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واژگان توسعه

ما هستیم!

زندگی انسانها

شایستهساالری

فهم موقعیتها

کارنامه ارزیابی مطالب

مدل برنامهریزی model Planning

امام خمینی (ره):
باید به خودمان اثبات کنیم که ما
هم آدمیم ،که ما هس�تیم در دنیا ،که
ش�رق هم یک جایی اس�ت ،همه اش
غربی نیست.

مدلی ریاضی (نظیر مدل دادهها–ستاندهها یا مدل برنامهریزی
کالن) که به منظور نشاندادن صوری و بیان کمی ویژگیهای عمده
س�اخت اقتصادی یک کش�ور خاص ،طراحی میش�ود .مدلهای
برنامهریزی ،اس�اس کمی و تحلیلی اغلب برنامههای توس�عه ملی
و منطقهای را فراهم میسازند.

(صحیفه نور ،ج  ،11ص )193

سناریو (گزینه) Scenario

نمای�ش حوادث یا پدیدهها به صورت منظم (سلس�له مراتب)
و تحلی�ل روابط عل�ت و معلولی آن پدیدهها به ط�وری که بتوان
ویژگیه�ا و خصوصیات اجتماع�ی یک تحول معی�ن را بر مبنای
تعدادی فرضیات از پیش س�اخته شده باز شناخت .یکی از شقوق
ممکن عمل در برنامهریزی معمول اس�ت که ابتدا شقوق مختلفی
برای عمل پیش�نهاد میشود و سپس این ش�قوق مورد ارزیابی و
نقد قرار گرفته و یکی از آنها انتخاب میشود.

قرآن کریم:
و من احیاها فکانما احیا الناس جمیعا.

(سوره مائده ،آیه )32

ترجمه:
هر ک�ه انس�انی را زنده کن�د گویا همه
مردم را زنده کرده است.

ضرورت خودباوری در دنیای معاصر
توجه به خودباوری با جنبههای ایجابی و اثباتی
نکوهش غربگرایی و غربزدگی در اداره امور جامعه
لزوم توجه به رویارویی شرق و غرب
اهمیت اثبات توانمندیهای شرق در اداره امور جهان

اهمیت زندهبودن و زندگی یک انسان
برابری حیات یک انسان با زندگی همه انسانها
اهمیت تالش برای رفع مشکالت زندگی مردم
تاثیرگ�ذاری متقاب�ل و ش�بکهای ف�رد و جامع�ه ب�ر
یکدیگر
اهمیت تفکر شبکهای یکی برای همه و همه برای یکی

 .8ره نمود

 .12کژراهه

شعار هفته ()13

موانع تحقق الگوی بومی پیشرفت در ایران

هی�چ کاری در دنیا دش�وارتر از تعیین اهداف برای سیس�تم
انس�انی و اجتماعی نیست در حالی که در ایران به آسانی خوردن
یک لیوان آب ،اهداف جامعه را تعیین کردهاند بدون آنکه بخواهند
آن اهداف را محقق کنند .بازی های زبانی ،زبان مجازی و شیوههای
سنتی و خطی در قالب صدها جلد مستندات و پیوستها میتواند
عامل گمراهی در برنامهریزی توسعه باشد.

.10راهشناسی

شناسنامه
 -1این راهنامه بر طبق اصل هشتم (امر به معروف و نهي از منکر)،
مقدمه و اصل س�وم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران (نظارت
همگانی و مشارکتهای اجتماعی در اداره امور کشور) ،اعالمیه مجمع
عمومی س�ازمان ملل متحد در س�ال ( 1986حق مردم بر توسعه) و
قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطالعات منتشر گردیده است.
 -2زیرس�اخت فکری ای�ن راهنامه ،براس�اس مباحث نظری و
عملی جنبش نرمافزاری و نهضت تولید علم طراحی شده است.
 -3محتوای علمی ،آموزشی و اجتماعی راهنامه از سوی مرکز
مطالعات راهبردی سیاست روز (وابس�ته به روزنامه سیاست روز)
تهیه و ارائه گردیده است.
-4گفتماناجتماعیراهتوسعهراکاریخودجوش،تمیزونمونهآشکار
آتشبهاختیاردرباالترینسطحبرنامهریزیکشورمیدانیم.معتقدیمبدون
حلمشکالتزندگیمردمبحثپیرامونتوسعهمعنیندارد.
 -5تعریف قراردادی توسعه در این راهنامه عبارت از برنامه میانمدت
و بلندمدت برای حل مش�کالت و ارتقاء کیفیت مادی و معنوی زندگی
مردم در سال 1397و 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.
 -6بسیار شایسته اس�ت که راهیان گرامی برای کمک به گفتمان
اجتماعیراهتوسعه،اینراهنامهرابرایاستفادهدیگراندرتابلویاعالنات
محل کار ،مراکز آموزشی ،پژوهشی و فرهنگی خود نصب نمایند.
 -7به منظور لجستیک فکری و پشتیبانی محتوایی راه توسعه
ایران اسالمی ،نقل مطالب بدون ذکر ماخذ نیز آزاد است.
 -8در صورت تمایل مراکز آموزش�ی ،پژوهش�ی و فرهنگی یا
نذر و وقف علمی و پژوهشی ،فایل راهنامه (با نام و لوگوی متقاضی)
بصورت رایگان برای چاپ و نشر گسترده آماده تحویل است.
 -9راهیان گرامی در صورت تمایل میتوانند نسخه  PDFراه
نامه را یکش�نبه شبها (از ساعت  22به بعد) از قسمت پیشخوان
 www. siasatrooz. irدریافت نمایند.
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اخبار توسعه
فرشاد مومنی :تغییرات متناسب در حوزه فرهنگ و
اجتماع ضروری است

