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راهی فروغ اعظم خائفی 

مقدمه
م�ورد  ن�وع مص�رف همیش�ه  مطالع�ه 
توج�ه رش�ته های علوم اجتماع�ی و اقتصاد 
بوده اس�ت. در واق�ع مصرف ج�زء الینفک 
زندگی امروز بش�ر ش�ده اس�ت. متخصصان 
عل�وم اجتماع�ی معتقدن�د که بی�ن مصرف 
و ایدئول�وژی رابطه مس�تقیمی وج�ود دارد 
و فرهن�گ مصرف گرای�ی از دوران خان�واده 
شکل می گیرد. در جوامع پیشین نیز مصرف 
وجود داش�ته ولی هدف اصل�ی آن رفع نیاز 
بوده اس�ت. اما امروزه مصرف اهداف دیگری 
دارد که فراتر از حد نیاز است و جنبه آسیب 
گونه به خود می گیرد. حتی از دید انسان های 
جامعه کنونی مصرف گرایی معادل خوشبختی 
شناخته می ش�ود. این نوعی تمایل شدید به 
داش�تن کاالها و خدمات زیاد اس�ت که فرد 
ممک�ن اس�ت توانایی داش�تن هم�ه آنها را 
نداش�ته باش�د، اما در جامعه این خدمات و 
کاال ها با تبلیغات بسیار شدید و تاثیرگذاری 
ذهنی حداکثری ب�ه عنوان نوعی نیاز واقعی 
به فرد تحمیل می ش�ود. نتیجه این منزلت و 
ارزش از آن افرادی اس�ت که این خدمات یا 

کاال ها را دارا هستند!
مص�رف گرای�ی ب�ه ش�کل افراطی یک 
آس�یب اجتماع�ی محس�وب می ش�ود ک�ه 
مس�تلزم ش�ناخت علم�ی و س�پس درمان 
اساسی، یا به عبارت دیگر برنامه ریزی است. 
مصرف گرایی بی رویه پدیده ای جهانی است 
و درم�ان آن بای�د در دو بع�د خ�رد و کالن 
صورت گیرد. باید مصرف گرایی در هر جامعه 
را در ی�ک زمینه وس�یع تر اجتماعی در نظر 
گرفت زی�را امروزه تولید و توزیع از مرزهای 
یک کشور گذر کرده و دور افتاده ترین نقاط 
ی�ک جامعه ب�ه مرکزی ترین مراک�ز تولید و 

سیستم توزیع جهانی متصل است. 

مصرف گرایی چیست؟
مصرف گرایی به معنای استفاده از کاالها 
به منظور رفع نیازها و امیال اس�ت. این عمل 
نه تنها ش�امل خرید کاالهای مادی، بلکه در 
برگیرنده خدمات نیز است. در جوامع نوین، 
مصرف گرایی به یک فعالیت اجتماعی اصلی 
تبدیل شده اس�ت. برای مصرف گرایی مقدار 
زی�ادی وقت، انرژی، پول، خالقیت و نوآوری 
تکنولوژیکی مصرف می ش�ود. مصرف گرایی 
تمایل به داش�تن کاالها و خدمات زیاد است 
ک�ه فرد ممکن اس�ت توانایی داش�تن آن را 
نداش�ته باش�د، اما در جامعه او این خدمات 
و کاال ها وجود دارند و نش�ان دهنده منزلت و 

ارزش فردی هستند. 
متاسفانه براساس دیدگاه های جهانی سازی، 
هویت بش�ر امروز با میزان مصرفش مشخص 

می شود و بخش اعظمی از تجارب او را تشکیل 
می ده�د. در واقع جهان در ح�ال تحمیل این 
ایدئول�وژی پوچ گرایان�ه ب�ه جوام�ع مختلف 
اس�ت که ابعاد هویتی و کلیت زندگی روزمره 
هر فرد براس�اس روابطش با کاال ها مش�خص 
می شوند. مصرف مارک ها و برندهای ورزشی، 
پوش�اک، خوراکی ها و غیره همه تعیین کننده 
و جهت دهنده هویت ما در جوامع شده است. 

پس مصرف فلسفه زندگی ما شده است!

