
  بسمه تعالی 

 کرسی ترویجی ارائه و نقد ایده علمی

 تا پنجمبررسی مسائل اجتماعی ایران در اسناد باالدستی و قوانین برنامه اول 

   خانم دکتر اشرف بروجردي: ارائه دهنده
حضار بـراي شـرکت در ششـمین کرسـی     به  گویی سالم وخوش آمد پس ازمدیر جلسه خانم دکتر ایشانی 

 ،است براي برگزار نمودن کرسی هاي تخصصـی که مقدمه اي که کرسی هاي ترویجی ترویجی عنوان کردند 
به آن دسته از کرسی ها گفته می شود که مبتنی بر اخالق و منطق است و با هـدف گفتمـان سـازي فضـاي     

: به سه شکل قابل برگزاري استو  برگزار می شودعقالنی از مراکز علمی و با رویکرد تقابل و تضارب آراء 
داراي  و برگـزار مـی شـود   کرسی امروز به صورت اخیر که . مناظره، مسئله محور و عرضه و نقد ایده علمی

خانم دکتر بروجردي و دو نفر ناقد سرکار خانم دکتر باستانی و : یک ارائه دهنده یا صاحبنظر: سه رکن است
اثر صاحب کرسی چند هفته قبل به ناقدان محتـرم  . سرکار خانم دکتر براتلو و مدیر جلسه که اینجانب هستم

ناقدین و حاضران که از افراد آگاه به موضوع خواهنـد بـود    نظر ارائه دهنده توسط ارسال شده و در این جا
  .مورد نقد و سوال قرار می گیرد

آنچه من می خـواهم ارائـه    ضمن عرض سالم و تشکر از مدیر جلسه عنوان کردند: خانم دکتر بروجردي
بتوانیم کنم نظریه نیست چرا که نظریه حاصل آزمون و خطاهاي زیادي است و شاید خیلی زود باشد که ما 

آن کاري که من انجام دادم کار مطالعاتی . در جامعه علمی علوم انسانی خودمان به نظریه دسترسی پیدا کنیم
بر روي کل قوانین اول تا پنجم و رویکرد سیاستگزاران و نظریه پردازان در این زمینه، چرا که تدوین قـانون  

در ابتدا من تعاریفی از واژه ها ارائـه مـی   . هد بودبرنامه ناشی از رویکرد سیاستگزاران به صورت مسئله خوا
  :دهم

  تعریف وا ژه ها
به مجموعه قوانینی گفته می شود که به عنوان برنامه ریزي کالن کشور در حوزه هاي : قانون برنامه

   .مختلف سیاسی ،اجتماعی، اقتصادي،امنیتی، نظامی و فرهنگی تحت عنوان قوانین برنامه تدوین می یابد
   .کلیه قوانین و سیاستهایی که بر اساس آنها قوانین عادي تدوین می شود: باالدستی  اسناد



مسئله اجتماعی وضعیت اظهار شده اي است که با ارزشهاي شمار مهمی از مردم :مسئله اجتماعی 
مسئله  این مطالعه مسئله اجتماعی را) مارتین واینبرگ(مغایرت دارد و براي تغییر آن وضعیت باید اقدام کرد 

و در عین حال آن مسئله در جامعه عینیت دارد و طرح . اي می داند که بخشی از جامعه با آن درگیر هستند
  .آن با فرهنگ و فهم عمومی جامعه بیگانه نیست

 :رویکرد به مسئله اجتماعی

ه رویکرد به مسئله اجتماعی تابعی است از شناختی که هر کس نسبت به موضوعات اجتماعی دارد و ب
رویکرد شامل ایده اصلی است که مفهوم سازي و تحلیل از آن پیروي می کند و : تعبیر مارتین واینبرگ 

   .منعکس کنندة مجموعه خاصی از ایده ها و فرضیه هاي مربوط به طبیعت ، مردم و جامعه است 
  :گیري قانون برنامه روند شکل

 ظام هاي کلی نظام توسط مجمع تشخیص مصلحت ن تدوین سیاست.1

  ).قوه مجریه، مقننه ، قضائیه(هاي کلی توسط مقام رهبري به ارکان نظام  تایید و ابالغ سیاست. 2
 هاي اجرایی ساله توسط کارشناسان در دستگاه 5تنظیم برنامه . 3

 اعالم نظرات کارشناس به سازمان مدیریت . 4

 وسط رئیس جمهورجمع بندي توسط سازمان و ابالغ برنامه به مجلس شوراي اسالمی ت. 5

 بررسی و اعالم نظرات قوه مقننه . 6

 اعالم نظر شوراي نگهبان و ابالغ قانون به رئیس قوه مجریه . 7

 :محورهاي اجرایی سند چشم انداز توسعه

  :شاخص کالن پایش و ذیل هشت محور اجرایی تعریف شده است  123این سند در قالب 

  محورهاي اقتصادي  - .1
 عدالت و رفاه اجتماعی  -   .2

 علم و فناوري  - .3

 زیرساختی و زیست محیطی  - .4

 حکمرانی  - .5

 فرهنگی  - .6

 سیاست خارجی و امور بین الملل  –  .7

 قضایی  –امور حقوقی  -   .8



 کشورهاي مورد مقایسه در سند چشم انداز

یسه  می باشند کشورهایی هم که در افق چشم انداز در حوزه هاي اقتصادي و علم و فناوري مورد مقا
 : عبارتند از 

ترکیه، عربستان ، عراق، افغانستان ،یمن ، امارات، سوریه، اردن، بحرین، ازبکستان، قبرس، قزاقستان، 
قرقیزستان، تاجیکستان، پاکستان، مصر، کویت، قطر، ارمنستان ، آذربایجان، فلسطین، لبنان، رژیم اشغالگر 

   .قدس، عمان و ترکمنستان
  :داز دو ویژگی مبناي سیاست گذاري قرار گرفته است در سند چشم ان

