایرت دار

ها و قوانین در جهت مستضعف نگه داشتن مردم کوک نامهکارهای مردمی شود وگرنه آن آیینوکندی و ضعف کسب

 در بیانیه گام دوم آمده است: اند.شده

های الهی است و در جمهوری اسالمی نیز دارای همان شأن ی بعثتهمهی ههای اولیعدالت در صدر هدف... 

 ...و جایگاه است

 در طراحی سازوکارهای اجتماعی در نظر گرفتن عدالت یک ضرورت است.لذا 

ای برای کشور تولید که هیچ ارزش افزوده شود که افرادی بدون آنهای ناسالم در اقتصاد ایران، سبب میوجود محرک 

دارایی خود را افزایش دهند و این چیزی جز طراحی غلط سازوکارهای اقتصادی که هم ضد پیشرفت، ضد عدالت کنند، 

 گر است، نیست.و هم استضعاف

بازطراحی سازوکارهای اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی کشور است تا این سازوکارها کارآمد،  «فصل پروانگی»هدف پروژه 

بدون تعارض منافع باشند و سبب دوری از فساد، رونق بخش و ه، ثروت آفرین، انگیزهارزش افزودبهینه، در جهت ایجاد 

... وکار، افزایش سرمایه اجتماعی وگرایی به مولدگرایی، بلوغ فناوری و زیست بوم کسبفتولید، تغییر فرهنگ از مصر

 شوند.

 

 افزار فصل پروانگیفرهنگ، نرم -1-5

 کسب آن الزمه که شود فکری رشد و فرهنگی حیات از جدیدی مرحله وارد بایست می انقالب دوم چله در ایران جامعه

  کشور خوشبختی عامل ترینمهم فرهنگ، تردیدبی. است مردم معنوی و عمومی بنیه تقویت و زیربنایی های آمادگی
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 مناسبات در تحول و اجتماعی نظامات گیریشکل در کنندهتعیین جایگاهی که است جدید ایران ساختاری لهأمس و

 .دارد (اهلل علیه و آله و سلمصلی)پیامبر بیت اهل مکتب در ریشه آن تاریخی نهضت که ملتی. دارد ملت اجتماعی - فرهنگی

 دست هاییآسیب و هاناهنجاری با سازیتمدن افق به رسیدن و موجود نامطلوب وضع از عبور برای عزیزمان کشور امروز

 تولید اقتصاد، و علم رشد. دارد جامعه اخالقیات و عمومی فرهنگ هایشاخص با مستقیم ارتباط که کندمی نرم پنجه و

 فرهنگی ضعف منظومه ندر ای و بود نخواهد کشور پیشرفت و خوشبختی کنندهتعیین تنهایی به رفاه ایجاد و ثروت و پول

 .شد خواهد آینده ایران اقتدار و پیشرفت هایشاخص افول باعث

 جمهوری و اندنداشته فرهنگ عرصه در سازیجریان و جامع برنامه غالباا مستقر هایدولت اخیر دهه 3 در سفانهمتأ

 ایشده انباشته فرهنگی ظرفیت است؛ کرده تغذیه انقالب اول دهه اتمسفر در شده تولید غنی محتوای   از بیشتر اسالمی

 .بود شده تولید مقدس دفاع و انقالب ابتدای در مردم حضور با که

 نهادهای کارآمدی کاهش با. دارد گذشته دهه دو در مردم عمومی ذائقه تغییر از نشان کارشناسی هایبررسی و رصد

  است شده رنگکم کشور در سازیفرهنگ عرصه در مردم نقش دولتی، ساختارهای اثربخش حضور عدم و حاکمیتی

 تراز با تناسب در و کرده خرج اسالمی انقالب فرهنگی ذخیره صندوق از اخیر هایسال در اسالمی جمهوری واقع در و

  فعالیت امید، نقطه تنها میدان ینا در و است نکرده تولید فرهنگی زیرساخت و مدل محصول، اشمتعالی گفتمان

 که  مردمی هایمجموعه. هستند جوانان هاآن محور که مذهبی هایکانون و غیردولتی سساتؤم و پایه مردم هایتشکل

 فرهنگی ناکارآمد هایدستگاه مانده زمین به بارهای و اندکرده رشد اخیر دهه در خصوصاا حاکمیتی، نهادهای سیر بالعکس