سندروم مصرف با ما چه می کند؟
ب�ه ه�ر ص�ورت فرهن�گ مصرف گرایی 
عواقب روانی، اجتماعی، اقتصادی و سیاس�ی 
دارد. مصرف گرایی از نظر روانی ممکن اس�ت 
محرومیت از مص�رف کاال یا خدماتی، در فرد 
احساس عزت نفس پایین و یا محرومیت ایجاد 
کند. از نظر اقتصادی باعث فلج شدن تولیدات 

داخلی و واردات کاالهای غیرضروری به جامعه 
می شود. از نظر اجتماعی نیز در شکل افراطی 
آن به ترویج مدگرایی و آس�یب های ناشی از 
آن خت�م ش�ود. از نظر سیاس�ی، یک جامعه 
مصرف زده به علت از دست دادن ارزش هایی 
همچون قناعت و متانت در مصرف، به واسطه 
محرومی�ت از عرضه کاالهای غیرضروری نیز 
می تواند به مرحله ای برس�د که سیاست های 
اصول�ی و حمایت�ی کش�ور خ�ود را در تقابل 
ب�ا برنامه خودکفای�ی نفی کند و ب�ه عبارتی 
زیرس�اخت های خ�ود را برای دس�ت یابی به 
ارزش های دیگرساخته و تامین احساس کاذب 

و ساختگی مصرف بیشتر به حراج گذارد. 

عوامل رشد مصرف گرایی
یک�ی از جریان های موثر ب�ر روی میزان 
مصرف گرایی رسانه های جمعی هستند. زیرا 

تبلیغات در رس�انه ها به صورت ناهوشیارانه 
و گاه�ی هوش�یارانه و عامدان�ه، فرهن�گ 
مصرف گرای�ی را تبلی�غ می کنن�د و افراد را 
به مصرف بیش�تر و بیشتر تشویق می کنند. 
بسیاری از شبکه های تبلیغی که در کشورها 
راه اندازی شده اند بطور کلی وظیفه تحریک 
ذائقه جامع�ه و نیازس�ازی را برعهده دارند. 
ن�وع کاالهایی ک�ه در تبلیغات یک کش�ور 
وج�ود دارد می تواند س�طح مص�رف جامعه 
رانی�ز منعک�س کن�د. تبلی�غ در تلویزیون 
بیشتر از هر نوع تبلیغی بر روی افراد جامعه 
موثر اس�ت زیرا هم سمعی و هم بصری است 
و چون دو احس�اس را در بر می گیرد، قدرت 
اقناع بیشتری دارد و می تواند بر روی اقشار 
مختل�ف و گروه ه�ای س�نی متف�اوت اثر به 
س�زایی بگذارد. چنان که می بینیم کودکان 
بیش�تر تحت تاثیر قرار می گیرند و به نوعی 

قربانی تبلیغات تلویزیونی هستند. 
 اف�راد با تحصی�الت باال ف�ورا در مقابل 
تبلیغات قانع نمی ش�وند. آنها قب�ل از تهیه 
ه�ر کاالی�ی اول ب�ه م�ورد نی�از ب�ودن آن 
توج�ه کرده، س�پس مزایا و مض�رات کاالی 
م�ورد نظر را بررس�ی ک�رده و در نهایت اگر 
مزیت ه�ای آن کاال م�ورد توجه ق�رار گیرد، 
آن را تهی�ه می کنن�د. اما همیش�ه این گونه 
نیست! محققان متخصص مغز دریافته اند که 
تبلیغات به شکل حرفه ای تاثیری ناخودآگاه 
و ش�بیه به اعتیاد ب�ر کورتکس مغ�ز ایجاد 
می کند ک�ه چنین تجربه ای ت�ا پایان عمر با 

فرد همراه خواهد بود. 

