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ادبیات توسعه
مرور ادبیات توسعه اجتماعی از آغاز شکل گیری آن نشان 
می ده�د که حداق�ل چهار رویکرد کل�ی در زمینه این مفهوم 
وج�ود دارد. ع�ده ای از پژوهش�گران »توس�عه اجتماعی« را 
وجهی از »توسعه« و به عنوان مکمل توسعه فرهنگی، سیاسی 
و اقتصادی قلمداد کرده اند. گروه دوم با طرح ایده هایی مشابه 
گروه اول، توس�عه اجتماعی را مت�وازن کننده و پایدار کننده 
توس�عه دانسته اند. ایش�ان توس�عه اجتماعی به دنبال ایجاد 
ت�وازن و تعادل بی�ن اهداف مختل�ف اقتص�ادی، اجتماعی و 
کالبدی اس�ت و به همین دلیل مبین توس�عه چندگانه است. 
توس�عه اجتماعی و توس�عه اقتصادی دو روی س�که توس�عه 

هستند. 
توس�عه اجتماع�ی به مثابه ی�ک کل یکپارچ�ه رویکردی 
مستقل اس�ت که در آن هم توسعه اقتصادی لحاظ می شود و 
هم س�ایر انواع توسعه سیاسی، فرهنگی و ... در دیدگاه اخیر 
پیش�وند »اجتماعی«، نه در عرض مفاهیم�ی مانند اقتصادی، 
سیاس�ی و فرهنگی، بلکه در معنای جامع آن کل ابعاد حیات 

اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و اقتصادی را در بر می گیرد.

فرایند توسعه 
به این ترتیب توس�عه اجتماعی بیانگر فرایندی اس�ت که 
طی آن نیازهای حیاتی، اجتماعی، فرهنگی، سیاس�ی، زیست 
محیطی و ... همه انس�ان ها )که ب�ا اهدافی نظیر ارتقاء آزادی، 
امنی�ت، برابری، عدالت، صلح، انس�جام و وح�دت، فقرزدایی 
و بهبود تغذیه، بهداش�ت، مس�کن، آم�وزش و کیفیت گذران 
اوق�ات فراغت و ... همراه اس�ت(، تأمین می  ش�ود. به عبارت 
دیگ�ر توس�عه اجتماعی به مثابه ی�ک کل یکپارچه نه تنها به 
عن�وان مجموعه تغییر و تحوالت س�اختاری در س�اختارهای 
فرهنگی، اجتماعی، سیاس�ی و اقتصادی جامعه تلقی می شود 
بلکه اساس�ا به مثاب�ه یک�ی از پیامدهای توانای�ی جامعه در 
س�ازمان دهی به توانمندی انس�ان و منابع مولد برای مواجهه 

با فرصت ها و چالش ها است. 
این معن�ا از توس�عه اجتماعی پیش از این توس�ط برخی 
کش�ورهای در ح�ال توس�عه مطمح نظ�ر قرار گرفته اس�ت. 
از جمل�ه کش�ور مراک�ش ک�ه ه�دف بهب�ود اوض�اع زندگی 
کلیه ش�هروندان را در چارچوب »اس�تراتژی فراگیر توس�عه 
اجتماع�ی« پی گرفته اس�ت. همچنی�ن مجموع�ه برنامه های 
توسعه هندوس�تان از »نهادس�ازی برای آموزش و بهداشت« 
در ده�ه 1960 تا »برنامه مبارزه با س�اختارهای ناعادالنه« در 
اوایل دهه 1970 و در نهایت طرح »توس�عه به مثابه مشارکت 
و س�ازماندهی مردم برای توس�عه« در اواس�ط دهه 1970 در 
 چارچوب توسعه اجتماعی به عنوان یک کل یکپارچه ارزیابی 

می شود. 

جنبه اجتماعی
در جنب�ه اجتماعی تاکید بر )حکمرانی خوب، مش�ارکت 
و س�رمایه اجتماع�ی و رویکرده�ای اجتماع گ�را و مردم�ی، 
تقوی�ت جامعه مدنی، پذیرش دس�تاوردهای مطلوب مدرنیته 
در عی�ن حفظ نگاه انتقادی به آن»جنبه های جهان ش�مولی و 
ذات گرایانه« آن در مقابل مدرنیته هراس س�تیزی، بهره مندی 
از دس�تاوردهای عل�وم انس�انی به وی�ژه در روش و تحلیل و 
حمای�ت از علوم انس�انی بومی در موض�وع و تبیین، پیگیری 
عدال�ت اجتماعی مس�کن، اش�تغال، تامی�ن اجتماعی، رفع 
تبعیض بویژه از زنان، توانمندس�ازی فقرا و محرومان، تقویت 

همبستگی ملی در حین کثرت گرایی فرهنگی است.

جنبه اقتصادی
از جنب�ه اقتص�ادی تاکید ب�ر )بهبود فضای کس�ب و کار 
در مقاب�ل خصوصی س�ازی، اس�تقالل از درآمده�ای نفتی و 
تکیه بر ظرفیت های اقتصادی جامع�ه، دفاع از مداخله دولت 
دمکراتیک در اقتصاد، برنامه ریزی سیس�تمی به جای بودجه 

محور( است.

جنبه سیاسی
در جنب�ه سیاس�ی تاکی�د ب�ر )تاکید ب�ر تفکی�ک قوا و 

دمکراتیک بودن نظام و کم کردن هزینه 
از رهبری، اجرای بدون تنازل 

قان�ون اساس�ی ب�ا تاکید 
بر حقوق ملت، توس�عه 

یافتگی، الهام بخش�ی 
تعام�ل  داش�تن  و 
س�ازنده با جه�ان از 
ان�داز،  س�ند چش�م 
منشور 8 ماده ای امام 
در حقوق ش�هروندی، 

فعالی�ت  از  حمای�ت 
مطبوع�ات،  و  اح�زاب 

مبارزه با فساد، آزادی های 
در  بازدارندگ�ی  آکادمی�ک، 

اس�تراتژی نظام�ی و ایج�اد اقتدار 
مردمی( است.

