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راهی فروغ اعظم خائفی 

م�وج مدرک گرای�ی سال هاس�ت که در 
کش�ورمان رواج یافته و همه ساله با افزایش 
واحده�ای دانش�گاهی و تس�هیل پذی�رش 
دانش�جو در ای�ن مراک�ز، مقاط�ع تحصیلی 
توسط دانشجویان بصورت پلکانی طی شده 
و در سال های اخیر نیز تب تحصیل در مقطع 
دکترا داغ شده است. البته بسیاری معتقدند 
که افزایش نرخ بیکاری در کشور باعث شده 
ت�ا جوان�ان درس خواندن در مقاط�ع باالتر 
تحصیل�ی را امی�دی ب�رای یافت�ن موقعیت 
ش�غلی بهت�ر و راهی ب�رای ف�رار از بیکاری 
بدانند؛ از همین رو در این س�ال ها با افزایش 
تعداد دانشجویان و فارغ التحصیالن حتی در 

مقطع دکترا مواجه هستیم. 

در س�ال های اخیر اقتصاده�ای نوظهور 
و البت�ه عظی�م نی�ز ب�ه میزان چش�م گیری 
ظرفیت ه�ای آم�وزش عال�ی خ�ود را ب�اال 
برده ان�د. از همی�ن رو جای تعج�ب نخواهد 
داش�ت اگر بگوییم که هند با تربیت ۲۴۳۰۰ 
دارن�ده مدرک دکترا در جای�گاه چهارم این 
جدول قرار دارد. پرجمعیت ترین کشور دنیا، 
یعنی چین جایی در میان 15 کش�ور نخست 
ندارد و بهترین رتبه یک کش�ور مس�لمان و 
خاورمیان�ه ای متعلق به ترکیه با حدود ۴5۰۰ 

فارغ التحصیل در مقطع دکترا می باشد. 
جالب اینجاس�ت که عل�وم پایه در صدر 
عالقمن�دی ای�ن دانش�جویان ق�رار دارند و 
طبق اعالم OECD، چه�ل درصد از تمامی 
دارن�دگان ای�ن مدرک در رش�ته های علوم، 
تکنولوژی و مهندس�ی تحصی�ل کرده اند. بر 
خ�الف تصور عموم�ی ایران جای�ی در میان 
کشورهای باالی این فهرست ندارد. بر اساس 
آمار منتشر شده از سوی وزارت علوم، ایران 
با داش�تن ۲٦۴۰ دانشگاه، 5 برابر کشورهای 

پیشرفته دانشگاه دارد. 

در حال�ی که چی�ن ۲۴٨1 و هن�د 1٦۲۰ 
دانش�گاه دارند که نس�بت ب�ه جمعیت خود 
و مقایس�ه ب�ا س�رانه ای�ران بس�یار پایین 
اس�ت اما آنچه با مقایس�ه این آم�ار حاصل 
می ش�ود، نداش�تن رابطه خ�اص کمی میان 
تعداد دانش�گاه ها با می�زان فارغ التحصیالن 
دوره دکترا اس�ت. البته نبای�د فراموش کرد 
ک�ه عمده دان�ش آموختگان ایران�ی در این 
مقطع، خارج از کش�ور را برای ادامه تحصیل 
برگزیده ان�د و ای�ن موضوع موج�ب افزایش 
تع�داد فارغ التحصی�الن کش�وری همانن�د 

آمریکا و کاهش آمار داخلی ماست. 
گذر از مقطع کارشناسی ارشد و تحصیل 
به عنوان دانش�جوی دکترا در کش�ور ایران 
با سایر کش�ورها تفاوت عمده ای دارد. آنچه 
هم�واره دغدغه جوانان بوده اس�ت، معضلی 
ب�ه نام کنکور و نحوه گزین�ش پس از آن در 
دانش�گاه ها اس�ت. در ایران پ�س از انتخاب 
رشته و آزمون؛ بررس�ی آموزشی، پژوهشی 
و مصاحبه توسط دانشگاه ها انجام می شود و 
افرادی که حد نصاب الزم را کس�ب می کنند 
بای�د ب�رای مصاحب�ه ب�ه دانش�گاه مربوطه 
مراجع�ه کنند و دانش�گاه نمره ف�رد را برای 
بررس�ی نهای�ی به س�ازمان س�نجش اعالم 
می کن�د که نتایج نهای�ی عمدتا در نیمه اول 

