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مقدمه
پدي�ده مهاج�رت روستا-ش�هري، يك 
پدي�ده اجتماعي اقتصادي اس�ت كه نتيجه 
مجموع�ه اي پيچي�ده از عوام�ل اجتماع�ي 
روان ش�ناختي، اقتصادي و سياس�ي اس�ت. 
فراين�د مهاج�رت ن�ه تنها بر حجم و رش�د 
جمعي�ت يك جامع�ه تأثير مي گ�ذارد، بلكه 
تغييرات�ي قابل مالحظه در س�اخت و توزيع 
جمعيت ايجاد مي كند. مهاجرت هاي روستا-
ش�هري باعث افزايش تعداد مردان جوان در 
شهرهاي بزرگ ش�ده و تعادل نسبت مردان 
و زنان را در دو منطقه ش�هري و روستايي بر 

هم زده است. 
با توجه به اينكه جوانان بيشتر از هر گروه 
س�ني ديگر تن ب�ه مهاج�رت مي دهند، اين 
موضوع در بلندمدت براي جوامع روس�تايي 
حائز اهميت خواهد ب�ود؛ چراكه با مهاجرت 
آن�ان، تولي�د نس�ل در جوام�ع روس�تايي 
كاه�ش مي يابد و به دنب�ال آن جمعيت پويا 
در روس�تاها كاهش مي يابد و توليد محصول 
و اقتصاد رو س�تايي نيز كاس�ته مي ش�ود و 
همچني�ن از نظ�ر اجتماع�ي و فرهنگي نيز 

روستاها دچار ايستايي مي شوند. 

پيامدهاي اقتصادي
عده اي عامل اقتصادي را مهم ترين عامل 
در مهاج�رت هاي روستا-ش�هري مي دانند. 
جوانان روستايي با مشاهده تفاوت درآمدي 
در ش�هر و روس�تا و كمبود درآمدهاي مالي 
خود كه جواب گوي نيازهاي اصلي و ضروري 
آ نها نيس�ت، دس�ت به مهاج�رت مي زنند. 
آنان براي كس�ب درآمد بيش�تر و رس�يدن 
ب�ه آرزوهاي خويش، راه ش�هرها را در پيش 

مي گيرند. 

ش�غل هاي  ب�ا  ش�هرها  در  مهاج�ران 
واس�طه گري ي�ا خدمات�ي و دست فروش�ي 
مي توانند به درآمدي چند برابر روستا دست 
پيدا كنند و از كارهاي سخت و طاقت فرساي 
كش�اورزي نيز آس�وده ش�وند. بدون ترديد 
و  روس�تا  و  ش�هر  درآم�دي  اختالف�ات 
موقعيت هاي شغلي و كاري فراوان در شهرها 
يكي از داليل عمده مهاجرت جوانان اس�ت؛ 
اما اين عامل مؤثر در مهاجرت پيامدهايي در 
مبدأ و مقصد برجاي مي گذارد. آثار اقتصادي 
مثب�ت آن در نواح�ي روس�تايي بيش�تر از 
ش�هرها خواهد بود و پيامدهاي منفي آن در 
شهرها بيشتر بروز مي  كند. بررسي ها نشان 
مي دهد جوانان مهاج�ر اكثرا از مهاجرت به 
شهرها راضي هستند و زندگي آن ها از لحاظ 
اقتصادي بهبود يافته اس�ت، در ضمن آنها با 
حواله كردن پول به روس�تا ن�زد پدر و مادر 
خوي�ش، باعث بهب�ود وضعي�ت زندگي آنها 
و تقوي�ت بنيه مالي خانواده خود در روس�تا 

مي شوند. 

پيامدهاي اجتماعي
يكي از تفاوت هاي محيط ش�هري نسبت 
ب�ه محيط روس�تايي، اختالف زي�اد خدمات 
ش�هري مانن�د بهداش�ت، درم�ان، آموزش 
و تأسيس�اتي مانن�د آب، ب�رق، گاز، مراك�ز 
تفريح�ي و غي�ره مي باش�د. بديهي اس�ت 
روند مهاجرت ها روس�تا  شهري عمدتا تحت 
تأثير امكانات زيس�تي و رفاهي در روستاها 
و جاذبه ه�اي اجتماعي  فرهنگي و اقتصادي 
شهرها مي باشد و در مواردي سياست گذاري 

هاي نادرست آن را تشديد مي كند. 
وقت�ي جوان روس�تايي به ش�هر مي آيد 
در اثر هم نش�يني و رفت آمد با ش�هروندان 
آگاه�ي او افزايش يافته و ج�وان از حقوق و 
مطالبات خود آگاه شده و همين آگاهي منجر 

ب�ه بي اعتمادي و ع�دم پاي بندي به تعهدات 
ش�هروندي و حت�ي در م�واردي خرابكاري 
شده است. از طرف ديگر با جدا شدن جوان 
از خان�واده، حامي خود كه والدين باش�ند را 
از دس�ت می دهد و با توجه ب�ه عدم نظارت 
والدي�ن بر اعمال او و كاه�ش اقتدار والدين 
ج�وان، پيامدهاي حاد اجتماعي بروز خواهد 
كرد. همچني�ن با وجود خ�رده فرهنگ هاي 
متفاوت در داخل اجتماعات ش�هري و ضعف 
اعتقادات و كنترل هاي غير رسمي، انحرافات 

اجتماعي افزايش خواهد يافت. 
بررس�ي ها نش�ان مي دهد كه پيامدهاي 
اجتماعي  فرهنگي مهاجرت بس�يار بيش�تر 
خواه�د ب�ود و داراي دو بعد مثب�ت و منفي 
اس�ت. مهم تري�ن پيام�د مثب�ت مهاج�رت 
و  در س�هولت  مي ت�وان  را  روستا-ش�هري 
آس�ايش در زندگ�ي، دسترس�ي بهت�ر ب�ه 
وضعي�ت بهداش�تي، بهبود ع�ادات غذايي، 
گذران اوقات فراغ�ت و اميد به زندگي بيان 
كرد. جوانان روستا در پي يافتن زندگي بهتر 
مهاجرت از روستا به شهر را آغاز مي كنند و 
تحرك اجتماعي باعث باال بردن ظرفيت هاي 
گوناگون اجتماعي در ميان آنها خواهد شد. 