 توسعه یافتگی          -1

 هویت انقالبی اسالمی -2

 :اجتماعی سند چشم انداز توسعه –فهرست شاخصهاي فرهنگی 

 شاخصهاي محور عدالت و رفاه اجتماعی : الف

  )*GINI(ضریب جینی . 1
 *رفاه اجتماعی .2

 *درصد فقیر جمعیت  20معیت به درصد ثروتمند ج20نسبت هزینه .3

 *درصد فقیر جمعیت  10درصد ثروتمند جمعیت به 10نسبت هزینه .4

 )*HPI-I(فقر انسانی .5

 )*تامین حداقل کالري مورد نیاز روزانه(درصد جمعیت زیر خط فقر شدید .6

 *ضریب نفوذ بیمه اجتماعی.7

 *ضریب نفوذ بیمه درمان.8

 *)HDI(توسعه انسانی . 9

 توسعه انسانی همراه با عدالت.10

 )*GDI(توسعه جنسیتی . 11

 *)O.O.P(درصد پرداخت مردم در زمان دریافت خدمات درمانی . 12

 سهم هزینه مسکن از هزینه خانوار .13



 تراکم نفر در اتاق . 14

 تراکم خانوار در واحد مسکونی . 15

 )، چربی و عناصر کمیابکربوهیدرات ، پروتئین (ترکیب الگوي غذایی و انرژي . 16

 * درصد کوتاه قدي  و کم وزنی کودکان زیر پنج سال . 17

  *)HALE(امید به زندگی توام با سالمت در بدو تولد . 18

 شاخص هاي محور علم و فناوري: ب

 *تولید علم  .1

 *GDPسهم هزینه هاي تحقیقات و پژوهش از  .2

 * GDPسهم هزینه هاي آموزشی از  .3

 *به کل صادرات کارخانه اي ) Hi-Tech(ري باال سهم صادرات با فن آو .4

 * ICT (IDI)توسعه .5

 تعداد اختراعات و اکتشافات ثبت شده در مراجع ملی و بین المللی  .6

 از کل هزینه هاي بنگاه R&Dسهم هزینه هاي .7

 ) *TAI(دستیابی به تکنولوژي .8

 )* II(نوآوري  .9

 شاخص هاي محور فرهنگی : 

 *نفر جمعیت 1000ن کتب منتشره در هر سرانه شمارگان و سرانه عناوی. 1

 نسبت فضاي برپایی نماز جماعت در مساجد به نسبت جمعیت کشور. 2

 تعداد موقوفات. 3

 نسبت هزینه هاي فرهنگی در سبد خانوار. 4

  GDPنسبت مخارج فرهنگی به . 5

 *رتبه در المپیک. 6

 *رتبه در بازیهاي آسیایی. 7

 همگانی به کل جمعیت کشورنسبت جمعیت تحت پوشش ورزش . 8

 نسبت سرمایه گذاري بخش خصوصی به کل سرمایه گذاري ورزش . 9

 سرانه فضاهاي ورزشی. 10



 مردم ساالري دینی. 11

 میزان پایبندي به احکام اسالمی.12

 مفتخر به ایرانی بودن. 13

 سرمایه اجتماعی. 14

 رضایتمندي مردم. 15

 انضباط اجتماعی و ارزشهاي اخالقی . 16

 وجدان کار. 17

 سازگاري اجتماعی. 18

 استحکام خانواده . 19

 )هویت ملی(پایبندي به ارزشهاي ملی . 20 

 :مسائل اجتماعی و قانون برنامه اول توسعه

تدوین قانون برنامه اول توسعه در حالی شکل گرفت که جنگ پایان یافته بود و موضوع عمران و 
ر گرفت در چنین شرایطی که مردم خسته از جنگ انتظار عمران بازسازي کشور و سازندگی مورد توجه قرا

و آبادانی و رفاه در زندگی فردي و اجتماعی را داشتند و مطالبات توسعه یافته آنان باید پاسخ داده می شد 
نگاه به قانون برنامه اول . در حالیکه کشور متاثر از تحریم و جنگ همچنان شرایط سختی را تجربه می کرد 

  .ها را نشان می دهدو جایگاه مسائل اجتماعی در آن نشان از رویکرد حاکمان به واقعیت توسعه

  :در قانون اول برنامه)در حوزه مسائل اجتماعی(هاي کلی  هدف
گسترش کمی و ارتقاء کیفی فرهنگ عمومی تعلیم و تربیت و علوم و فنون در جامعه با توجه خاص   -3

  نسبت به نسل جوان

د اقتصادي در جهت افزایش تولید سرانه ، اشتغال مولد و کاهش وابستگی اقتصادي با تاکید ایجاد رش -4
   .بر خود کفایی محصوالت استراتژیک کشاورزي و مهار تورم

  .تالش در جهت عدالت اجتماعی اسالمی -5

  .تامین حداقل نیازهاي اساسی آحاد مردم -6



یازهاي انسان و جامعه در جریان رشد و تکامل مادي تعیین و اصالح الگوي مصرف در جهت تعیین ن -7
  .و معنوي با حفظ کرامت و آزادگی انسان

آموزش در همه : در این برنامه آنچه که بیشتر بر آن تأکید شده و مورد توجه قرار گرفته عبارتند از 
نیازهاي مالی افراد سطوح و توسعه علم و فن آوري و دیگر رفع نیازهاي اقتصادي و توسعه رفاه و تامین 

پس از گذشتن هشت سال از جنگ و تحمل محرومیتهاي فراوان بود این رویکرد به ما یادآوري می کند که 
لیکن در این . گسترش علوم و توسعه فن آوري و محو بیسوادي می تواند محور یک جامعه پیشرفته باشد 

ب و جنگ مملکت را ترك کرده بودند مقطع براي جبران حضور اساتید و دانشمندانی که بواسطه انقال
  .دولت به اعزام دانشجو و بورسیه کردن آنها بسیار همت گماشت

 :مسائل اجتماعی و قانون برنامه دوم توسعه

 :هاي کالن برنامه دوم توسعه هدف

  تالش در جهت تحقق عدالت اجتماعی  -  
 مومی جامعه رشد فضائل براساس اخالق اسالمی و ارتقاي کمی و کیفی فرهنگ ع -

هدایت جوانان و نوجوانان در عرصه هاي ایمان مذهبی ، فرهنگ خودي ، خالقیت علم ، هنر ، فن و  -
تربیت بدنی و مناسبات انسانی ، خانوادگی و اجتماعی و مشارکت در صحنه هاي فرهنگی ، اجتماعی و 

 سیاسی و اقتصادي 

انبه آحاد مردم و ترویج فرهنگ احترام به تالش در جهت حاکمیت کامل قانون و حفظ امنیت همه ج -
  ). 13، ص 1374قانون برنامه دوم توسعه ، ... ( قانون ، نظم اجتماعی ، وجدان کار و 

 .تقویت مشارکت عامه مردم واتخاذ تدابیرالزم براي نظارت شایسته وپیوسته براجراي برنامه-

