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راهی قربان عباسی

فرار مغزها در جهان
پدی�ده ف�رار مغزها در پوش�ش مهاجرت 
و اقام�ت اندیش�مندان و کارشناس�ان فنی از 
کش�ورهای در حال توس�عه به مقصد آمریکا 
کان�ادا و اروپای غرب�ی از ده�ه ۱۹۶۰ میالدی 
چشمگیر بوده اس�ت. بر پایه آمارهای رسمی 
که از سوی آنکتاد برآورد و گزارش شده است 
از سال ۱۹۶۱ تا سال ۱۹۷۲ نزدیک به ۴۰۰ هزار 
نفر نیروی کار ماهر از کشورهای در حال توسعه 
به کشورهای پیش�رفته مهاجرت کرده اند. در 
میان کشورهای مقصد باالترین آمارها مربوط 
به کش�ورهای آمری�کا، کان�ادا و اروپای غربی 
است در س�ال ۱۹۹۰ نزدیک به ۴۱۰ هزار نفر از 
کارشناسان هندی به خارج مهاجرت کرده اند 
که ۳۰ درصد در آمریکا،۲۳ درصد در آس�یای 

غربی و ۱۱ درصد در اروپا سکنی گزیده اند. 
دومین کش�وری که بیشترین مهاجران به 
آمریکا را داشته چین با ۴۰۰۰۰۰ نفر است که همه 
آنان تحصیالت باالتری داش�ته اند. کشورهای 
هند و کره نیز هر یک نزدیک به ۳۰۰ هزار مهاجر 
به آمریکا داشته اند که به ترتیب ۷۵ و ۵۳ درصد 
از مهاجران دو کشور یاد شده دارای تحصیالت 
دانش�گاهی بوده اند. باالتری�ن رقم مهاجرت از 
آفریق�ا به ایاالت متحده مربوط به کش�ورهای 
مصر غنا و آفریقای جنوبی است که بیش از ۶۰ 

درصد مهاجران تحصیالت عالی دارند. 

فرار مغزها از ایران
ب�ه گواهی تاری�خ در روزگار ساس�انیان 
از  ش�ماری  دادگ�ر  انوش�یروان  دوره  در  و 
دانش�مندان و فالس�فه روم�ی که ب�ه دلیل 
عدم تساهل و مدارا در رفتار امپراتوری روم 
دیگر تاب ماندن در آن سرزمین را نداشتند 
به ایران کوچیدن�د و مورد پذیرش و احترام 
انوشیروان قرار گرفتند. با این همه گویی در 
روزگار کنونی این داس�تان وارونه گش�ته و 
این ایرانیان هستند که هر روز بیش از پیش 
س�رزمین م�ادری را به قصد کش�وری دیگر 
ت�رک می کنند و دیگر هرگز ب�از نمی گردند. 
بی گمان این بدان معنا اس�ت ک�ه ما هر روز 
س�رمایه های ملی خود را تقدیم کش�ورهای 
دیگ�ر می کنی�م و ایران روز ب�ه روز بیش از 

پیش از استعداد و اندیشه خالی می شود. 
فرار مغزها از ایران به دیگر کشورها یکی 
از جدی ترین مسایل ایران است و بررسی های 
متعدد نشان می-دهد که چگونه از این میان 
صدم�ات جب�ران ناپذی�ری به کش�ور وارد 
می ش�ود. و تاثیر این پدیده بر توسعه ایران 
کامال روش�ن شده است. آمارهای منتشره از 
سوی صندوق بین المللی پول نشان می دهد 
که ای�ران از لحاظ ف�رار مغزه�ا در میان ۶۱ 
کشور جهان درحال توس�عه رتبه نخست را 

دارد. کارینگتون و دتراگیاچ برآورد کرده اند 
ک�ه میزان کلی فرار مغزها از ایران حدود ۱۵ 
درصد اس�ت در حالی که آمار ف�رار مغزها از 
دیگ�ر کش�ورهای مهم اس�یایی کمت�ر از ۹ 

درصد برآورد می شود. 
خبرگزاری ه�ای معتبر از بهای گزاف این 
فرار مغزها گزارش می دهند. در س�ال ۲۰۰۶ 
می�الدی و بنا بر ارزیاب�ی صندوق بین المللی 
پول ایران در میان ۹۰ کش�ور مورد بررس�ی 
ای�ن نهاد رتبه نخس�ت را در ف�رار مغزها به 
خ�ود اختص�اص داده اس�ت. براس�اس این 
گ�زارش س�االنه صد و پنج�اه ه�زار ایرانی 
میهن خ�ود را ترک می کنند و ای�ن تازه در 
حال�ی اس�ت ک�ه خبرگزاری ها ن�رخ خروج 
ایرانیان در سال را دویست هزار نفر گزارش 
می کند! ب�اری اگرچه دانش آم�وزان ایرانی 
در رقابت�ی تنگاتن�گ برای آزم�ون ورودی 
دانشگاه های کشور مبارزه می کنند و اگرچه 
سیستم تحصیلی ایران در سطح کارشناسی 
نسبتا نیرومند اس�ت و دانشجویان از دانش 
کاف�ی بهره مند هس�تند ولی ب�ه دلیل نبود 
سیس�تم قوی در س�طوح باالتر بس�یاری از 
این دانش�جویان ایران را ترک می کنند و در 

کشورهای دیگر به تحصیل ادامه می دهند. 