م�ا دچ�ار عارضه کوتهنگری یعن�ی ترجیح نظاموار مس�ائل و
مالحظات کوتاهمدت به بلندمدت هستیم.
او میگوی�د در دولته�ای رانت�ی علتالعل�ل گرفتاریه�ا،
کوتهنگری در تصمیمات و اعتنای حداقل به مالحظات کارشناسی
است.

راهی دکتر موسی حقانی
پژوهش�گران حوزه توس�عه ،توس�عه را
برنام�های هدفمند در جهت پیش�رفت همه
سطوح یک کشور معین دانستهاند ،از این رو
هر توس�عهای معطوف به یک بستر فرهنگی
معنا و مفهوم مییابد.
این سخن یک نتیجه دیگر را در دل خود
نهفت�ه دارد و آن ،اینکه هیچ برنامه و الگوی
توس�عهای تعمیمپذی�ر نیس�ت و نمیت�وان
نس�خه آن را دقیقا برای فرهنگ و کش�وری
دیگ�ر پیچید؛ با این حال قابل انکار نیس�ت
که هر توس�عهای برای انسان بوده و به او باز
میگردد.
بنابرای�ن میت�وان مش�ترکاتی را میان
هم�ه الگوهای توس�عه یافت اما اگر توس�عه
در معنای ویژه و بس�ترمند خود ناظر به یک
س�رزمین و ملت معین باشد ،برای نیل به آن
باید ویژگیهای فرهنگ و بس�تری را که هر
الگوی خاص توسعه پیش مینهد ،بازکاوی و
بازشناسی کرد.
از ای�ن رو باید پرس�ید الگوی اسلامی
ایران�ی پیش�رفت که ق�رار اس�ت در ظرف
جمهوری اسالمی ایران پیاده شود و شهروند
ایرانی را مد نظر قرار دهد ،با چه س�ازوکاری
میتوان�د عمل�ی ش�ود و امکان�ات و موانع
تاریخی پیشاروی آن کدامند؟
فرهنگ عمومی م�ا در پیش از انقالب از
مبانی اسالم فاصله گرفته بود اما مردم ما به
پیشرفت و نوآوری و نو شدن تمایل داشتند.
ش�اید در م�ردم منطقه ،ای�ران از این حیث
شاخص باش�د اما چون بستر فراهم نبود آن
جریان سیاس�ی و فکریای که در 150س�ال
اخی�ر حاکم بود ما را به س�مت غربی ش�دن
حرکت داد.
اگر این روحیه ن�وآوری مردم ایران را با
تزریق خودب�اوری (البته انقلاب این کار را
ک�رد اما این کافی نیس�ت .ما بای�د در حوزه
عملیات�ی هم ای�ن فرصت را فراه�م آوریم)
تقویت کنیم و این روحیه در مس�یر درستی
ب�ه کار گرفته ش�ود ،قطعا وضعی�ت بهتری
خواهیم داشت.
ای�ن تفک�ر قطع�ا ب�ر ح�وزه فرهنگی و
سیاس�ی هم تأثیر میگ�ذارد .به همین علت
میبینی�م که تا ح�دودی از فرهنگ انقالبی
دور ش�دیم و مس�ائلی از لح�اظ فرهنگی و
اجتماعی در کش�ور رخ داد که ما متوقع آنها
نبودی�م .در دوران اصالح�ات بحث توس�عه
سیاسی مطرح میشود.
در این بحث (توسعه سیاسی) هم پیروی
از الگوه�ای غربی و باز دور ش�دن از مبانی
انقالب اسلامی رخ میدهد .با این حال اصل
انقلاب و تفکر انقالبی دنب�ال تحقق الگوی
اسالمی-ایرانی پیشرفت است.

چون از لحاظ مبانی با علوم انسانی غرب تفاوت داریم ،بنابراین نمیتوانیم
روشها را بگیریم و از مبانی عدول کنیم .از اینرو ما در خود تعریف توسعه
و شیوه دستیابی به آن با غرب تفاوت و مشکل داریم .اسالمیسازی علوم
انسانی بازتعریفی از علوم انسانی است که ما را در جهت رسیدن به الگوی
اسالمی -ایرانی پیشرفت مدد میرساند
ب�ه همین دلیل مقام معظم رهبری ،بحث
جنبش نرماف�زاری و ارائه تعریف جدیدی از
علوم انسانی را مطرح میکنند.
بهنظ�رم مقدمه الگوی اسلامی-ایرانی
پیشرفت ،همین تعریف تازه از علوم انسانی
است .ما از جهت سیاسی برای تحقق الگوی
اسالمی ایرانی پیش�رفت مشکلی نداریم اما
از جهت مدیریتی باید نظارت بیشتر شود .از
لحاظ فرهنگی الزم اس�ت تا این تحول را در
علوم انسانی پدید آوریم.
علوم انسانی ما به پیروی از علوم انسانی
غربی ش�کل گرفت و نس�بتی هم ب�ا الگوی
اسالمی-ایرانی توسعه ندارد.
اگر ما بخواهیم بر اساس تعریف خودمان
یعنی الگوی اسالمی -ایرانی به سمت توسعه
حرکت کنیم ،این سادهکردن بحث است.