آحادمردم وترویج فرهنگ احترام به تالش درجهت حاکمیت کامل قانون وحفظ امنیت همه جانبه  -
 .قانون،نظم اجتماعی و وجدانکار

 :مسائل اجتماعی و قانون برنامه سوم توسعه

تدوین قانون برنامه سوم توسعه همزمان بود با تغییر مدیریت اجرایی کشور و به تبع آن تغییر برخی 
اجتماعی و گسترش -یشکل گیري دولت اصالحات با رویکرد توسعه سیاس. سیاست ها و رویکردها

نهادهاي مدنی زمینه را براي تغییر رویکرد در قانون برنامه فراهم ساخت بنابراین قانون برنامه سوم با شکلی 



متفاوت تدوین شد و در قالب ماده و نه تبصره طراحی شد عالوه بر این هدف گذاري و تعیین خط مشی 
قانون برنامه سوم دو نکته مهم مورد توجه قرار گرفت در . نیز در متن مواد لحاظ شد و جداگانه تعریف نشد

اجتماعی که منتهی به شکل گیري سازمانهاي  –نخست بحث مشارکت آحاد مردم در فعالیتهاي فرهنگی . 
 از این دست بود ... غیر دولتی ، شوراهاي شهر و روستا ، تأسیس مدارس و دانشگاههاي غیر انتفاعی و 

و واگذاري مراکز دولتی و فعالیتهاي عمومی به بخش خصوصـی بـود    و نکته دوم بحث خصوصی سازي
که حاصل این سیاست فعال شدن نسل جوان ، کاهش بیکاري و ایجاد امید و نشاط بود اتفاق مهم در طول 
اجراي قانون برنامه سوم توجه به سرمایه انسانی و اجتماعی بود که با اجراي طرحهـاي ملـی زمینـه توسـعه     

از . امعه فراهم گردید و مردم به عنوان سرمایه هاي اصلی جامعه مورد توجه قـرار گرفتنـد  فرهنگ عمومی ج
مهمترین رویکرد هاي قانون برنامه سوم توجه به بحث بیمه هـاي اجتمـاعی و در جهـت تحقـق اصـولی از      

قق عدالت با  رویکرد تح. قانون اساسی بود که دولت را موظف به پرداخت یارانه به اقشار آسیب پذیر کرد 
اجتماعی بود اما از آنجا که ساختار اجرائی کشور با این تصمیمات سنخیت نداشت ، نه تنها عدالت محقـق  
نشد که بی عدالتی و اختالف سطح زندگی و در واقع توسعه فاصله طبقاتی به خوبی نمایان گشت بنـابراین  

اید سـاختار متناسـب آن را هـم در نظـر     بر قانونگذاران است که اگر سیاست و یا قانونی را وضع می کنند ب
   .بگیرند و قطعاً ساختار باید مقدم بر برنامه باشد تا برنامه بتواند شکل اجرائی مناسبی به خود بگیرد 

 :هاي اجرائی قانون برنامه چهارم توسعه در حوزه مسائل فرهنگی سیاست

   :در حوزه امور فرهنگی ، علمی و فناوري به نکات زیر توجه شده 
   )ع(اعتال و عمق و گسترش دادن معرفت و بصیرت دینی بر پایه قرآن و مکتب اهل بیت  -
  استوار کردن ارزش هاي انقالب اسالمی در اندیشه و عمل -

  تقویت فضائل اخالقی و ایمان، روحیه ایثار و امید به آینده -

  ریزي براي بهبود رفتارهاي فردي و اجتماعی برنامه -

کاري و انضباط اجتماعی و روحیـه کـار و ابتکـار، کـارآفرینی، درسـتکاري و قناعـت و        تقویت وجدان -
  .اهتمام به ارتقاء کیفیت تولید

 سازي فضاي فرهنگی ، رشد آگاهی و فضایل اخالقی و اهتمام به امر به معروف و نهی از منکر  سالم -



اي ، آموزش عـالی و کارآمـد    هحرف اصالح نظام آموزشی کشور، شامل آموزش و پرورش ، آموزش فنی -
  انداز کردن آن براي تامین منابع انسانی مورد نیاز در جهت تحقق اهداف چشم

هـاي مشـروع از طریـق     تالش در جهت تبیین و استحکام مردم ساالري دینـی و نهادینـه کـردن آزادي    -
  .آموزش ، آگاهی بخشی و قانونمند کردن آن

 :مه چهارم توسعهسیاست هاي  اجتماعی در قانون برنا

هـایی از قبیـل    تالش در جهت تحقق عدالت اجتماعی و ایجاد فرصتهاي برابر و ارتقاء سـطح شـاخص   -
آموزش ، سالمت، تامین غذا، افزایش درآمد سرانه و مبارزه با فساد با فقر و حمایت از نهادهـاي عمـومی و   

  .هاي مردمی با رعایت مالحظات دینی و انقالبی  مؤسسات و خیریه

تقویت نهاد خانواده و جایگاه زن در آن و در صحنه هاي اجتماعی و استیفاي حقوق شـرعی و قـانون    -
   .بانوان در همۀ عرصه ها و توجه ویژه به نقش سازنده آن 

  تقویت هویت ملی جوانان متناسب با آرمانهاي انقالب اسالمی -

دغدغه هاي شـغلی، ازدواج، مسـکن و   فراهم کردن محیط رشد فکري و علمی و تالش در جهت رفع  -
  آسیب هاي اجتماعی آنان

  توجه به مقتضیات دورة جوانی و نیازها و توانایی هاي آنان -

 :مسائل اجتماعی و قانون برنامه پنجم توسعه

اولین نکته اي که در قانون برنامه پنجم توسعه به چشم می خورد تاکید مقـام معظـم رهبـري بـر تـدوین      
یرانی اسالمی و انقالبی و تحقق شاخص هاي عدالت اجتماعی و اقتصادي دانسته شده است الگوي توسعه ا

 .که باید توسط قوه  مجریه صورت پذیرد

   ـ امور فرهنگى
 تکمیل واجراى طرح مهندسى فرهنگى کشور

تقویت قانونگرایى،انضباط اجتماعى،وجدانکارى،خودباورى،روحیه 
 .کارجمعى،ابتکار،درستکارى،قناعت،پرهیزازاسراف واهتمام به ارتقاءکیفیت درتولید