 .اندگرفته دوش به را

 وجوده ب داخل در ایرانیان زندگی سبک و مدل تغییر زمینه اجتماعی، هایآسیب و هاکژتابی افزایش به باتوجه امروز

 یک لزوم که اینجاست. کنندمی ایفا را عظیم هجمه این پیشران نقش مجازی هایرسانه توسعه که خطری است، آمده

  معنوی بنیه به متکی و پژوهیآینده بر مبتنی کشور فرهنگی حکمرانی مدل در تغییر برای جدید و جدی تصمیم

 .است انکار غیرقابل و ضروری بسیار ایرانی جوانان مردمی و
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 فرهنگی شود، غرق نالد،می آن از آمریکا ملت خود که آمریکایی شده جهانی منحط فرهنگ در ندارد دوست اسالمی ایران

 .است شده اخالق و خانواده نظام فروپاشی باعث جهانی جامعه در آن کننده اغوا ایرسانه محصوالت که

 آشکارا و باشدمی هادولت مدیریت از خارج فرهنگ عرصه حاکمیتی نهادهای عمده بخش که این به توجه با بین این در

  مدیریت مدل در انقالب ضرورت هستیم، فرهنگ عرصه در میدانی و عملیاتی فرماندهی در ولنگاری نوعی شاهد

  هارویه اصالح در جدی تصمیم و فعلی ناکارآمد مدیریت پاالیش و فرهنگی انقالب عالی شورای جایگاه تعریف و

 آینده دولت در کشور عالی مدیریت روی پیش ناپذیر اجتناب تصمیمات از کشور در فرهنگ مدیریت موجود سازوکار و

 .است

 عناصر به کشور فرهنگی ارشد مدیریت داریسکان سپردن با فرهنگی حکمرانی سازوکار در تحول با فرماندهی در وحدت

 نظام در واقعی تحول این اول گام خود هستند، عرصه این در میدانی موفق تجربه دارای که باانگیزه و متخصص و جوان

 موضوعات ریز گیریتصمیم نظام در تخصصی دانش بر تکیه و محوریتخصص رویکرد باید که تحولی. است کشور مدیریت

 .رود پیش به عرصه این

  گریتصدی نقش موجود  پارادایم تغییر با باید دولت کشور؛ مسائل حل در مردم نقش تعریف باز با باید بعدی گام در

 حاکمیتی های ظرفیت آوردن میدان به با و بپردازد هدایت و کنندگیتسهیل نقش  به و دهد کاهش را خود گریتولی و

 تعریف با که معنا این به. نماید آماده نهاد مردم هایمجموعه رشد برای را بازی زمین خود ساختی زیر و مالی منابع و

 توسعه و رشد از مردمی، هایمجموعه به میدانی مدیریت سپاری جمع یا و واسپاری سپس و تخصصی استانداردهای

 اجتماعی - فرهنگی تولیدکننده و کارگزار به صرف برداربهره و کنندهمصرف از مردم نقش مدل این در .نماید حمایت هاآن

 اندازیراه و سیستأ .نمایدمی کسب نیز را الزم هایآمادگی و الزامات نقشی، ارتقاء این با متناسب و کندمی پیدا ارتقاء

 . است مسیر این تحقق الزامات از هااستان در فناوری و فرهنگ پارک یا و کارخانه

 با ایشان امروز مسائل به پاسخ و کشور فرهنگی توسعه در ایرانی مسلمان دختران و زنان نقش تعریف باز دیگر گام

 راهبرد یک فرهنگی تحوالت محور عنوان به خانواده لهمسأ بر کیدتأ زمینه ینا در .است کشور نخبگان زنان مشارکت

  آینده سال 20 در فرزندآوری لهمسأ بر کیدتأ با خانوداه نظام فروپاشی پرتگاه از کشور نجات برای امروز.است انکار یرقابلغ
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 مالی - اداری و رفاهی و خدماتی هایظرفیت همه و زد گره محوریخانواده موضوع به را دولت خدمات و مقتضیات باید

  اقدامات همه تجمیع برای عالی نهاد یا و ملی سازمان یک تشکیل با زمانه این در و داد قرار خانواده نهاد خدمت در را آن

 .زد جدید ابتکار به دست لهمسأ این منسجم مدیریت و راهبری و

 

 خالصه اهداف 

  سال اول انقالب اسالمی  40فصل پروانگی، فصل جدید زندگی جمهوری اسالمی است تا برگرفته از تجربه 