از لح�اظ فرهنگ�ی اگ�ر دانش�گاهها و
نخب�گان ما به این س�مت (تح�ول در علوم
انس�انی) حرکت کنند ،آن�گاه میتوان توقع
داش�ت که از دل این ماجرا الگوی اسالمی-
ایران�ی پیش�رفت بی�رون آید و گ�ر نه این
بحث در س�طح مجامع خ�اص باقی میماند.
فرهنگسازی در سطح عمومی در این حوزه
باید صورت گیرد تا عمال هم بتوان این مسیر
را طی کرد.
در مس�ئله تح�ول در عل�وم انس�انی و
حرکت به سمت بومیسازی علوم انسانی که
پیششرط الگوی اسلامی-ایرانی پیشرفت
اس�ت ،باید این نکت�ه را در نظر داش�ت که
علوم انس�انی در غرب بر اساس نگاه تازهای
به انسان و هستی و روششناسی متناسب با
آن پدید آمده و سامان گرفته است.

حال اگر میخواهیم در این علوم انسانی
تحول ایجاد کنیم ،با این نگاه و روششناسی
نهفته در پس علوم انس�انی چ�ه مواجههای
باید داش�ته باش�یم؟ بیتردید م�ا در مبانی
علوم انسانی با غرب اختالف داریم و باید کار
را از همان جا آغاز کنیم تا تعریف جدیدی از
علوم انسانی ارائه دهیم.
البت�ه لزوما هم نیاز نیس�ت ت�ا به همان
جایی که غرب رس�یده ،برس�یم ،ش�اید در
این س�یر به روشه�ا و حوزههای جدیدتری
دس�ت بیابیم که غرب نرس�یده است .چون
ما 150س�ال گرفتار این الگوی خاص توسعه
(غرب�ی) هس�تیم ،پذیرفت�ن آن حتی برای
مسئوالن هم دارای ریسک باالست .معتقدم
م�ا باید مس�یر و راه متفاوت از غ�رب را در
علوم انسانی پیش بگیریم.
ای�ن به معنای تعطیل کردن و بس�تن در
بس�یاری از مراکز نیس�ت .بحثم این نیست،
حرفم این است که برای این نوع تفکر مجال
فراهمسازیم.
نقد من به دوران س�ازندگی و اصالحات
ه�م به این مس�ئله ب�از میگردد ک�ه در آن
دورانها اصال شعار هم در این جهت (الگوی
بومی توسعه) نبود.
این دوره شاید شعارها ،شعارهای توسعه
بومی باشد اما کار جدیای صورت نمیگیرد.
در ه�ر صورت حرفم این اس�ت ک�ه چون از
لح�اظ مبانی با علوم انس�انی غ�رب تفاوت
داریم ،بنابراین نمیتوانیم روشها را بگیریم
و از مبانی عدول کنیم.
از ای�نرو م�ا در خ�ود تعریف توس�عه و
ش�یوه دس�تیابی ب�ه آن با غ�رب تفاوت و
مش�کل داریم .اسالمیس�ازی علوم انسانی
بازتعریفی از علوم انس�انی اس�ت ک�ه ما را
در جهت رس�یدن به الگوی اسالمی-ایرانی
پیشرفت مدد میرساند.
وقت�ی الگ�وی اسلامی توس�عه مطرح
میش�ود ،ن�گاه م�ا صرفا ب�ه توس�عه مادی
نیس�ت .ما توس�عه مادی و معنوی را توامان
میبینی�م .در مناب�ع اسلامی م�ا ه�م این
وجود دارد .اسلام از یک سو بر کار و تالش
تأکید ک�رده و از دیگر س�و الزاماتی را برای
جامعه اسالمی و افراد س�اکن در آن تعریف
میکند.
در اسلام حت�ی کارهای اقتص�ادی هم،
اگر ب�ا نیت و انگی�زه خاصی ص�ورت گیرد،
ب�ا اج�ر معن�وی و ث�واب اخ�روی خاص�ی
همراه است.
بنابراین ما باید در الگوی اسالمی-ایرانی
پیشرفت رشد توأمان را لحاظ کنیم .شرایط
بومی خود ایران هم مهم است.
م�ا قبل از انقلاب و حتی بع�د از آن به
ش�کل کامال کور در زمینههایی از غربیها و
الگوهای غربی پیروی کردهایم.