جنبه فرهنگی
در جنبه فرهنگی )فرهنگ یاری گری و 
ایثار، ترویج صداقت در مقابل دروغ گویی، 
تکثرگرایی در سنت دینی و ظرفیت های 
آن از جمل�ه عقالنیت موجود در فلس�فه 
اس�المی، اخ�الق و معنوی�ت در عرف�ان 
اس�المی، فقه المصلحه و پویایی فقهی و 
چند مرجعی( و در جنبه زیست محیطی 
)تقویت مدیری�ت بحران، مدیریت منابع 
آب، حمایت از کش�اورزی، رویکرد س�بز 

در انرژی و حمل و نقل( تاکید دارد. 

مالحظات اساسی در توسعه
تذکری که در به کارگیری هرگونه نس�خه 

نظ�ری یا عمل�ی از اش�کال توس�عه بای�د به آن 
توجه داش�ت، غفلت نک�ردن از بن مایه ه�ا، مفروضه ها 

و پیش فرض ه�ای نهفته در این نظریات اس�ت ک�ه عمدتا در 
کش�ورهای توسعه یافته غربی طرح و از طریق هژمونی علمی 
کنونی در س�ایر نقاط جهان اشاعه یافته اس�ت. البته ادبیات 
توس�عه اجتماعی عالوه ب�ر انتقاداتی که ب�ر غفلت مدل های 
اقتصادی توس�عه از ابعاد اجتماعی زیس�ت بشر و مالک هایی 
همچ�ون عدالت در بهره مندی از توس�عه وارد می کند به این 
دلیل نیز که تکامل یافتن بخش�ی از این ادبیات در کشورهای 
غیرغربی مانند هند و یا کشورهای آفریقایی و آسیای جنوب 
ش�رقی، خود حامل نقدها و داللت های بومی گرایانه بر مفهوم 

غرب محور و اقتصادمحور توسعه است. 
ب�ا این وجود این همه کافی نیس�ت که منتقدین بومی گرا 
بدیل ه�ای دیگ�ری را در مقاب�ل ای�ده کلی توس�عه در کلیه 
اش�کال اقتصادی، سیاس�ی، فرهنگی، اجتماعی و یا زیس�ت 
محیط�ی آن مطرح نکنند. امروزه، غالب انتقادات طرح ش�ده 
به برنامه های توس�عه، در پی بکارگیری نس�خه ای بومی و در 
عین حال کاربردی در تدوین برنامه های توس�عه است. با این 
وج�ود، و علی رغم همه تالش ها و تاکیدهایی که بر تولید یک 
نس�خه بومی برای توسعه شده است، آنچه بعضا در این زمینه 
شاهد هستیم یا نتوانسته فراروی و تمایز ملموسی از نظریات 
پیش�ین داشته باشد و یا بعضا از سطحی شعاری یا قوام نیافته 
فراتر نرفته که این امر، خود نقدهای س�اختاری و کارشناسی 

پیشین را نیز در پی  دارد. 
ام�ا کماکان می ت�وان به راه حلی بین بومی س�ازی افراطی 
و تئوری ه�ای توس�عه غربی امی�دوار بود، 
جایی ک�ه نه واکنش�ی غیرعلمی باعث 
نادی�ده گرفتن تجارب جهانی ش�ود 
و ن�ه ب�ه تقلیدگرایی و وابس�تگی 
ب�ه نس�خه پیچی های غرب�ی دچار 
گردی�م. اگ�ر فرایند نخس�ت مورد 
اش�اره به عنوان غربی س�ازی و دومی به 
عنوان بومی سازی، باش�د، ما می توانیم 
و  عمومیت بخش�ی  را  س�ومی 
ی�ک  بخوانی�م.  همگانی س�ازی 
فراین�د فائق آم�دن بر جریان 
اصلی غربی و بیان و انعکاس 
فرایند  تجربی�ات متنوع تر 
کم  دست  عمومیت بخشی 
تئوری توسعه را نسبت به 
عوامل زمینه ای جامع تر و 
حساس تر خواهد ساخت. 

 منبع: 
پایگاه تحلیلی امید 

مقدمه
اساس�ا فقر یکی از غم بارترین مصیبت هایی اس�ت که در 
زندگی دامن گیر انس�ان ش�ده اس�ت و تالش های بشریت در 
طول تاریخ دست بدست هم داد تا این آفت را ریشه کن نماید 
ولی علیرغم این تالش ها فقر همچنان باقی است و تا به امروز 
قربانی�ان زی�ادی را از جوامع بش�ریت در کام خ�ود فرو برده 
اس�ت. فقر در لغت به معنی ش�کاف و بریدگی است و فقیر به 
کسی گویند که ستون فقراتش درد کند یا شکسته باشد و به 
عبارتی دیگر فقر به معنی نیازمندی و فقیر به محتاج و نیازمند 
گویند و فقیر در معنی اصطالحی که در دائره المعارف ها آمده 
است عبارتست از کسی که نتواند خود و خانواده اش را از نظر 

مالی تأمین کند و نیازمند مردم باشد. 
حضرت امی�ر )ع( در مورد بوجود آم�دن فقرا در حکمت 
328 می فرماین�د: خداون�د س�بحان روزی فقی�ر را در اموال 
توانگران مقرر داشته، پس هیچ فقیری گرسنه نماند مگر آنکه 
توانگری حق او را بازداش�ته است و خداوند تعالی توانگران را 

بدین سبب بازخواست می کند. 
مفهوم کالم امام علی )ع( در این حکمت این است که: 

اوال: توانگران و ثروتمندان مسئول تأمین نیازهای فقیران 
هس�تند، زیرا خداوند در اموال ایش�ان حقوق�ی را برای فقرا 

مقرر داشته است که باید ادا کنند. 
ثانیا: وقتی که توانگران مانع رسیدن این حق به مستحقان 
می ش�وند، فق�ر بوجود می آ ی�د. از این گفت�ار چنین فهمیده 

می شود که توزیع ناسالم ثروت از علل اساسی فقر است. 