 های خود را برای پیشرفت باز کند.بیانیه گام دوم انقالب اسالمی، بالهای و رهنمون

 زش افزوده، رشد اجتماعی در جهت کارآمدی، عدالت، ایجاد ار - فصل پروانگی یعنی بازطراحی سازوکارهای فرهنگی

 .بخشعلم و فناوری، دوری از فساد و انگیزه

 .فصل پروانگی برآن است تا با ساخت اجتماعی کارآمد، جامعه آرمانی انقالب اسالمی را محقق کند 

 نگر برای چهل سال آینده و با شرایط آینده بازطراحی کند.فصل پروانگی بر آن است تا جامعه ایران را با نگاه آینده 

  است. یرانیا-سالمیرسیدن به تمدن نوین ابر پروانگی میانفصل 

  سال آینده و ایجاد صنعت متناسب با تغییرات جهان در ایران را در نظر  40فصل پروانگی درک تغییرات جهان در

 .دارد

  ب اسالمی کارآمد جهت مدیریت کالن جامعه ایران برای تحقق بیانیه گام دوم انقال کارگزارانفصل پروانگی به دنبال

 است.

 ایرانی است. –افزار تمدن نوین اسالمی فرهنگ به عنوان نرم ءفصل پروانگی به دنبال احیا 

 

 بندی پروژهزمان -2

 که دولت ابتدایی آن تحت عنوان  در یک برنامه بیست ساله تنظیم شده است. «دولتِ مردم»تحقق مکتب 

دار مردم مانند بیکاری، افزایش قیمت و کاهش کیفیت مسأله اولویت 20به دنبال آن است که با  حل  «اعتماد دولتِ»
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 داری، بورس، دریافت تسهیالت بانکی و... و بازگشت قدرت سبد غذایی، اجاره و خرید مسکن، گرانی خودرو، فساد ا

 و ثروت کشور به مردم، بازآفرینی اعتماد نماید.

 

 روژه پروانگیمراحل اجرایی پ -3

 :شودمراحل اجرایی پروژه فصل پروانگی از چهار مرحله اساسی زیر تشکیل می

 شناخت -3-1

 اجتماعی و اقتصادی جامعه ایران در جهت استخراج الگوهای معنادار - های فرهنگیشناخت و تحلیل داده 

  شناخت سازوکارهای حاکم بر اقتصاد و جامعه ایران 

  هاو ضد تولید در همه بخشانگیز گرا، فسادگر، اسرافناکارآمد، سازوکارهای استضعافشناخت سازوکارهای 

 سال آینده در جهت پیشرفت 40های و استعدادهای بالقوه جامعه ایران برای شناخت فرصت 

 رو جامعه ایرانشناخت تهدیدهای پیش 

 توسعه پایدارهای آن و نحوه تقویت آن در جهت ایجاد یک شناخت محیط زیست، ظرفیت 

 مصرف - باز اقتصادی تولید هایشناخت چرخه 

  مصرف – های بسته اقتصادی تولیدچرخهشناخت 

 

 طراحی -3-2

 کار فناورانهوطراحی سازوکارها در جهت ایجاد زیست بوم کسب 

 طراحی سازوکارهای مالیات 

 طراحی سازوکارهای نظام بازتوزیع در جهت عدالت اجتماعی 

 ها، کشاورزی وناوری، صنعت، بانکها شامل علم و فارآمد برای همه بخشطراحی سازوکارهای ک... 

 بندی اهداف پیشرفت و تنظیم جامعه در جهت ایجاد ارزش افزودهطراحی و زمان 
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 اسالمی مولدگرا - طراحی فرهنگی زندگی سالم  ایرانی 

 های نوطراحی توسعه و فناوری 

 

 گفتمان سازی -3-3

 مردمیین آن در آحاد سازی؛ تولید ادبیات متناسب و تب گفتمان 

 

 کارگزارانمین أت -3-4

 فراخوان عمومی مبتنی بر گفتمان 

 گزینیشایسته 

 آموزش 

 

 اقدام -3-5

 های جامعه، دولت، مجلس وها در همه نهادها و بخشاقدام و تسری طراحی... 