 .16بزرگراه

پاسخگویی
 -1در ص�ورت ارس�ال دس�تور کار جلس�ات ،مت�ن مذاک�رات،
صورتجلس�ات و متن مصوب�ات و قوانین مرتبط با برنامههای توس�عه
پنج س�اله توس�عه و برنامههای 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 اسلامی ،ق�وه قضائیه و دس�تگاههای نظارتی،
در ای�ن بخش برای اعلام نظر تخصصی راهیان گرامی ،اطالع رس�انی
مینماییم.
 -2تالشهای دستاندکاران این شماره از راهنامه را به راهیان فعال
توسعه یعنی رسانههای گروهی بویژه خبرنگاران اهدا مینماییم.
 -3نظ�رات تخصص�ی و پیش�نهادات س�ازنده راهی�ان گرام�ی
آقایان عباس س�عیدی و محمدحس�ین رفیعی رس�ید .از این عزیزان
سپاسگزاریم.
 -4تمای�ل به عضویت در فراخوان رهپوی�ان فرزند زمانه را در این
بخش با ذکر اسامی متقاضیان اعالم وصول مینماییم.
 -5چنانچ�ه فایل راهنامه بصورت رایگان برای نش�ر گس�ترده در
اختیار اشخاص حقیقی و حقوقی قرار گیرد در این بخش اطالع رسانی
میکنیم.

 -6برای ارائه مشاوره رایگان علمی و پژوهشی پیرامون برنامههای
توس�عه پنج ساله و برنامههای ساالنه اداره کشور به دانشجویان مقطع
کارشناس�ی ارش�د و دکترا (جهت تدوی�ن پایاننامه) اعلام آمادگی
مینماییم.
 -7ش�ماره بع�دی راهنامه را در روز دوش�نبه م�ورخ 1397/05/01
منتشر میکنیم.
 -8راهی�ان گرام�ی توس�عه ب�رای اعلام نظر و ارس�ال آث�ار در
ص�ورت تمایل میتوانند با یک�ی از روشهای زیر با م�ا تماس بگیرند.
منتظریم.
نشانی سایتwww. siasatrooz. ir :
ایمیلinfo@siasatrooz. ir :
کانال تلگرامیvijeha_siasatrooz@ :
شماره ارسال پیامک30006132346225 :
نش�انی پستی :تهران ،میدان فاطمی ،باالتر از میدان گلها ،خیابان
ش�هید جهان آرا ،کوچه بابک ( ،)13/2شماره  ،16روزنامه سیاست روز،
مرکز مطالعات راه بردی
کد پستی1438634871 :
تلفن88013870-6 :
		
نمابر88007575 :

فراخوان اجتماعی ره پویان فرزند زمانه
مقدمه:

(نهجالبالغه ،ترجمه سيدجعفر شهيدى،
خ )248 ،216

13

پیامها:

پیامها:

فرهنگ واژگان نظام فني و اجرايي كشور
سازمان مديريت و برنامهريزي كشور1383 ،

امام علی (ع):
كار مردم جز به شايستگي زمامداران
سامان نمييابد.

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 برنامهریزی توسعه و حل مشکالت
زندگی مردم به نحو شایس�ته مورد استفاده قرار نگرفته است .برنامههای
پنج س�اله توس�عه و برنامههای س�االنه در ایران ،هیچگاه دارای گفتمان
اجتماعی نبوده اس�ت .از این رو همواره زینت بخش قفسههای کتابخانهها
و کش�وی میز مدی�ران بوده اس�ت .بدون گفتم�ان اجتماع�ی ،جامعه در
ب�اره چرایی ع�دم تحقق اه�داف برنامهها ،پرسش�ی ن�دارد و برنامهها و
دستاندرکاران آن هم پاسخگو نیس�تند .این روند تاکنون حل مشکالت
زندگی مردم را از برنامهای 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 برنامهریزی
در برنامههای پنج س�اله توس�عه و برنامههای 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 ظرفیتهای انقالب اسلامی و نه

()1387/11/28

پیام ها:

ساماندهی اداره امور جامعه با شایستگی زمامداران
تاثیر شایستگی زمامداران در زندگی مادی و معنوی مردم
اهمیت شایستهساالری در انتخاب زمامداران
شمولیت شایستگی بر جنبههای علمی و عملی
توج�ه ب�ه توانمندیه�ای مدیریت�ی به عنوان شایس�تگی
زمامداران

پیام ها:

ضرورت فهم موقعیتهای حساس توسط ملتها
تاثیر موقعیتهای حساس بر سرنوشت ملتها
بروز آثار زیانبار اجتماعی در عدم درک موقعیتهای حساس
لزوم پرهیز از غفلت و موقعیتشناسی توسط ملتها
اهمیت پیگیری بروز غفلت و نافهمی موقعیتهای حساس

الف) روش ارزیابی مطال�ب این روزنامه دیواری از نظر کیفیت
محت�وا و می�زان تاثیرگ�ذاری ،از طریق گزینههای س�ه رتبهای و
بشرح زیر انجام میشود:
 ضعیف1 : متوسط2 : خوب3 :ب) هر یک از مطالب را براساس شماره مطلب طبق الگوی باال
ارزیابی نمایید.
پ) به ترتیب شمارههای مطالب عدد ارزیابی خود را از چپ به
راست در قالب یک عدد  17رقمی تنظیم نمایید.
ت) سپس عدد مربوط به ش�ماره روزنامه دیواری را به ابتدای
رشته اعداد اضافه کنید.
ث) ع�دد  18رقمی نهای�ی را به ش�ماره 30006132346225
پیامک نمایید.
ج) رای شما اهمیت و کارایی مطالب روزنامه دیواری را تعیین
میکند و در ماندن یا حذف یک مطلب تاثیر اساسی دارد.

