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پیشراه
جمهوری اسالمی ایران در طول حیات خود »راه« 
رسیدن  برای  و  است  پیموده  را  نشیبی  و  فراز  پر 
دشواری  و  طوالنی  »راه«  خود  متعالی  اهداف  به 
را پیش روی دارد. پیشرفت مادی و معنوی کشور 
از  راهزنان  و  دشمنان  های  دسیسه  و  سو  یک  از 
کنون  تا  شده  طی  »راه«  اهمیت  بر  دیگر  سوی 
همانا  که  نهایی  مقصد  تا  »راه«  تداوم  ضرورت  و 
اسالمی  نظام  دارد.  داللت  است  اجتماعی  عدالت 
دهه  چهار  در  اهدافش  و  ها  آرمان  به  نیل  برای 
گذشته از »راه« ها و مسیرهای گوناگونی استفاده 
کرده است که هر یک دارای نکات و دستاوردهای 
مثبت و منفی بوده است. اکنون که مشکالت متعدد 
زندگی مردم را دشوار کرده است زمان آن فرا رسیده 
است که به گذشته چهل ساله با دیده درس آموزی 
فراوان  دستاوردهای  از  استفاده  با  و  نگریسته شود 
چند  اقدام شود.  آینده  اجرای  و  به طراحی  گذشته 

پرسش بنیادین در این زمینه مطرح است:
درس  و  ساله  چهل  گذشته  به  نگرش  »راه«   -

آموزی آن برای نسل چهارم انقالب چیست؟
- »راه« استفاده بهینه از دستاوردهای مطلوب 

گذشته چیست؟
- »راه« طراحی آینده مطلوب و اجرای کارآمد 

آن چیست؟
 - »راه« حل مشکالت ریز و درشت زندگی مردم 

چیست؟
- »راه« پیشرفت ایران اسالمی همگام با نسل 

سوم و چهارم چیست؟
اصوال برای پیمودن درست »راه« پیشرفت مجموعه 
ای از مقدمات، پیش فرض ها، درونداشت ها، پیش 
است  نیاز  مورد  اساسی  مالحظات  و  اصلی  نیازهای 
که در جهت گیری کالن آن را تعیین می کند و در 
این »راه«نما از آن با عنوان »پیشراه« یاد می شود 
)مستندات، پیوست های علمی و منابع اقتباسی پیرامون 
پیش راه ها شامل کتاب ها، مقاالت منتشر شده در 
نشریات معتبر، پایان نامه های دانشگاهی و گزارش 
های رسمی دستگاه ها و مراکز اجرایی مسوول کشور 

در پایگاه دانش »راه چهارم« موجود است(.

پیش راه اول- شان و ارزش مردم ایران
خود  نشیب  و  فراز  پر  تاریخ  طول  در  ایران  مردم 

اند  بوده  برخوردار  واالیی  ارزش  و  شان  از  همواره 
و در برهه های حساس و سرنوشت ساز در عرصه 
اقدام  شناسی،  وظیفه  آزمون  از  گوناگون  های 
مسووالنه و فداکاری جمعی سربلند بیرون آمده اند. 
مردم ایران شایسته بهترین ها در زندگی اند و باید 
در راه سعادت و خوشبختی مادی و معنوی آنها از 
هیچ کوششی دریغ نشود. منابع انسانی، اجتماعی و 
طبیعی ایران با استفاده از ظرفیت ها و قابلیت های 
به  ایران  مردم شریف  تعالی  راه  در  تواند  می  خود 
نحو شایسته ایفای نقش کند و نام ایران و ایرانی 
جهان  افتخار  و  شکوه  های  قله  در  را  مسلمان 

همچون پیشینیان خود مطرح سازد.

پیش راه دوم- قدردانی از خدمات انجام شده 
بدون تردید در چهاردهه گذشته خدمات ارزشمندی 
بر  حاکمیتی  نهادهای  و  گانه  سه  قوای  سوی  از 
ارائه  ایران  مردم  به  کشور  فرادست  اسناد  اساس 
شده است که نمی توان و نباید نادیده گرفته شود. 
مردم ایران همواره قدرشناس و سپاسگزار خدمات 
انجام شده بوده و هستند. انسان های خدوم بسیاری 
در طول تاریخ، عمر خود را وقف خدمت به مردم و 
این مرز و بوم کرده اند. در زمینه های بسیاری نیز 
پیشرفت های فراوانی در زمینه های علم، فناوری و 
تولید خدمات و محصوالت بدست آمده است. دانش 
و تجربه گذشته و گذشتگان با بروزرسانی محققانه 
از  گذر  در  را  ایران  مردم  تواند  می  اندیشمندانه  و 

مراحل دشوار حیات اجتماعی خود یاری کند. 