 

 های پروژه سرفصل -4

 :باشد، به شرح زیر استطور مثال قابل ذکر میهب هایی از پروژه فصل پروانگی کهبخش

 (نقدینگی افزایش از جلوگیری با) اجتماعی سند و تعهد یک عنوان به ملی پول ارزش حفظ و اقتصادی ثبات ایجاد  

 از جاری بودجه مینأت و کشور در مالیاتی شفاف سیستم ایجاد و نفتی درآمد از دولت جاری بودجه استقالل 

 شدن ارزشبی و نقدینگی ایجاد و نفتی درآمد ورود از و شودمی اقتصادی ثبات ایجاد سبب امر این) مالیات محل

 (کرد خواهد جلوگیری ملی پول

  رونق و ودکر هایدوره مدیریت همچنین و جغرافیایی جانبه همه توسعه جهت در یارانه و بازتوزیع نظام ایجاد 

  (نفتی درآمد از نه بود خواهد بازتوزیع نظام از هایارانه مینأت محل) اقتصادی
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  اسالمی  انقالب وعده بر مبتنی سکونت رفاه کردن بیشینه جهت مسکن در ساخت 

 مین اجتماعی و افزایش امنیت شغلیأنظام ت ءارتقا 

 هایآرمان بر مبتنی فسادزا، سازوکارهای و گراستضعاف سازوکارهای بردن بین از و اقتصادی سازوکارهای اصالح 

 استضعاف از جلوگیری برای اسالمی انقالب

 بودن مواد میزان بر جامعه در فرد یک اجتماعی، ارزش) بودن مولد به گراییمصرف از فرهنگی ارزشمندی اصالح 

 (دارد تن بر که لباسی و خودرو نوع براساس نه بود خواهد او تولیدی افزوده ارزش و

 کارهاوکسب برای مانع بدون و قوی اقتصادی بوم زیست ایجاد 

 زیست  محیط به احترام با پیشرفت 

  ی وسایل نقلیه) نقل و حمل بخش و( و... خورشیدی انرژی) انرژی بخش در یننو هایفناوری از گیریبهره

 الکتریکی و پاک(

  کارآمدی  افزایش جهت در اقتصادی - اجتماعی بوم زیست بازطراحی 

  متخصص نیروهای تقویت و صنعت توسعه جهت در آکادمیک پژوهش و عالی آموزش مندسازیهدف و اصالح 

 کار  بازار برای

  به سرمایه هدایت و گذارسرمایه به دارانسرمایه کردن تبدیل و سرمایه، امنیت گرفتن نظر در با گذاریسیاست 

 تولید  بخش

 داخلی  تولیدات برای بازار ایجاد جهت در خارجه وزارت دیپلماسی از استفاده 

  اسالمی  ایران نرم قدرت افزایش 

  سالمت  و بهداشت به درمان از رویکرد تغییر با سالمت نظام حفظ 

  از جلوگیری برای هاگیریتصمیم و هاگذاریسیاست در اجتماعی روانشناسی علمی هایروش کارگیریبه 

 خانواده   تقویت و روان سالمت افزایش اجتماعی، هایآسیب
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  طورهب خانوارها همه اقتصادی رشد با راستاهم کشور اقتصادی رشد که نحوی به اقتصادی هایسیاست تنظیم 

 رشد درصد ۸ ایرانی یخانوارها همه یعنی است، درصد ۸ کشور اقتصادی رشد که گوییممی وقتی. باشد عادالنه

 .اندداشته خود خانوار در اقتصادی

  تولید  در رقابتی فضای به مصرف در رقابتی فضای از فرهنگ اصالح 

  آب  قیمت اصالح یا اقلیم اساس بر کشاورزی محصوالت تولیدات تمرکز و آب مدیریت 

  پرورش و آموزش همگانی مالیات محل از نظام این مالی بنیه تقویت و پرورش و آموزش نظام اهمیت بر اصرار 

 اجتماعی 

 

 های فناورانه فصل پروانگیپروژه -5

ایران را تغییری بزرگ  ،های فناورانه فصل پروانگیپروژه های نو است.کارگیری فناوریتولید و بهرویکرد فصل پروانگی، 

های فناورانه با نگاه به سیر تغییرات خواهد داد و باب تمدن نوین توصیف شده در بیانیه گام دوم انقالب خواهند بود. پروژه

 ده نقش بزرگ و استراتژیک خود را بازی کند.اند تا ایران در بازار جهانی آیندر آینده طراحی شده

 :سال آینده رخ خواهد داد 40تغییراتی که در مروری به برخی 

  میلیارد نفر خواهد رسید و ارزش مواد غذایی در جهان افزایش پیدا خواهد کرد 10جمعیت جهان به بیش از. 