 .مقابله با جریانات انحرافى درحوزه دین وزدودن خرافات وموهومات

  ـ امور علمى و فناورى



 :تحول در نظام آموزش عالى و پژوهش در موارد زیر

  .آن در برنامه پنجم دستیابى به جایگاه دوم علمى و فناورى در منطقه و تثبیت

  تحول در نظام آموزش و پرورش با هدف ارتقاءکیفى آن

تقویت جایگاه و منزلت این علـوم، جـذب افـراد مسـتعد و بـا انگیـزه،       :   تحول و ارتقاء علوم انسانى با
شى هاى آموزشى، ارتقاء کمى و کیفى مراکز و فعالیتهاى پژوه ها و روش اصالح و بازنگرى در متون و برنامه

 .پردازى، نقد و آزاداندیشى و ترویج نظریه

  ـ امور اجتماعى

هاى اجتماعى و استیفاى حقوق شـرعى و قـانونى    تقویت نهاد خانواده و جایگاه زن در آن و در صحنه -
 .ها و توجه ویژه به نقش سازنده آنان بانوان در همه عرصه

مى، فـراهم کـردن محـیط رشـد فکـرى و      تقویت هویت ملى جوانان متناسب با آرمانهاى انقالب اسـال  -
هـاى شـغلى، ازدواج، مسـکن و آسـیبهاى اجتمـاعى آنـان، توجـه بـه          علمى و تالش در جهت رفع دغدغـه 

 .مقتضیات دوره جوانى و نیازها و تواناییهاى آنان

 .ارتقاء شاخصهاى سالمت هوا، امنیت غذا، محیط و بهداشت جسمى و روحى -

 .تهدید کننده سالمتهاى  کاهش مخاطرات و آلودگى-

  :ارتقاء امنیت اجتماعى

 .مبارزه همه جانبه با مواد مخدر و روانگردان و اهتمام به اجراى سیاستهاى کلى مبارزه با مواد مخدر -

 .هاى عمومى ناشى از آن نشین و پیشگیرىوکنترل ناهنجارى سامان بخشى مناطق حاشیه -

هـاى فرهنگـى و    ها براى پیشگیرى و مقابله با ناهنجارى انهاستفاده از ابزارهاى فرهنگى، آموزشى و رس -
 .اجتماعى

اجتماعی در سـطح ملـی و جهـانی و آثـار و تبعـاتی کـه در جامعـه         –با رویداد تحوالت سریع فرهنگی 
اسالمی ایجاد کرد ، بسیاري از ارزشهاي انقالب دیگر دغدغه جوانان نبود و دوران، دوران گذر به مدرنیته و 

مسؤولین و سیاستگزاران از این تحوالت نگران شـدند و فـرض را بـر ایـن     . همگام با تحوالت جهانی شد 
راي حفظ ارزشهاي انقالب و ارزشهاي دینی باید مراکز مذهبی و آموزشهاي دینی تقویـت شـود   گرفتند که ب

در . لذا در قانون برنامه پنجم بودجه هاي کالنی به حوزه هاي علمیه مساجد و مراکـز مـذهبی تزریـق شـد     



ویکـرد تقویـت   لذا قانون برنامه پنجم بـا ر . حالیکه جوانان و نسل جدید فهم دیگري از مبانی دینی داشت 
هاي علمی براي آنها به خوبی نمایـان   مبانی دینی ، تربیت هیاتهاي علمی با ظاهري دیندار و افزایش بورسیه

حتی در برنامه ساماندهی امور جوانان ، ورزش ، سالمت هم موضوع رویکرد و نگاه مذهب و دیـن  . است 
. عه صنعت ، و کشاورزي مغفول واقع شـد  در اولویت قرار گرفت و متأسفانه موضوع اشتغال جوانان ، توس

موضوعی که موجب ایجاد فاصله میان ادبیات حاکمیت و ادبیات و فهم نسل جدید از نیازها  و دغدغه هاي 
  .جامعه گردید 

 :در یک نگاه کلی

م قانون برنامه سو. اوالً قوانین اول و دوم عمدتاً اجرایی و عملیاتی و نزدیک به واقعیت هاي جامعه است 
توسعه را عمدتا در مشارکت مردم و تطبیق برنامه با استانداردهاي پذیرفته شده جهانی تعریف کـرد، قـانون   
برنامه چهارم اما برخوردار از شرایط رفاهی بهتر و در کنار آن توجه به مسائل دینی  و آموزه هـاي آن شـده   

عمل و واقعیت بسیار فاصله دارد شاید به  قانون برنامه پنجم نیز عمدتاً آرمان گرائی است و از حوزه. است 
قانون برنامه پنجم به اجرا در آمده است در قـانون  % 25همین دلیل باشد که بر اساس گزارش مسؤولین فقط 

درصد است کل قـانون   16.2برنامه اول وزن مسائل اجتماعی نسبت به کل برنامه حدوداً در قالب تبصره ها 
 . عددآن مربوط به مسائل اجتماعی است 23ست که تبصره ا  89برنامه اول داراي 

   :در قانون برنامه دوم این وضعیت به شکل زیر است 
اما قانون برنامـه سـوم    .تبصره است 25تبصره هاي مربوط به مسائل اجتماعی .می باشد141کل تبصره ها 

در قالب مقدمـۀ کلـی   در قالب ماده تعریف شده و هدف گذاري و ترسیم خط مشی نیز لحاظ نشده که اینها 
ماده است که نسبت مواد مربوط بـه مسـائل   199کل مواد مربوط به قانون برنامه سوم  .بحث دیده شده است

  .درصد است 16.2فرهنگی به کل مواد مربوط به قانون برنامه سوم –اجتماعی 

قـانون فاقـد هـدف     قانون برنامه چهارم تقریباً با همان سبک و سیاق قانون برنامه سوم تدوین شده یعنـی 
مـاده مربـوط بـه     29ماده تدوین یافته که از ایـن تعـداد   161گذاري و خط مشی است و کل برنامه در قالب 

مسائل اجتماعی است که البته هر یک از آنها داراي دهها بند است و در مجموع وزن مسائل اجتماعی نسبت 
رنامه پنجم نیز کل مواد مربوط به قـانون برنامـه   در قانون ب.درصد است 20.4به کل مواد قانون برنامه چهارم 



ماده آن مربوط به مسائل اجتماعی است یعنی وزن مسائل اجتمـاعی نسـبت بـه کـل      42ماده  است که  255
  .درصد است  29.6
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مسائل اجتماعی از برنامه توسعه فرهنگی ، اجتماعی و اقتصادي اول تا پنجم  ) درصد (سهم  