الگوبرداری طبقاتی و منجالب مصرف
طبقه متوس�ط ک�ه اغلب طبق�ات باال را 
الگ�وی خود ق�رار می دهند، س�عی دارند تا 
آنجا که ممکن اس�ت خود را با آنان مش�ابه 
س�ازی کنند. بس�یاری از کش�ورها از جمله 
چین امروزه کاالهای لوکس و ارزان قیمتی را 
تولید می کنند که شبیه نوع گران قیمت آن 
می باشد و اغلب اقشار متوسط اجتماع قادر 
به خرید آنها هس�تند. این نیز نوعی دیگر از 
بهره مندی از بازار مصرف گرایی است. جالب 
اینجاس�ت ک�ه طبق�ه ثروتمند تح�ت تاثیر 
القائات صاحب�ان تجارت مصرف برند، چنین 
رفت�اری را ض�د ارزش خط�اب می کنند تا از 
س�ودآوری اربابان ناش�ناخته خود حفاظتی 
حداکث�ری کنن�د! آنها خری�داران برندهای 
تقلب�ی را اقش�اری تازه به دوران رس�یده و 
کم ارزش می خوانن�د و این خود بزرگ ترین 
نش�انه مبنی بر گم ش�دن نیاز در س�ندروم 
مصرف گرای�ی اس�ت چ�را که هم�ان جنس 
غیربرن�د نیز از توانایی برطرف س�اختن نیاز 
خری�دار خود برخوردار اس�ت ام�ا از جانب 
تولیدکنن�دگان اقتص�اد پ�وچ لیبرالی فاقد 

کالس اجتماعی ارزش گذاری شده است. 

برتری آشکار

قرآن کریم: 
و فضلناه�م عل�ی کثی�ر مم�ن خلقنا 

تفضیال. 
)سوره اسراء، آیه 70(

ترجمه:
آنها را بر بسیاری از آفریده های خود برتری 

آشکار دادیم. 

پیام ها: 
  برتری انسان بر سایر آفریده های پروردگار

 اشرف مخلوقات بودن و جانشین خدا بودن انسان در زمین
 توجه به عقل به عنوان تفاوت انسان با سایر آفریده ها

 ضرورت درک فضیلت ها و برتری های کار عقالنی
 استفاده از دیگر مخلوقات توسط انسان با عقالنیت

2.رهنمون
نکوهش فقر

امام علی )ع(: 
پس�رم، از فقر بر تو ترس�انم. پس، از 
آن ب�ه خدا پناه بر، که فقر دین را نقصان 
مي رس�اند و خ�رد را س�رگردان کن�د و 

دشمني پدید آرد. 
)نهج البالغه، ترجمه سیدجعفر شهیدی، 
قصار 319(

پیام ها:
 نکوهش فقر به عنوان پدیده مخرب در جامعه

 توجه به نقش فقر در تخریب دین در جامعه
 اهمیت درک تاثیر فقر در سرگردانی خرد اجتماعی

 ضرورت توجه به چگونگی بروز دشمنی در جامعه فقیر 
 اهمیت فقر به عنوان عامل استعاذه به خداوند

3.راهگشا
مغز غربی

امام خمینی )ره(: 
ب�ه ج�اي ی�ک موج�ود ش�رقی 
اس�المی، یک موجود غرب�ی بر همه 
م�ا تحمیل ش�ده که خودم�ان را گم 
کرده ای�م. به ج�اي مغز ش�رقی، مغز 

غربی نشسته است. 
)صحیفه نور، ج 9، ص 25 و 26(

پیام ها: 
  نکوهش خودباختگی انسان شرقی در مواجهه با غرب

 تحمیلی بودن جریان خودباختگی در شرق
 اهمیت خودشناسی و خودباوری برای انسان شرقی

 لزوم توجه به تسلط مغز غربی بجای مغز شرقی
 ضرورت شناخت ابزارهای خودباختگی و غرب زدگی

4.راهدار
دستان خالی!

مقام معظم رهبری: 
این که ما بگوییم کشور را ثروتمن�د 
می کنیم یعنی تولید ناخالص ملی را باال 
می بریم اما ثروت ها در گوشه اي به نفع 
یک عده انبار شود و عده کثیري هم از 
مردم دس�تشان خالی باشد، ب�ا مکتب 

سیاس�ی ام�ام نمی سازد. 
)1383/03/14(

پیام ها:
 توجه مکتب سیاسی امام به مردم مستضعف و تهی دست
 ضرورت پرهیز از شاخصه های مورد نیاز و پسند ثروتمندان

 نکوهش انباشتگی ثروت نزد عده ای خاص
 لزوم جلوگیری از دو قطبی شدن جامعه به ثروتمند و مستمند

 اهمیت بکارگیری مالک های تشخیص دهنده فقر و غنی در توسعه

5.راهبر

پسران الف زن!

