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 «نام خدای کمک کار تحولبه»

 

 حوزه های موضوعی بررسی

 یشناس طیشرا 

o بین المللی 

o ملی 

 یساختارشناس 

o جامعه 

o قدرت 

 اندرکاران توسعه دست 

 مواجهه با توسعه نوع 

 یشناس روش 

 یعملکردشناس 

 تعامل با جهان نوع 

 یبند جمع 
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 شرایط شناسی 

 بین المللی 

 ملی 
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 ؛ین المللیبشرایط 

 پرچم های در احتراز 

 مبارزه ملي 

 ي بخشنبرد آزاد 

 انقالب 

 

 نقطه برآمد جنگ سرد 

 رقابت همه جانبه 

 حفظ هژموني به هر قيمت 

 تهديد اتمي  

 

 موقع جهان سوم 

 حاکميت هاي هم پيوند،سرکوب گر، آلوده و با سازمان عقب مانده 

 اقتصاد تک پايه، زمين عامل ثروت و شکاف، اطراق فرامليتي ها 

 وخامت توزيع، تنازع طبقاتي 

 ظرفيت انقالب 

 

 جهان جان 

 تضاد خلق و امپرياليسم 

 تضاد کار و سرمايه 

 آزادي -نبرد استبداد 

 

 الگوهای پیش رو 

 ملي 

 انقالبي 

 زمين، کار، برابري 
 

 رفرم علیه انقالب 

 دکترين رفرم 

 چرا رفرم؟ 

 مقصود غايي رفرم
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 ؛شرایط ملی

 

 

(53-51) 

 

o سرکوب و تبعات 

o حکومت فرزند خوانده 

o جريان مجدد نفت 

o خط تثبيت 

o خط ادغام 

o نهضت پاسدار 

o انباشت انديشه 

o ادبيات اعتراض 

 

 

 

(21-53) 

 

o گشايش دومبنايي 

o فضاي نو 

o ايستادگي مقابل رفرم 

o تمکين به رفرم 

o  سرکوب مجدد 

 

 

 

(31-21) 

 

o فضاي پس از سرکوب 

o دره عميق 

o ير فازتغي 

o شتاب وابستگي 

o شبه مدرنيسم تحميلي 

o کمپرادوريسم 

o هم پيوندي با نفت 

o جنبش نو  

 



 

 

 ساختارشناسی

 جامعه 

 قدرت 
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 ساختار جامعه؛

 

 بی سازمانی -سیکل سازمان یافتگی 

 سرفصل آنتاگونیسم 

  روشنفکری گسترده ترجامعه  

 دانشگاه زاینده 

 روحانیت سیاسی شده 

 بازار پایگاه مبارزه 

 نسل نو دوران ساز 

 روستا -شکاف فاحش شهر 

 اقتصاد فالحتی 

 شکل بندی طبقاتی سنتی 

 

 آنتاگونیسم آشتی ناپذیر 

 دوران نو، سازمان های نو 

 مدرنیسم -جنگ سنت 

 تضاد شیوه های تولید 

 تغییر بافت روستا 

 گریتوده کار 

 برتری شهرنشینی 

 ارتقاء سطح  -گستردگی آموزش

 دانش

 واکنش های بغض آلوده 
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 ساختار قدرت؛

 
 

 حاکمیتِ در پرتو و پیوند 

 مرکزیت شکل بسته 

 سه قوه در یک قوه 

 سازواره نظامی، پلیسی، امنیتی 

 دیوانساالری روبه گسترش 

 نظام حزبی فانتزی 

 نظام رانت 

 پارلمان؛ فرودستِ مؤید 
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 توسعه؛ اندکاراندست 
 

 

 

  کارشناسان خارجی فرادست –مشاوران 

  خود ابالغ –شاه خود تصمیم 

  دیوان ساالران درون قدرت –فن ساالران 

 کارشناسان داخلی فرودست 
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 نوع مواجهه با توسعه؛
 

 

 متن و مسیری برای

 ادغام   

 تنظیم و تمکین    

 بقاء      

 نما            

 