مهم ترین علل فقر 
انباشتگی ثروت نزد ثروتمندان

ش�اهد ای�ن مطلب حکم�ت 328 ک�ه در باال ذکر ش�د و 
همچنین در ای�ن خصوص حضرت می فرمای�د: »ما جاع فقیر 
اال بم�ا منع به غنی« یعنی فقیر بوجود نمی  آید مگر بواس�طه 
امتن�اع نمودن ثروتمند از دادن مالی به او. حضرت علی علیه 
الس�الم به مالک اشتر توصیه می نمایند که این را هم بدان که 
در میان بازرگانان کس�انی هم هستند که تنگ نظر و بدمعامله 
و بخی�ل و احتکار کننده اند  که تنها با زورگویی به س�ود خود 
می اندیش�ند و کاال را به هر قیمتی که می خواهند می فروشند 
که این س�ودجویی و گران فروشی برای همه افراد جامعه زیان 

بار و عیب بزرگی بر زمامدار است

انحصار منابع ثروت نزد توانگران
بط�وری که عوام�ل تولی�د و فرصت ه�ای کار منحصر به 
عده ای از مردم اس�ت که با یکدیگر نس�بت خویشاوندی و یا 
وابستگی دارند و در کنار این پدیده، دیگران از داشتن چنین 
فرصت هایی محروم هستند و این امر آنان را در حال فقر قرار 
می دهد. در این باره می توان به نامه حضرت به مالک اش�تر که 

فرمودند: بدان، که والی را خویش�اوندان و نزدیکان است و در 
ایش�ان خوی برتری جویی و گردنکشی اس�ت و در معاملت با 
مردم رعایت انصاف نکنند. ریش�ه ایش�ان را با قطع موجبات 
آن صفات، قطع کن و به هیچ یک از اطرافیان و خویشاوندانت 
زمینی را به اقطاع مده، مبادا به س�بب نزدیکی به تو، پیمانی 
ببندند که صاحبان زمین های مجاورش�ان را در س�همی که از 
آب دارند یا کاری که به اشتراک انجام می دهند، زیان برسانند 

و بخواهند بار زحمت خود را بر دوش نان بنهند. 

مال اندوزی حاکم
ام�ام علی )ع( در ای�ن رابطه در نامه خود به مالک اش�تر 
می فرماین�د: مردم زمانی تنگدس�ت گردند ک�ه همت والیان، 
هم�ه گ�رد آوردن م�ال ب�ود. همانا ویران�ی زمین ب�ه جهت 
تنگدس�تی کشاورزان است و تنگدس�تی کشاورزان به جهت 
غارت اموال از طرف زمامدارانی است که به آینده حکومتشان 
اعتق�اد ندارند و از تاریخ گذش�تگان عب�رت نمی گیرند و ابن 
ابی الحدید در ش�رح خطبه 200 حضرت امیر )ع( می نویس�د: 
خداون�د بر پیش�وایان مقرر فرموده که خود را در معیش�ت با 
مردم تنگدست، برابر دارند تا بینوائی را رنج بینوائی به هیجان 
نی�اورد و موجب هالکتش گردد، و بر پیش�وای عادل و دادگر 
واجب اس�ت که خود را در پوش�اک و خوراک به ضعیف ترین 

مردمان همانند سازد تا مردمان فقیر هالک نگردند.

بیکاری
بیکاری که یا بخاطر عامل درونی اس�ت که عبارت است از 
تنبل�ی و ناتوانی، حضرت عل�ی )ع( در این رابطه می فرمایند: 
»ناتوان�ی و کم کاری آفت اس�ت« و یا مربوط ب�ه عوامل قبلی 

است که ذکر شد. 

مال اندوزی و عدم استفاده از آن
به این امر اصطالحا بخ�ل گویند. حضرت امیر )ع( در این 

رابط�ه می فرماید: در بخل ننگ اس�ت و ی�ا در رابطه با نتیجه 
بخل حضرت می فرمایند: بخل همه بدی ها را فراهم می گرداند 

و مهاری است که سوی هر بدی می کشاند. 

اسراف
به معنی مصرف کردن بیهوده و هدر دادن ثروت. در این باره 
آن حضرت می فرماید: بخش�یدن مال به کسی که مستحق ان 
نیست. خود گونه ای از اسراف و تبذیر است. پس  اسراف نیز به 

نوبه خود می تواند باعث به وجود آمدن فقر شود. 

احتکار و گران فروشی
این عمل غالبا به منظور کس�ب سود بیش�تر و در اوضاع 
نابس�امان اقتصادی صورت می گی�رد. حضرت در این رابطه به 
مالک اش�تر توصیه می نمایند که: این را هم بدان که در میان 
بازرگانان کسانی هم هستند که تنگ نظر و بدمعامله و بخیل و 
احتکارکننده اند  که تنها با زورگویی به سود خود می اندیشند 
و کاال را ب�ه ه�ر قیمتی ک�ه می خواهند می فروش�ند که این 
س�ودجویی و گران فروش�ی برای همه افراد جامعه زیان بار و 

عیب بزرگی بر زمامدار است. 
ب�ا توجه به عل�ل مذکور برای فق�ر و محرومیت در جامعه 
از منظ�ر امیرالمومنین )ع( و با توجه ب�ه این که حضرت »فقر 
را مرگ�ی ب�زرگ« می دانن�د و در توصی�ه ای ب�ه فرزندش�ان 
محم�د حنیف�ه می فرمایند: ای فرزند، من از تهیدس�تی بر تو 
هراسناکم، از فقر به خدا پناه ببر، که همانا فقر، دین انسان را 

ناقص و عقل را سرگردان و عامل دشمنی است.
همچنین ب�ا توجه به توصیه هایی که حض�رت امیر در نامه 
53 به مالک اش�تر دارند، می توان چنین نتیجه گرفت که برای 
ریشه کنی فقر در بعد فردی بایستی تمام افراد جامعه مصمم به 
ریش�ه کنی آن باشند و در بعد اجتماعی، وظیفه دولت به عنوان 
زمامدار اس�المی اس�ت که تمام س�عی خود را در جهت توزیع 
عادالنه ثروت، کنترل قیمت ها، جلوگیری از احتکار و ... بنماید. 

و تراز

قرآن کریم: 
و اقیم�وا الوزن بالقس�ط و ال تخس�روا 

المیزان. 
)سوره الرحمن، آیه 9(

ترجمه:
و وزن را بر اس�اس عدل بر پا دارید و در 

ترازو کم نگذارید. 