بنا ب�ر آماره�ای جهان�ی ح�دود پنجاه 
هزار دانش�جوی ایرانی در خارج از کشور به 
تحصیل مشغولند و این تازه در حالی ست که 
ش�مار ایرانیانی که به دلیل نب�ود بازار کار و 
ش�رایط بد اجتماعی و سیاسی ایران را ترک 
می-کنند روز به روز در حال افزایش اس�ت. 
بن�ا بر گزارش�ی ک�ه در در نیوی�ورک تایمز 
منتشر شد فرار مغزها در ایران موجب شده 
اس�ت که حتی استعدادهای ایرانی در زمینه 
انرژی هس�ته ای نیز از کشور مهاجرت کنند 

و در برخ�ی موارد همین موجب فاش ش�دن 
اطالعات محرمانه ش�ده است. بنا بر گزارش 
ایران تایمز پس از انقالب اس�المی یک سوم 
پزش�کان و دندان پزشکان ایرانی )در حدود 
۵۰۰۰۰نفر( از کشور خارج شدند و هزینه کل 
پروازها از تهران ب�ه دیگر نقاط چیزی میان 

۳۰ تا ۴۰ میلیارد دالر بوده است. 
براس�اس مقاله ش�یرین حکی�م زاده در 
سایت منبع اطالعات مهاجرت از سال ۱۳۷۴ 
به این س�و موج بس�یار بزرگ�ی از مهاجرت 
از ایران به وجود آمده اس�ت. براس�اس این 
گ�زارش این موج بزرگ که ب�ه دالیل عمدتا 
اقتصادی و سیاسی در ایران به وقوع پیوسته 
است بیشتر در میان ایرانیانی با تخصص های 
علمی بسیار باال دیده می شود که دانشگاه ها 
و مراک�ز علمی را ترک گفته و در غرب رحل 
اقامت می افکنن�د. براس�اس همین گزارش 
تنها در س�ال ۱۳۷۹ حدود ۳۴ ه�زار ایرانی 
در کمپ ه�ای پناهندگ�ی در خ�ارج ثبت نام 
کرده اند که این رقم از س�ال ۱۳۶۵ بی سابقه 
بوده اس�ت. گزارش مزب�ور تاکید می کند که 
در پایان سال ۱۳۸۴ خورشیدی کمیساریای 
عالی پناهندگان حقوق بشر وجود حدود ۱۱۱ 

ه�زار پناه جوی از ایران را گ�زارش می دهد. 
ای�ن گ�زارش همچنین خاطرنش�ان می کند 
ک�ه ایرانیان مقیم در آمریکا و ایرانیان کانادا 
جامعه ای از تحصیل کرده تری�ن و مبرزترین 
نیروی انس�انی س�اکن در این کشورها را در 

بر می گیرند. 
بنابر آمار مجلس شورای اسالمی در سال 
۱۳۸۹، ۶۰ هزار نفر از ایرانیانی که در این سال 
مهاج�رت کرده ان�د در زمره مهاج�ران نخبه 
دس�ته بندی می ش�وند. این افراد غالبا دارای 
مقام هایی در المپیادهای علمی بوده و یا جزء 

نفرات برتر کنکور و یا دانشگاه ها می باشند. 
ب�ا وجود آنکه ت�الش ش�ده از این روند 
کاس�ته ش�ود ام�ا درص�د قاب�ل توجهی از 
دانش آموخت�گان علم�ی هن�وز مایلن�د به 
کشورهای پیشرفته مهاجرت کنند. صندوق 
بین الملل�ی پول در گزارش س�ال ۲۰۰۹ خود 
اع�الم کرده  اس�ت ایران به لح�اظ مهاجرت 
نخبگان، در میان ۹۱ کشور در حال توسعه یا 
توسعه نیافته جهان، مقام نخست را داراست 
ای�ن در حالی س�ت ک�ه برخ�ی مس�ئوالن 
حت�ی وجود ف�رار مغزها از ای�ران را منتفی 

می دانند. 