 .1راهنما

 .13بیراهه

 .9نوراهه

پذیرفتنی نیست که ...

پيامدهای سیل مهاجرت روستائیان به شهرها

میز ریاست!

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

مهمترين پيامد مثبت
مهاجرت روستا-شهري
را ميتوان در سهولت
و آسايش در زندگي،
دسترسي بهتر به وضعيت
بهداشتي ،بهبود عادات
غذايي ،گذران اوقات فراغت
و اميد به زندگي بيان كرد.
جوانان روستا در پي يافتن
زندگي بهتر مهاجرت از
روستا به شهر را آغاز
ميكنند و تحرك اجتماعي
باعث باالبردن ظرفيتهاي
گوناگون اجتماعي در ميان
آنها خواهد شد

یک�م :پذیرفتنی نیس�ت که یکی از دولته�ای پس از انقالب
با درک عملکرد نادرس�ت س�ازمان مدیریت و برنامهریزی ،بجای
اصالح و بهبود عملکرد ،آن را منحل نمود.
دوم :پذیرفتنی نیس�ت که دولتی دیگر پس از انقالب با درک
ض�رورت وجود س�ازمان مدیری�ت و برنامهری�زی ،آن را با همان
عملکرد نادرست گذشته احیا نمود.
س�وم :پذیرفتنی نیست که در کشوری با این همه منابع مادی
و معنوی و با وجود پیش�رفتهای گسترده علوم و فناوری ،شیوه
برنامهریزی کش�ور همچون گذش�ته به روش سنتی و خطی انجام
شود.
چهارم :پذیرفتنی نیس�ت که در چهار دهه گذش�ته بررس�ی
و تصویب برنامههای توس�عه پنجس�اله کش�ور در مجلس شورای
اسالمی به شیوه خطی و جزئی و نه کلنگر و جامع صورت گیرد.
پنجم :پذیرفتنی نیست که شورای نگهبان در تایید برنامههای
توس�عه پنجساله کشور مصوب مجلس ش�ورای اسالمی بر اساس
شیوهای سنتی و غیرجامع به لحاظ روششناختی ،الگوی برنامه و
روح حاکم بر برنامه عمل نماید.
شش�م :پذیرفتن�ی نیس�ت ک�ه دولته�ای پ�س از انقلاب
ب�ه س�ادهترین و س�ادهانگارانهترین ش�کل ممک�ن در دنیای پر
از پیچیدگ�ی ب�ه اج�رای برنامهه�ای توس�عه پنجس�اله کش�ور
بپردازند.
هفت�م :پذیرفتنی نیس�ت ک�ه نهادهای نظارتی بینبخش�ی و
درونبخش�ی به راحتترین راه برای نظارت بر عملکرد برنامههای
توسعه پنجساله کشور همت گمارند.
هش�تم :پذیرفتنی نیس�ت که برای علتیابی بروز مش�کالت
روزاف�زون در زندگ�ی مردم ،نقش تقس�یم کار مل�ی در تصویب،
تایید ،اجرا و نظارت بر برنامههای توس�عه پنجس�اله کشور نادیده
گرفته شود.
نهم :پذیرفتنی نیس�ت که بجای ریش�هیابی مشکالت تقسیم
کار ملی در برنامهریزی کالن کشور و ناتوانی آن در حل مشکالت
زندگ�ی مردم ب�ا فرافکنی ،صرفا به تحریم و دش�منی بیگانگان و
نقش ایادی داخلی آنها اشاره نمود.
دهم :پذیرفتنی نیست که با تداوم مشکالت متعدد در زندگی
مردم ،اجازه داده ش�ود عدهای که خود در پدیدآمدن مش�کالت
دخالت مستقیم یا غیرمستقیم داشتهاند ،مدام خود را تکرار کنند
و بازهم مدعی داش�تن نسخه شفابخش برای گرفتاریهای جامعه
شوند.
یازدهم :پذیرفتنی نیس�ت که تقسیم کار ملی در برنامهریزی
کالن کشور بدون راستی آزمایی روشهای ناکارآمد گذشته بیش
از پیش منافع ملی را با مخاطره مواجه سازند.
دوازده�م :پذیرفتنی نیس�ت که بزرگان نظام و دس�تگاههای
نظارتی ،فضای کار تقس�یم کار ملی در اداره کشور را محلی برای
تاخ�ت و ت�از و عرض اندام کس�انی ق�رار دهند که جز به کس�ب
قدرت به چیز دیگری نمیاندیش�ند و نس�بت به کردار نادرس�ت
خود پاس�خگو نیس�تند .کجایند خیل عظیم کارنابلدان؟! کجایند
بازندگان آزمون بزرگ خدمت که مشکالت امروز در زندگی مردم
ای�ران محصول بیتدبیری و جه�ل مرکب آن در برنامهریزی کالن
کشور است؟!
راه دراز و قلندر بیدار