شهریورماه هر سال اعالم می شود.
بر اساس ضوابط شورای سنجش و پذیرش 

دانشجو برای دوره دکتری در سال های 
اخی�ر دو محور مد نظر بوده اس�ت، 5۰ 

درص�د نم�ره کل مربوط ب�ه آزمونی 
است که توس�ط سازمان 
س�نجش برگزار می شود، 

۲۰ درص�د مربوط به س�وابق 
آموزش�ی و پژوهش�ی افراد و 

۳۰ درص�د ب�ه مصاحب�ه علمی و 
س�نجش علمی اختصاص دارد و 
توس�ط دانشگاه ها انجام می شود 
که اصوال این روند جهت پذیرش 
در دانش�گاه های سراس�ری برای 

دانشجویانی که یکی از دو 
مقطع گذشته خود را 
دانش�گاه ها  این  در 

باشند،  نکرده  طی 
دش�وار  بس�یار 

در  ای�ن  اس�ت. 
حالی است که پذیرش 

خ�ارج  دانش�گاه های  در 
از کش�ور بر اس�اس نم�ره زبان 

خارج�ی)IELTS( ، کس�ب نمرات 
معقول در مقاطع قبلی و داش�تن توانایی 

پژوهشی و فنی باالست.
اما آنچ�ه در میان آمارهای اعالم ش�ده 
در کش�ورمان حائز اهمیت اس�ت، نرخ رشد 
دانشجویان و فارغ التحصیالن مقطع دکترای 

و رابط�ه مس�تقیم آن ب�ا بیکاری اس�ت؛ در 
واقع با گس�ترش فرهن�گ مدرک گرایی در 
جامعه، ش�اهد کشیده ش�دن بحث بیکاری 
ب�ه س�مت فارغ التحصی�الن مقط�ع دکتری 
هستیم و این دغدغه زمانی جدی تر می شود 
ک�ه آم�ار درس�تی از تع�داد دانش�جویان 
تفکی�ک  ب�ه  دکت�رای  فارغ التحصی�الن  و 

رشته های تحصیلی منتشر نمی شود. 
برخ�ی آماره�ا )ب�دون ارائه مس�تندات 
کاف�ی( از 1۰۰ ه�زار بی�کار دکت�ری س�خن 
می گوین�د؛ برخ�ی آماره�ا این می�زان را 5۰ 
ه�زار دانش آموخته بی�کار در مقطع دکترای 
عن�وان می کنن�د که س�الی ۳۰ ه�زار نفر به 
ای�ن آمار اضافه می ش�ود! این آم�ار ۲۰ هزار 
فارغ التحصی�ل دکت�رای بی�کار و ۴7 ه�زار 
دانش�جو در مقطع دکترای اعالم می شود. در 
میان آمار متفاوت داخل�ی، آمارهای خارجی 
نیز چندان دقیق و به روز نیستند و شاید دلیل 
این مسئله، اساسا نبود دغدغه برای تحصیل 

و  اشتغال فارغ التحصیالن دکترای باشد. 
در ح�ال حاضر 1۴7 ه�زار و 9٦۲ نفر دانش 
 آموخت�ه در مقطع دکتري تخصصي در کش�ور 
وج�ود دارد ک�ه از این میان 5۰ ه�زار نفر بیکار 
هستند در جدول کش�ورهای عضو OECD با 
بیشترین تعداد فارغ التحصیالن دانشگاهی بیکار 
)در محدوده سنی ٦۴-۲5 سال( کشور یونان با 

نرخ بیکاری 19/۴ درصد در رتبه نخس�ت جای 
دارد. کش�ورهای اسپانیا، ترکیه، ایتالیا و ایرلند 
ب�ه ترتیب ب�ا 1۴/9، 7/7، 7 و ٦/7 درصد نیز در 