گوناگونی

قرآن کریم: 
و جعلناکم شعوبا و قبائل لتعارفوا. 

)سوره حجرات، آیه ۱۲(

ترجمه:
و ش�ما را تیره ها و قبیله ها قرار دادیم تا 

یکدیگر را بشناسید. 

پیام ها: 
 وجود تفاوت و تعدد در پدیده های جهان

 متفاوت بودن و متعددبودن انسان ها در مقیاس اجتماعی
 اهمیت شناخت تفاوت ها و تعددها در جامعه

 ضروت توجه به جامعه تفاوت ها و تعددها
 شناخت جامعه یعنی شناخت تفاوت ها و تعددها

2.رهنمون
عدالت گستری

امام علی )ع(: 
تحقیق�ا بهتری�ن چیز ب�راي حاکمان 
 اقام�ه عدال�ت اس�ت و ظه�ور محب�ت 

مردم. 
)عبدالکریم  بن محمدبن یحیی 
قزوینی، بقاء و زوال دولت در کلمات سیاسی 
امیرالمؤمنین، ص ۱۲۵(

پیام ها:
 حکومت یعنی اقامه عدالت 

 اهمیت برقراری عدالت به عنوان شاخصه عملکرد حاکمان
 ضرورت اقامه عدالت در مقیاس اجتماعی

 ظهور محبت مردم درپی عدالت گستری
در  حاکم�ان  و  م�ردم  بی�ن  محب�ت  ظه�ور  ب�ه  توج�ه   

عدالت گستری

3.راهگشا
ما می توانیم!

امام خمینی )ره(: 
ما که می خواهیم وابسته نباشیم، 
باید اول بیدار ش�ویم که ما خودمان 
هم ش�خصیت داریم و می توانیم کار 

انجام دهیم. 
)صحیفه نور، ج ۲، ص ۲۱۸(

پیام ها: 
 پیوستگی عدم وابستگی با بیداری

 اهمیت بیداری جامعه به عنوان مقدمه استقالل
 ضروت توجه به شخصیت خود برای کسب استقالل

 لزوم خودباوری در توانایی انجام کارها
 پرهیز از خودباختگی، وابستگی، غفلت و ناتوانی

4.راهدار
توسعه و اخالق

مقام معظم رهبری: 
ش�اید در بعض�ی از ذهن ها هنوز 
هم این توهم وجود داش�ته باشد و آن 
عبارت بود از توهم تقابل و تضاد میان 
عقالنی زیس��تن و توسعه یافتگی از 
یک طرف، و معنوي زیستن و اخالقی 

زیستن از طرفی دیگر. 
)۱۳۸۹/۰۱/۰۹(

پیام ها:
 پرهیز از توهم تحقق توسعه بدون اخالق

 قابل جمع بودن توسعه و معنویت
 مبارزه با تقابل و تضاد میان توسعه و اخالق

 عدم امکان تحقق جامعه اخالقی بدون توسعه
 ضروت همگامی توسعه یافتگی و اخالق و معنویت در زندگی

5.راهبر

ساماندهی توسعه

دو مدیر در رابطه با چگونگي مقابله با مش�کالت کاري خود با 
هم صحبت مي کردند. 

اولي: من روش جدیدي را از س�ال قبل شروع کرده ام و اصرار 
دارم هر کدام از کارمندانم هر س�ه ماه یکبار دس�ت کم یک هفته 

به مرخصي اجباري برود. 
دومي: دلیل این کار چیست؟

اول�ي: براي اینک�ه به این ترتیب تش�خیص بدهم بدون وجود 
کدامیک از آنان مي توان کارها را سر و سامان داد!

پیام ها:
 عدم وجود برنامه ریزی کالن در بکارگیری نیروی انسانی

 بی تدبیری در مدیریت منابع انسانی یعنی کندی انجام کارها
 وجود شرح وظایف تاریخ مصرف گذشته برای کارکنان

 عدم بروزرسانی وظایف محوله به کارکنان
 ضرورت آسیب شناسی عملکرد کارکنان در سازمان ها

11.راهوبیراه

بوق سخن!
چند ماهی است در صدا سیما/ آمده طنز پرطرفداری

در حقیقت سیاسی و کمدی/ گریه دار است و خنده بازاری
جای اسم و مقام و حرف رکیک/ بین برنامه بوق باب شده

جای لفظ فالن فالن قدیم/ بوق ممتد ولی حساب شده
اگر اهل سیاست و ذوقی/ من هم امروز حرف ها دارم

و چه خوب است در سخن جای/ بعضی الفاظ بوق بگذارم
آی آقای بوق خالی بند/ بوق ها را نریختی به حساب