در قالب ش�عارهای توخالی و زبان بازیهای مرس�وم بهره مند شد .تاریخ
گواهی خواهد داد که فرزندان ش�جاع اسلام و انقالب در زمانی که کشور
از هر س�و تحت فش�ار ابرقدرتها ،دش�منان خارجی و دسیسههای آنان
اس�ت ،چگونه لباس رزم در درون جامعه خود را به تن کرده اس�ت و قصد
تکرار حماس�ه دفاعمقدس را در عرصه نادانستهها ،غفلتها ،فراموشیها،
سطحی نگریها ،ناتوانستهها ،خطاها و روزمرگیهای برنامههای پنج ساله
توسعه و برنامههای ساالنه اداره کشور دارد.

گرایشهای تخصصی فراخوان

مقام معظم رهبری:
خیلی از ملتها در مواقع حساس،
حساس�یت موقع را نفهمیدند .چون
نفهمیدند ،حوادث بر سر آنها بار شد،
از روي آنها عبور کرد و غافل ماندند
و لگدمال حوادث شدند.

گرایشهای تخصص�ی این فراخوان اجتماعی ش�امل مدیریتی ،ادبی،
فرهنگی ،هنری ،سیاس�ی ،مطبوعاتی ،رس�انههای دیجیتال ،سازمانهای
مردم نهاد ،نخبگان ،اقشار اجتماعی و بینالمللی است.
 -1ره پویان مدیریتی فرزند زمانه :مدعوین ش�امل اعضای تقسیم کار
ملی در برنامههای توسعه پنج ساله و برنامههای 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 وماموریته�ای قانونی پیرامون برنامههای پنج س�اله توس�عه و برنامههای
ساالنه و حل مشکالت زندگی مردم
 -2ره پویان ادبی فرزند زمانه :مدعوین شامل شعرا ،ادیبان و نویسندگان

راهی محمدعلی ناری ابیانه
مقدمه
پدي�ده مهاج�رت روستا-ش�هري ،يك
پدي�ده اجتماعي اقتصادي اس�ت كه نتيجه
مجموع�هاي پيچي�ده از عوام�ل اجتماع�ي
روانش�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 ميگ�ذارد ،بلكه
تغييرات�ي قابل مالحظه در س�اخت و توزيع
جمعيت ايجاد ميكند .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 ميدهند ،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 مييابد و به دنب�ال آن جمعيت پويا
در روس�تاها كاهش مييابد و توليد محصول
و اقتصاد رو س�تايي نيز كاس�ته ميش�ود و
همچني�ن از نظ�ر اجتماع�ي و فرهنگي نيز
روستاها دچار ايستايي ميشوند.
پيامدهاي اقتصادي
عدهاي عامل اقتصادي را مهمترين عامل
در مهاج�رت هاي روستا-ش�هري ميدانند.
جوانان روستايي با مشاهده تفاوت درآمدي
در ش�هر و روس�تا و كمبود درآمدهاي مالي
خود كه جوابگوي نيازهاي اصلي و ضروري
آ نها نيس�ت ،دس�ت به مهاج�رت ميزنند.
آنان براي كس�ب درآمد بيش�تر و رس�يدن
ب�ه آرزوهاي خويش ،راه ش�هرها را در پيش
ميگيرند.

 .17رهپویان

 کاروی�ژه اختصاصی :تولید ش�عر ،متون ادبی ،داس�تان کوتاه ،طنز،خاطره و رمان پیرامون برنامههای پنج س�اله توس�عه و برنامههای ساالنه
و حل مشکالت زندگی مردم
 -3ره 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�ریهو س�ایر محصوالت و آثار فرهنگی پیرامون برنامههای پنج س�اله توسعه و
برنامههای ساالنه و حل مشکالت زندگی مردم
 -4ره 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 برنامههای پنج س�اله توسعه و برنامههای
ساالنه و حل مشکالت زندگی مردم
 -5ره پویان سیاسی فرزند زمانه :مدعوین شامل احزاب ،انجمنها ،جامعهها،
خانهها،سازمانها،مجمعها،جمعیتها،کانونهاوشخصیتهایسیاسی
 کاروی�ژه اختصاص�ی :اعالم مواض�ع پیرامون برنامههای پنج س�الهتوسعه و برنامههای ساالنه و حل مشکالت زندگی مردم
 -6ره پویان مطبوعاتی فرزند زمانه :مدعوین ش�امل مدیران مسئول،
مدی�ران اجرای�ی ،س�ردبیران ،دبیران س�رویسها و خبرن�گاران محترم
خبرگزاریه�ا ،روزنامهه�ا ،هفت�ه نامهه�ا ،دوهفت�ه نامهه�ا ،ماهنامهها،