رتبه های دوم تا پنجم قرار دارند.
ام�ا آنچ�ه باید ب�ه آن به عن�وان معضل 
ریش�ه ای برخورد کرد، تعری�ف راهکارهایی 
برای جذب دانش�جویان تخصصی در مقطع 
دکت�را و حتی جذب دانش�جویان خارجی با 
فراهم کردن امکانات آموزش عالی، جلوگیری 
از خروج نخبگان و تسهیل س�ازی امور برای 
آنها، متناسب سازی تعداد پذیرفته شدگان با 
بازار کار و بسترسازی برای جذب دانشجوی 
دکترای در رشته های مورد نیاز کشور است؛ 
چراکه پذیرش بی رویه دانشجویان دکترا در 
رش�ته های مختل�ف بدون توجه ب�ه کیفیت 
آموزشی و آینده شغلی آن ها، باعث افزایش 

نرخ بیکاری در بین این گروه شده است. 
در ای�ن ش�رایط، بس�یاری از جوان�ان با 
ه�دف ادامه تحصیل، گس�ترش فعالیت های 
علم�ی و یافت�ن موقعیت ش�غلی مناس�ب، 
راه�ی کش�ورهای دیگ�ر می ش�وند و اغلب 
دانش�جویان ایرانی که برای ادامه تحصیل به 
 ویژه در مقطع دکترای به کشورهای اروپایی و 
آمریکایی سفر می کنند، تمایل چندانی برای 
بازگشت به کشور ندارند و همین امر موجب 
هدر رفت س�رمایه های انس�انی و آسیب به 
زیرساخت های علمی 
و اقتصادی کشور 

می شود. 

هدایت حق گستر

قرآن کریم: 
امه یهدون بالحق و به یعدلون. 

)سوره اعراف، آیه 1٨1(

ترجمه:
گروه�ی که دیگ�ران را به ح�ق هدایت 

می کنند و به آن حکم می کنند.  

پیام ها: 
 اهمیت هدایت گری و عدالت گستری در مقیاس اجتماعی
 ضرورت پویایی اقشار اجتماعی در دعوت به حق و عدل

 توجه به هدایت گری به عنوان امر به معروف و نهی از منکر
 توجه به عدالت خواهی به عنوان شاخصه اصلی حاکمیت

 ل�زوم مش�ارکت م�ردم در برق�راری هدای�ت و عدال�ت 
در جامعه

2.رهنمون
مالیات بی آبادانی

امام علی )ع(: 
آنکه خراج گیرد و به آباداني نپردازد، 
ش�هرها را ویران کند و بندگان را هالک 

سازد. 
)نهج البالغه، ترجمه سیدجعفر شهیدی، 
خ 5۳(

پیام ها:
 ضرورت اخذ مالیات از مردم فقط برای آبادنی

 ویرانی شهرها ناشی از بی اعتماد اجتماعی به حاکمان
 ایج�اد ناامن�ی و هالکت ش�هروندان در اث�ر بی اعتمادی به 

حاکمان
 وابستگی امنیت و آبادانی شهرها به اعتماد اجتماعی
 اهمیت عملکرد صحیح حاکمان در مصارف بیت المال

3.راهگشا
فهم بی خودی!

امام خمینی )ره(: 
غربی ه�ا کوش�ش کرده ان�د ک�ه 
م�ا را از خودم�ان بی خ�ود کنند، ما 
را میان ته�ی کنن�د، ب�ه م�ا این طور 
بفهمانند و فهماندند که خودتان هیچ 

نیستید. 
)صحیفه نور، ج 9، ص ۲5(

پیام ها: 
 بی خودی خود ما از خود و خودی ها

 توفیق غربی ها در نابودی خودباوری ما
 غرب گرایی و غرب زدگی یعنی میان تهی شدن ما

 نکوهش استفاده از دانش ها و روش های غربی 
 لزوم استقالل طلبی در هویت ملی، خودشناسی و خودباوری

4.راهدار
ین! ین و سخت تر مهم تر

مقام معظم رهبری: 
پر کردن شکاف اقتصادي در بین 
م�ردم و رفع تبعیض در اس�تفاده از 
منابع گوناگ�ون ملی در میان طبقات 
س�خت ترین  و  مهم تری�ن  م�ردم، 

مسئولیت ماست. 
)1۳٨۳/۰۳/1۴(

پیام ها:
 اهمیت مسئولیت حل مشکالت اقتصادی زندگی مردم

 ضرورت رفع تبعیض در استفاده از منابع ملی در جامعه
 نکوهش گسترش شکاف اقتصادی در میان طبقات اجتماعی

 توجه به اهمیت و دشواری حل مشکالت اقتصادی مردم
 لزوم تداوم تالش ها برای مسئولیت رفع تبعیض در جامعه

5.راهبر

وغ کارمندی در

رئیس: ش�ما به زندگي پس از مرگ اعتقاد دارید؟ کارمند: بله! 
رئیس: خوب است. چون وقتي صبح امروز براي شرکت در مراسم 
تشییع جنازه پدربزرگ تان اداره را ترک کردید، او به اینجا آمد و 

گفت که مي خواهد شما را ببیند. 