 نفت در جهان بسیار پایین خواهد آمد، ( توسعه پیدا خواهند کرد و ارزش و... های پاک )انرژی خورشیدانرژی 

 طور که چوب جای خود را به زغال سنگ، ترین منبع درآمدی خود را از دست خواهد داد. همانو ایران بزرگ

 خواهد داد. ی و پاکخورشید هایبه نفت داد، نفت جای خود را به انرژی و زغال سنگ جای خود را

  جای خود را به خودروهایی با  سنگی( دیگر وجود نخواهند داشت وخودروهای فسیلی )همانند قطارهای زغال

 خواهند داد. های پاکهای نو و انرژیفناوری

 ،که بازارهای اقتصادی جهان را هوش  طوریهجهان را فتح خواهد کرد، ب هوش مصنوعی و سرعت اینترنت

 بود.ده بازارهای جهانی خواهد اشد، برنمصنوعی کنترل خواهد کرد و هر  کشوری که به هوش مصنوعی مسلط ب
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  های سال آینده اتفاق خواهد افتاد، برای تقریب ذهنی، استفاده از فناوری 40با در نظر گرفتن تغییرات بزرگی که در

 شود:طور مختصر ذکر مینو چند مثال به

 

 (صنعتی کشاورزی و هوا و آب صنعت ،(پهبادها) فضا - هوا صنعت تلفیق با) سبز ایران، مزرعه پروژه -5-1

ت یجمع ،های سازمان مللبینیبنابر پیش سال آینده، جامعه جهانی با کمبود مواد غذایی روبرو خواهد شد. 40در 

میلیارد نفر  2و این یعنی که باید بتوان برای بیش از  رسید میلیارد نفر خواهد 10سال آینده به بیش از  40جهان تا 

به دنبال آن  ایران؛ مزرعه سبز،شود. پروژه دیگر مواد غذایی آماده کرد و ارزش محصوالت کشاورزی چند برابر می

 است که با استفاده از مهندسی آب و هوا ایران به یک مزرعه بزرگ کشاورزی تبدیل کند.

 .باشدمی اروپا همچون زمین سبز حوزه کشورهای اندازه به ایران در ساالنه بارش یزانم رساندن پروژه این هدف

 را از لحاظ میزان بارش دارد. در حالی 164تر در سال است، و ایران رتبه لیمیلی 250متوسط بارش ساالنه در ایران 

 لیتر است.میلی 700لیتر و میزان بارش آلمان میلی 593که در همسایگی ایران، میزان بارش ترکیه 

 ایران در فضا و هوا صنعت هم طرفی از .است یافته زیادی توسعه های اخیردهه هوا در و آب مهندسی :اجرا نحوه

 ساخته هوا و آب مهندسی مناسب پهپادهای پروژه این در .است منطقه کشورهای به نسبت تریافته توسعه بسیار

 ابرها کردن بارور آماده افتدمی اتفاق ابری هایسامانه از که ایماهواره کردن رصد با منظم طوربه پهپادها این .شودمی

 داشته فضا هوا و موشک و پهباد ساخت زمینه در که هاییپیشرفت تواندمی ایران .هستند مناسب مکانو  زمان در

 نه ایران ترتیب این به .بگیرد کار به کشاورزی سبز بزرگ منطقه یک به ایران تبدیل و هوا و آب مهندسی در را است

 علوفه، چون کشاورزی محصوالت انواع کننده صادر به بلکه شد خواهد خودکفا و مستقل کشاورزی محصوالت از تنها

 .شد خواهد تبدیل... و گندم ،خوراک مرغ و طیور

 همیشه .شویممی ایران اقلیم تغییر و هوا و آب مهندسی وارد ایمداشته هوافضا صنعت در که ایتجربه کارگیریبه با 

 این جای به .است داشته وجود شود منتقل ایران مرکزی کویرهای به فارس خلیج یا خزر دریای از آب که ایده این

 .کنیم استفاده هوا و آب صنعت از کافیست گران ایده
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 آن صادرات و الکتریکی خودرو فناوری سازیبومی پروژه -5-2