مهاج�ران در ش�هرها ب�ا ش�غلهاي
واس�طهگري ي�ا خدمات�ي و دستفروش�ي
ميتوانند به درآمدي چند برابر روستا دست
پيدا كنند و از كارهاي سخت و طاقتفرساي
كش�اورزي نيز آس�وده ش�وند .بدون ترديد
اختالف�ات درآم�دي ش�هر و روس�تا و
موقعيتهاي 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 ميگذارد .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 ميكند .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
ميشوند.
پيامدهاي اجتماعي
يكي از تفاوتهاي 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 مهاجرتها روس�تا شهري عمدتا تحت
تأثير امكانات زيس�تي و رفاهي در روستاها
و جاذبهه�اي اجتماعي فرهنگي و اقتصادي
شهرها ميباشد و در مواردي سياستگذاري
هاي نادرست آن را تشديد ميكند.
وقت�ي جوان روس�تايي به ش�هر ميآيد
در اثر همنش�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

امان از میز و از برق سه فازش/امان از قصه دور و درازش
تا هستی این ورش نقشش نداری/نشستی اون ورش می گیری گازش
نکش ای دوست ناز میز و دفتر/پشیمون گشته هر که کرده نازش
به جونش بسته بوده میز ،اما/به اسم دیگری کرده جوازش
فالنی لقمه ولمی گرفته/می ترسم گیر کنه پشت مالزش
تا دیروز بود همساز خالیق/عوض گشته چرا امروز سازش
گمونم ترمزش تا ته بریده/نشسته پشت میز بگرفته گازش
چه او کشکی است او کشک ریاست/که اشک آور شده آب پیازش
یکی عمری کنار میز بوده/شده میز زبون بسته جهازش
یکی مانده که یار خلق باشه/یکی هم در هوای امتیازش
تا دیده آش مفت و قاشق مفت/دهانش وا شده بیش از نیازش
رئیس دفترش کرده فت الفور/پسر دایی دزد و حقه بازش
کشیده پیش خود تا حد امکان/خروس و کفتر و گنجشک و غازش
موبایلش هشته رو رنگ دی دام دام/شده مست از صدای دلنوازش
نمی دونوم چه سری داره این میز/خدایا فاش کن بر خلق رازش
چو در فکر نیاز مردمان نیست/تو کوته کن خدا عمر درازش
راهی سرو آنالین

 .11راه و بیراه

ب�ه بياعتمادي و ع�دم پايبندي 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 میدهد 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 فرهنگهاي
متفاوت در داخل اجتماعات ش�هري و ضعف
اعتقادات و كنترلهاي غير رسمي ،انحرافات
اجتماعي افزايش خواهد يافت.
بررس�يها نش�ان ميدهد كه پيامدهاي
اجتماعي فرهنگي مهاجرت بس�يار بيش�تر
خواه�د ب�ود و داراي دو بعد مثب�ت و منفي
اس�ت .مهمتري�ن پيام�د مثب�ت مهاج�رت
روستا-ش�هري را ميت�وان در س�هولت و
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 ميكنند و
تحرك اجتماعي باعث باالبردن ظرفيتهاي
گوناگون اجتماعي در ميان آنها خواهد شد.
جوانان با فرار از هنجارهاي سنتي موجود
در روستا ميخواهند كه به استقالل فردي و
آزادي انتخ�اب برس�ند و از تنهايي و انزواي
اجتماع�ي در محيطهاي 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
ميكنن�د؛ ام�ا تحقيقات نش�ان ميدهد اين
نوع مهاجرتها پيامدهاي منفي اجتماعي را
نيز براي جوانان و ش�هرها ب�ه همراه خواهد
داشت؛ از جمله ميتوان به فقدان يكپارچگي
اجتماعي و گسترش ناهنجاريهاي اجتماعي
در شهرها اشاره كرد.

دوماهنامهها ،فصلنامهها ،سالنامهها ،گاهنامهها و نشریات دانشجویی
کارویژهاختصاصی:تولیدیادداشت،خبر،گزارش،گفتوگوومقالهپیرامونبرنامههای پنج ساله توسعه و برنامههای ساالنه و حل مشکالت زندگی مردم
 -7ره پوی�ان رس�انههای دیجیت�ال فرزن�د زمان�ه مدعوی�ن ش�امل
خبرگزاریها ،س�ایتها ،کانالها ،گروهها ،ش�بکههای اجتماعی ،وبالگها
و صفحات شخصی
 کارویژه اختصاصی :تولید یادداش�ت ،خبر ،گزارش ،گفتوگو و مقالهپیرامون برنامههای پنج س�اله توس�عه و برنامههای ساالنه و حل مشکالت
زندگی مردم
 -8ره پویان سمن فرزند زمانه :مدعوین شامل تشکلهای غیردولتی،
تش�کلهای غیردولتی (س�من ها) ،تش�کلهای دانش�جویی ،اتحادیهها،
س�ندیکاها ،ش�وراها ،خیریهها ،ش�رکتها ،موسس�ات ،مس�اجد ،تکایا،
حسینیهها و محافل قرآنی
 کارویژه اختصاصی :اعالم نظر پیرامون برنامههای پنج ساله توسعه وبرنامههای ساالنه و حل مشکالت زندگی مردم
 -9ره پوی�ان فرهیختگان فرزند زمانه :مدعوین ش�امل علما و مراجع
عظ�ام ،ائمه محترم جمعه و جماعات ،اس�اتید ،ش�خصیتهای 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 برنامههای پنج ساله توسعه و
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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 سالخوردهسازي 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 پدید میآید ،می داند .نارس�اييهاي
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
در مهاج�رت ميباش�د و افزاي�ش فاصل�ه
فرهنگي بين ش�هر و روستا بر نرخ مهاجرت
ميافزايد.
از پيامده�اي فرهنگي منف�ي مهاجرت
ميتوان چنين بيان نمود كه در اثر مهاجرت
جوانان ،نقش خانواده در انتقال مباني ارزشي
و ديني و ملي ب�ه فرزندان كاهش می یابد 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
شكلگيري 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 بيبندوباري و فحش�ا در
شهرها و جوانان خواهد بود.