پیام ها: 
 ضرورت وزن دهی به عوامل، شرایط و موضوعات مرتبط با 

پدیده  ها
 امکان وزن دهی به امور و پدیده ها بصورت غیرعادالنه

 برقراری عدالت در ذات همه برنامه است نه جزئی از موضوع آن
 نکوهش جهل و نادانی به عنوان کم گذاری در ترازوی توزین برنامه

 ضرورت دقت در برنامه ریزی های مرتبط با اداره جامعه

2.رهنمون
صدای علم

امام صادق )ع(: 
العل�م یهت�ف بالعمل ف�ان اجابه و اال 

ارتحل عنه. 
)اصول کافی جلد 1، ص 55، روایت 2(

ترجمه:
علم عمل را صدا زند اگر پاس�خش گوید 

بماند و گرنه کوچ کند. 

پیام ها:
 علم در صورت عملی شدن مفید فایده است. 

 علم غیرعملی، نوعی زبان بازی بی فایده است. 
 علم و عمل خاستگاه مرتبه ای یکدیگرند.

 برنامه های غیراجرایی توسعه، برنامه ای برای عقب ماندگی اند. 
 برنامه های غیراجرایی مولد مشکالت در زندگی مردم اند. 

3.راهگشا
غایت انسان

امام خمینی )ره(: 
ب�راي  نیس�ت،  اقتص�اد  زیربن�ا 
اقتص�اد انس�ان،  غای�ت   اینک�ه 

 نیست. 
)صحیفه نور، ج 9، ص 76(

پیام ها: 
 وج�ود ارتب�اط بی�ن زیربنای 

جامعه با غایت انسان در زندگی
 ضرورت پرهیز از تفکر انجام کار برای انسان اقتصادی

 نکوهش هدف گذاری اقتصادی در اداره امور جامعه
 ض�رورت هماهنگی برنامه ریزی کش�ور با غایت انس�ان در 

زندگی
 وجود اهداف دیگر غیراقتصادی برای زندگی بشر در دنیا

4.راهدار
تحرک و تحول

مقام معظم رهبری: 
باید با یک تح�رک و تحول، این 
وضع را دگرگون ک�رد؛ هم در زمینه 
مس�ائل اقتص�ادي، ه�م در زمین�ه 

مسائل سیاسی. 
)1384/06/08(

پیام ها:
 تاکید بر وجود فاصله بین 

وضع موجود و مطلوب
 ضرورت انجام تحرک برای تحول وضع موجود

 ل�زوم انجام تح�رک متحوالنه و نه تحرک غل�ط و منجر به 
سکون

 اهمیت تحرک در زمینه و متن امور اقتصادی و سیاسی
 آمیختگی امور اقتصادی با سیاسی در اداره امور جامعه

5.راهبر

دیده بان توسعه

رئیس: چرا کار نمي کني؟
کارمند: آخه ندیدم شما دارین میاین!

بازی توسعه

معلم: محسن بازي مورد عالقه مدیران بزرگ چیه؟
محسن: پارتي بازي!

پیام ها:
 عدم وجود نظارت کامل بر عملکرد کارکنان در ادارات

 کار کردن کارمندان، فقط در زمان حضور رئیس در اداره
 وجود خرده فرهنگ مخرب پیرامون بهره وری کار در ادارات

 وجود تبعیض و نابرابری در ارائه خدمات اداری به ارباب رجوع
 ضرورت آسیب شناسی امور اداری مانند پارتی بازی

11.راهوبیراه

نام نیک
اال تا نپیچي سر از عدل و راي 
که مردم ز دستت نپیچند پاي

گریزد رعیت ز بیدادگر 
کندنام زشتش به گیتي ثمر
بسي برنیاید که بنیاد خود 
بکند آن که بنهاد بنیاد بد

راهی سعدی شیرازی
رئیس نمونه

شنیدم رئیسی گرانمایه بود
که غم خوار مرئوس دون پایه بود

نه اهل ریا و نه مست غرور
نه چون برخی از همگنان بی شعور

دو چشمش پر از اشک و دل، ریش ریش
که خوردی غم کارمندان خویش

اتاقش نه چون مخزن راز بود
در آن به روی همه باز بود
نگویی مرا از نشانش بگو

چه گویم؟ ندارم نشانی از او!
همان اول شعر، عارض شدم

که من هم شنیدم، ندیدم خودم!

9.نوراهه

واژگان توسعه
 planning Centralized برنامه ریزی متمرکز

نوعی از برنامه ریزی اس�ت که در آن میزان تولید، س�رمایه گذاری 
و قیمت ها در س�طح بخش های اقتصادی و تا ریزترین حد ممکن برای 
بخش دولتی و بخش غیردولتی از طرف دولت مرکزی تعیین می شود. در 
برنامه ریزی متمرکز، دولت تعیین می کند چه باید تولید شود، چه میزان 

تولید شود و چگونه عوامل تولیدی بین مصارف مختلف توزیع شوند. 
 planning Decentralized برنامه ریزی غیر متمرکز

برنامه ریزی ممکن است در زمینه های هدف گذاری، سیاست گذاری 
و اج�را، غیر متمرکز باش�د. یعن�ی مقام-های مس�ئول نواحی و یا 
استان ها در تعیین اهداف، استراتژی ها، سیاست ها، تخصیص منابع 
و یا در اجرای برنامه به درجات مختلف و به طرق گوناگون مش�ارکت 
داشته باش�ند. عدم تمرکز تا حدود زیادی متأثر از نظام حاکم، نظام 
برنامه ریزی، قانون اساسی و سایر قوانین هر کشور است و تا حدودی 

نیز به توان تخصصی و اجرایی نواحی و استان ها بستگی دارد. 
فرهنگ واژگان نظام فني و اجرایي کشور
سازمان مدیریت و برنامه ریزي کشور، 1383 

6.راهگستر

شعار هفته )10(

مش�کالت زندگ�ی م�ردم، محص�ول کاس�تی های برنامه ه�ا و 
برنامه ریزی های کوتاه، میان و بلندمدت کش�ور اس�ت که خواسته 
یا ناخواس�ته گریب�ان جامعه را گرفته اس�ت. جریانات و جناح های 
سیاس�ی کش�ور با زبان بازی های برنامه ای، از برنامه های برای اداره 
کشور سخن گفته و می گویند که ماهیتی شعارگونه دارد و بنا نیست 
اجرا ش�ود و یا اساسا قابلیت اجرا شدن را ندارد. عدم دست یابی به 

توسعه کشور در دوازده برنامه گذشته موید این حقیقت است!