جوانان با فرار از هنجارهاي سنتي موجود 
در روستا مي خواهند كه به استقالل فردي و 
آزادي انتخ�اب برس�ند و از تنهايي و انزواي 
اجتماع�ي در محيط هاي روس�تايي همراه با 
كار فيزيكي سخت و مداوم نجات پيدا كنند 
و جه�ت يافت�ن منزل�ت اجتماعي و كس�ب 
احترام و تفريحات محرك، شهرها را انتخاب 
مي كنن�د؛ ام�ا تحقيقات نش�ان مي دهد اين 
نوع مهاجرت ها پيامدهاي منفي اجتماعي را 
نيز براي جوانان و ش�هرها ب�ه همراه خواهد 
داشت؛ از جمله مي توان به فقدان يكپارچگي 
اجتماعي و گسترش ناهنجاري هاي اجتماعي 

در شهرها اشاره كرد. 

مهاجرت جوانان از روستا به شهر، باعث 
برهم خوردن س�اختار جمعيتي در ش�هرها 
و روس�تاها ش�ده و تركيب س�ني و جنسي 
جمعي�ت را از تع�ادل خارج كرده اس�ت، از 
سويي ديگر سالخورده سازي روستاها باعث 
ش�ده كه امكان ازدواج دختران در روستا از 

بين برود. 

پيامدهاي فرهنگي
اي�ن نظري�ه، مهاجرت را ب�ه عنوان يك 
تطبي�ق اجتماع�ي در پاس�خ ب�ه نيازه�اي 
اجتماعي، اقتصادی تحوالت فرهنگی جريان 
تغييرات جمعيتي ناش�ي و در س�طح ملي و 
محلی پديد می آيد، می داند. نارس�ايي هاي 
موجود در نظام آموزش�ي روستايي از جمله 
عوامل مؤثر در تش�ويق و آن�ان به مهاجرت 
به شهرها اس�ت. تحصيالت جوان روستايي 
ني�ز خ�ود از جمله عوام�ل فرهنگ�ي مؤثر 
افزاي�ش فاصل�ه  در مهاج�رت مي باش�د و 
فرهنگي بين ش�هر و روستا بر نرخ مهاجرت 

مي افزايد. 
از پيامده�اي فرهنگي منف�ي مهاجرت 
مي توان چنين بيان نمود كه در اثر مهاجرت 
جوانان، نقش خانواده در انتقال مباني ارزشي 
و ديني و ملي ب�ه فرزندان كاهش می يابد و 
جامع�ه انتقال وظايف تربيتي را بر عهده مي 
گيرد و با توجه به اينكه هويت فردي در مرد 
و زن جوان هنوز ش�كل نگرفته است، زمينه 
ها و بستر تعارضات و نيز نفوذ فرهنگ بيگانه 
به هويت ديني و ملي جوانان ايجاد شده و در 
صورت ضعف بنيادهاي مذهبي جواني و عدم 
شكل گيري هويت فردي تأثيرپذيري جوان، 
الگوه�اي ضد فرهنگ و ديني تقويت ش�ده 
و اي�ن مرحله آغازين گس�ترش مش�كالت 
اخالق�ي، فس�اد و بي بندوباري و فحش�ا در 

شهرها و جوانان خواهد بود. 

زندگی انسان ها

قرآن كريم: 
و من احياها فكانما احيا الناس جميعا. 
)سوره مائده، آيه 32(

ترجمه:
هر ك�ه انس�انی را زنده كن�د گويا همه 

مردم را زنده كرده است. 

پيام ها: 
 اهميت زنده بودن و زندگی يك انسان

 برابری حيات يك انسان با زندگی همه انسان ها
 اهميت تالش برای رفع مشكالت زندگی مردم

ب�ر  جامع�ه  و  ف�رد  ش�بكه ای  و  متقاب�ل  تاثيرگ�ذاری   
يكديگر

 اهميت تفكر شبكه ای يكی برای همه و همه برای يكی

2.رهنمون
شایسته ساالری

امام علی )ع(: 
كار مردم جز به شايستگي زمام داران 

سامان نمي يابد. 
)نهج البالغه، ترجمه سيدجعفر شهيدی، 
خ 216، 248(

پيام ها:
 ساماندهی اداره امور جامعه با شايستگی زمام داران

 تاثير شايستگی زمام داران در زندگی مادی و معنوی مردم
 اهميت شايسته ساالری در انتخاب زمام داران

 شموليت شايستگی بر جنبه های علمی و عملی
 توج�ه ب�ه توانمندی ه�ای مديريت�ی به عنوان شايس�تگی 

زمام داران

3.راهگشا
ما هستیم!

امام خمينی )ره(: 
بايد به خودمان اثبات كنيم كه ما 
هم آدميم، كه ما هس�تيم در دنيا، كه 
ش�رق هم يك جايی اس�ت، همه اش 

غربی نيست. 
)صحيفه نور، ج 11، ص 193(

پيام ها: 
  ضرورت خودباوری در دنيای معاصر

 توجه به خودباوری با جنبه های ايجابی و اثباتی
 نكوهش غرب گرايی و غرب زدگی در اداره امور جامعه

 لزوم توجه به رويارويی شرق و غرب 
 اهميت اثبات توانمندی های شرق در اداره امور جهان

4.راهدار
فهم موقعیت ها

مقام معظم رهبری: 
خيلی از ملت ها در مواقع حساس، 
حساس�يت موقع را نفهميدند. چون 
نفهميدند، حوادث بر سر آنها بار شد، 
از روي آنها عبور كرد و غافل ماندند 

و لگدمال حوادث شدند. 
)1387/11/28( 

پيام ها:
  ضرورت فهم موقعيت های حساس توسط ملت ها

 تاثير موقعيت های حساس بر سرنوشت ملت ها
 بروز آثار زيان بار اجتماعی در عدم درك موقعيت های حساس

 لزوم پرهيز از غفلت و موقعيت شناسی توسط ملت ها
 اهميت پيگيری بروز غفلت و نافهمی موقعيت های حساس

5.راهبر

پرسش کارمند!