پیام ها:
 وجود بهانه های متعدد برای در رفتن از زیر کار در ادارات

 شیوع دروغ گویی برای گرفتن مرخصی در ادارات توسط کارمندان
 ضرورت توجه به خرده فرهنگ های مخرب در ادارات

 لزوم بررسی انگیزش و وجدان کاری کارمندان در ادارات
 اهمیت ارتقای بهره وری کار در ادارات

11.راهوبیراه

مدیر کل
اگه مدیر کل بشم چی می شه
مث اونا تپل بشم چی می شه

منو اگه کسی بخواد ببینه
باید تو لیست انتظار بشینه
ایل و تبارمو بذارم سرکار

بدم یه پست خوب و نون وآبدار
عمو مدیر مالی و اداری
عمه معاون حسابداری

خواهر زن لوس و تیتیش مامانی
بره بشه مسئول بایگانی 

بی خودی هی به بعضیا گیر بدم
حقوق بیچاره هارو دیر بدم
به نورچشمیا و پاچه خارام
بدم اضافه کار و کلی انعام

یواش یواش تو پیست رانت خواری
بگازونم با ماشین فراری 
خالصه آبی زیر پوستم بره
بشه برام تو زندگی خاطره

ولی یواشکی تو گوش »جاوید«
زنش یه چیزی گفت و کلی خندید: 

یه دو ریال بده یه کاسه آش
تا مدتی بشین به این خیال باش

راهی جاوید

9.نوراهه

واژگان توسعه
 planning Macro برنامه ریزی کالن

عبارت اس�ت از فرایند تحلیل و پیش بین�ی و تخصیص منابع 
و امکان�ات اساس�ی کش�ور و به عب�ارت دیگر کوش�ش هایی در 
زمینه تحقق اهداف اساس�ی کش�ور. مجموعه ای از اهداف و بیان 
اس�تراتژی ها، سیاس�ت ها و س�ازماندهی الزم برای نیل به اهداف 
تعیین ش�ده است. نوعی تصمیم گیری در س�طح ملی است و کل 
جامعه و اهداف و اس�تراتژی های اساس�ی توس�عه کشور را مورد 
توج�ه قرار می دهد و در مقابل برنامه ریزی بخش�ی و منطقه ای به 

کار می رود. 
 planning Macroeconomic برنامه ریزی اقتصاد کالن
فرایندی است برای تحلیل، پیش بینی و تعیین مقادیر متغیرهای 
اقتصادی، نظیر تولید ملی، درآمد ملی، صادرات و واردات و اشتغال، 
تعیین س�هم بخش های مختل�ف اقتصادی، اجتماع�ی، فرهنگی، 

دفاعی در جهت نیل به هدف های تعیین شده. 
فرهنگ واژگان نظام فني و اجرایي کشور
سازمان مدیریت و برنامه ریزي کشور، 1۳٨۳ 

6.راهگستر

شعار هفته )14(

مردم تقریبا در همه زمینه های زندگی خود با مشکالت جدی و 
متعدد مواجه اند. زمان آن فرارسیده است که اندیشمندان صالح و 
مدیران کاربلد جامعه برای جلوگیری از اتخاذ مجدد سیاست های 
پراکنده کاری ها،  دوربرگردان�ی، دوباره کاری ه�ا، موازی کاری ه�ا، 
روش های متکی به آزمون و خطا و رفتارهای مدیریتی س�لیقه ای، 

به رسالت تاریخی خود عمل نمایند. یا علی مدد

8.رهنمود

اخبار توسعه
 بهمن آرمان، اقتصاددان و استاد دانشگاه:

جز در دوره سازندگی که برنامه های پنج ساله به بخشی از اهداف 
کمی خود دست یافتند، در س�ایر دولت ها توفیقی حاصل نشد. اگر 
زیرساخت های واقعی در بخش های صنعت، کشاورزی و خدمات فراهم 
شود، کشور در مسیر توس�عه قرار می گیرد. در این صورت نیازی به 
صرف زمان و هزینه برای تنظیم برنامه هایی که با واقعیت های کنونی 

کشور در سطح داخلی و بین المللی فاصله دارند، نیست. 