8.رهنمود

اخبار توسعه

 مع�اون وزیر جهاد کش�اورزی اعالم کرد ک�ه برنامه ریزی و 
سیاس�ت گذاری در بخش کش�اورزی تا پایان برنامه ششم توسعه 
برای به صفر رس�اندن تراز منفی بخش کشاورزی است که در این 

زمینه نیازمند اعتبارات و منابع مالی پیش بینی شده هستیم. 

14.رهآورد

شناسنامه

1- این راه نامه بر طبق اصل هشتم )امر به معروف و نهي از منکر(، 
مقدمه و اصل س�وم قانون اساسی جمهوری اس�المی ایران )نظارت 
همگانی و مشارکت های اجتماعی در اداره امور کشور(، اعالمیه مجمع 
عمومی س�ازمان ملل متحد در س�ال 1986 )حق مردم بر توسعه( و 

قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطالعات منتشر گردیده است. 
2- زیرساخت فکری این راه نامه، بر اساس مباحث نظری و عملی 

جنبش نرم افزاری و نهضت تولید علم طراحی شده است. 
3- محتوای علمی، آموزش�ی و اجتماعی راه نامه از س�وی مرکز 
مطالعات راه بردی سیاست روز )وابسته به روزنامه سیاست روز( تهیه 

و ارائه گردیده است. 
4- گفتمان اجتماعی راه توسعه را کاری خودجوش، تمیز و نمونه 
آشکار آتش به اختیار در باالترین سطح برنامه ریزی کشور می دانیم. 
معتقدی�م بدون حل مش�کالت زندگی مردم بحث پیرامون توس�عه 

معنی ندارد. 
5- تعری�ف قراردادی توس�عه در ای�ن راه نامه عب�ارت از برنامه 
میان مدت و بلندمدت برای حل مش�کالت و ارتق�اء کیفیت مادی و 
معنوی زندگی مردم در س�ال 1397 و در کش�ور جمهوری اس�المی 
ایران است که با واژگان پیشرفت، کمال، ترقی، سعادت، خوشبختی، 
تعالی، عمران، آبادانی، نوسازی و تکامل )بجز مباحث توسعه پایدار( 

دارای مناقشه نیست. 
6- بسیار شایسته اس�ت که راهیان گرامی برای کمک به گفتمان 
اجتماعی راه توسعه، این راه نامه را برای استفاده دیگران در تابلوی اعالنات 

محل کار، مراکز آموزشی، پژوهشی و فرهنگی خود نصب نمایند. 
7- به منظور لجس�تیک فکری و پشتیبانی محتوایی راه توسعه 

ایران اسالمی، نقل مطالب بدون ذکر ماخذ نیز آزاد است. 
8- در صورت تمایل مراکز آموزشی، پژوهشی و فرهنگی یا نذر و 
وقف علمی و پژوهشی، فایل راه نامه )با نام و لوگوی متقاضی( بصورت 

رایگان برای چاپ و نشر گسترده آماده تحویل است. 
9- راهی�ان گرامی در صورت تمایل می توانند نس�خه PDF راه 
نامه را یکش�نبه شب ها )از س�اعت 22 به بعد( از قسمت پیشخوان 

www. siasatrooz. ir دریافت نمایند. 

10.راهشناسی

فراخوان اجتماعی ره پویان فرزند زمانه

مقدمه: 
گفتمان اجتماعی راه توس�عه برای حل مشکالت زندگی مردم نیازمند 
جریان فعال و همگانی برای بسیج همه توانمندی خرد جمعی جامعه است 
که تاکنون از س�وی دس�ت اندرکاران برنامه ریزی توسعه و حل مشکالت 
زندگی مردم به نحو شایس�ته مورد استفاده قرار نگرفته است. برنامه های 
پنج س�اله توس�عه و برنامه های س�االنه در ایران، هیچگاه دارای گفتمان 
اجتماعی نبوده اس�ت. از این رو همواره زینت بخش قفسه های کتابخانه ها 
و کش�وی میز مدی�ران بوده اس�ت. بدون گفتم�ان اجتماع�ی، جامعه در 
ب�اره چرایی ع�دم تحقق اه�داف برنامه ها، پرسش�ی ن�دارد و برنامه ها و 
دست اندرکاران آن هم پاسخگو نیس�تند. این روند تاکنون حل مشکالت 
زندگی مردم را از برنامه ای به برنامه دیگر و حجم وس�یعی از مش�کالت را 
به آینده حواله داده اس�ت. مش�کالت متعدد زندگی مردم و ضرورت حل 
آنها، فرصتی برای مقصریابی برایمان باقی نگذارده است! نحوه برنامه ریزی 
در برنامه های پنج س�اله توس�عه و برنامه های س�االنه، شکاف عمیقی بین 
وضع مطلوب و مورد انتظار و وضع موجود ایجاد کرده اس�ت که باید از آن 
عبور کنیم. رسالت تاریخی ره پویان فرزندان زمانه، هم افزایی و همکاری 
برای عبور از ش�کافی است که خواسته یا ناخواسته وارث آنیم است. برای 
حمله ش�کاف باید مهیا ش�د و از تمامی ظرفیت های انقالب اس�المی و نه 

در قالب ش�عارهای توخالی و زبان بازی های مرس�وم بهره مند شد. تاریخ 
گواهی خواهد داد که فرزندان ش�جاع اس�الم و انقالب در زمانی که کشور 
از هر س�و تحت فش�ار ابرقدرت ها، دش�منان خارجی و دسیسه های آنان 
اس�ت، چگونه لباس رزم در درون جامعه خود را به تن کرده اس�ت و قصد 
تکرار حماسه دفاع مقدس را در عرصه نادانسته ها، غفلت ها، فراموشی ها، 
سطحی نگری ها، ناتوانسته ها، خطاها و روزمرگی های برنامه های پنج ساله 

توسعه و برنامه های ساالنه اداره کشور دارد.