سه تا پسر در باره پدرهایشان الف مي زدند. 
اولي گفت: پدر من سریع ترین دونده است. اون مي تونه یک تیر 
رو با تیرکمون پرتاب کنه و بعد از شروع به دویدن، از تیر جلو بزنه. 
دومي گفت: تو به این مي گي س�رعت؟ پدر من شکارچیه. اون 

شلیک مي کنه و زودتر از گلوله به شکار مي-رسه. 
س�ومي سرش�و تکون داد و گفت: ش�ما دو تا هیچي راجع به 
سریع بودن نمي دونید. پدر من کارمند یک اداره دولتي است. اون 

کارشو ساعت 4:30 تعطیل مي کنه و ساعت 3:45 تو خونه است!

پیام ها:
 به تاخیر در ورود و تعجیل در خروج کارمندان از ادارات دولتی 

 نهادینه شدن وجدان کاری از طریق خانواده در فرزندان
 پایین بودن بهره وری کار در ادارات دولتی

 وجود خرده فرهنگ های مخرب پیرامون کار در ادارات دولتی
 ضرورت آسیب شناسی منابع انسانی در سازمان ها

11.راهوبیراه

الف توسعه!
عاقبت زنجیر ما را چون کالف
بافت محکم این عمو زنجیرباف
بافت محکم این عمو زنجیرباف
بعد از آن افکند پشت کوه قاف
بره ها! فکری برای خود کنید 

چون شبان و گرگ کردند ائتالف
اینک این ماییم نعشی نیمه جان

کرکسان گرد سر ما در طواف
ما ضعیفان تا چه مرداری کنیم
پهلوانان را که اینجا رفت ناف
آن یکی صد فخر دارد بر کاله
گر چه بی شلوار شد روز مصاف

آن یکی دیگر به آواز بلند 
حرف حق را گفت، اما در لحاف
آن یکی دیگر به صد مردانگی

می کند تا صبح، عین و شین و قاف
الغرض مثل برنج تازه دم

در چلو صاف کسان گشتیم صاف
جهد مردان عمل کاری نکرد 

مرحبا بر همت مردان الف
راهی محمد کاظم کاظمی

9.نوراهه

واژگان توسعه
برنامه ریزی راهبردی، برنامه ریزی جامع، برنامه ریزی 

 Strategic planning استراتژیک
برنامه ری�زی در مورد  هدف های بلندمدت س�ازمان و انتخاب 
فعالیت ه�ای الزم جه�ت تحق�ق آنه�ا. در برنامه-ری�زی جام�ع، 
اولویت ه�ا و همچنی�ن اقدام ه�ای اصل�ی و کلیدی ب�رای نیل به  
هدف ه�ای س�ازمان، تعیی�ن می ش�وند. ویژگی ه�ای عم�ده این 
برنامه ری�زی جامع عبارتن�د از: منعکس ک�ردن ارزش های حاکم 
بر جامعه، توجه به س�ئوال-های اصلی و اساس�ی سازمان )مانند 
برنامه ه�ای فعلی و آتی س�ازمان، جهت گیری های آینده، امکانات 
موجود و آت�ی(، تعیین چارچوبی برای برنامه ریزی و تصمیم گیری 
مدیریت، دید درازمدت و توجه به افق های دورتر س�ازمان، ایجاد 
پیوس�تگی و انسجام در عملیات و اقدام های سازمان در دوره های 
زمان�ی طوالنی و فراگیری برنامه-های عملیاتی س�ازمان و جهت 

بخشی به آنان. 
فرهنگ واژگان نظام فني و اجرایي کشور
سازمان مدیریت و برنامه ریزي کشور، 1383 

6.راهگستر

شعار هفته )12(

با نگارش جمالت زیبا و احیانا مقدس موس�وم به برنامه های پنج 
ساله توسعه، تاکنون مشکالت زندگی مردم حل نشده است. با شستن 
چشم ها، صورت و دست و پاها هم نمی توان طور دیگر دیگر نگاه کرد! 
باید غسل برنامه ریزی واقع گرایانه کرد و  اندیشه ها را از جهل، غفلت 
و گم راهی شست! باید بساط زبان بازی ها و بازی های برنامه ای را جمع 

کرد و دوران نوین برنامه سازی را در ایران اسالمی آغاز نمود.