پیش راه سوم- وجود فاصله تا وضع مطلوب
همگان می دانند که حجم و سطح نیازهای کشور 
بسیار فراتر از خدمات ارائه شده است و تا رسیدن 
و  مردم  منزلت  و  شان  درخور  و  آل  ایده  نقطه  به 
ایران اسالمی فاصله بسیاری وجود دارد. کشور نمی 
تواند و نباید در حد آنچه که بدان دست یافته است 
متوقف شود. تغییرات و تحوالت سریع دنیای امروز 
ماندگی  عقب  جبران  برای  که  است  ای  گونه  به 
تالش  دیروز  از  بیشتر  روز  هر  باید  تاریخی،  های 
کرد تا بتوان کشور را برای زیستن مردم شرافتمند و 
آبرومند ایران آماده کرد. البته دشمنان نیز با دسیسه 
های گوناگون تالش کرده اند که به هر نحو ممکن 
مسیر پیشرفت ایران را مسدود یا با مشکل مواجه 
کنند. ایران آباد و اسالمی برای رسیدن به اهداف 
امکانات  نیازمند  اجتماعی،  خودشکوفایی  و  متعالی 

به آن  یابی  متنوع مادی و معنوی است که دست 
مستلزم شکل گیری حرکتی فراگیر، همگانی، آینده 

نگر و متفاوت از گذشته است.

پیش راه چهارم- ضرورت تالش بیشتر
خدمات  ارائه  تداوم  با  تا  کوشید  توان  تمام  با  باید 
ارزشمند گذشته، برای حل مشکالت زندگی مردم 
در وضع موجود فکری کرد. باید راه حل مشکالت 
متعدد زندگی مردم را یافت و یا در صورت لزوم راه 
باید  هدفی  چنین  به  رسیدن  برای  ساخت.  را  حل 
با  کشور  فرادست  اسناد  و  ها  ارزش  ها،  آرمان  به 
تعمقی عالمانه تر نگریست و به خوانشی نو از آنها 
گرفتاری  حل  برای  نیاز  صورت  در  و  یافت  دست 
های زندگی مردم به طراحی های جدید اقدام کرد 
تا بتوان از منابع موجود در جامعه و کشور استفاده 
بهینه کرد. باید از موفقیت ها و ناکامی های گذشته 
و  طراحی  فراوان  دقتی  با  را  آینده  و  گرفت  درس 
که  است  آن  به  نگرش  نحوه  و  گذشته  کرد.  اجرا 
طرح ریزی آینده ایران اسالمی را می سازد. مسیر 
و  است  پیمودنی  همواره  ایران  مردم  خوشبختی 
برای آن مقصدی خاص قابل تصور نیست که هر 
مقصدی در ذات خود مبدا حرکت رو به کمال در 
هر  از  دور  به  چهارم«  »راه  است.  باالتر  سطحی 
صف  به  ورود  عدم  و  مخرب  کاری  سیاسی  گونه 
ناسالم  های  رقابت  از  پرهیز  و  مرسوم  بندی های 
بر  و  تخصصی  و  فنی  نگاهی  با  صرفا  و  سیاسی 
مشکالت  حل  برای  خود  تاریخی  رسالت  اساس 
ارائه  به  اسالمی  ایران  پیشرفت  و  مردم  زندگی 
مطلوب  دستاوردهای  و  پردازد  می  خود  »راه« 
برهه  این  در  گیرد.  نمی  نادیده  را  کشور  گذشته 
اندیشمندان  و  متفکران  بر  ساز،  سرنوشت  تاریخی 
این کشور در همه احزاب، جناح ها و گروه  خدوم 
های سیاسی و اجتماعی است که با کمک هم و با 
از  تا  بسازند  یا  بیابند  نو  راهی  انقالبی  افزایی  هم 
طریق آن بتوان مشکالت زندگی مردم را حل و افق 
پیش  در  اسالمی  ایران  برای  را  پیشرفت  درخشان 
چشمان همگان مجسم کرد. »راه چهارم« امیدوار 
طریق  از  صرفا  جامعه  به  خدمت  که صحنه  است 
آزمایی  راستی  قابل  و  متقن  پیشرفت  »راه«  ارائه 
امکان پذیر باشد تا همچون گذشته جامعه با انبوهی 
مواجه  مردم  زندگی  در  درشت  و  ریز  مشکالت  از 
نباشد و اسالم، قرآن و دین بیش از گذشته هزینه 

ناکارآمدی ها متحمل نشود.