مردي به رئيس�ش تلفن مي زند اما همس�ر رئيس گوشي را بر 
مي دارد. 

همس�ر رئيس مي گويد: متأس�فم، او هفته گذش�ته فوت كرد. 
روز بع�د مرد دوباره به رئيس زنگ مي زند و همس�ر رئيس پاس�خ 

مي دهد: به شما گفتم، او هفته گذشته فوت كرده است.
 ب�از هم روز بعد، مرد به رئي�س زنگ مي زند و مي خواهد كه با 
رئيس صحبت كند. همسر رئيس عصباني مي شود و فرياد مي زند: 
قبال دو بار به شما گفتم، شوهرم، رئيس تو، هفته گذشته مرد. چرا 

دوباره تماس مي گيري؟
مرد پاس�خ مي دهد: من فقط دوس�ت دارم پاس�خ پرسشم را 

بشنوم. 

پيام ها:
 وجود روابط ارباب و رعيتی در ادارات

 توجه به افت سرمايه های انسانی در سازمان ها 
 وجود احيانا توقعات نابجا در كارمندان در ادارات

 ضرورت كاهش روابط ظلم آلود رئيس و مرئوس
 وجود خرده فرهنگ های مخرب مديريتی در ادارات

11.راهوبیراه

یاست! میز ر
امان از ميز و از برق سه فازش/امان از قصه دور و درازش

تا هستی اين ورش نقشش نداری/نشستی اون ورش می گيری گازش
نكش ای دوست ناز ميز و دفتر/پشيمون گشته هر كه كرده نازش

به جونش بسته بوده ميز، اما/به اسم ديگری كرده جوازش
فالنی لقمه ولمی گرفته/می ترسم گير كنه پشت مالزش

تا ديروز بود همساز خاليق/عوض گشته چرا امروز سازش
گمونم ترمزش تا ته بريده/نشسته پشت ميز بگرفته گازش

چه او كشكی است او كشك رياست/كه اشك آور شده آب پيازش
يكی عمری كنار ميز بوده/شده ميز زبون بسته جهازش
يكی مانده كه يار خلق باشه/يكی هم در هوای امتيازش

تا ديده آش مفت و قاشق مفت/دهانش وا شده بيش از نيازش
رئيس دفترش كرده فت الفور/پسر دايی دزد و حقه بازش

كشيده پيش خود تا حد امكان/خروس و كفتر و گنجشك و غازش
موبايلش هشته رو رنگ دی دام دام/شده مست از صدای دلنوازش
نمی دونوم چه سری داره اين ميز/خدايا فاش كن بر خلق رازش

چو در فكر نياز مردمان نيست/تو كوته كن خدا عمر درازش
و آنالین راهی سر

9.نوراهه

واژگان توسعه
 model Planning مدل برنامه ریزی

مدلی رياضی )نظير مدل داده ها–ستانده ها يا مدل برنامه ريزی 
كالن( كه به منظور نشان دادن صوری و بيان كمی ويژگی های عمده 
س�اخت اقتصادی يك كش�ور خاص، طراحی می ش�ود. مدل های 
برنامه ريزی، اس�اس كمی و تحليلی اغلب برنامه های توس�عه ملی 

و منطقه ای را فراهم می سازند. 
 Scenario )سناریو )گزینه

نماي�ش حوادث يا پديده ها به صورت منظم )سلس�له مراتب( 
و تحلي�ل روابط عل�ت و معلولی آن پديده ها به ط�وری كه بتوان 
ويژگی ه�ا و خصوصيات اجتماع�ی يك تحول معي�ن را بر مبنای 
تعدادی فرضيات از پيش س�اخته شده باز شناخت. يكی از شقوق 
ممكن عمل در برنامه ريزی معمول اس�ت كه ابتدا شقوق مختلفی 
برای عمل پيش�نهاد می شود و سپس اين ش�قوق مورد ارزيابی و 

نقد قرار گرفته و يكی از آنها انتخاب می شود. 
فرهنگ واژگان نظام فني و اجرايي كشور
سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور، 1383 

6.راهگستر

شعار هفته )13(

هي�چ كاری در دنيا دش�وارتر از تعيين اهداف برای سيس�تم 
انس�انی و اجتماعی نيست در حالی كه در ايران به آسانی خوردن 
يك ليوان آب، اهداف جامعه را تعيين كرده اند بدون آنكه بخواهند 
آن اهداف را محقق كنند. بازی های زبانی، زبان مجازی و شيوه های 
سنتی و خطی در قالب صدها جلد مستندات و پيوست ها می تواند 

عامل گم راهی در برنامه ريزی توسعه باشد. 

8.رهنمود

اخبار توسعه
 فرشاد مومنی: تغييرات متناسب در حوزه فرهنگ و 

اجتماع ضروری است
م�ا دچ�ار عارضه كوته نگری يعن�ی ترجيح نظام وار مس�ائل و 

مالحظات كوتاه مدت به بلندمدت هستيم. 
او می گوي�د در دولت ه�ای رانت�ی علت العل�ل گرفتاری ه�ا، 
كوته نگری در تصميمات و اعتنای حداقل به مالحظات كارشناسی 

است. 