8.رهنمود

اخبار توسعه
 شهال کاظمی پور: سازمان برنامه را باید از دولت مستقل کرد

من زمانی که خودم دانشجو بودم برنامه پنجم عمرانی دولت قبل 
از انقالب تدوین ش�ده بود و من یکی از دانشجویانی بودم که ارزیابی 
عملکرد برنامه های عمرانی رژیم گذشته و به خصوص برنامه پنجم را بر 
عهده داشتم. بعد از انقالب هم با توجه به سبقه کاری که داشتم برنامه 
های توسعه اول، دوم، سوم و حتی ششم را  پیش از انتشار مطالعه کردم 

و تقریبا می شود گفت که من در این برنامه ها هیچ تفاوتی نمی بینم، 

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- زیرس�اخت فکری ای�ن راه نامه، براس�اس مباحث نظری و 

عملی جنبش نرم افزاری و نهضت تولید علم طراحی شده است. 
3- 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. 
4- 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. 
5- 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 1397 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. 
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 لجستیک فکری و پشتیبانی محتوایی راه توسعه 

ایران اسالمی، نقل مطالب بدون ذکر ماخذ نیز آزاد است. 
8- 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. 
9- راهیان گرامی در صورت تمایل می توانند نسخه PDF راه 
نامه را یکش�نبه شب ها )از ساعت 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 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.
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 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
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

توسعه مشکالت!

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

یکم: در ش�ش شماره گذش�ته به تبیین علل و آثار تعدادی از 
مش�کالت زندگی مردم ش�امل آلودگی هوا، رشو خواری، کودکان 
کار، فساد اداری، فقر و فرار مغزها پرداختیم. اکنون این مشکالت 

را در برنامه های توسعه اول تا ششم پیگیری می کنیم.
دوم: واژه »آلودگی هوا«، هش�ت بار در برنامه های توسعه پنج 
س�اله اول تا شش�م آمده اس�ت که همواره به تالش برای کاهش 

آلودگی هوا اشاره دارد.
سوم: واژه »کودکان«، هشت بار در برنامه های توسعه پنج ساله 
اول تا شش�م آمده اس�ت که در دو مورد به آس�یب های اجتماعی 

کودکان و نه کودکان کار اشاره دارد.
چهارم: واژه »فقر«، بیس�ت و دو بار در برنامه های توسعه پنج 
س�اله اول تا شش�م آمده اس�ت همواره به ضرورت فقرزدایی در 

جامعه اشاره دارد.
پنجم: واژه »رش�وه خواری«، »فساد اداری« و »فرار مغزها« در 

هیچ یک از برنامه های توسعه پنج ساله قید نشده است.
ششم: بر طبق برنامه های توس�عه اول تا ششم، همواره آلودگی 
هوا، رش�و خواری، کودکان کار، فس�اد اداری، فقر و فرار مغزها بطور 
مس�تقیم یا غیرمس�تقیم در دس�تور کار دولت ها قرار داشته است. 
تداوم این مشکالت در زندگی مردم در حال حاضر نشانه ناکافی بودن 

یا ناکارآمدی برنامه های حل این مشکالت در زندگی مردم است.
هفتم: تداوم مشکالت در جامعه با وجود برنامه های توسعه در 
کشور به اقدامات انجام شده جنبه شعارگونه داده است. گویی بنا 
نیس�ت این مشکالت از زندگی مردم رفع ش�ود یا اراده  و توانایی 

الزم در مسئوالن برای حل مشکالت وجود ندارد. 
هش�تم: داش�تن چندهزار صفحه برنامه برای حل مش�کالت 
آلودگ�ی هوا، رش�و خواری، کودکان کار، فس�اد اداری، فقر و فرار 
مغزها کافی نیس�ت و سردادن شعارهای داغ و انقالبی ولی بی ثمر 

تاکنون نتوانسته است بر مشکالت فایق آید.
نه�م: هزینه های مال�ی و اجتماعی اج�رای برنام�ه نافرجام و 
شعاردادن پیرامون حل مشکالت خود مشکلی دیگر است که باید 

برای آنها جداگانه گریست. 
ده�م: ای کاش برنامه ها و ش�عارهای ناکارآم�د قبل از اجرا به 
جای تلقی های من عندی، روش های س�لیقه ای، نظرس�نجی های 
ب�ا جامعه آماری عم�ه و خاله و مادرب�زرگ و ...، م�ورد ارزیابی و 
راس�تی آزمایی ق�رار بگیرن�د. ای کاش بتوانیم بازی ه�ای زبانی و 
زبان بازی برنامه ای و ش�عارگونه را از زبان حقیقی برنامه سازی های 