گرایش های تخصصی فراخوان
گرایش های تخصص�ی این فراخوان اجتماعی ش�امل مدیریتی، ادبی، 
فرهنگی، هنری، سیاس�ی، مطبوعاتی، رس�انه های دیجیتال، سازمان های 

مردم نهاد، نخبگان، اقشار اجتماعی و بین المللی است.
1- ره پویان مدیریتی فرزند زمانه: مدعوین ش�امل اعضای تقسیم کار 
ملی در برنامه های توسعه پنج ساله و برنامه های ساالنه که عبارتند از دفتر 
مقام معظم رهبری، دولت جمهوری اسالمی ایران، مجلس شورای اسالمی، 
قوه قضائیه، ش�ورای نگهبان قانون اساسی، مجمع تشخیص مصلحت نظام 

و نهادهای نظارتی 
- کاروی�ژه اختصاص�ی: پاس�خگویی نس�بت ب�ه اه�داف، وظای�ف و 
ماموریت ه�ای قانونی پیرامون برنامه های پنج س�اله توس�عه و برنامه های 

ساالنه و حل مشکالت زندگی مردم
2- ره پویان ادبی فرزند زمانه: مدعوین شامل شعرا، ادیبان و نویسندگان 

- کاروی�ژه اختصاصی: تولید ش�عر، متون ادبی، داس�تان کوتاه، طنز، 
خاطره و رمان پیرامون برنامه های پنج س�اله توس�عه و برنامه های ساالنه 

و حل مشکالت زندگی مردم
3- ره پوی�ان فرهنگ�ی فرزن�د زمانه: مدعوین ش�امل نویس�ندگان، 

محققان و اهالی فرهنگ
- کارویژه اختصاصی: تولید مقاله، پژوهش، پایان نامه، کتاب، نش�ریه 
و س�ایر محصوالت و آثار فرهنگی پیرامون برنامه های پنج س�اله توسعه و 

برنامه های ساالنه و حل مشکالت زندگی مردم
4- ره پویان هنری فرزند زمانه: مدعوین شامل هنرمندان

- کاروی�ژه اختصاصی: تولید نقاش�ی، طراحی، نمایش�نامه، فیلمنامه، 
فیل�م کوتاه، عک�س، کاریکات�ور، صنایع دس�تی، خوشنویس�ی، تراکت، 
بروش�ور، پوستر، نماهنگ، موسیقی، ترانه، انیمیشن، فیلم مستند و سایر 
محصوالت و آثار هنری پیرامون برنامه های پنج س�اله توسعه و برنامه های 

ساالنه و حل مشکالت زندگی مردم
5- ره پویان سیاسی فرزند زمانه: مدعوین شامل احزاب، انجمن ها، جامعه ها، 

خانه ها، سازمان ها، مجمع ها، جمعیت ها، کانون ها و شخصیت های سیاسی
- کاروی�ژه اختصاص�ی: اعالم مواض�ع پیرامون برنامه های پنج س�اله 

توسعه و برنامه های ساالنه و حل مشکالت زندگی مردم
6- ره پویان مطبوعاتی فرزند زمانه: مدعوین ش�امل مدیران مسئول، 
مدی�ران اجرای�ی، س�ردبیران، دبیران س�رویس ها و خبرن�گاران محترم 
خبرگزاری ه�ا، روزنامه ه�ا، هفت�ه نامه ه�ا، دوهفت�ه نامه ه�ا، ماهنامه ها، 

دوماهنامه ها، فصلنامه ها، سالنامه ها، گاهنامه ها و نشریات دانشجویی 
- کارویژه اختصاصی: تولید یادداشت، خبر، گزارش، گفت وگو و مقاله پیرامون 

برنامه های پنج ساله توسعه و برنامه های ساالنه و حل مشکالت زندگی مردم
7- ره پوی�ان رس�انه های دیجیت�ال فرزن�د زمان�ه مدعوی�ن ش�امل 
خبرگزاری ها، س�ایت ها، کانال ها، گروه ها، ش�بکه های اجتماعی، وبالگ ها 

و صفحات شخصی 
- کارویژه اختصاصی: تولید یادداش�ت، خبر، گزارش، گفت وگو و مقاله 
پیرامون برنامه های پنج س�اله توس�عه و برنامه های ساالنه و حل مشکالت 

زندگی مردم
8- ره پویان سمن فرزند زمانه: مدعوین شامل تشکل های غیردولتی، 
تش�کل های غیردولتی )س�من ها(، تش�کل های دانش�جویی، اتحادیه ها، 
س�ندیکاها، ش�وراها، خیریه ها، ش�رکت ها، موسس�ات، مس�اجد، تکایا، 

حسینیه ها و محافل قرآنی
- کارویژه اختصاصی: اعالم نظر پیرامون برنامه های پنج ساله توسعه و 

برنامه های ساالنه و حل مشکالت زندگی مردم
9- ره پوی�ان فرهیختگان فرزند زمانه: مدعوین ش�امل علما و مراجع 
عظ�ام، ائمه محترم جمعه و جماعات، اس�اتید، ش�خصیت های سیاس�ی، 
مدیران، نمایندگان مجلس خبرگان و مجلس شورای اسالمی، متخصصان، 
پیشکس�وتان، خبرگان، نخبگان، خبرگان، کارشناس�ان ارشد، مخترعان، 

کارآفرینان و پژوهشگران
- کارویژه اختصاصی: اعالم نظر پیرامون برنامه های پنج ساله توسعه و 

برنامه های ساالنه و حل مشکالت زندگی مردم
10- ره پویان اقش�ار فرزند زمانه: مدعوین ش�امل کودکان، نوجوانان، 
جوانان، میانساالن، سالمندان، زنان و اقشار خاص شامل معلوالن، بیماران 

خاص، زنان سرپرست خانوار، آسیب دیدگان اجتماعی و...
- کارویژه اختصاصی: اعالم نظر پیرامون برنامه های پنج ساله توسعه و 

برنامه های ساالنه و حل مشکالت زندگی مردم
11- ره پوی�ان بین الملل�ی فرزن�د زمان�ه: مدعوی�ن ش�امل مراک�ز و 
ش�خصیت های علمی، فرهنگی و پژوهش�ی بین المللی ش�امل کشورهای 

همسایه، جهان اسالم، آسیا، آفریقا، اروپا و آزاداندیشان آمریکا
- کارویژه اختصاصی: اعالم نظر پیرامون برنامه های پنج ساله توسعه و 

برنامه های ساالنه و حل مشکالت زندگی مردم

کارویژه های عمومی 
)ویژه کلیه ره پویان فرزند زمانه(

الف( اعالم نظر تخصصی و نقد برنامه های توسعه پنج ساله و برنامه های 
س�االنه از نظر مهندسی توسعه اجتماعی، جهان بینی، مدل برنامه ریزی و 