14.رهآورد

شناسنامه

1- اين راه نامه بر طبق اصل هشتم )امر به معروف و نهي از منكر(، 
مقدمه و اصل س�وم قانون اساسی جمهوری اس�المی ايران )نظارت 
همگانی و مشاركت های اجتماعی در اداره امور كشور(، اعالميه مجمع 
عمومی س�ازمان ملل متحد در س�ال 1986 )حق مردم بر توسعه( و 

قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطالعات منتشر گرديده است. 
2- زيرس�اخت فكری اي�ن راه نامه، براس�اس مباحث نظری و 

عملی جنبش نرم افزاری و نهضت توليد علم طراحی شده است. 
3- محتوای علمی، آموزشی و اجتماعی راه نامه از سوی مركز 
مطالعات راه بردی سياست روز )وابس�ته به روزنامه سياست روز( 

تهيه و ارائه گرديده است. 
4- گفتمان اجتماعی راه توسعه را كاری خودجوش، تميز و نمونه آشكار 
آتش به اختيار در باالترين سطح برنامه ريزی كشور می دانيم. معتقديم بدون 

حل مشكالت زندگی مردم بحث پيرامون توسعه معنی ندارد. 
5- تعريف قراردادی توسعه در اين راه نامه عبارت از برنامه ميان مدت 
و بلندمدت برای حل مش�كالت و ارتقاء كيفيت مادی و معنوی زندگی 
مردم در سال 1397 و در كشور جمهوری اسالمی ايران است كه با واژگان 
پيش�رفت، كمال، ترقی، سعادت، خوش�بختی، تعالی، عمران، آبادانی، 

نوسازی و تكامل )بجز مباحث توسعه پايدار( دارای مناقشه نيست. 
6- بسيار شايسته اس�ت كه راهيان گرامی برای كمك به گفتمان 
اجتماعی راه توسعه، اين راه نامه را برای استفاده ديگران در تابلوی اعالنات 

محل كار، مراكز آموزشی، پژوهشی و فرهنگی خود نصب نمايند. 
7- به منظور لجستيك فكری و پشتيبانی محتوايی راه توسعه 

ايران اسالمی، نقل مطالب بدون ذكر ماخذ نيز آزاد است. 
8- در صورت تمايل مراكز آموزش�ی، پژوهش�ی و فرهنگی يا 
نذر و وقف علمی و پژوهشی، فايل راه نامه )با نام و لوگوی متقاضی( 

بصورت رايگان برای چاپ و نشر گسترده آماده تحويل است. 
9- راهيان گرامی در صورت تمايل می توانند نسخه PDF راه 
نامه را يكش�نبه شب ها )از ساعت 22 به بعد( از قسمت پيشخوان 

www. siasatrooz. ir دريافت نمايند. 

10.راهشناسی

فراخوان اجتماعی ره پویان فرزند زمانه

مقدمه: 
گفتمان اجتماعی راه توس�عه برای حل مشكالت زندگی مردم نيازمند 
جريان فعال و همگانی برای بسيج همه توانمندی خرد جمعی جامعه است 
كه تاكنون از س�وی دس�ت اندركاران برنامه ريزی توسعه و حل مشكالت 
زندگی مردم به نحو شايس�ته مورد استفاده قرار نگرفته است. برنامه های 
پنج س�اله توس�عه و برنامه های س�االنه در ايران، هيچگاه دارای گفتمان 
اجتماعی نبوده اس�ت. از اين رو همواره زينت بخش قفسه های كتابخانه ها 
و كش�وی ميز مدي�ران بوده اس�ت. بدون گفتم�ان اجتماع�ی، جامعه در 
ب�اره چرايی ع�دم تحقق اه�داف برنامه ها، پرسش�ی ن�دارد و برنامه ها و 
دست اندركاران آن هم پاسخگو نيس�تند. اين روند تاكنون حل مشكالت 
زندگی مردم را از برنامه ای به برنامه ديگر و حجم وس�يعی از مش�كالت را 
به آينده حواله داده اس�ت. مش�كالت متعدد زندگی مردم و ضرورت حل 
آنها، فرصتی برای مقصريابی برايمان باقی نگذارده است! نحوه برنامه ريزی 
در برنامه های پنج س�اله توس�عه و برنامه های س�االنه، شكاف عميقی بين 
وضع مطلوب و مورد انتظار و وضع موجود ايجاد كرده اس�ت كه بايد از آن 
عبور كنيم. رسالت تاريخی ره پويان فرزندان زمانه، هم افزايی و همكاری 
برای عبور از ش�كافی است كه خواسته يا ناخواسته وارث آنيم است. برای 
حمله ش�كاف بايد مهيا ش�د و از تمامی ظرفيت های انقالب اس�المی و نه 

در قالب ش�عارهای توخالی و زبان بازی های مرس�وم بهره مند شد. تاريخ 
گواهی خواهد داد كه فرزندان ش�جاع اس�الم و انقالب در زمانی كه كشور 
از هر س�و تحت فش�ار ابرقدرت ها، دش�منان خارجی و دسيسه های آنان 
اس�ت، چگونه لباس رزم در درون جامعه خود را به تن كرده اس�ت و قصد 
تكرار 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 كشور دارد.

گرایش های تخصصی فراخوان
گرايش های تخصص�ی اين فراخوان اجتماعی ش�امل مديريتی، ادبی، 
فرهنگی، هنری، سياس�ی، مطبوعاتی، رس�انه های ديجيتال، سازمان های 

مردم نهاد، نخبگان، اقشار اجتماعی و بين المللی است.
1- ره پويان مديريتی فرزند زمانه: مدعوين ش�امل اعضای تقسيم كار 
ملی در برنامه های توسعه پنج ساله و برنامه های ساالنه كه عبارتند از دفتر 
مقام معظم رهبری، دولت جمهوری اسالمی ايران، مجلس شورای اسالمی، 
قوه قضاييه، شورای نگهبان قانون اساسی، مجمع تشخيص مصلحت نظام 

و نهادهای نظارتی 
- كاروي�ژه اختصاص�ی: پاس�خگويی نس�بت ب�ه اه�داف، وظاي�ف و 
ماموريت ه�ای قانونی پيرامون برنامه های پنج س�اله توس�عه و برنامه های 

ساالنه و حل مشكالت زندگی مردم
2- ره پويان ادبی فرزند زمانه: مدعوين شامل شعرا، اديبان و نويسندگان 

- كاروي�ژه اختصاصی: توليد ش�عر، متون ادبی، داس�تان كوتاه، طنز، 
خاطره و رمان پيرامون برنامه های پنج س�اله توس�عه و برنامه های ساالنه 

و حل مشكالت زندگی مردم
3- ره پوي�ان فرهنگ�ی فرزن�د زمانه: مدعوين ش�امل نويس�ندگان، 

محققان و اهالی فرهنگ
- كارويژه اختصاصی: توليد مقاله، پژوهش، پايان نامه، كتاب، نش�ريه 
و س�اير محصوالت و آثار فرهنگی پيرامون برنامه های پنج س�اله توسعه و 