توسعه بازشناسیم!
یازدهم: تقس�یم کار مل�ی در برنامه ریزی پیرام�ون مبارزه با 
آس�یب های اجتماعی و حل مشکالت زندگی مردم، خود به شدت 
نیازمند آسیب شناس�ی اس�ت. بررسی های گذش�ته نگر موید این 
حقیقت اس�ت که گفتمان س�ازندگی، اصالحات سیاس�ی، عدالت 
و مه�رورزی و اعت�دال برای حل مش�کالت زندگی م�ردم برنامه 

مشخص و کارآمدی ندارند!
دوازدهم: تقس�یم کار مل�ی در برنامه ری�زی پیرامون در حل 
مشکالت زندگی مردم، خود دارای مشکالت متعددی است که حل 
مشکالت زندگی مردم را همچون کالفی سردرگم با مشکل مواجه 
ساخته اس�ت. بند دوازدهم این نوش�تار پر از مشکل و مشکالت 

است. در این راه نامه به دنبال تبیین و رفع این مشکالتیم! 
راه یاب حل مشکالت 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. 
ب�ه  را  راه نام�ه  از  ش�ماره  ای�ن  دس�ت اندکاران  تالش ه�ای   -2
اه�دا  اس�المی  ای�ران  کارآفرین�ان  یعن�ی  توس�عه   راهی�ان خ�الق 

می نماییم. 
3- نظرات تخصصی و پیش�نهادات س�ازنده راهی�ان گرامی آقای 

کیانوش نصر اصفهانی رسید. از این عزیز 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- ش�ماره بعدی راه نامه را در روز دوش�نبه م�ورخ 1397/04/25 

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 محمد آتش�ی از تهران: مقوله توس��عه از جمله اموری است 
که بصورت جدی در تقس��یم کار ملی کمتر مورد توجه قرار گرفته است. 
بصورت دوره ای هر پنج س��ال یکبار مطرح و س��پس از ذهن ها می رود. به 
نظر می رسد با وجود گفتمان مستمر بتوان به درک صورت مساله آن نائل 
شد. البته در این میان دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی در تبیین موضوع 

دارای نقش مهمی هستند. 

نقش آمریکا 
در برنامه های عمرانی ایران 

در عصر پهلوی

مصرف زدگی و زندگی انسان معاصر
13.بیراهه 12.کژراهه

17.رهپویان

12

یکی از جریان های موثر بر روی میزان مصرف گرایی رسانه های جمعی 
هستند. زیرا تبلیغات در رسانه ها به صورت ناهوشیارانه و گاهی هوشیارانه و 
عامدانه، فرهنگ مصرف گرایی را تبلیغ می کنند و افراد را به مصرف بیشتر و 

بیشتر تشویق می کنند

راهی زهرا سعیدی 

تاریخچه برنامه توسعه ایران 
اولی�ن اقدام عملی در خصوص تأس�یس 
س�ازمان برنامه ری�زی و تدوی�ن برنامه های 
توس�عه ایران به س�ال 1327 ب�از می گردد. 
تالش های اولیه در این زمینه مربوط به دوره 
رضا ش�اه و تش�کیل ش�ورایی تحت عنوان 

شورای اقتصاد در سال 1316 می باشد. 
ب�ر ای�ن اس�اس ش�ورای مذک�ور جهت 
آغاز فعالیت خود، موظ�ف به تهیه برنامه ای 
7 س�اله در زمین�ه کش�اورزی گردی�د؛ اما 
ای�ن موضوع بن�ا به دالی�ل و مش�کالتی تا 
 س�ال 1323 مس�کوت ماند و عم�ال به اجرا 

در نیامد. 
در س�ال 1323، ش�ورای اقتصاد مجددا 
تش�کیل می ش�ود و تصمیمات�ی را در رابطه 
با مس�ائل اقتص�ادی از جمله بهب�ود زندگی 
اقتص�ادی م�ردم، بهب�ود تولی�د و... اتخاذ 
می کند. ام�ا برنامه و تدابی�ر اتخاذی مذکور 
نیز با شکست مواجه شده و کار برنامه ریزی 
به س�ال 1325 موکول می گردد. در این سال 
برای اولین بار برنامه ای اقتصادی توسط یک 
شرکت مشاور خارجی با نام موریسن نودسن 
جهت پیش بین�ی تدابیر و اقدام�ات الزم به 
منظور دریافت وام از بانک بین المللی توسعه 
و ترمیم تهی�ه می ش�ود و کار برنامه ریزی و 
تنظیم آن به کمک ش�خصی به نام مش�رف 