نظام برنامه ریزی در کشور
ب( اع�الم نظر تخصص�ی و نق�د فرآیندهای تدوی�ن، تصویب و ابالغ 
سیاس�ت های کلی؛ تدوین و تصویب الیحه برنام�ه، تصویب، تایید و ابالغ 

قانون برنامه، اجرا و نظارت بر حسن اجرای قانون برنامه
پ( اعالم نظر تخصصی و نقد برنامه های توسعه پنج ساله و برنامه های ساالنه 

به تفکیک موضوعات )بخشی و وزارتخانه ای( و موضعی )به تفکیک استان ها(
ت( اعالم نظر تخصصی پیرامون مشکالت زندگی مردم و راه حل آن و 

ردیابی آنها در برنامه های توسعه پنج ساله و برنامه های ساالنه
ث( اعالم نظر تخصصی و نقد مطالب این روزنامه دیواری

عضویت و نحوه ارسال آثار
- همراه با ارس�ال اولین اثر خود فایل کپی کارت ملی، آخرین مدرک 
تحصیلی و رزومه خود را ارسال و ایمیل، شماره تلفن همراه، استان و شهر 

محل زندگی خود را در آن قید فرمایید.
- برنامه ه�ای مربوط به ره پویان فرزند زمانه از طریق روزنامه دیواری 

و فضای مجازی انجام می شود.
- برای ره پویان فرزند زمانه کارت عضویت و حکم صادر می شود.

- برای هر کارویژه، گواهینامه معتبر انجام فعالیت های داوطلبانه صادر 
می شود.

- از مطالب و آثار ارسالی ره پویان فرزندان زمانه با افتخار در روزنامه 
دیواری استفاده خواهد شد.

- آث�ار، دیدگاه ها و نظرات ارزنده ره پویان فرزند زمانه در گرایش های 
مختلف برای اعضای تقس�یم کار ملی در برنامه های توس�عه پنج س�اله و 

برنامه های ساالنه کشور ارسال می گردد.
- آثار ارزش�مند و مش�خصات خود را از طریق یکی از روش های ذکر 

شده در بخش »16. بزرگ راه« برای ما ارسال نمایید.

یابی مطالب کارنامه ارز
الف( روش ارزیابی مطال�ب این روزنامه دیواری از نظر کیفیت 
محت�وا و می�زان تاثیرگ�ذاری، از طریق گزینه های س�ه رتبه ای و 

بشرح زیر انجام می شود:
- ضعیف: 1 
- متوسط: 2

- خوب: 3
ب( هر یک از مطالب را براساس شماره مطلب طبق الگوی باال 

ارزیابی نمایید. 
پ( به ترتیب شماره های مطالب عدد ارزیابی خود را از چپ به 

راست در قالب یک عدد 17 رقمی تنظیم نمایید. 
ت( سپس عدد مربوط به ش�ماره روزنامه دیواری را به ابتدای 

رشته اعداد اضافه کنید. 
ث( ع�دد 18 رقمی نهای�ی را به ش�ماره 30006132346225 

پیامک نمایید. 
ج( رای شما اهمیت و کارایی مطالب روزنامه دیواری را تعیین 

می کند و در ماندن یا حذف یک مطلب تاثیر اساسی دارد.

7.راهپیما

اگر ... آنگاه ...

 راهی دکتر محمدرضا ناری ابیانه
رییس مرکز مطالعات راه بردی سیاست روز

یکم: اگر در هشتاد سال پیش نظام برنامه ریزی توسعه در ایران 
بر پایه منطق صحیح برنامه ریزی بنا شده بود آنگاه می توانست بر 

مبنای نیازهای روزآمد جامعه شکل بگیرد و رشد کند.
دوم: اگر پیش�گامان برنامه ریزی در ایران به دلیل وابس�تگی، 
برنامه ه�ای توس�عه را محل تاخ�ت و تاز بیگانگان یعنی س�فارت 
آمریکا و مستشارانش نمی ساختند آنگاه از درونداشت های دینی 

و ملی استفاده می شد.
س�وم: اگر مفهوم برنام�ه و برنامه ریزی در ایران از س�ال های 
ابتدایی اجرای برنامه های توس�عه بدرستی فهمیده می شد، آنگاه 
فهرس�ت اقداماتی که بناس�ت با پ�ول نفت انجام ش�ود را برنامه 

توسعه نامیده نمی شد.
چه�ارم: اگر پی�روی از مظاهر دل فریب غرب را توس�عه یافتگی 
نمی نامیدند، آنگاه دربار وابسته رژیم پهلوی محل برنامه ریزی و معامالت 

کالن با استعمارگران نبود و منابع این ملت لوطی خور نمی شد!
پنج�م: اگر دانش�گاه ها، حوزه های علمیه و نخب�گان زمانه به 
وظیفه خ�ود عمل می کردند، آن�گاه بیگانگان از طری�ق نفوذ نرم 

علمی بر نظام برنامه و بودجه این مملکت مسلط نمی شدند. 
شش�م: اگ�ر از ره آورد ش�ش برنام�ه ه�ای عمران و توس�عه 
آمریکایی برای ایران بپرس�ید آنگاه سخن یکی از اهالی بخارا در 
توصی�ف حضور مغوالن در ایران به ذهن می رس�د ک�ه گفته بود: 

آمدند و کندند و سوختند و کشتند و بردند و رفتند. 
هفتم: اگر پس از پیروزی انقالب اسالمی مسیر استقالل طلبی در 
عرصه برنامه و برنامه ریزی پیگیری می شد آنگاه برنامه ششم عمران 
و توسعه رژیم گذشته را )مدل سه شاخگی و اقتصادسنجی( با اندکی 

تغییرات به عنوان برنامه اول توسعه به کشور قالب نمی کردند.
هشتم: اگر مجلس شورای اس�المی، آگاهی و تخصص الزم برای 
درک مفهوم غلط از برنامه و مس�یر نادرست برنامه ریزی در کشور را 
داشت، آنگاه به راحتی برنامه های توسعه کشور به تصویب نمی رسید. 
نهم: اگر در شورای نگهبان، با رویکردی عالمانه دینی و علمی 
عالوه بر بررس�ی های ش�کلی، ب�ه ارزیابی روح حاکم ب�ر برنامه و 
برنامه ری�زی و نقش آن در توس�عه اجتماعی پرداخت�ه بود، آنگاه 