بوق سهم عدالتت پس کو/ مسکن بوق بی حساب و کتاب
همه بی کار و داده ای به یکی/ چند پست کلیدی اهدائی

بزن از حلق مردم مظلوم/ بده بوقندیار بوقائی
مانده ام بوق از کجا آمد/ روی فرمان چرخ تو جا شد
مثل دوران بوق در بر تو/ بوق پیدا شد و هویدا شد

دوستم با تو گفت از در لطف/ درد خود با خلوص درمان کن
بوق بیرون فتاده ات دیدند/ زشتی بوق خویش پنهان کن

طفلکی حرف بد نگفته به تو/ اصال این حرف را بزن تو به من
من اگر با تو حرف بوق زدم/ بوق من را خودت بیا بشکن
یاد داری که بوق قبل از تو/ بوق ها را شنید و کرد انکار

بس که هشدار را ندیده گرفت/ منحرف شد ز راه و زد به چنار
شط رنج است ضربه حداد/ بعد هر ضربه کیش و مات حدید
مرد باید که حرف حق بزند/ هرکه عاش سعید مات سعید

یمی راهی محمود کر

9.نوراهه

واژگان توسعه
 algorithms الگوهای تصمیم گیری

models making Decision فرایند قدم به قدم حل مسائل 
تصمیم گیری در مدیریت اداری، اقتصادی و اجتماعی. 

 Objective هدف
در برنامه ریزی توسعه، هدف عبارت است از غایت خواسته های 
نهای�ی جامعه اعم از اقتصادی یا اجتماعی و یا فرهنگی که منبعث 
از نظام ارزش های حاکم بر جامعه است و برنامه ها برای دست یابی 
به آنها تدوین می ش�ود. هدف ممکن اس�ت کیفی و یا کمی باش�د 
ولی دارای این ویژگی است که در پایان زمان برنامه می توان درجه 

نسبی تحقق آن را تعیین کرد. 
 Goals هدف های برنامه

مجموعه مقاصد و منظورهایی که در جریان برنامه ریزی پیش 
بینی می گردد و عملیات اجرایی برنامه در جهت نیل به آن مقاصد 

تنظیم می شود، اهداف برنامه نامیده می شود. 
فرهنگ واژگان نظام فني و اجرایي کشور
سازمان مدیریت و برنامه ریزي کشور، ۱۳۸۳ 

6.راهگستر

شعار هفته )11(

محص�ول برنامه ریزی بج�ای مانده از رژیم گذش�ته، روش های 
برنامه ریزی وارداتی و بکارگیری روش های س�لیقه ای و غیرعلمی، 
مش�کالت ریز و درشتی است که در زندگی مردم وجود دارد. برای 
بسیاری از مشکالت فعلی زندگی مردم، نسخه آماده و شفابخش و 
راه حلی قاطع وجود ندارد که آن را بیابیم و بکار گیریم. باید با فهم 

عالمانه و ژرف نگر، راهی برای حل مشکالت زندگی مردم بسازیم. 

8.رهنمود

اخبار توسعه

 شهال کاظمی پور: برخی بندهای برنامه های توسعه جنبه ایذایی 
دارد. نکته دیگر این اس�ت که برنامه هایی که نوش�ته می شود چه در 
ایران، چه در کشورهای توسعه یافته، نخست باید کمی  شوند و حتما بعد 
از دو سال ارزیابی عملکرد هم داشته باشد تا اگر قرار است برنامه ای در 
طول پنج سال، صددرصد محقق شود. بنابراین بعد از دو سال هم باید 
چهل درصد پیشرفت داشته باشد که اگر نشد، باید دید که تنگنا در 

کجاست؟ بودجه کم است؟ مدیریت ضعیف است؟ امکانات کم است؟ 

14.رهآورد

شناسنامه

۱- 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 ۱۹۸۶ )حق مردم بر توسعه( و 

قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطالعات منتشر گردیده است. 
۲- زیرس�اخت فکری ای�ن راه نامه، براس�اس مباحث نظری و 

عملی جنبش نرم افزاری و نهضت تولید علم طراحی شده است. 
۳- محتوای علمی، آموزشی و اجتماعی راه نامه از سوی مرکز 
مطالعات راه بردی سیاست روز )وابس�ته به روزنامه سیاست روز( 

تهیه و ارائه گردیده است. 
۴- گفتمان اجتماعی راه توسعه را کاری خودجوش، تمیز و نمونه آشکار 
آتش به اختیار در باالترین سطح برنامه ریزی کشور می دانیم. معتقدیم بدون 