برنامههای ساالنه و حل مشکالت زندگی مردم
 -10ره 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 برنامههای پنج ساله توسعه وبرنامههای ساالنه و حل مشکالت زندگی مردم
 -11ره پوی�ان بینالملل�ی فرزن�د زمان�ه :مدعوی�ن ش�امل مراک�ز و
ش�خصیتهای علمی ،فرهنگی و پژوهش�ی بینالمللی ش�امل کشورهای
همسایه ،جهان اسالم ،آسیا ،آفریقا ،اروپا و آزاداندیشان آمریکا
 کارویژه اختصاصی :اعالم نظر پیرامون برنامههای پنج ساله توسعه وبرنامههای ساالنه و حل مشکالت زندگی مردم

کارویژههای عمومی
(ویژه کلیه ره پویان فرزند زمانه)

الف) اعالم نظر تخصصی و نقد برنامههای توسعه پنج ساله و برنامههای
س�االنه از نظر مهندسی توسعه اجتماعی ،جهان بینی ،مدل برنامهریزی و
نظام برنامهریزی در کشور
ب) اعلام نظر تخصص�ی و نق�د فرآیندهای تدوی�ن ،تصویب و ابالغ
سیاس�تهای 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 برنامههای توسعه پنج ساله و برنامههای ساالنه

پرسش کارمند!
مردي به رئيس�ش تلفن ميزند اما همس�ر رئيس گوشي را بر
ميدارد.
همس�ر رئيس ميگويد :متأس�فم ،او هفته گذش�ته فوت كرد.
روز بع�د مرد دوباره به رئيس زنگ ميزند و همس�ر رئيس پاس�خ
ميدهد :به شما گفتم ،او هفته گذشته فوت كرده است.
ب�از هم روز بعد ،مرد به رئي�س زنگ ميزند و ميخواهد كه با
رئيس صحبت كند .همسر رئيس عصباني ميشود و فرياد ميزند:
قبال دو بار به شما گفتم ،شوهرم ،رئيس تو ،هفته گذشته مرد .چرا
دوباره تماس ميگيري؟
مرد پاس�خ ميدهد :من فقط دوس�ت دارم پاس�خ پرسشم را
بشنوم.

پیام ها:

وجود روابط ارباب و رعیتی در ادارات
توجه به افت سرمایههای انسانی در سازمانها
وجود احیانا توقعات نابجا در کارمندان در ادارات
ضرورت کاهش روابط ظلمآلود رئیس و مرئوس
وجود خردهفرهنگهای مخرب مدیریتی در ادارات

 .15راهیان

دیدگاه مردمی
راهی رضا هوش�یار از مشهد :به دس��تاندکاران این راهنامه ،خسته
نباش��ید عرض میکنم .علیرغم تالشهای ش��ما عزیزان به نظر میرس��د
مسئولین برنامهریزی کشور گوش شنوایی برای شنیدن ،تعامل و یادگیری
ندارند .از این روست که با وجود گسترش مشکالت در زندگی مردم ،همچون
گذشته بر روشهای ناکارآمد برنامهریزی اصرار دارند .البته نباید قصور بعضی
از دانشگاهیان که در هر دوره با دولتها نزدیک و همکارند را نادیده گرفت.

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 برنامههای توسعه پنج ساله و برنامههای 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 مدرکتحصیلی و رزومه خود را ارسال و ایمیل ،شماره تلفن همراه ،استان و شهر
محل زندگی خود را در آن قید فرمایید.
 برنامهه�ای مربوط به ره پویان فرزند زمانه از طریق روزنامه دیواریو فضای مجازی انجام میشود.
 برای ره پویان فرزند زمانه کارت عضویت و حکم صادر میشود. برای هر کارویژه ،گواهینامه معتبر انجام فعالیتهای داوطلبانه صادرمیشود.
 از مطالب و آثار ارسالی ره پویان فرزندان زمانه با افتخار در روزنامهدیواری استفاده خواهد شد.
 آث�ار ،دیدگاهها و نظرات ارزنده ره پویان فرزند زمانه در گرایشهایمختلف برای اعضای تقس�یم کار ملی در برنامههای توس�عه پنج س�اله و
برنامههای ساالنه کشور ارسال میگردد.
 آثار ارزش�مند و مش�خصات خود را از طریق یکی از روشهای ذکرشده در بخش « .16بزرگ راه» برای ما ارسال نمایید.