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 19٨٦ )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. 
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 1۳97 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. 
٦- 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. 
٨- 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 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.
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
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
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
٦- 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
٨- 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
1۰- 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 »1٦. 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: 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 17 رقمی تنظیم نمایید. 
ت( سپس عدد مربوط به ش�ماره روزنامه دیواری را به ابتدای 

رشته اعداد اضافه کنید. 
ث( ع�دد 1٨ رقمی نهای�ی را به ش�ماره ۳۰۰۰٦1۳۲۳۴٦۲۲5 

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

نمی دانم چرا ...؟

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

یک�م: نمی دانم چ�را مفه�وم برنامه ریزی در کش�ور به معنای 
تهی�ه فهرس�ت اقدامات قابل انجام با هزینه مش�خص در س�طح 
ملی و اس�تانی اس�ت؟ نمی دانم چرا گزاره های مق�دس و انقالبی 
 ج�ای اه�داف را می گیرن�د و هم�واره غیرقابل دس�ت یابی باقی 

می مانند؟
دوم: نمی دانم چرا امر خطیر برنامه ریزی، برنامه و برنامه ریزان 
در کش�ور، اهمیت، حساس�یت اجتماعی و تخصص گرایی خود را 
از دس�ت داده اس�ت؟ نمی دان�م چرا هم�ه مدع�ی برنامه ریزی و 

برنامه نویسی برای اداره کشورند؟
س�وم: نمی دان�م چرا برنامه در کش�ور ما هم�واره زینت بخش 
قفس�ه ها و کش�وی میز مدی�ران و فقط برای اثبات خواس�ته ها و 
مطالب�ات از مردم و به تعویق انداختن حل مش�کالت زندگی آنان 

مورد استفاده قرار می گیرد؟
چهارم: نمی دانم چرا هیچ یک از شاخصه های برنامه های توسعه 
پنج ساله کشور محقق نمی شود و برنامه ریزان کشور نسبت به آن 
پاسخ گو نیستند؟ نمی دانم چرا باور نداریم که شاخصه ها یا برنامه 

و برنامه ریزی نادرست است؟
پنجم: نمی دانم چرا شیوه سنتی و ناکارآمد برنامه ریزی طی 7۰ 
سال گذشته تغییر چندانی نکرده است و همچنان برای رسیدن به 

مقصد از طریق نشانی نادرست اصرار وجود دارد؟
شش�م: نمی دانم چرا دولت ها بدون داش�تن برنامه مش�خصی 
ب�رای اداره کش�ور، می آین�د و می رون�د و بار مش�کالت زندگی 
مردم را هر روز بیش�تر از دیروز می کنند و هنوز از مردم و کش�ور 

طلبکارند؟
هفت�م: نمی دان�م چ�را جناح ه�ای سیاس�ی بجای انج�ام کار 
تش�کیالتی و علمی در ارائه برنامه مش�خص برای اداره کش�ور، با 
دوقطبی سازی های هیجانی همه پرسی ها به دنبال جابجایی قدرت 

بصورت سنتی هستند؟
هشتم: نمی دانم چرا پس از گذشت هفت دهه هنوز بی برنامگی، 
س�که رایج عرصه های گوناگون اداره کشور است؟ نمی دانم چرا با 
زب�ان بی زبانی همه ب�اور دارند که این دس�ت برنامه ریزی ها دیگر 

جواب نمی دهد؟
نه�م: نمی دانم چرا قدرت تش�خیص زبان بازی ه�ای برنامه ای 
و برنامه ه�ای کاذب در نهاده�ای نظارت�ی کالن کش�ور در تایید 

صالحیت های مدیران ارشد نظام وجود ندارد؟
ده�م: نمی دان�م چ�را بای�د امی�د داش�ته باش�یم با نش�انی 
غل�ط ای�ن ب�ار ب�ه مقص�د می رس�یم و می توانی�م ب�ه پرس�ش 
 غل�ط توس�عه و پیش�رفت در کش�ور، ای�ن ب�ار پاس�خی صحیح 