  
بندي اولیه قانون برنامه اول و دوم توسعه نشان از عدم توجه و یا کم توجهی به مسائل فرهنگـی   در جمع

اجتماعی است و تنها جنبه رشد آن شکوفایی در حوزه تعلیم و آموزش به ویژه در مقاطع تحصـیلی غیـر    –
فرهنگـی و تقریبـاً همـه     اجتماعی بـا صـبغه کـامالً    –در قانون برنامه سوم مسائل فرهنگی . دانشگاهی است

حتـی در موضـوع   .سونگر تدوین شده اما ابزار مناسب براي نهادینه شدن آنهـا در نظـر گرفتـه نشـده اسـت     
هاي غیردولتی سازو کار الزم مغفول است بطوریکه در سال آخر برنامه  مشارکت عمومی براي ایجاد سازمان

هاي غیر دولتی است  گري در امر ایجاد تشکل بر تسهیلقانون برنامه سوم که ناظر  182نامه اجرایی ماده  آیین
قانون برنامه چهارم تقریبا همان آهنگ قانون برنامـه سـوم را دارد امـا بـا     .رسد  به تصویب هیات وزیران می

تمرکز بر بیمه عمومی و آموزش عالی و قانون برنامه پنجم عمدتا ناظر بر مباحث دینـی و حاکمیـت دیـن و    
هـا ، شناسـایی    م براي توسعه امور مـذهبی از جملـه تـامین نیازهـاي مـردم در زیارتگـاه      ایجاد تسهیالت الز

لذا ما شاهد رشد . ها و ایجاد زمینه براي گردشگري و زیارت به این اماکن در نظر گرفته شده است  امامزاده
 .ت نهم و دهم هستیمها در دوره برنامه پنجم و کال در رفتار حاکمیت دول دو برابر مراکز زیارتی و امامزاده

یعنی در دومین سال اجراي برنامه دوم توسـعه مباحـث انحرافـی و چالشـی در خصـوص       1375در سال 
هـاي   ضرورت و یا عدم ضرورت داشتن برنامه مطرح شـد و اینکـه مبنـاي برنامـۀ توسـعه عـدول از ارزش      

گر جایگاه ایران در منطقـه و   مانقالب و فرهنگ دینی است و یا اینکه برنامه در سطح ملی دیده شده و ترسی
ها منتهی به این شد که گروهـی متشـکل از صـاحبنظران اقتصـا دي، اجتمـاعی ،       جهان نیست این بگو مگو



اي جـامع از آینـده    فرهنگی ، زیست محیطی، فنی و مهندسی و بسیج شدند تا طرحی نو جهت ارائه برنامـه 
را در نظر گرفتند که اساساً برگرفتـه  ) ش.ه( 1400ن ایران ایران و تعیین جایگاه آن در منطقه و جهان با عنوا

 . کشور مالزي بود 2020از برنامۀ 

. بودند نتوانستند با نگاهی فراگیـر بـه حـل تعارضـات بپردازنـد       1400گروهی که تدوین گر برنامه ایران 
جدیـدي را در قـوانین   نکتـه   1400پرداختن به مسائل جوانان ، زنان و رفع فقر و محرومیت در برنامه ایران 

برنامه بعدي ایجاد نکرد بلکه رویکرد خاصی را که در واقع برگرفته از اندیشه و تفکر ایدئولوژیک حاکم بـر  
و جوانـان را بـا ایـن    . نمـود   برنامه بود ایجاد کرد که در این رویکرد موضوع زنان و جوانان بیشـتر رخ مـی  

گیـرد و بیشـتر    ا نداشته تعلقات خاطر آنها را نادیده میاحساس روبرو ساخت که دولت توجهی به آینده آنه
سرپرست پرداختـه   در حوزه زنان نیز بیشتر به زنان سرپرست خانوار و بی. کند هاي خود را پیگیري می آرمان

اي ندارنـد   شد و دختران جوان احساس کردند که در آینده این سرزمین جایگاه شناخته شده و تعریف شـده 
هـاي   رایطی بود که جامعه دهه هفتاد نه جامعه پیش از انقالب اسالمی بود و نه جامعه سـال ها همه در ش این

اي که منتهی به سـنت   اي با سامان اجتماعی مدرن اما دچار گسست از گذشته ، مسئله بلکه جامعه 1360دهه 
  ود زدایی گردید سطح تحصیالت آنان که به لحاظ کمی و حتی در مواردي کیفی افزایش یافته ب

هـاي جمعـی بـه ویـژه رسـانه ملـی        دیگر عرف و هنجارهاي اجتماعی را بر نمی تابید و از سویی رسـانه 
ها بر اساس نیازهاي روز باشد در این دوره بسیاري از نیروهاي اجتماعی با این  نتوانست انتقال دهندة ارزش

وع زنان، جامعـه جدیـد بـا زنـان     ها چه بوده است مثالً در موض سوال مواجه شدند که مبناي اعتقاد به سنت
تحصیل کرده روبرو شده بودند که نرخ بیکاري باالیی دارند و عادت به خانه داري هم ندارند بلکه جویـاي  

و در ارتباطات تعریـف نشـده و حتـی    ) در حوزه شهري(ها  کار هستند یا سرگردان و سر خورده در خیابان
ایران هنوز درگیر مسائل سنتی خود است نحـوه برنامـه   سنت شکنانه از طرف دیگر نظام جمهوري اسالمی 

هاي گذشته اند و حتی مـدیریت آن درگیـر صـرف     ریزي ، نگرش به تولید و توسعه همگی باز تولید برنامه
   . مشکالت و مسائل درون سازمان قدرت است 

جهانی شدن که صورت هـاي  . و در عین حال با چالش جدي با پدیده جهانی شدن رو به رو شده است 
تازه اي از قشر بندي را در درون جوامع به بار می آورد و در عین حال پیامدهاي متفاوت از حیث فرهنگـی  

فـی دیگـر بـه تعبیـر     و از طر) . مهـاجرت نخبگـان   (گی فرهنگی را به همراه داشت  ، گرایش به ایجاد آواره



آنتونی گیدنز پافشاري بر تنوع جستجو براي کشف سنتهاي محلی از دست رفته و تاکید بر هویت فرهنگـی  
بنابراین نظام جمهوري اسالمی ایران در این سالها بـا  )  134گیدنز ، آنتونی ، ص (و محلی قرار گرفته است 