برنامه های ساالنه و حل مشكالت زندگی مردم
4- ره پويان هنری فرزند زمانه: مدعوين شامل هنرمندان

- كاروي�ژه اختصاصی: توليد نقاش�ی، طراحی، نمايش�نامه، فيلمنامه، 
فيل�م كوتاه، عك�س، كاريكات�ور، صنايع دس�تی، خوشنويس�ی، تراكت، 
بروش�ور، پوستر، نماهنگ، موسيقی، ترانه، انيميشن، فيلم مستند و ساير 
محصوالت و آثار هنری پيرامون برنامه های پنج س�اله توسعه و برنامه های 

ساالنه و حل مشكالت زندگی مردم
5- ره پويان سياسی فرزند زمانه: مدعوين شامل احزاب، انجمن ها، جامعه ها، 

خانه ها، سازمان ها، مجمع ها، جمعيت ها، كانون ها و شخصيت های سياسی
- كاروي�ژه اختصاص�ی: اعالم مواض�ع پيرامون برنامه های پنج س�اله 

توسعه و برنامه های ساالنه و حل مشكالت زندگی مردم
6- ره پويان مطبوعاتی فرزند زمانه: مدعوين ش�امل مديران مسئول، 
مدي�ران اجراي�ی، س�ردبيران، دبيران س�رويس 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 نشريات دانشجويی 
- كارويژه اختصاصی: توليد يادداشت، خبر، گزارش، گفت وگو و مقاله پيرامون 

برنامه های پنج ساله توسعه و برنامه های ساالنه و حل مشكالت زندگی مردم
7- ره پوي�ان رس�انه های ديجيت�ال فرزن�د زمان�ه مدعوي�ن ش�امل 
خبرگزاری ها، س�ايت ها، كانال ها، گروه ها، ش�بكه های اجتماعی، وبالگ ها 

و صفحات شخصی 
- كارويژه اختصاصی: توليد يادداش�ت، خبر، گزارش، گفت وگو و مقاله 
پيرامون برنامه های پنج س�اله توس�عه و برنامه های ساالنه و حل مشكالت 

زندگی مردم
8- ره پويان سمن فرزند زمانه: مدعوين شامل تشكل های غيردولتی، 
تش�كل های غيردولتی )س�من ها(، تش�كل های دانش�جويی، اتحاديه ها، 
س�نديكاها، ش�وراها، خيريه ها، ش�ركت ها، موسس�ات، مس�اجد، تكايا، 

حسينيه ها و محافل قرآنی
- كارويژه اختصاصی: اعالم نظر پيرامون برنامه های پنج ساله توسعه و 

برنامه های ساالنه و حل مشكالت زندگی مردم
9- ره پوي�ان فرهيختگان فرزند زمانه: مدعوين ش�امل علما و مراجع 
عظ�ام، ائمه محترم جمعه و جماعات، اس�اتيد، ش�خصيت های سياس�ی، 
مديران، نمايندگان مجلس خبرگان و مجلس شورای اسالمی، متخصصان، 
پيشكس�وتان، خبرگان، نخبگان، خبرگان، كارشناس�ان ارشد، مخترعان، 

كارآفرينان و پژوهشگران
- كارويژه اختصاصی: اعالم نظر پيرامون برنامه های پنج ساله توسعه و 

برنامه های ساالنه و حل مشكالت زندگی مردم
10- ره پويان اقش�ار فرزند زمانه: مدعوين ش�امل كودكان، نوجوانان، 
جوانان، ميانساالن، سالمندان، زنان و اقشار خاص شامل معلوالن، بيماران 

خاص، زنان سرپرست خانوار، آسيب ديدگان اجتماعی و...
- كارويژه اختصاصی: اعالم نظر پيرامون برنامه های پنج ساله توسعه و 

برنامه های ساالنه و حل مشكالت زندگی مردم
11- ره پوي�ان بين الملل�ی فرزن�د زمان�ه: مدعوي�ن ش�امل مراك�ز و 
ش�خصيت های علمی، فرهنگی و پژوهش�ی بين المللی ش�امل كشورهای 

همسايه، جهان اسالم، آسيا، آفريقا، اروپا و آزادانديشان آمريكا
- كارويژه اختصاصی: اعالم نظر پيرامون برنامه های پنج ساله توسعه و 

برنامه های ساالنه و حل مشكالت زندگی مردم

کارویژه های عمومی 
)ویژه کليه 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 بينی، مدل برنامه ريزی و 

نظام برنامه ريزی در كشور
ب( اع�الم نظر تخصص�ی و نق�د فرآيندهای تدوي�ن، تصويب و ابالغ 
سياس�ت های كلی؛ تدوين و تصويب اليحه برنام�ه، تصويب، تاييد 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 تفكيك موضوعات )بخشی و وزارتخانه ای( و موضعی )به تفكيك استان ها(
ت( اعالم نظر تخصصی پيرامون مشكالت زندگی مردم و راه حل آن و 

رديابی آنها در برنامه های توسعه پنج ساله و برنامه های ساالنه
ث( اعالم نظر تخصصی و نقد مطالب اين روزنامه ديواری

عضویت و نحوه ارسال آثار
- همراه با ارس�ال اولين اثر خود فايل كپی كارت ملی، آخرين مدرك 
تحصيلی و رزومه خود را ارسال و ايميل، شماره تلفن همراه، استان و شهر 

محل زندگی خود را در آن قيد فرماييد.
- برنامه ه�ای مربوط به ره پويان فرزند زمانه از طريق روزنامه ديواری 

و فضای مجازی انجام می شود.
- برای ره پويان فرزند زمانه كارت عضويت و حكم صادر می شود.

- برای هر كارويژه، گواهينامه معتبر انجام فعاليت های داوطلبانه صادر 
می شود.