نفیسی آغاز می گردد. 
هر چند در نهایت وجود برخی مشکالت 
مان�ع از اجرای�ی ش�دن برنامه های ش�رکت 
موریس�ن می گردد؛ ام�ا برنامه ای نی�ز با نام 
برنامه توس�عه و عمران ایران تهیه می ش�ود 
ک�ه بعده�ا مقدمه تش�کیل س�ازمان برنامه 

می گردد. 
همچنین در 1325، برای اولین بار هیأتی 
تحت عن�وان هی�ات عالی برنامه، تش�کیل 
می ش�ود و دو اقدام اساسی را در دستور کار 
خود ق�رار می دهد که یک�ی از این اقدامات 
معط�وف ب�ه تهی�ه برنامه 7 س�اله توس�عه 
اقتصادی بود. این برنامه به صورت الیحه در 
س�ال 1327 تقدیم مجلس شده و در نهایت 
در بهمن همان س�ال به عن�وان اولین برنامه 
توس�عه ایران به تصویب می رس�د. متعاقب 
ای�ن تحوالت، دفتری با ن�ام دفتر کل برنامه 
نی�ز تش�کیل می گردد ک�ه بعدها س�ازمان 
موقت برنامه ریزی نام می گیرد؛ اما پیشنهاد 
تش�کل نهای�ی تأس�یس س�ازمان برنامه و 
نهادهای مرتبط با آن در برنامه مذکور مطرح 

می گردد. 

طی این پیش�نهادات تأکید می ش�ود که 
س�ازمان مس�تقلی که تابع تحوالت سیاسی 
نباش�د، برای ابتکار و سرپرستی و نظارت در 

برنامه  ایجاد شود.
 

نفوذ کارشناسان آمریکایی
برنام�ه اول که برنامه ای 7 س�اله بود، به 
دلیل شتاب زدگی و عدم آشنایی برنامه ریزان 
ایرانی با امور برنامه ریزی از موفقیت چندانی 
برخ�وردار نگردید. نقطه عط�ف برنامه ریزی 
ای�ران در س�ال 1334، طی برنام�ه دوم و با 
انتص�اب ابوالحس�ن ابتهاج به عن�وان مدیر 

عامل سازمان اتفاق می افتد. 
در این دوره، نفوذ و حضور کارشناس�ان 
آمریکای�ی نیز در تهیه و تدوین برنامه ایران 

افزایش می یابد. 
البت�ه حضور آمری�کا پیش از ای�ن و به 
برنام�ه اول جه�ت تس�هیل ام�وری چ�ون 
دریاف�ت وام از برخ�ی س�ازمان های جهانی 
باز می گش�ت، اما در برنامه دوم حضور آنان 

شکل متفاوتی می یابد. 
 دلیل حضور آمریکا در برنامه ریزی ایران 
در وهله اول توس�عه ای�ران جهت جلوگیری 
از نفوذ کمونیس�م بود. آمری�کا درصدد بود 
با پیش�برد مس�یر برنامه و سازمان به سبک 
غربی مانع از نفوذ کمونیسم در ایران گردد. 
همزم�ان با پای�ان جنگ جهان�ی دوم و 
ش�کل گیری رقابت میان بلوک سرمایه داری 
ب�ه رهب�ری آمری�کا و جبهه کمونیس�تی با 
محوریت ش�وروی، ایران به دلی�ل موقعیت 
اس�تراتژیک و جغرافیای�ی از اهمیت خاصی 
برخوردار می شود. آمریکا به خوبی واقف بود 
که ش�رایط اقتصادی و یا سیاس�ی نامناسب 
می تواند زمینه و بس�تر مناسبی جهت رشد 

اندیشه های کمونیستی باشد.
 از سویی توسعه ایران به سبک مورد نظر 
آمریکا می توانست باعث جذب این کشور به 
بلوک س�رمایه داری گردد. این اتفاق با روی 
کار آمدن ابتهاج و انتصاب او به عنوان مدیر 
عام�ل س�ازمان تحق�ق می یاب�د. ابتهاج در 
اقدامی اساس�ی مبادرت ب�ه ایجاد یک دفتر 
اقتص�ادی و یک دفتر فنی ب�ا کمک گروهی 
از مشاوران غربی و زیر نظر دانشگاه هاروارد 
ک�رده و اعضای مجلس را متقاعد می کند که 
س�ازمان برنامه بای�د اقتصاددانانی از خارج 

استخدام نماید. 
ب�ر این اس�اس تعداد زیادی کارش�ناس 
وارد کش�ور  ابته�اج  ب�ه دع�وت  خارج�ی 
می ش�وند که بیش�تر آنها آمریکای�ی بودند. 