چنین تحوالتی امروز در سـطح  . دم روبرو استحجم عظیمی از دگرگونی هاي بزرگی در تاروپود زندگی مر
جامعه ایران در جوانان و زنان متبلور شده است ولو آنکه در برخی از سطوح از نگرش ها و فعالیتهاي آنهـا  

در حالیکه ضروري است این نظام نسبت به وقایع نو و مدرن اجتماعی برنامـه  . پنهان یا خاموش بوده است 
ت و ابهامات نسل امـروز باشـد تـا آنهـا بتواننـد از آینـده اي امیـدوار کننـده         ریزي کند و پاسخگوي مطالبا

به امید آنکه مدیران و سیاستگزاران در تدوین قوانین برنامه آینـده و در سیاسـتگذاري هـا    . برخوردار باشند 
  .مسائل اجتماعی و تحوالت سریع جامعه را مد نظر قرار دهند 

 
از جملـه  نقاط قـوت ایـن بحـث     بهو تشکر از خانم دکتر بروجردي  ضمن عرض سالمخانم دکتر باستانی 

نـد و  زمان مناسب براي طرح مسئله به جهت همزمانی با برنامـه ششـم توسـعه اشـاره کرد     موضوع مناسب،
  :پرداختندبه موارد زیر به جهت نقد سپس

افزایش توجه به این  طبق آمار که اشاره شد ما شاهد افزایش مسائل اجتماعی و فرهنگی هستیم، آیا صرفا
برنامه پنجم توسعه به قدري  230مسائل می تواند پیامدهاي مثبت داشته باشد؟ مثال در حوزه زنان قانون 

چقدر . درصد آن اجرایی شده است25وظیفه سنگینی را بر عهده متولیان گذاشته است که تاکنون فقط 
ه باشد که ما این افزایش سهم را مبارك و مثبت افزایش توجه به مسائل اجتماعی با چه ساز و کارهایی همرا

همچنین خود تعریف مسئله اجتماعی تا چه حد در قانون برنامه که یک سیاستگزاري در سطح . تلقی کنیم
. ما براي اینکه بگوییم یک پدیده در چه زمانی به یک مسئله اجتماعی تبدیل می شود.کالن است کافی است
ین صاحبنظران جامعه شناسی اختالف نظر هست و یک سیاستگزار بر اساس اگرچه ب. نیاز به شاخص داریم

چه عوامل و شاخص هایی باید به یک مسئله اجتماعی توجه کند در واقع باید محورهاي مسئله اجتماعی 
از طرفی سهم مسائل در قانون برنامه را مشخص می کنید ولی یک جاهایی براي توضیح . مشخص شود

باید ببینیم در . ه اید مثال گفته اید قانون اول موفق شده است و یا به هدف نرسیده استبیشتر وارد اجرا شد
قانون مشکل بوده است یا در اجراي قانون و اگر قرار شد ما وارد ارزیابی شویم شاخص هاي قضاوت فرق 

قط در حوزه ف 91تا  81می کند چون فقط مسائل اجتماعی مورد نظر است و بعد باید بگوییم بین سال هاي 
همچنین به سند چشم انداز . توجه به مسائل اجتماعی مشکالتی بوده یا در سایر مسائل نکاتی مطرح است

این جاست که در واقع بحث تفسیر سیاستگزاران . اشاره شده بود که روي برنامه ها اثر گذار بوده است
ما می دانیم که نظریه سیاستی . تیاهمیت پیدا می کند و مشکلی مطرح می شود به نام فقدان نظریه سیاس



من مثالی را می آورم که مالك انتخاب یک مسئله اجتماعی . باعث انسجام و کارآمدي بیشتر برنامه می شود
چیست؟ و تفسیر سیاستگزاران از مشاهداتشان چیست؟ممکن است گاهی تحلیل روانشناختی از یک مسئله 

مثال اینکه ما نظریه سیاستی الزم داریم اینکه اگر . ه بشودبدهند ممکن است گاهی تفسیر اقتصادي از مسئل
اما اگر نظریه مدیریتی . ما نظریه دولت رفاه مدنظر ما باشد پس برنامه می رود به سمت مداخله بیشتر دولت

  . دولت نوین مورد نظر باشد در واقع کاهش مداخله دولت، کوچک شدن دولت مورد نظر قرار می گیرد
مداخله و عدم مداخله همزمان بخواهد مورد نظر قرار بگیرد مشکالتی به همراه دارد این است کـه  هنگامیکه 

شما اشاره کردید که ایدئولوژي . جایگاه نظریه سیاستی می تواند کمک به جلوگیري از تزاحم و تداخل شود
که ما از قبـل شـاخص    هایمان بوده است، اما شکل ما هم آنجا این بوده استدینی در پشت سر همه برنامه

-مـثال زیـر  . ولی شاخص هاي آن مشـخص نشـده اسـت   » عدالت اجتماعی«ما می گوییم . سازي نکرده ایم

ما در نگاه دینی هم اگر شـاخص  . مجموعه عدالت اجتماعی که عدالت جنسی است اصال محقق نشده است
 .سازي درستی بکنیم موفق خواهیم بود

آیا این قوانین برنامه، دست آورد هاي متناسب خودش را : اینکهکردند در پاسخ اشاره  خانم دکتر بروجردي
حاکمیت دو طرفه نیست و ما باز خوردي از جامعه به  ،در جامعه ما  ، به دلیل این است کهداشته است یا نه

 کنیم که آنها بتوانند اصالح رفتار،اصالح نگاه و اصالح روش داشته باشند و بهتر استحاکمیت منعکس نمی
در نتیجه در بسـیاري مـوارد   برم که حاکمیت نگاهش یک سویه است به صورت مسئله، این تعبیر را به کار ب
دستاورد هاي ما بخشی است ناظر بر انطباق ساختار با . نداریممان و سیاست هایمان یهاتناسبی بین دستاورد

راه حاکمیت متفاوت می بیند اینطور  جامعه یک مقدار راهش را از. برنامه که ما این مشکل را همچنان داریم
نیست که ما دقیقا همان رفتاري را شاهد باشیم که سیاستگزاران و سیاستمداران میبینند؛ به همین دلیل اسـت  