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

- آث�ار، ديدگاه ها و نظرات ارزنده ره پويان فرزند زمانه در گرايش های 
مختلف برای اعضای تقس�يم كار ملی در برنامه های توس�عه پنج س�اله و 

برنامه های ساالنه كشور ارسال می گردد.
- آثار ارزش�مند و مش�خصات خود را از طريق يكی از روش های ذكر 

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

یابی مطالب کارنامه ارز
الف( روش ارزيابی مطال�ب اين روزنامه ديواری از نظر كيفيت 
محت�وا و مي�زان تاثيرگ�ذاری، از طريق گزينه های س�ه رتبه ای و 

بشرح زير انجام می شود:
- ضعيف: 1 
- متوسط: 2

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

ارزيابی نماييد. 
پ( به ترتيب شماره های مطالب عدد ارزيابی خود را از چپ به 

راست در قالب يك عدد 17 رقمی تنظيم نماييد. 
ت( سپس عدد مربوط به ش�ماره روزنامه ديواری را به ابتدای 

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

پيامك نماييد. 
ج( رای شما اهميت و كارايی مطالب روزنامه ديواری را تعيين 

می كند و در ماندن يا حذف يك مطلب تاثير اساسی دارد.

7.راهپیما

پذیرفتنی نیست که ...

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

يك�م: پذيرفتنی نيس�ت كه يكی از دولت ه�ای پس از انقالب 
با درك عملكرد نادرس�ت س�ازمان مديريت و برنامه ريزی، بجای 

اصالح و بهبود عملكرد، آن را منحل نمود.
دوم: پذيرفتنی نيس�ت كه دولتی ديگر پس از انقالب با درك 
ض�رورت وجود س�ازمان مديري�ت و برنامه ري�زی، آن را با همان 

عملكرد نادرست گذشته احيا نمود.
س�وم: پذيرفتنی نيست كه در كشوری با اين همه منابع مادی 
و معنوی و با وجود پيش�رفت های گسترده علوم و فناوری، شيوه 
برنامه ريزی كش�ور همچون گذش�ته به روش سنتی و خطی انجام 

شود.
چهارم: پذيرفتنی نيس�ت كه در چهار دهه گذش�ته بررس�ی 
و تصويب برنامه های توس�عه پنج س�اله كش�ور در مجلس شورای 

اسالمی به شيوه خطی و جزئی و نه كل نگر و جامع صورت گيرد.
پنجم: پذيرفتنی نيست كه شورای نگهبان در تاييد برنامه های 
توس�عه پنج ساله كشور مصوب مجلس ش�ورای اسالمی بر اساس 
شيوه ای سنتی و غيرجامع به لحاظ روش شناختی، الگوی برنامه و 

روح حاكم بر برنامه عمل نمايد.
شش�م: پذيرفتن�ی نيس�ت ك�ه دولت ه�ای پ�س از انق�الب 
ب�ه س�اده ترين و س�اده انگارانه ترين ش�كل ممك�ن در دنيای پر 
 از پيچيدگ�ی ب�ه اج�رای برنامه ه�ای توس�عه پنج س�اله كش�ور 

بپردازند.
هفت�م: پذيرفتنی نيس�ت ك�ه نهادهای نظارتی بين بخش�ی و 
درون بخش�ی به راحت ترين راه برای نظارت بر عملكرد برنامه های 

توسعه پنج ساله كشور همت گمارند.
هش�تم: پذيرفتنی نيس�ت كه برای علت يابی بروز مش�كالت 
روزاف�زون در زندگ�ی مردم، نقش تقس�يم كار مل�ی در تصويب، 
تاييد، اجرا و نظارت بر برنامه های توس�عه پنج س�اله كشور ناديده 

گرفته شود.
نهم: پذيرفتنی نيس�ت كه بجای ريش�ه يابی مشكالت تقسيم 
كار ملی در برنامه ريزی كالن كشور و ناتوانی آن در حل مشكالت 
زندگ�ی مردم ب�ا فرافكنی، صرفا به تحريم و دش�منی بيگانگان و 

نقش ايادی داخلی آنها اشاره نمود.
دهم: پذيرفتنی نيست كه با تداوم مشكالت متعدد در زندگی 
مردم، اجازه داده ش�ود عده ای كه خود در پديدآمدن مش�كالت 
دخالت مستقيم يا غيرمستقيم داشته اند، مدام خود را تكرار كنند 
و بازهم مدعی داش�تن نسخه شفابخش برای گرفتاری های جامعه 

شوند.
يازدهم: پذيرفتنی نيس�ت كه تقسيم كار ملی در برنامه ريزی 
كالن كشور بدون راستی آزمايی روش های ناكارآمد گذشته بيش 

از پيش منافع ملی را با مخاطره مواجه سازند.
دوازده�م: پذيرفتنی نيس�ت كه بزرگان نظام و دس�تگاه های 
نظارتی، فضای كار تقس�يم كار ملی در اداره كشور را محلی برای 
تاخ�ت و ت�از و عرض اندام كس�انی ق�رار دهند كه جز به كس�ب 
قدرت به چيز ديگری نمی انديش�ند و نس�بت به كردار نادرس�ت 
خود پاس�خگو نيس�تند. كجايند خيل عظيم كارنابلدان؟! كجايند 
بازندگان آزمون بزرگ خدمت كه مشكالت امروز در زندگی مردم 
اي�ران محصول بی تدبيری و جه�ل مركب آن در برنامه ريزی كالن 

كشور است؟!
راه دراز و قلندر بيدار

1.راهنما

پاسخگویی

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

می نماييم. 
2- تالش های دست اندكاران اين شماره از راه نامه را به راهيان فعال 

توسعه يعنی رسانه های گروهی بويژه خبرنگاران اهدا می نماييم. 
3- نظ�رات تخصص�ی و پيش�نهادات س�ازنده راهي�ان گرام�ی 
آقايان عباس س�عيدی و محمدحس�ين رفيعی رس�يد. از اين عزيزان 

سپاسگزاريم. 
4- تماي�ل به عضويت در فراخوان ره پوي�ان فرزند زمانه را در اين 

بخش با ذكر اسامی متقاضيان اعالم وصول می نماييم. 
5- چنانچ�ه فايل راه نامه بصورت رايگان برای نش�ر گس�ترده در 
اختيار اشخاص حقيقی و حقوقی قرار گيرد در اين بخش اطالع رسانی 

می كنيم. 