حل مشکالت زندگی مردم بحث پیرامون توسعه معنی ندارد. 
۵- تعریف قراردادی توسعه در این راه نامه عبارت از برنامه میان مدت 
و بلندمدت برای حل مش�کالت و ارتقاء کیفیت مادی و معنوی زندگی 
مردم در سال ۱۳۹۷ و در کشور جمهوری اسالمی ایران است که با واژگان 
پیش�رفت، کمال، ترقی، سعادت، خوش�بختی، تعالی، عمران، آبادانی، 

نوسازی و تکامل )بجز مباحث توسعه پایدار( دارای مناقشه نیست. 
۶- 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. 
۷- به منظور لجستیک فکری و پشتیبانی محتوایی راه توسعه 

ایران اسالمی، نقل مطالب بدون ذکر ماخذ نیز آزاد است. 
۸- در صورت تمایل مراکز آموزش�ی، پژوهش�ی 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. 
۹- راهیان گرامی در صورت تمایل می توانند نسخه PDF راه 
نامه را یکش�نبه شب ها )از ساعت ۲۲ 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 حماس�ه 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.
۱- 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 قضاییه، شورای 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
۲- 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
۳- 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
۴- 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
۵- 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
۶- 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
۷- 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
۸- 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
۹- 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
۱۰- 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
۱۱- 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 »۱۶. 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: ۱ 
- متوسط: ۲

- خوب: ۳
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 ۱۷ رقمی تنظیم نمایید. 
ت( سپس عدد مربوط به ش�ماره روزنامه دیواری را به ابتدای 

رشته اعداد اضافه کنید. 
ث( ع�دد ۱۸ رقمی نهای�ی را به ش�ماره ۳۰۰۰۶۱۳۲۳۴۶۲۲۵ 

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

جادوی زبان است که ...

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

یکم: جادوی زبان اس�ت که در آن هر کس هر چه که بگوید یا 
بنویسد به زعم خودش عین حقیقت است.

دوم: جادوی زبان اس�ت که برخی حقیقت را نوعی بازی زبانی 
پنداش�ته اند که از ش�یوه چینش کلمات و نوع کاربرد آنها ناش�ی 

شده است.
س�وم: جادوی زبان است که برخی دس�تور زبان را در خدمت 
بازی های زبانی می دانند که ترکیب های ممکن زبانی را در راستای 

اهداف خاص بکار می گیرد.
چهارم: جادوی زبان اس�ت که برخی زبان را محل ظهور و بروز 
حقیق�ت می دانند که بالفاصله پس از ظهور، خود را پنهان می کند 

تا زمینه تالش برای کشف حقایق بعدی باشد.
پنجم: جادوی زبان اس�ت که برخی زب�ان را بر دو نوع مجازی 
و حقیقی تقس�یم می کنند. انس�ان حقیق�ی دارای زبان حقیقی و 

انسان مجازی دارای زبان مجازی است.
ششم: جادوی زبان است که برخی مالک و شاخصه تشخیص زبان 
مجازی از زبان حقیقی را کارآمدی آن در اداره امور جامعه می دانند. 

تشخیص مجاز و حقیقت در زبان، کار بسیار دشواری است.
هفتم: جادوی زبان است که نوع چینش کلمات و ترکیب بندی 
گزاره ها در پاراگراف ها، قسمت ها، فصل ها و بخش های برنامه های 

توسعه را عین سعادت یک ملت بدانند!
هشتم: جادوی زبان اس�ت که برنامه های توسعه سرگردان در 
خالء که بنا نیس�ت ب�ه اهداف ادعایی خود دس�ت یابند، از جمله 

زبان های اصیل و حقیقی پنداشته و معرفی شوند!
نهم: جادوی زبان اس�ت که برنامه های توس�عه غیرکارآمد که 
حاوی سطح مطلوبی از آشکارگی حقیقت توسعه برای آینده ایران 
نیستند و هیچ گاه لباس حقیقت بر تن نمی کنند متضمن سعادت و 

خوشبختی و پیشرفت اند.
ده�م: جادوی زبان اس�ت که زبان مج�ازی و بازی های زبانی در 
کش�ور ما به عناوین گوناگون سیاس�ت های کلی نظ�ام، برنامه های 
توس�عه و ... نام گذاری می کنند! دش�وار خواهد بود که زبان مجازی 
در مجلس شورای اسالمی به عنوان الیحه یا طرح تصویب )تصویب 
مجازی( شود و از سوی شورای نگهبان تایید )تایید مجازی( گردد. 