آنچـه  ودید مسائل اجتمـاعی چیسـت؟   اینکه فرم. که ممکن است این دستاورد ها خیلی منطبق بر آنها نباشد
من در این مبحث مسـئله را خیلـی   . از افراد جامعه هم درگیر هستند% 15که  است من اشاره کردم مسئله اي

مـا  . در نظر نگرفتم؛ مسئله من رویکرد بود اینکه سیاستمداران نظام، تا چه حد دغدغه مسائل اجتماعی دارند
مسـئله  . ایـن هاسـت  ...بیشتر صنعت، اقتصـاد و کشـاورزي و   . می بینیم این دغدغه خیلی هم پررنگ نیست

در مورد نکته دیگر کـدام محـور   . به ما هو مسئله اجتماعی خیلی مسئله سیاستگزاران جامعه نیست اجتماعی
در مـورد  . گزاران جامعه ما نیسـت رهنگی و اجتماعی خیلی مسئله سیاسترا می توانیم زیر مجموعه مسائل ف

در مسـائل اجتمـاعی،    .نکته دیگر کدام محور را می توانیم زیر مجموعه مسائل فرهنگی و اجتماعی می بینیم



اگرچه رویکردي که جامعـه مـی پسـندد در سیاسـت هـا شـکل       . را مورد نظر قرار داده ام...فقر و عدالت و 
فرمودید کدام برنامه تا چه حد موفق بوده اسـت؟ ایـن برنامـه هـا هرکـدام یـک درصـدي از        . نگرفته است

ند برنامه اشکاالتی داشته باشد، اینکه بدانیم از هرچ. داشتن برنامه بهتر از نداشتن است. موفقیت را داشته اند
اما شـاخص سـازي کـه در    . سال محروم بودیم 8این چیزي بود که ما در طی . نقطه آ به نقطه ب می رسیم

نگاه دینی فرمودید، اینکه جامعه رویکردش، رویکرد رفع نیازش است تا اینکه دین چه می گوید؟ ما هنـوز  
انستیم حل بکنیم، اگرچه جامعه ما بسیار جامعه دینداري است ولی خوانش هـاي  این مسئله را در جامعه نتو

دین متفاوت است بین آنهایی که یک نگاه سنتی به صورت مسئله دارند و بین آنهایی ك ه معتقدند دین هم 
  .م یتواند مسائل فردي شان را حل بکند هم مسائل اجتماعی شان را

طی یـک  ، مدیران تشکر از خانم دکتر بروجردي که به عنوان یکی از وضمن عرض سالم  خانم دکتر براتلو،
بـه طـور    د، عنوان کردندگذاشته انکار آکادمیک، یکی از مهمترین دغدغه هاي اجتماعی را اینگونه به بحث 

فرایند و محتـوا شـما در مـورد فراینـد توضـیح      : کلی در نظام برنامه ریزي اگر بگوییم ما یک دو تایی داریم
اینکه چگونه یک سند برنامه فرایند خودش را در وضع موجود طی می کند و می رسد به جـایی کـه   . دادید

ي که من از کار شـما دارم فکـر مـی    تصویر. من میخواهم به محتوا اشاره کنم. مرحله اجرایی شدن آن است
کنم ارائه الگوي بررسی مسائل اجتماعی ایران در اسناد باالدستی است با توجه به شاخص سازي هـایی کـه   

این الگوي شما باید ضرورتا براي وضع موجود باشد یا احتماال این الگو می توانـد بـراي   . انجام داده بودند
اگر این فرض را بپذیریم کـه ایـن الگـو در حـوزه     . ی داشته باشدوضع موجود و مطلوب، گزاره هاي اجرای

با مروري بر ادبیات نظري برنامه چند شاخص خیلی مهم را بر : وضع مطلوب است نکاتی را عرض می کنم
؛ هم آوایـی  )شاخصی که برنامه هاي توسعه اي از آن پیروي می کنند( هماهنگی با نظام سیاسی: می خوریم

مکانی که باید در برنامه ها دیده شود، نظام متمرکز ( عنصر زمان مندي و عنصر مکان مندي با جامعه میزبان؛
؛ ظرفیت ها و امکانات سرزمینی و اساسـا  )برنامه توسعه با عنایت به این همه تنوع قومی زیر سوال می رود

عه همـاهنگی بـا نظـام    بعد از همه ي اینها میبینیم که ما دغدغه توسعه داریم و در این توسـ . ساختار موجود
نکته اي که به ذهن میرسد این است کـه ایـن نظـام    . سیاسی و هویت انقالب اسالمی خط قرمز هاي ماست

وقتی می آییم سـراغ برنامـه   . ظاهرا همان حول هویت است که می چرخد. توسعه حول چه چیز باید بگردد
ما در اینجا پرسـش مـی   . ریف می شودهاي اجتماعی، آن هویت، برنامه هاي اجتماعی و فرهنگی برایش تع



اگر بنا باشد انسان باشد، این چـه نـوع انسـانی    ... کنیم که آیا این محور باید انسان باشد؟ باید جامعه باشد؟
است، همان انسان جان الکی است که باید بیاید که با سیاست هاي فرهنگی اجتماعی شکل بگیـرد؟ بعـد از   

من بر حسب اتفاق در این ایام .براي برنامه هاي توسعه اي کشورهاست آنها آنچه مطرح می شود دانش الزم
می دیدم در دانشگاه هاي برتر جهان در زمینه ي . در بسیاري از رشته هاي مختلف دانشگاهی سیر می کردم

روند پژوهی، سیاسـت  . مهارت هایی که یک برنامه توسعه اي در کشور باید داشته باشد، چقدر ریز شده اند
از آن طرف من انکـار نمـی   .و چقدر ظرفیت هایی که واقعاً متخصصینی را می طلبد، policy making، پژوهی

برنامـه   5یعنی ما یک سـرمایه دانشـی داریـم در    . کنم، تجربه مدیران هم چه دانش ضمنی را در بر می گیرد
اصري که در یافتـه هـاي   تا هم که اکنون در آستانه ششم هستیم من در عن 5توسعه قبل از انقالب اسالمی و 

شما بود و نگاه می کردم خیلی اوقات در بررسی هاي برنامه هاي بعدي می دیدم که خیلـی چیزهـا  تکـرار    
چنـد  . ظاهرا هیچ پایش و ارزیابی به این صورت انجام نمی شود مثل اشتغال و یا خیلی چیزهـا . شده است