بیابیم؟
یازده�م: نمی دان�م چرا چش�م و گوش ها، زب�ان و مغز خود را 
ب�ر نتایج و خروجی ه�ای هفت ده�ه نابرنامه ریزی ها بس�ته ایم و 
امیدواریم مش�کالت متع�دد در زندگی مردم ب�ا برنامه ریزی های 
ناکارآمد، باالبردن آس�تانه تحمل آنها و با چاش�نی دعا و ثنا حل 

گردد؟
دوازدهم: نمی دانم چراهای زیادی در بروز مشکالت زندگی در 
م�ردم وجود دارد! اما می دانم که این چراها را باید پاس�خی قاطع 
گفت و مش�کالت زندگی م�ردم را حل نمود که در ای�ن راه نامه با 

هم راهی شما به دنبال آنیم.
به امید یافتن یا ساختن راه چاره

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 
نگهبان، مجلس خبرگان رهبری، مجمع تشخیص مطلحت نظام، دولت، 
مجلس شورای اسالمی، قوه قضائیه و دستگاه های نظارتی، در این بخش 

برای اعالم نظر تخصصی راهیان گرامی، اطالع رسانی می نماییم. 
۲- تالش های دس�ت اندکاران این ش�ماره از راه نام�ه را به راهیان 
پرت�الش و آینده س�ازان توس�عه یعن�ی دانش-آم�وزان گرام�ی اهدا 

می نماییم. 
۳- نظرات تخصصی و پیش�نهادات س�ازنده راهی�ان گرامی آقای 
احمد عبداللهی و خانم  ها ش�کوه حس�ینی و فاطمه موس�وی رسید. از 

این 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. 
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. 

٦- 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 1۳97/۰5/۰٨ 

منتشر می کنیم. 
٨- 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. 
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16.بزرگراه

15.راهیان
دیدگاه مردمی

راهی س�ولماز حسنی از ش�یراز:  چرا کس��ی به این موضوع مهم 
نمی پردازد که برنامه های توس��عه به اهداف از پیش تعیین شده خود دست 
نمی یابد؟ چرا رس��انه های گروه��ی در این مورد به اندازه کافی مطالبه گری 
ندارند و چرا مسئولین در این باره پاسخ گو نیستند. شایسته است که نهادهای 
مردمی و مستقل در باره برنامه های اول تا پنجم توسعه از مسئولین مربوطه 
بر طبق تقس��یم کار ملی پرسش گری داشته باشند و مسئولین هم در این 

زمینه نسبت به عملکرد گذشته خود پاسخ گو باشند.

آفت مدرک و مدرک گرایی در ایرانبرنامه نویسی و توسعه نامتوازن در ایران
13.بیراهه 12.کژراهه

17.رهپویان

14

بسیاری معتقدند که افزایش 
نرخ بیکاری در کشور باعث 

شده تا جوانان درس خواندن 
در مقاطع باالتر تحصیلی را 
امیدی برای یافتن موقعیت 

شغلی بهتر و راهی برای 
فرار از بیکاری بدانند؛ از 
همین رو در این سال ها با 
افزایش تعداد دانشجویان 
و فارغ التحصیالن حتی در 
مقطع دکترا مواجه هستیم

راهی محمدعلی ناری ابیانه

از س�وی  در ط�ول س�ال های گذش�ته 
محقق�ان و صاحب نظ�ران، عل�ل مختلف�ی 
پیرامون ناکامی کش�ور در رسیدن به آستانه 
توس�عه مطرح شده است. اما نتیجه همه این 
سال ها چیزی جز توسعه نامتوازن بخش های 

مختلف اقتصاد کشور نبوده است. 
کمب�ود منابع در اقتصاد باعث می ش�ود تا 
هر کش�وری به دنبال بهتری�ن و پربازده ترین 
تفک�ر  ره گ�ذر  ای�ن  از  باش�د.  تخصیص ه�ا 
برنامه نویس�ی در حوزه کالن مطرح می گردد. 
تاریخچه برنامه نویسی توسعه در ایران به حدود 
7۰ سال می رسد. در طول 7۰ سالی که از تاریخ 
برنامه نویسی ایران می گذرد، 5۰ کابینه مختلف 
در کشور حکمرانی نموده اند )۳٦ کابینه قبل از 