یازدهم: جادوی زبان اس�ت که کس�ی که زبانش زبان مجازی 
اس�ت همیش�ه برای گفتن و نوش�تن برای حقیقت آماده اس�ت! 
همیشه دارای نسخه ش�فابخش برای برون رفت از همه مشکالت 
اس�ت! همه چی�ز را می دان�د! در حالی ک�ه خود از عام�الن بروز 
مش�کالت در زندگی مردم اس�ت برای حل همه مش�کالت برنامه 
دارد! ب�ا چ�رب زبانی مج�ازی که دارد خ�ود را تنها بی�ان کننده 
حقیق�ت می پندارد! جادوی زبان اس�ت که نادان خود را دانای کل 

می پندارد و ناتوان خود را توانا!
دوازدهم: ج�ادوی زبان اس�ت که قدرت تش�خیص زبان های 
مج�ازی و حقیق�ی را در اداره امور کش�ور در اختی�ار نداریم! کار 
برنامه ریزی توس�عه نزد اهالی زبان مجازی است که خیل عظیمی 
از آنها در دولت های قبل و بعد از انقالب اسالمی آمده اند و رفته اند 
و از آنها جز مش�کالت روزافزون در زندگی مردم به یادگار نمانده 
اس�ت! فراموش نکنی�م که مالک تمیز زبان مج�ازی از حقیقی در 
برنامه ری�زی توس�عه، کارآمدی گزاره های برنامه اس�ت که در این 

راه نامه به دنبال تبیین آنیم.
مراقب راه زنان چرب زبان باشید

1.راهنما

پاسخگویی

کار جلس�ات، مت�ن مذاک�رات،  ارس�ال دس�تور  ۱- 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 
)براس�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، قوه قضاییه و دس�تگاه های نظارتی، 
 در ای�ن بخش برای اع�الم نظر تخصصی راهیان گرامی، اطالع رس�انی 

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

توسعه یعنی دانشجویان عزیز اهدا می نماییم. 
۳- نظ�رات تخصص�ی و پیش�نهادات س�ازنده راهی�ان گرام�ی 
آقایان محمدحس�ین رفیعی و بهرام بس�یجه رس�ید. از ای�ن عزیزان 

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

بخش با ذکر اسامی متقاضیان اعالم وصول می نماییم. 
۵- 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. 

۶- 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. 
۷- ش�ماره بع�دی راه نامه را در روز دوش�نبه م�ورخ ۱۳۹۷/۰۴/۱۱ 

منتشر می کنیم. 
۸- 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: ۳۰۰۰۶۱۳۲۳۴۶۲۲۵

نش�انی پستی: تهران، میدان فاطمی، باالتر از میدان گل ها، خیابان 
ش�هید جهان آرا، کوچه بابک )۱۳/۲(، شماره ۱۶، روزنامه سیاست روز، 

مرکز مطالعات راه بردی
کد پستی: ۱۴۳۸۶۳۴۸۷۱

تلفن: ۸۸۰۱۳۸۷۰-۶ 
نمابر: ۸۸۰۰۷۵۷۵  

16.بزرگراه

15.راهیان
دیدگاه مردمی

راهی یاس�ر احمدی از تهران: برایم جالب است که در این راه نامه، 
مطالب بصورت هماهنگ ارائه می ش��ود. در حالی که این وظیفه مسئوالن 
برنامه ریزی کش��ور اس��ت که برای برنامه های توس��عه، گفتمان اجتماعی 
مربوط��ه را طراحی و اجرا کنند. اطالع رس��انی از رس��انه های گروهی در 
قال��ب چند اطالعیه و خبر را گفتم��ان اجتماعی نمی نامند. در این زمینه 

ضعف های جدی وجود دارد که باید برای آنها فکری کرد. 

چیستی و چرایی فرار مغزها در ایران و جهاندلباختگیبهالگوهایتوسعهاقتصادسرمایهداری
13.بیراهه 12.کژراهه

17.رهپویان
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فرار مغزها از ایران به 
دیگر کشورها یکی از 

جدی ترین مسایل ایران 
است و بررسی های متعدد 
نشان می دهد که چگونه از 
این میان صدمات جبران 
ناپذیری به کشور وارد 

می شود. و تاثیر این پدیده 
بر توسعه ایران کامال روشن 
شده است. آمارهای منتشره 
از سوی صندوق بین المللی 
پول نشان می دهد که ایران 
از لحاظ فرار مغزها در میان 

۶۱ کشور جهان درحال 
توسعه رتبه نخست را دارد

راهی دکتر مسعود درخشان

عدم استقالل الگوها از ارزش ها 
از بح�ث نق�ش دانش�گاه ها و حوزه های 
علمیه آغ�از می کن�م و از نظریه پ�ردازی در 
الگوه�ای توس�عه اقتص�ادی اس�المی که از 
وظایف دانشگاه ها و حوزه های علمیه است. در 
این مورد بر س�ه محور تأکید دارم: اوال اینکه 
نظریات و الگوهای توسعه اقتصادی در اقتصاد 
متعارف که درواقع همان اقتصاد سرمایه داری 
است، همه مبانی ایدئولوژیک دارد و مستقل 
از دیدگاه های ارزش�ی نیستند. از این رو این 
الگوها اس�المی و غیر اسالمی دارد. این حکم 
درباره الگوس�ازی و سیاس�ت گذاری در همه 