6- برای ارائه مشاوره رايگان علمی و پژوهشی پيرامون برنامه های 
توس�عه پنج ساله و برنامه های ساالنه اداره كشور به دانشجويان مقطع 
كارشناس�ی ارش�د و دكترا )جهت تدوي�ن پايان نامه( اع�الم آمادگی 

می نماييم. 
7- ش�ماره بع�دی راه نامه را در روز دوش�نبه م�ورخ 1397/05/01 

منتشر می كنيم. 
8- راهي�ان گرام�ی توس�عه ب�رای اع�الم نظر و ارس�ال آث�ار در 
 ص�ورت تمايل می توانند با يك�ی از روش های زير با م�ا تماس بگيرند. 

منتظريم. 

   www. siasatrooz. ir :نشانی سايت
 info@siasatrooz. ir :ايميل

 vijeha_siasatrooz@ :كانال تلگرامی
شماره ارسال پيامك: 30006132346225

نش�انی پستی: تهران، ميدان فاطمی، باالتر از ميدان گل ها، خيابان 
ش�هيد جهان آرا، كوچه بابك )13/2(، شماره 16، روزنامه سياست روز، 

مركز مطالعات راه بردی
كد پستی: 1438634871

تلفن: 88013870-6 
نمابر: 88007575  

16.بزرگراه

15.راهیان
دیدگاه مردمی

راهی رضا هوش�يار از مشهد: به دس��ت اندکاران این راه نامه، خسته 
نباش��ید عرض می کنم. علیرغم تالش های ش��ما عزیزان به نظر می رس��د 
مسئولین برنامه ریزی کشور گوش شنوایی برای شنیدن، تعامل و یادگیری 
ندارند. از این روست که با وجود گسترش مشکالت در زندگی مردم، همچون 
گذشته بر روش های ناکارآمد برنامه ریزی اصرار دارند. البته نباید قصور بعضی 
از دانشگاهیان که در هر دوره با دولت ها نزدیک و همکارند را نادیده گرفت. 

پیامدهای سیل مهاجرت روستائیان به شهرهاموانع تحقق الگوی بومی پیشرفت در ایران 
13.بیراهه 12.کژراهه

17.رهپویان
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مهم ترین پيامد مثبت 
مهاجرت روستا-شهري 
را مي توان در سهولت 
و آسایش در زندگي، 

دسترسي بهتر به وضعيت 
بهداشتي، بهبود عادات 

غذایي، گذران اوقات فراغت 
و اميد به زندگي بيان کرد. 
جوانان روستا در پي یافتن 

زندگي بهتر مهاجرت از 
روستا به شهر را آغاز 

مي کنند و تحرك اجتماعي 
باعث باال بردن ظرفيت هاي 
گوناگون اجتماعي در ميان 

آنها خواهد شد

راهی دکتر موسی حقانی

پژوهش�گران حوزه توس�عه، توس�عه را 
برنام�ه ای هدفمند در جهت پيش�رفت همه 
سطوح يك كشور معين دانسته اند، از اين رو 
هر توس�عه ای معطوف به يك بستر فرهنگی 

معنا و مفهوم می يابد.
اين سخن يك نتيجه ديگر را در دل خود 
نهفت�ه دارد و آن، اينكه هيچ برنامه و الگوی 
توس�عه ای تعميم پذي�ر نيس�ت و نمی ت�وان 
نس�خه آن را دقيقا برای فرهنگ و كش�وری 
ديگ�ر پيچيد؛ با اين حال قابل انكار نيس�ت 
كه هر توس�عه ای برای انسان بوده و به او باز 

می گردد. 
بنابراي�ن می ت�وان مش�تركاتی را ميان 
هم�ه الگوهای توس�عه يافت اما اگر توس�عه 
در معنای ويژه و بس�ترمند خود ناظر به يك 
س�رزمين و ملت معين باشد، برای نيل به آن 
بايد ويژگی های فرهنگ و بس�تری را كه هر 
الگوی خاص توسعه پيش می نهد، بازكاوی و 

بازشناسی كرد. 
از اي�ن رو بايد پرس�يد الگوی اس�المی 
 ايران�ی پيش�رفت كه ق�رار اس�ت در ظرف 
جمهوری اسالمی ايران پياده شود و شهروند 
ايرانی را مد نظر قرار دهد، با چه س�ازوكاری 
می توان�د عمل�ی ش�ود و امكان�ات و موانع 

تاريخی پيشاروی آن كدامند؟ 
فرهنگ عمومی م�ا در پيش از انقالب از 
مبانی اسالم فاصله گرفته بود اما مردم ما به 
پيشرفت و نوآوری و نو شدن تمايل داشتند. 
ش�ايد در م�ردم منطقه، اي�ران از اين حيث 
شاخص باش�د اما چون بستر فراهم نبود آن 
جريان سياس�ی و فكری ای كه در 150 س�ال 
اخي�ر حاكم بود ما را به س�مت غربی ش�دن 

حركت داد. 
اگر اين روحيه ن�وآوری مردم ايران را با 
تزريق خودب�اوری )البته انق�الب اين كار را 
ك�رد اما اين كافی نيس�ت. ما باي�د در حوزه 
عمليات�ی هم اي�ن فرصت را فراه�م آوريم( 
تقويت كنيم و اين روحيه در مس�ير درستی 
ب�ه كار گرفته ش�ود، قطعا وضعي�ت بهتری 

خواهيم داشت. 
اي�ن تفك�ر قطع�ا ب�ر ح�وزه فرهنگی و 
سياس�ی هم تأثير می گ�ذارد. به همين علت 
می بيني�م كه تا ح�دودی از فرهنگ انقالبی 
دور ش�ديم و مس�ائلی از لح�اظ فرهنگی و 
اجتماعی در كش�ور رخ داد كه ما متوقع آنها 
نبودي�م. در دوران اصالح�ات بحث توس�عه 

سياسی مطرح می شود. 
در اين بحث )توسعه سياسی( هم پيروی 
از الگوه�ای غربی و باز دور ش�دن از مبانی 
انقالب اس�المی رخ می دهد. با اين حال اصل 
انق�الب و تفكر انقالبی دنب�ال تحقق الگوی 

اسالمی-ايرانی پيشرفت است. 