راه شناسی:  
واژه شناسی 

»راه«

کژراهه ها  و  بیراهه ها  از  »راه«  شناخت 
کار بسیار دشواری است. هر واژه در بافت 
معنی  دارای  رود  می  بکار  که  اجتماعی 
تواند  می  آن  کاربرد  با  متناسب  و  است 
فهم  باشد.  اجتماعی  یا  حقوقی  بار  دارای 
مشترک از واژگان در همه گیری گفتمان 
تفاهم  سوء  از  و  دارد  موثری  نقش  ها 
را  راه  و  کند  جلوگیری می  احتمالی  های 
بر هر گونه برداشت سلیقه ای و انحرافی 
مسدود می کند. استفاده نابجا از واژگان در 
زایی در معنا و  به توهم  از موارد  بسیاری 
کاربرد واژگان منتهی شود. فراوانی کاربرد 
نشان  »راه«نما  این  در  »راه«  کلیدواژه 
رو  این  از  دارد.  واژه  این  ویژه  اهمیت  از 
واژگان  معانی  پیرامون  که  است  شایسته 
اهداف  با  متناسب  »راهشناسی«  و  »راه« 
گیرد.  انجام  روشنگری الزم  آن  کاربردی 
عطار نیشابوری در باب هجدهم مختارنامه 
باره  در  و »راهشناسی«  اهمیت »راه«  در 
کنش های اجتماعی چه زیبا )گزیده ابیات( 

سروده است که:
در راه طلب مرد بهمت باید 

یک یک جزوش نقطه حکمت باید
گر مرد رهی راه نهان باید رفت 

صد بادیه را به یک زمان باید رفت
گر می خواهی که راهت انجام دهد 
منزل همه در درون جان باید رفت
هر چند که راه بر سر آدمی است 

می رو، تو مترس، تا به جایی برسی
تو پای به راه در نه و هیچ مپرس 

خود راه بگویدت که چون باید رفت
بنشسته ای و بسی سفر داری تو 

هر ذره ای که هست ره گذر داری تو
واژه  معانی  بررسی  شامل  راهشناسی 
»راه« در فرهنگ و زبان فارسی است که 
زبان  معتبر  های  لغتنامه  و  فرهنگنامه  در 
فارسی آمده است )مستندات، پیوست های 
علمی و منابع اقتباسی پیرامون راه شناسی 
در  شده  منتشر  مقاالت  ها،  کتاب  شامل 
نشریات معتبر، پایان نامه های دانشگاهی 
و گزارش های رسمی دستگاه ها و مراکز 
اجرایی مسوول کشور در پایگاه دانش »راه 

چهارم« موجود است(.
راهشناسی اول- معانی »راه«

در  »راه«  واژه  برای  متعددی  معانی 
که  آمده  فارسی  معتبر  های  فرهنگنامه 

شامل موارد زیر است:
- مسیر، محل عبور، گذرگاه، جاده، سبیل، 
گذرگاه،  طریق،  صراط،  شاهراه،  سلک، 
مسلک، معبر، ممر، منهاج، منهج، نهج و مجرا

طرز،  شیوه،  شعار،  روال،  رسم،  روش،   -
طریقت، طریقه، منوال 

- قاعده و قانون
- وضع، وضعیت و کیفیت 

- مرتبه، دفعه و بار 
- مقام و آهنگ

راه شناسی دوم- معانی »راه چهارم« 
با توجه به معانی »راه« در فرهنگ و ادب 
فارسی، مراد از واژه »راه« در »راه چهارم« 