ابتهاج معتقد به حضور کارشناس�ان خارجی 
بود و میل داشت که کارها را با نظر آنها انجام 
بدهد و خیلی دس�ت باز با آنها رفتار می کرد 
و حال آن که با ایرانی ها خیلی ش�دید عمل 

می کرد. 
وی ک�ه رابطه خوبی با آمریکا داش�ت، با 
پش�توانه کمک های گسترده مالی این کشور 
و بان�ک جهان�ی و درآمد نف�ت، برنامه دوم 
عمرانی پنج ساله کشور )40�35( را طراحی 

می کند. 
او همچنین در جذب و استخدام نیروهای 
خارجی از رئی�س بانک جهانی یوجین بالک 
نیز به�ره زیادی می برد ک�ه -متاثر از روابط 
او ب�ا مقامات ایاالت متح�ده- این امر حاکی 
از رابطه خوب وی با س�ازمان های جهانی نیز 
ب�ود. بنابراین همزمان با اجرای برنامه، تعداد 
زی�ادی مش�اور آمریکایی جه�ت آموزش و 
طراحی الگوی برنامه ریزی وارد کش�ور شده 
و کار مش�اوره و اجرای برنام�ه ایران را آغاز 

می کنند. 
با این ح�ال با آنکه برنام�ه دوم موفق تر 
از برنام�ه اول ب�ود اما، به دلی�ل آنکه منابع 
درآم�د ب�ر مص�ارف کاذب و غیرتولی�دی و 
بوروکراسی هایی که قارچ گونه ایجاد می شد، 
قرار گرفت، نتوانست اهداف پیش بینی شده 

را محقق نماید.
 همی�ن موضوع باعث ش�د ت�ا در برنامه 

س�وم بر توسعه بخش های کش�اورزی تأکید 
بیش�تری گردد. این تأکید با روی کار آمدن 
ج�ان اف کن�دی و فش�ار ب�ر ای�ران جهت 

اصالحات ارضی تشدید می گردد.
 بدی�ن ترتی�ب برنامه س�وم توس�عه در 
شهریور 1341 و با اصالحات مورد نظر آمریکا 

آغاز می شود. 
 برنامه پنج ساله چهارم نیز با بهره گیری 
از نظ�رات کارشناس�ان آمریکایی در س�ال  
1346ب�ه تصویب می رس�د. در ای�ن برنامه، 
الگ�وی خاص�ی از برنامه ری�زی تحت عنوان 
تئ�وری آرت�ور لوئی�س، اقتص�اددان غربی 
مبنای برنامه ریزی ق�رار می گیرد. چارچوب 
الگ�وی برنامه ریزی لوئیس ب�ر اموری چون 
توس�عه بخش خصوصی و بخش صنعت قرار 

داشت. 
برنام�ه پنج�م در س�ال 1352 تصوی�ب 
می ش�ود و با افزایش قیمت نفت و اس�تقالل 
نسبی شاه تا حدی متفاوت از سایر برنامه ها 
تدوی�ن می گ�ردد، این برنام�ه بزرگ ترین و 

پرحجم ترین برنامه در دوره پهلوی بود. 
ب�ه دنبال اج�رای این برنام�ه، واحدهای 
صنعت�ی بزرگ�ی تاس�یس می ش�ود؛ ام�ا به 
دلی�ل نتایج نامطلوب برنامه های پیش�ین از 
جمله افزایش جمعیت، بس�یاری از طرح های 
 ب�زرگ صنعتی و عمرانی با شکس�ت مواجه

 می شود. 

همزمان با پایان جنگ جهانی دوم 
و شکل گیری رقابت میان بلوک سرمایه داری

به رهبری آمریکا و جبهه کمونیستی
با محوریت شوروی، ایران به دلیل موقعیت استراتژیک 

و جغرافیایی از اهمیت خاصی برخوردار می شود