برنامه های توسعه هیچ گاه به عنوان قانون تایید نمی شد.
ده�م: اگ�ر دولت های پس از انقالب اس�المی، ب�ه عدم تحقق 
اه�داف در اجرای برنامه های توس�عه و بروز مش�کالت روزافزون 
در زندگ�ی م�ردم توجه می کردن�د، آنگاه تغییر اساس�ی در نظام 

برنامه ریزی و اجرا را در دستور کار خود قرار می دادند.
یازدهم: اگر نهادها و دس�تگاه های نظارت�ی بر کار خود از نظر 
علمی و تخصصی مس�لط بودند، آنگاه انحراف ش�دید برنامه های 
توس�عه را از معیارها، اعالم و از تشدید مشکالت در زندگی مردم 

جلوگیری می کردند.
دوازده�م: اگ�ر از ره آورد برنامه و برنامه ری�زی در چهار دهه 
گذش�ته بپرس�ید آنگاه باز هم جمل�ه معروف اهل بخ�ارا به ذهن 
می رسد که گفته بود: آمدند و کندند و سوختند و کشتند و بردند 
و رفتند. ایادی رژیم گذش�ته، نفوذی ها، ساده اندیش�ان دلسوز و 
خیل عظیم کارنابلدان تش�نه قدرت و نه ش�یفته خدمت در نظام 
برنامه ریزی کالن و خرد در تقس�یم کار ملی، خواسته یا ناخواسته 
کاری با منابع ملی ایران اس�المی کردند که مغوالن کردند. اکنون 

مائیم و انبوهی از مشکالت در زندگی مردم و این راه نامه.
مراقب راه زنان باشید

1.راهنما

پاسخگویی

کار جلس�ات، مت�ن مذاک�رات،  ارس�ال دس�تور  1- در ص�ورت 
صورت جلس�ات و متن مصوب�ات و قوانین مرتبط با برنامه های توس�عه 
پنج س�اله توس�عه و برنامه های س�االنه و گزارش عملکردهای ارسالی 
)بر اس�اس تقسیم کار ملی( از س�وی دفتر مقام معظم رهبری، شورای 
نگهب�ان، مجل�س خب�رگان رهبری، مجمع تش�خیص مطلح�ت نظام، 
دولت، مجلس ش�ورای اس�المی، ق�وه قضائیه و دس�تگاه های نظارتی، 
 در ای�ن بخش برای اع�الم نظر تخصصی راهیان گرامی، اطالع رس�انی 

می نماییم. 
2- تالش های دست اندکاران این شماره از راه نامه را به راهیان فعال 

توسعه یعنی کارمندان اهدا می نماییم. 
3- نظرات تخصصی و پیش�نهادات س�ازنده راهی�ان گرامی آقای 
عل�ی نصر اصفهانی و خانم ف�روغ اعظم خائفی رس�ید. از این عزیزان 

سپاسگزاریم. 
4- تمای�ل به عضویت در فراخوان ره پوی�ان فرزند زمانه را در این 

بخش با ذکر اسامی متقاضیان اعالم وصول می نماییم. 
5- چنانچ�ه فایل راه نامه بصورت رایگان برای نش�ر گس�ترده در 
اختیار اشخاص حقیقی و حقوقی قرار گیرد در این بخش اطالع رسانی 

می کنیم. 

6- برای ارائه مشاوره رایگان علمی و پژوهشی پیرامون برنامه های 
توس�عه پنج ساله و برنامه های ساالنه اداره کشور به دانشجویان مقطع 
کارشناس�ی ارش�د و دکترا )جهت تدوی�ن پایان نامه( اع�الم آمادگی 

می نماییم. 
7- شماره بعدی راه نامه را در روز دوشنبه مورخ 1397/4/4 منتشر 

می کنیم. 
8- راهی�ان گرام�ی توس�عه ب�رای اع�الم نظر و ارس�ال آث�ار در 
 ص�ورت تمایل می توانند با یک�ی از روش های زیر با م�ا تماس بگیرند. 

منتظریم. 

 www. siasatrooz. ir :نشانی سایت
 info@siasatrooz. ir :ایمیل

 vijeha_siasatrooz@ :کانال تلگرامی
شماره ارسال پیامک: 30006132346225

نش�انی پستی: تهران، میدان فاطمی، باالتر از میدان گل ها، خیابان 
ش�هید جهان آرا، کوچه بابک )13/2(، شماره 16، روزنامه سیاست روز، 

مرکز مطالعات راه بردی
کد پستی: 1438634871

تلفن: 88013870-6 
نمابر: 88007575

16.بزرگراه

15.راهیان
دیدگاه مردمی

راهی مصطفی اکبری از تهران: چرا باید برنامه های توس��عه کشور 
به گونه ای طراحی شود که به اهداف از پیش تعیین شده دست نیابد. اگر 
بنا باشد برنامه ای نوشته شود که اجرایی نشود یا نتوان آن را اجرا نمود چه 
ضرورتی در داشتن آن است. این دست برنامه ها زمان پیشرفت را از کشور 
می گیرند و دس��ت اندرکاران آن نیز مجال خدمت را از آگاهان و دلسوزان 
می ربایند. توانمندی مسئوالن در برنا مه ریزی نیازمند راستی آزمایی است.

امام علی )ع( و فقر در جامعه چیستی جنبه های توسعه اجتماعی 
13.بیراهه 12.کژراهه

17.رهپویان
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برای ریشه کنی فقر در بعد فردی بایستی 
تمام افراد جامعه مصمم به ریشه کنی آن 
باشند و در بعد اجتماعی، وظیفه دولت به 
عنوان زمامدار اسالمی است که تمام سعی 

خود را در جهت توزیع عادالنه ثروت، کنترل 
قیمت ها، جلوگیری از احتكار و ... بنماید

می توان به راه حلی بین بومی سازی افراطی و 
 تئوری های توسعه غربی امیدوار بود

جایی که نه واکنشی غیرعلمی باعث 
نادیده گرفتن تجارب جهانی شود و نه به 

تقلیدگرایی و وابستگی به نسخه پیچی های 
غربی دچار گردیم