 شود و خودروهای الکتریکی، صنعت ورود خودروها با سوخت فسیلی به شهرهای اروپا ممنوع می 2030از سال 

حمل و نقل آینده خواهند بود. با ورود به صنعت خودروهای الکتریکی، ایران برای بازار آینده حمل و نقل محصول 

درات خودروها و قطعات خودروهای الکتریکی های الکتریکی و صاتولید خواهد کرد. ساخت و تحقیقات روی باتری

نرویم، با نابود  و پاک باعث ایجاد کار در سطح وسیع در ایران خواهد شد. اگر به سمت فناوری خودروهای الکتریکی

فت و بیش از نیم میلیون سال آینده صنعت خودروسازی ایران از بین خواهد ر 10شدن بازار خودروهای فسیلی، در 

 بیکار خواهند شد.ساز نفر قطعه

 

 خورشیدی پنل یک خانوار هر خورشیدی، برق تولید نامتمرکز نیروگاه پروژه -5-3

توان همه برق مورد ای داشته است و به راحتی میهای خورشیدی در دهه گذشته پیشرفت قابل مالحظهصنعت سلول

اتالف انرژی در شبکه برق و تولید متمرکز نیاز یک خانوار را توسط چند پنل خورشیدی تولید کرد. در حال حاضر، 

روانگی، به عنوان یارانه انرژی، کند. فصل پهای فسیلی، هزینه زیادی را به جامعه تحمیل میبرق بر اساس سوخت

مستقل انرژی الکتریکی خود  به صورتکه هر خانوار ایرانی  طوریهکند، بهمه خانوارها را به پنل خورشیدی مجهز می

های پایین، پنل ند و مازاد آن را نیز به شبکه اصلی بفروشد. در جهت محرومیت زدایی، به خانوارهای دهکرا تولید ک

 شود. خورشیدی به عنوان یارانه اهدا می

 

 نو هایفناوری با مسکن رفاه افزایش پروژه -5-4

ایرانی، از بین بردن بافت فرسوده و مبارزه های نو در جهت افزایش رفاه جامعه تولید انبوه مسکن با استفاده از فناوری

توان با تعهد های فصل پروانگی خواهد بود. در این پروژه، هر کارمند دولت میمسکنی یکی از مهمترین پروژه با بد

نام کند. اقساط سال، در پروژه مسکن فصل پروانگی ثبت 25درصد از حقوق ماهانه خود برای  20تا  15پرداخت 

های کارکنان دولت سال دیگر حقوق 10از حقوق ماهانه همان سال خواهد بود و برای نمونه اگر  براساس درصدی

 20تا  15سال دولت  25افزایش پیدا کرده باشد، به همان میزان اقساط نیز افزایش پیدا خواهند کرد. در واقع، برای 
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توانند وندانی که کارمندان دولت نیستند، میدهد. شهردرصد از حقوق ماهانه کارمند خود را به صورت مسکن به او می

 با پرداخت همان اقساط، متقاضی مسکن فصل پروانگی بشوند.

 

 (آزاد هایآب به میانه آسیا اتصال) سرخس -چابهار سریع ارتباط پروژه -5-5

این طرح تبدیل شود. هدف از های آزاد متصل میبا ایجاد یک ارتباط سریع بین چابهار و سرخس، آسیا میانه به آب

اند که به خواستهکردن سرخس به بندرگاه آسیای میانه است. در هزاره گذشته، همواره تزارها و حاکمان روس می

  سرخس، بندر چابهار به شمال ایران منتقل خواهد شد. - های آزاد دسترسی یابند. با ارتباط سریع چابهارآب

 

  به عنوان ایده  «فصل پروانگیو اصول حاکم بر گفتمان »با عنوان اولین سند اندیشکده راهبردی بسامد گام دوم

تحت عنوان  ای درخصوص مکتب فکری این جریانکتابچهزودی سازی بیانیه گام دوم تقدیم گردید. بهاجرایی ابتدایی

به صورت عمومی  «دولتِ اعتمادهای برنامه» محور تحت عنوانمسئله هایبرنامه کتاب و« دولتِ مردمگفتمان »

 .توسط این اندیشکده منتشر خواهد شد

 

 

 اندیشکده راهبردی بسامد گام دوم                                                                       

 های گام دومولتنگرانه مدیریت دبازطراحی سازوکارهای آینده                                                              

 99اسفندماه                                                                                                    

 

 

 

 