شاخه های علوم انسانی صادق است. 
نظ�ام  برخ�الف  اینک�ه  دوم  نکت�ه 
س�رمایه داری تنظیم امور اقتصادی مسلمین 
ضرورتا بایس�تی مبتنی بر اح�کام و موازین 
الهی باش�د و باالخره اینکه اقتصاد اس�المی 
حاصل جمع اسالم و اقتصاد متعارف نیست، 
بلک�ه طرح ریزی نظ�ام اقتص�ادی مبتنی بر 

اصول، احکام و اخالق اسالمی است. 

معضل دلباختگی در تحلیل و نقد نظریات
معض�ل دلباختگ�ی در تحلی�ل و نق�د 
نظریات متعارف اقتصادی از موضع استقالل 
فکری، مس�أله اساسی ریشه یابی دلباختگی 
ب�ه نظری�ات و الگوهای رش�د و توس�عه در 
اقتصاد سرمایه داری است که متأسفانه هنوز 
در بس�یاری از محافل علمی کش�ور ما و در 
سایر کش�ورهای اس�المی مالحظه می شود. 
ب�رای ریش�ه یابی این دلباختگ�ی باید به دو 
مسأله توجه کرد: اول تبیین مبانی مادی این 
الگوهاست و سپس آشنا کردن دانش پژوهان 

اقتصادی با نقد این الگوها. 
متأسفانه اقتصاد متعارف نگرشی تک بعدی 
به پدیده چندبع�دی زندگی اقتصادی دارد؛ به 
این معنا که نظام اقتصادی را از نظام سیاس�ی 
و نظام فرهنگی جدا می کن�د و بدون توجه به 
تحوالت تاریخی و رفتارهای اجتماعی س�عی 
می کند با درک ویژگی های رفتاری در آن نظام 
اقتصادِی ساده شده، نظام اقتصادی را در عینیت 
مدیریت کند، غافل از اینکه نظام اقتصادی در 

عینیت یک پدیده چندبعدی است. 

پیامدهای کاربرد الگوها
مس�أله دیگر تهدید پیامدهای کاربرد این 
الگوها در تنظیم امور اقتصادی مسلمین است، 
با توجه به غیر اس�المی بودن مبانی آنها. این 
مطالعه از اهم واجبات است، به خاطر اینکه اگر 
نظام اقتصادی ما جدا از احکام و موازین اسالمی 
توسعه پیدا کند، طبعا با نظام سیاسی مبتنی بر 
حکومت اسالمی و با نظام فرهنگ و ارزش های 

اسالمی در تعارض قرار خواهد گرفت. 

 متأس�فانه برنامه های پنج س�اله توسعه 
ما کاشف از این نیس�ت که ما باید اقتصادی 
را مدیری�ت کنی�م که از یک س�و در معرض 
تنش ه�ا و تهدیده�ای خارج�ی اس�ت و از 
س�وی دیگر اس�یر س�اختارهای بیمارگونه 
اقتصاد داخلی که خود ناشی از چندین دهه 

وابستگی به درآمدهای نفتی است. 

استقالل فکری در الگوسازی
دس�تیابی به استقالل فکری بنابراین باید 
متدول�وژی ما در الگوس�ازی چن�ان طراحی 
شود که سیاس�ت گذاری های اقتصادی را جدا 
از اقتضائات نظام سیاس�ی و این هر دو را جدا 
از نظام فرهنگی نبینیم. این صرفا ش�رط الزم 
است، شرط کافی، نقد از موضع استقالل فکری 
اس�ت. اما رس�یدن به اس�تقالل فکری جز از 
طریق تقید به اصول، احکام و اخالق اس�المی 
ممکن نیست؛ چراکه آزادی و استقالل اندیشه 
حاص�ل بندگی و تعبد اس�ت. ب�ه همین دلیل 
شرط الزم برای نقد کردن نظریات اقتصادی و 
سیاست گذاری های اقتصادی از موضع استقالل 
فکری، ترویج فرهنگ اس�المی در دانشگاه ها 
اس�ت. هدف از انقالب فرهنگی و پیوند حوزه 
و دانش�گاه این بوده اس�ت ک�ه صاحب نظران 
علوم انسانی بتوانند از موضع استقالل فکری 

الگوسازی و سیاست گذاری کنند. 