ب�ه همين دليل مقام معظم رهبری، بحث 
جنبش نرم اف�زاری و ارائه تعريف جديدی از 

علوم انسانی را مطرح می كنند. 
به  نظ�رم مقدمه الگوی اس�المی-ايرانی 
پيشرفت، همين تعريف تازه از علوم انسانی 
است. ما از جهت سياسی برای تحقق الگوی 
اسالمی ايرانی پيش�رفت مشكلی نداريم اما 
از جهت مديريتی بايد نظارت بيشتر شود. از 
لحاظ فرهنگی الزم اس�ت تا اين تحول را در 

علوم انسانی پديد آوريم. 
علوم انسانی ما به پيروی از علوم انسانی 
غربی ش�كل گرفت و نس�بتی هم ب�ا الگوی 

اسالمی-ايرانی توسعه ندارد. 
اگر ما بخواهيم بر اساس تعريف خودمان 
يعنی الگوی اسالمی- ايرانی به سمت توسعه 

حركت كنيم، اين ساده كردن بحث است. 

اگ�ر دانش�گاه ها و  از لح�اظ فرهنگ�ی 
نخب�گان ما به اين س�مت )تح�ول در علوم 
انس�انی( حركت كنند، آن�گاه می توان توقع 
داش�ت كه از دل اين ماجرا الگوی اسالمی-
ايران�ی پيش�رفت بي�رون آيد و گ�ر نه اين 
بحث در س�طح مجامع خ�اص باقی می ماند. 
فرهنگ سازی در سطح عمومی در اين حوزه 
بايد صورت گيرد تا عمال هم بتوان اين مسير 

را طی كرد. 
در مس�ئله تح�ول در عل�وم انس�انی و 
حركت به سمت بومی سازی علوم انسانی كه 
پيش شرط الگوی اس�المی-ايرانی پيشرفت 
اس�ت، بايد اين نكت�ه را در نظر داش�ت كه 
علوم انس�انی در غرب بر اساس نگاه تازه ای 
به انسان و هستی و روش شناسی متناسب با 

آن پديد آمده و سامان گرفته است. 

حال اگر می خواهيم در اين علوم انسانی 
تحول ايجاد كنيم، با اين نگاه و روش شناسی 
نهفته در پس علوم انس�انی چ�ه مواجهه ای 
بايد داش�ته باش�يم؟ بی ترديد م�ا در مبانی 
علوم انسانی با غرب اختالف داريم و بايد كار 
را از همان جا آغاز كنيم تا تعريف جديدی از 

علوم انسانی ارائه دهيم.
البت�ه لزوما هم نياز نيس�ت ت�ا به همان 
جايی كه غرب رس�يده، برس�يم، ش�ايد در 
اين س�ير به روش ه�ا و حوزه های جديدتری 
دس�ت بيابيم كه غرب نرس�يده است. چون 
ما 150 س�ال گرفتار اين الگوی خاص توسعه 
)غرب�ی( هس�تيم، پذيرفت�ن آن حتی برای 
مسئوالن هم دارای ريسك باالست. معتقدم 
م�ا بايد مس�ير و راه متفاوت از غ�رب را در 

علوم انسانی پيش بگيريم. 
اي�ن به معنای تعطيل كردن و بس�تن در 
بس�ياری از مراكز نيس�ت. بحثم اين نيست، 
حرفم اين است كه برای اين نوع تفكر مجال 

فراهم  سازيم. 
نقد من به دوران س�ازندگی و اصالحات 
ه�م به اين مس�ئله ب�از می گردد ك�ه در آن 
دوران ها اصال شعار هم در اين جهت )الگوی 

بومی توسعه( نبود.
اين دوره شايد شعارها، شعارهای توسعه 
بومی باشد اما كار جدی ای صورت نمی گيرد. 
در ه�ر صورت حرفم اين اس�ت ك�ه چون از 
لح�اظ مبانی با علوم انس�انی غ�رب تفاوت 
داريم، بنابراين نمی توانيم روش ها را بگيريم 

و از مبانی عدول كنيم.
از اي�ن رو م�ا در خ�ود تعريف توس�عه و 
ش�يوه دس�ت يابی ب�ه آن با غ�رب تفاوت و 
مش�كل داريم. اسالمی س�ازی علوم انسانی 
بازتعريفی از علوم انس�انی اس�ت ك�ه ما را 
در جهت رس�يدن به الگوی اسالمی-ايرانی 

پيشرفت مدد می رساند. 
وقت�ی الگ�وی اس�المی توس�عه مطرح 
می ش�ود، ن�گاه م�ا صرفا ب�ه توس�عه مادی 
نيس�ت. ما توس�عه مادی و معنوی را توامان 
می بيني�م. در مناب�ع اس�المی م�ا ه�م اين 
وجود دارد. اس�الم از يك سو بر كار و تالش 
تأكيد ك�رده و از ديگر س�و الزاماتی را برای 
 جامعه اسالمی و افراد س�اكن در آن تعريف 

می كند. 
در اس�الم حت�ی كارهای اقتص�ادی هم، 
اگر ب�ا نيت و انگي�زه خاصی ص�ورت گيرد، 
 ب�ا اج�ر معن�وی و ث�واب اخ�روی خاص�ی 

همراه است. 
بنابراين ما بايد در الگوی اسالمی-ايرانی 
پيشرفت رشد توأمان را لحاظ كنيم. شرايط 

بومی خود ايران هم مهم است. 
م�ا قبل از انق�الب و حتی بع�د از آن به 
ش�كل كامال كور در زمينه هايی از غربی ها و 

الگوهای غربی پيروی كرده ايم. 

چون از لحاظ مبانی با علوم انسانی غرب تفاوت داریم، بنابراین نمی توانيم 
روش ها را بگيریم و از مبانی عدول کنيم. از این رو ما در خود تعریف توسعه 
و شيوه دستيابی به آن با غرب تفاوت و مشکل داریم. اسالمی سازی علوم 
انسانی بازتعریفی از علوم انسانی است که ما را در جهت رسيدن به الگوی 

اسالمی- ایرانی پيشرفت مدد می رساند