انقالب و 1۴ کابینه پس از انقالب(. 
دولت های�ی ک�ه هرک�دام ب�ا ایده ه�ا و 
خط مشی های متفاوت، در مدت زمان زعامت 
خ�ود، اهداف�ی تقریب�ا مش�ترک را دنب�ال 
نمودن�د. همچنین در اص�ول متعدد دیگری 
مجموع�ه ای از وظای�ف را ب�ه دول�ت محول 
می کن�د که بدون برنامه ری�زی امکان محقق 
ش�دن آنها نیس�ت مثل ایجاد رفاه عمومی، 
رفع فق�ر، توزیع متناس�ب منابع، تأس�یس 

مسکن متناسب و غیره. 
سیس�تم  منتقدی�ن  از  بس�یاری  ام�ا 
برنامه ریزی در ایران با اس�تناد بر مشکالت 
عدی�ده ام�روز جامعه ای�ران از قبیل بحران 
بی آبی، نابودی محیط زیست، آلودگی هوا در 

کالن شهرها، رشد جمعیت در شهرهای بزرگ 
و پدی�ده مهاجرت داخلی، رک�ود اقتصادی، 
بح�ران بی�کاری، از بی�ن رفت�ن تدریج�ی 
مزیت ها و غیره، معتقدند مضرات استفاده از 
سیستم برنامه نویسی به شکل مرسوم، بیش 
از منافع آن بوده است. به طوری که تخصیص 
منابع صورت گرفته از این طریق، به هیچ وجه 
به توسعه متوازن همه بخش ها و قسمت های 

کشور منجر نشده است. 
ب�ا افزای�ش به�ای جهانی نف�ت در دهه 
1۳5۰، وابس�تگی اقتصاد کشور به این منبع 
درآمدی سرشار افزایش یافت. این وابستگی 
به ح�دی بود که برنام�ه عمرانی پنجم پیش 
از انقالب مجددا بازنویس�ی ش�ود. در نتیجه 
به باور بس�یاری از تحلیل گران توسعه، یکی 
از ریشه های اصلی توس�عه نامتوازن کشور، 
همین افزایش وابستگی دولت به درآمدهای 
نفتی بوده اس�ت. با م�رور برنامه ه�ای اجرا 
ش�ده در گذشته روش�ن می ش�ود که عدم 
شناخت صحیح مشکل اصلی از دیرباز یکی 
از زمینه های اصلی توس�عه نامتوازن اقتصاد 
کش�ور بوده اس�ت. وجود اهداف پراکنده و 
بعض�ا ناهم جه�ت، باعث کاه�ش قابل توجه 

اثرگذاری یک برنامه موفق می شود. 
اساس�ا اس�تفاده از نظام برنامه نویس�ی 
برای آن اس�ت ک�ه منابع محدود به ش�کلی 
مش�خص و بر اس�اس نقش�ه از پیش تعیین 
شده تخصیص داده ش�ود و نهایتا شاخص ها 
از نقط�ه فعلی »الف« به نقط�ه مطلوب »ب« 
برسند. اما بر اساس تجربه در همه برنامه های 

توسعه کشور شاهدیم که اکثر شاخص ها به 
نقطه »ب« نرسیده اند و در سوی مقابل برخی 

شاخص ها نیز از نقطه »ب« فراتر رفته اند. 
ای�ن نتای�ج باع�ث ش�ده که ع�ده قابل 
توجهی از صاحب نظران اساسا با دیده تردید 
به کارکردهای برنامه نویسی در ایران بنگرد. 
زی�را ارکان مختل�ف اقتص�ادی، سیاس�ی و 
اجتماعی ایران نگرش مش�ترک و صحیحی 
نس�بت ب�ه مفهوم و جای�گاه برنامه نویس�ی 
ندارن�د. ب�ه طوری ک�ه برخی مس�ئوالن در 
گذش�ته موفقیت را در این می دانس�تند که 
زودتر از موع�د پایان برنامه، ب�ه اهداف آن 
دس�ت یابند و از آن عبور کنند! تحقق پیش 
از موع�د اه�داف دقیقا به این معناس�ت که 
منابع به ش�کل برنامه ریزی ش�ده تخصیص 
نیافت�ه و این امر نی�ز بدین معناس�ت که یا 
برنامه نوشته شده غلط بوده و یا اعتقادی به 