می گفتند میـزان مـدارس غیـر انتفـاعی فـالن       روز پیش گزارش وزیر محترم آموزش و پرورش که با افتخار
درصد افزایش پیدا کرده است یعنی ما همچنان فراموش می کنیم کـه در قـانون اساسـی اصـال بناسـت کـه       

). اصال معزلی به نام بیالن کاري داریم(آموزش رایگان باشد و افزایش این درصد ها را در بیالن کاري داریم
سند بودجـه دو  ( وانش اگر نگاهش به این باشد که سند بودجه را تنظیم کندسازمان برنامه و بودجه با همه ت

) یکی اینکه از فساد جلوگیري می کند و دیگر اینکه تضمینی را براي پیشبرد برنامه می دهـد : تا قابلیت دارد
کـه   خوب چرا بایستی این فرهنگ مدیریتی حاکم باشد که با اسنادي از این دست تنگناهایی را ایجاد کنـیم 

این ها را گفتم تا برگردم به یـک فقـدان عظـیم در نظـام برنامـه ریـزي       . مطمئن باشیم برنامه ایجاد می شود
وقتـی  . ما همواره از یک خال نظریه برنامه خوب برنامه خوب رنج می بـریم . بخصوص برنامه ریزي توسعه

برنامه ریزي باشد و رابطـه آن   می گوییم نظریه از یک معادله اي صحبت می کنیم که عناصري باید در نظام
عناصر را هم باهم در نظر گرفت و تا وقتی که ما به عنوان یک سیستمی که مبدع بوده از زمان تاسیس نظـام  

چگونه است که ما همچنـان نتوانسـتیم یـک نظریـه برنامـه را      )سیاست نه شرقی نه غربی(جمهوري اسالمی
کشور داشته باشیم؟ همه این ارزیابی ها مغتـنم اسـت    بومی و خاص آرمان ها و ارزش ها و شرایط موجود

ولی به این دلیل که ما نظریه اي را نداریم که حمایت کند از این قبیل مسائل در نتیجه ایـن بـازخورد نمـی    
رود به جایی که بتواند دوباره وارد گفتمانی که این نظریه را می سازد بشود این گفتمـان را توسـعه بدهـد و    



حاال باید ببینیم ایـن نظریـه کـار چـه کسـی      . متی که به معناي واقعی کار بکند براي جامعهرشد بدهد به س
راهبرد، یکی هست به نام تاثیر گزاري بر برنامه هـا و   7است، ما در برنامه هاي راهبردي پژوهشگاه، در بین 

اب علـوم انسـانی   من فکر می کنم اینجا جا دارد که اصحاب دانشگاه و بویژه اصح. سیاست هاي کالن ملی
من مـی بیـنم   . دستی باال بزنند در کنار مدیران پرانگیزه آکادمیک و نظریه اي را براي این منظور داشته باشند

کشورهاي توسعه یافته با تمام پژوهشگاه هایشان در تعامل مستقیم هستند و بابت هر تصمیم پشتوانه هـایی  
ولی در اینجا یا ارتبـاط  ...) جامعه شناسی، اقتصادي و  روانشناسی،(از مطالعات کالن از حوزه هاي مختلف 

مـن در تمـام   . قطع است یا به صورت صوري است که بشود به صورت آمار و ارقام مطالـب را ارائـه کـرد   
دغدغه هایی که در صحبت هاي خانم دکتر باستانی و شما بود متوجه شدم که ام المصائب در نظـام برنامـه   

  .دلیل بحث را اینجا مطرح کردمریزي کشور چیست؟ به این 
ان شاهد این هستیم که اینکه ما علی رغم داشتن برنامه همچن عنوان کردند در پاسخ خانم دکتر بروجردي

اي تابعی است از سیاست ها و نگاه هایی که سیاست گزاران مـا در مجمـوع دارنـد، اگـر چـه      روند توسعه 
طرح است این است که این سـاختار برنامـه اي کجـا بایـد     ولی آنچه م. گیرد تالش دلسوزانه دارد انجام می

انطباق داشته باشد با شرایط اجتماعی ما و در خال نباشد؛ این نتیجه اي است که در قـانون برنامـه داریـم و    
نکته اي که شما فرمودید اینکه من در این بحث فرایند را بیشتر توضـیح دادم،  . کمتر به آن پرداخته می شود

کردم محتوا مختصرا بحث هاي اجتماعی باشد و با رویکرد مباحث فرهنگـی و اجتمـاعی بـه    ولی من سعی 
. اصالح نگاه شود؛ چون تصور می کردم این مسئله بسیار مهم است و کمتر مورد توجه سیاسـتگزاران اسـت  

مسـائل  االن هم اگر از بسیاري از مدیران اجرایی کشور سوال بکنید می بینید که کمتر توجـه مـی کننـد بـه     
اجتماعی پیرامون خودشان؛ به عنوان یک تجربه به عسلویه اشاره می کـنم کـه یـک صـنعت خـوب شـکل       

حاال وقتی وارد آنجا می شوید مـی  ... اصال نه مطالعه شد و نه. گرفت ولی به مسائل اجتماعی آن توجه نشد
ور هم نشسته و سـیگار مـی   بینید تمام قایق هایی که آن ها روزي کار می کردند یک جا ساکن شده اند و د

در . کشند و حرف می زنند چون خانه هایشان را به مهندسین اجاره دادند و پول راحت دریافـت مـی کننـد   
خیلی از این ها مدتهاي مدید از خانواده ها دور بودند و در . مورد آسیب هاي مربوط به زنان هم همین طور

این است که حاکمیت بخواهد مسایل اجتماعی را حل کند،  اگر قرار بر. آنجا معزل اجتماعی را ایجاد کردند
الجرم باید تمام مسایل صنعتی، مسایل اقتصادي و مسایل کشاورزي اش را همـراه بـا تغییـرات و تحـوالت     



شما از طرفـی بـه عنصـر    . اجتماعی سنجش کند که بتواند آن را به خوبی پیش ببرد و ما این نقیصه را داریم
، اتفاقا من تاکیدم بر این است که مـا  )قانونی که لحاظ شد 5در این ( دي اشاره کردیدزمان مندي و مکان من

نکته دیگر اینکه شما فرمودید، از خال برنامه . باید تحوالت اجتماعی را ب توجه به زمان و مکان لحاظ کنیم
اکمیت فقـط  علت این است که ح. ریزي صحیح رنج می بریم و این مسئله باید در جایی حل و فصل گردد

 .خودش را صاحب نظر می داند و در تعامل با زیر مجموعه ها نیست