باورهای غلط در اقتصاد ما
باوره�ای غل�ط در اقتص�اد م�ا و باالخره 
شناسایی ویژگی های ایرانی، سومین محور در 

الگوسازی توسعه است. مهم ترین ویژگی در این 
مورد، نیم قرن وابستگی شدید اقتصاد ملی به 
درآمدهای نفتی است. نتیجه این امر شکل گیری 
فرهنگ ناسالمی در توسعه اقتصادی است که 
مجموعه ای از باورهای نادرس�ت را در توس�عه 

اقتصادی به وجود آورده است. 
باور بسیاری از دولت مردان و کارشناسان 
دولتی این است که توسعه اقتصادی همچون 
کاالیی اس�ت که می توان آن را با درآمدهای 
نفت�ی از بازاره�ای جهان�ی خری�داری کرد، 
غافل از اینکه توس�عه اقتص�ادی از مقوالت 
درون زاست که در هماهنگی با نظام سیاسی 
و نظ�ام فرهنگ�ی و اجتماع�ی و در بس�تر 
تح�والت تاریخی ه�ر ملت ش�کل می گیرد 
و تکی�ه ب�ر س�رمایه گذاری های خارج�ی یا 
انتقال دانش فنی یا نظایر آنها به عنوان ابزار 
رسیدن به توس�عه اقتصادی، – به نظر من- 

بسیار ساده لوحانه است. 
باور دوم باوری است که در خانوارها به وجود 
آمده و آن رشد فرهنگ رفاه زدگی است؛ به این 
معنا که دولت موظف است که درآمدهای نفتی 
را برای تأمین کاالها و خدمات مصرفی اختصاص 
دهد. و باور سوم در بسیاری از بنگاه های تولیدی 
است که همیشه باید همچون کودکانی در دامن 
دول�ت رش�د کنند. دول�ت به تأمی�ن ارز مورد 
نیاز بنگاه ها ب�رای واردات تجهیزات و کاالهای 
س�رمایه ای موظف اس�ت، یعنی ب�دون تزریق 
درآمده�ای نفتی رش�د صنعت�ی امکان پذیر 
نیس�ت. اینها همه باورهای نادرستی است که 
نتیجه اش بزرگ تر ش�دن دولت، رش�د بخش 

خصوصی وابس�ته به دولت، ش�کاف طبقاتی و 
توسعه اقتصادی کاذب به صورت بزرگ تر شدن 

کالن شهرها و نظایر آن است. 
 رسیدن به استقالل فکری جز از طریق تقید 
به اصول، احکام و اخالق اسالمی ممکن نیست؛ 
چراکه آزادی و استقالل اندیشه حاصل بندگی 
و تعبد است. به همین دلیل شرط الزم برای نقد 
کردن نظریات اقتصادی و سیاست گذاری های 
اقتص�ادی از موضع اس�تقالل فک�ری، ترویج 

فرهنگ اسالمی در دانشگاه ها است. 
توسعه و ترویج تفکر استراتژیک در نظام 
تصمیم گیری ه�ای اقتصادی با تأکید بر منافع 
ملی و منافع بین نس�لی و توجه به تهدیدات 
و فرصت های منطقه ای و فرامنطقه ای بس�یار 
مهم اس�ت. متأس�فانه برنامه های پنج س�اله 
توس�عه ما کاش�ف از این نیس�ت ک�ه ما باید 
اقتص�ادی را مدیریت کنیم که از یک س�و در 
معرض تنش ها و تهدیدهای خارجی اس�ت و 
از س�وی دیگر اسیر س�اختارهای بیمارگونه 
اقتصاد داخلی که خود ناش�ی از چندین دهه 
وابس�تگی به درآمدهای نفتی است. بنابراین 
ساختار برنامه های پنج ساله ما باید تغییر کند 

و رنگ و بوی استراتژیک به خود بگیرد. 
در  آینده پژوه�ی  ض�رورت  دوم  نکت�ه 
تح�والت اقتصاد منطقه ای و جهانی و به ویژه 
تأکی�د بر تحوالت بازارهای انرژی و تاثیر آن 
بر اقتصاد ملی اس�ت و این مسأله با توجه به 
ذخایر عظیم هیدروکربنی کشور و نقشی که 
کشور ما در آینده در بازارهای جهانی انرژی 
می تواند ایفا کند حائز اهمیت فراوان است. 

متأسفانه برنامه های پنج ساله توسعه ما کاشف از این نیست که ما باید اقتصادی را مدیریت کنیم که از یك سو در معرض تنش ها 
و تهدیدهای خارجی است و از سوی دیگر اسیر ساختارهای بیمارگونه اقتصاد داخلی که خود ناشی از چندین دهه وابستگی به 

درآمدهای نفتی است. بنابراین ساختار برنامه های پنج ساله ما باید تغییر کند و رنگ و بوی استراتژیك به خود بگیرد