فلسفه برنامه نویسی وجود نداشته است. 
نتیجه هر دو حالت این است که منابع به 
شیوه ای خارج از برنامه تخصیص پیدا می کند 
ک�ه پیامد آن توس�عه نامت�وازن خواهد بود. 
اس�تفاده از نظام برنامه نویسی در واقع مهیا 
نم�ودن زمین�ه و مقدمات الزم برای توس�عه 
یافتگی است و حرکت به سمت توسعه یافتگی 
نه تعلل را بر می تابد و نه ش�تاب زدگی را. اما 
این مسئله عمدتا از جانب سیاست مداران به 
رسمیت ش�ناخته نمی ش�ود و بعضا به دلیل 
نتیجه گرای�ی آنه�ا، حرکت در مس�یر برنامه 

معطل مانده و گاهی تعطیل می گردد.
اس�تفاده از نظام برنامه نویس�ی در واقع 

باع�ث منظم ش�دن برنامه ه�ای کوتاه م�دت 
جهت دس�ت یابی بهینه به اهداف بلندمدت 
می ش�ود. باید هم�واره به خاطر داش�ت که 
اس�تفاده از نظام برنامه نویسی یک سیاست 
موقتی اس�ت. یعنی به محض اینکه کشور به 
س�طح قابل قبولی از توس�عه مورد نظر خود 
رس�ید، باید به تدریج از نظام برنامه نویس�ی 
فاصل�ه بگیرد تا اقتص�اد بتوان�د در فضایی 
غیردس�توری، مکانیزم ه�ای خ�ود را فعال 
نموده و به سمت توسعه پایدار حرکت کند. 

در این مرحله ماهیت برنامه به یک راهنما 
تغییر می یابد. اما به نظر می رسد در ساختار 
تصمیم گیری کشور، ماهیت برنامه نویسی به 
جزئ�ی از بروکراس�ی و دیوان س�االری رایج 
تبدیل ش�ده اس�ت؛ تو گویی که قرار اس�ت 
دولت تا ابد از برنامه نویس�ی استفاده کرده و 
همچنان در حوزه ه�ای اقتصادی و اجتماعی 

مداخله مستقیم داشته باشد. 
مقاوم�ت دول�ت و مجلس در ب�اره جدا 
شدن از سیستم برنامه ریزی و در واقع حذف 
رانت های مختلفی که بواس�طه برنامه نویسی 
ایجاد می شود، می تواند به طور جدی کشور 
را از توس�عه متوازن دور نماید. در سیس�تم 
برنامه نویس�ی ج�اری، پ�س از اینکه الیحه 
برنام�ه پنج س�اله توس�ط دولت تهیه ش�د، 
می بایس�ت توس�ط مجلس ش�ورای اسالمی 
تصویب گردد. این فرایند باعث می ش�ود تا 
برنامه پنج س�اله به شکل قانون درآمده و در 

مسیر اجرا با مشکالت کمتری روبرو گردد. 

اما طی ش�دن این مس�یر بط�ور بالقوه و 
بالفعل برنامه را با تهدیدهای مختلفی مواجه 
می سازد. اگر سازمان مدیریت و برنامه ریزی 
به عنوان مس�ئول اصلی تهیه برنامه توسعه 
کش�ور را نهادی کام�ال کارشناس�ی در نظر 
بگیری�م ک�ه برنام�ه را کامال بر اس�اس ایده 
توسعه متوازن نوش�ته باشد، با آمدن الیحه 
به صحن مجلس، امکان ج�رح و تعدیل های 
نامح�دودی بر ضوابط، اع�داد و ارقام الیحه 

فراهم می شود. 

با مرور برنامه های اجرا شده 
در گذشته روشن می شود 
که عدم شناخت صحیح 

مشکل اصلی از دیرباز یکی 
از زمینه های اصلی توسعه 

نامتوازن اقتصاد کشور بوده 
است. وجود اهداف پراکنده 

و بعضا ناهم جهت، باعث 
کاهش قابل توجه اثرگذاری 

یک برنامه موفق می شود