شامل موارد زیر است: 
مسیر  چهارمین  اجرای  و  ارائه  طراحی،   -

پیشرفت ایران اسالمی 
روش  چهارمین  اجرای  و  ارائه  طراحی،   -

پیشرفت ایران اسالمی 
قاعده  چهارمین  اجرای  و  ارائه  طراحی،   -

پیشرفت ایران اسالمی 
وضع  چهارمین  اجرای  و  ارائه  طراحی،   -

پیشرفت ایران اسالمی 
مرتبه  چهارمین  اجرای  و  ارائه  طراحی،   -

پیشرفت ایران اسالمی 
آهنگ  چهارمین  اجرای  و  ارائه  طراحی،   -

پیشرفت ایران اسالمی 
راهشناسی سوم- وجود »راه«های 

پیشرفت
اصوال برای رسیدن به یک یا چند هدف یا 

دارد که  متعددی وجود  مقصد، »راه« های 
اختصاصی  و  مشترک  های  ویژگی  دارای 
اند. »راه« ها بر هم رجحانی ندارند و وجود 
برای رسیدن به مقصود  »راه« های متعدد 
نشانه خوبی یا بدی آن مقصود نیست. دیدگاه 
ها، نظرات و سلیقه های گوناگون می توانند 
متناسب با اولویت هایی که دارند، »راه« های 
ارائه  تحقق هدفی خاص  برای  را  مختلفی 
کنند. راهی برتر است که ضمن اطمینان به 
کارآمدی آن در تحقق اهداف، از نظر اجرایی 
نیز منطقی و مقرون به صرفه و صالح جامعه 
باشد. »راه چهارم« محصول تعمیم موفقیت 
ها و اصالح ناکامی های گذشته با طراحی 
جدید است و در تقابل با هیچ یک از »راه« 
ایران  پیشرفت  برای  قبلی  شده  ارائه  های 
اسالمی نیست. همه »راه« ها دارای نقاط و 
نکات مثبت و منفی است که هر یک در جای 
خود شایان توجه و تامل است. راهی اصلح 
است که از سوی منابع علمی اصیل بومی و 
تجارب مستقل و بدون جانبداری بین المللی 

قابل راستی آزمایی باشد.
راه شناسی چهارم- انتظار برای 

»راه«های بعدی
»راه چهارم« می کوشد که با شناخت و تحلیل 
دقیق خالءها، کمبودها، ضعف ها، آسیب ها، 
ها  ها، ضرورت  فرصت  ها،  قوت  تهدیدها، 
و اولویت های »راه« برنامه ریزی و اجرای 
پیشرفت ایران اسالمی در چهار دهه گذشته 
نوینی  و وضع  قاعده  ارائه مسیر، روش،  به 
برای تحقق پیشرفت ایران اسالمی متناسب 
با توانمندی های نسل سوم و چهارم انقالب 
و بر اساس اسناد فرادست کشور بپردازد. باید 
منتظر بود و پیشاپیش حضور »راه پنجم« و 
»راه« های بعدی را نوید داد چرا که پیشرفت 
ایران اسالمی وامدار یک »راه« خاص نبوده 
و نیست. »راه« فی نفسه مهم نیست بلکه 
آنچه مهم است رسیدن به مقصد و تحقق 
اهداف است. نمی توان با »راه« های سنتی 
و ناکارآمد قدیمی به حل مشکالت روزآمد 
این رو ورود »راه« های  از  کشور پرداخت. 
ایران  پیشرفت  آتی  های  عرصه  در  بعدی 
اسالمی و برای حل مشکالت آینده زندگی 
مردم الزم بوده و همراهی با »راه« برتر در هر 
زمان از میان هر فرد، گروه و جناح سیاسی که 

باشد بر همگان الزم و ضروری است.

{{
مقدمه
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با استفاده از یک قرن تجربه برنامه ریزی کالن در کشورمان )شامل دوازده برنامه توسعه پیش و پس از پیروزی انقالب 
اسالمی( به برنامه ریزی برای قرن آینده اندیشیده ایم. با درس آموزی از گذشته، استفاده از امکانات فعلی حال کشور 
را بهینه و آینده ایران اسالمی را بر اساس خوانش نوین از اسناد فرادست، طرح ریزی کرده ایم. در این »راه« پر فراز 
و نشیب، با مالحظه »پیش راه«ها و »راه شناسی« ها به بررسی آسیب شناسانه »کژراهه«ها و »بی راهه«های برنامه 
ریزی کالن کشور پرداخته و از طریق طراحی »کارراهه«ها و »راهبرد«ها، »راهکارهای پیشرفت کشورمان و سعادت 
مادی و معنوی مردم شریف ایران اسالمی را برای یک قرن آینده ارائه کرده ایم. ویژه نامه حاضر، مانیفست »راه 

چهارم« است که هم اکنون از نظر »همراهان« گرامی می گذرد. 
»همراه« ما باشید.

موسسه جنبش نرم افزاری مبنا )مطالعات بنیادین نظام اجتماعی(- راهی دکتر محمدرضا ناری ابیانه
روزنامه سیاست روز- راهی مهندس علی یوسف پور

کژراهه: آسیب شناسی برنامه ریزی در ایران

بی راهه: مشکالت زندگی مردم

کارراهه: نظام برنامه ریزی )راه چهارم(

راه کار: برنامه ریزی اجرایی )راه چهارم(
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