 سه متن دورانی:

 1443-1431مه دوم عمرانی برنا 

  1431-1431برنامه سوم عمرانی 

  1431-1431برنامه چهارم عمرانی 
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 روش شناسی؛

 

 

 

 )تمکینی، زیراکسی، سفارشی )برنامه های دوم و سوم 

  الحاق –انطباق 

 آغاز از توصیه 

 پاسخ به خواسته بیرونی 

 

  برنامه چهارم( -تاحدامکان مستقل–تشخیصی( 

 آغاز از وضع موجود 

 یم نگاهی به درونن 

 ترسیم چشم انداز 

 تعیین سمت 
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 عملکرد شناسی؛
 برنامه دوم

 ظرفیت سازی برای پیوند

بوروکراسی رو به گسترش، سنگین  و 

 فاسد

 دستاوردزدایی نهضت ملی

 وام دارشدن به خارج

 لگوی محدود و ناقص صنعتی

 آغاز زیرطبقه سازی برای نظام جهانی

 رشد مصرف

 یلیشروع شبه مدرنیسم تحم

 تنگناهای بر جامانده

 برنامه سوم

 الحاق به نظام جهانی

 شیفت سرمایه

 طبقه سازی

 کمپرادوریسم

 امواج مهاجرتی

 شهرگرایی

 شتاب روندشبه مدرنیسم تحمیلی

 تهاجم به سنت

 تفسیم زمین

 رشد امکانات

 بهبود شاخص ها

 برنامه چهارم

 درکادر نظام جهانی

 رشد تولید

 مصارف –تعادل منابع 

 بناگذاری صنعت سنگین

 ظرفیت های اشتغال

 ادامه شبه مدرنیسم تحمیلی
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 ؛عامعملکرد
 انطباق

 ادغام      

 دولت محوري           

 شيفت سرمايه                          

 طبقه متحد                                             

 لگوي مختلط                                                         

 پيوند جدي تر با نفت 

 شهر محوري        

 صالحات روبناييا           

 رشد مصرف                 

 مدرنيسم کال                

 بهبود شاخص ها                       

 دولت خود الگو          
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 ؛نوع تعامل با جهان
 

 

 

 مسیر پذیری 

 برنامه پذیری 

 ز دانش برنامه ریزی خارجیبهره ا 

 اجاره منابع ملی 

 ماموریت پذیری 

 تعویض نفت با کاال و خدمات 
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 ؛جمع بندی
 

 

 

 طراز عملکرد باپیش نیازها 

 میزان توفیق اقدامات 

 آثار اقدامات 

 دورانی _مالحظات تاریخی  
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 ؛طراز عملکرد با پیش نیازها
 

 انطباق عمل با نیاز  پیش نیازها

 

 تشکیالتی -اری تمرکز اد

 توسعه ای –باور اصالحی 

 تئوری

 ادبیات بسترساز

 طیف های حامی

 چشم انداز –برنامه 

 پذیرش اجتماعی

 آموزش

 نهاد

 کادر

 

 طیفی -فردی 

 کالسیک حداقلی

 تجویزی بین المللی

 ناموجود

 منفعت دار درون حاکمیتی

 موجود

 بی تفاوتی

 منتفی

 نونهادهای برخی هم پیوند، برخی بومی

 ولتی محدودد

 

 جمع بندی
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 ؛میزان توفیق اقدامات

 
 

 تعبیه برخی نهادهای مادر 

 بهبود شاخص ها 

 نوسازی 

 دولت محور 

 اپید میک 

 غیرمشارکتی 

 تهاجم برسنت 

 فقدان باورملی 

 ماموریت پذیری 

 منحل درجهان 

 

 

 جمع بندی
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 ؛آثار اقدامات
 

 

 

 زیست وابسته 

 خودتعریفی در پروژه 

 نفی ظرفیت های ملی 

  ملت –دره دولت 

 اقشار سنتی فشار بر 

 طبقه متوسط نفتی 

 بورژوازی هم پیوند 

 نونهادها 

 بهبودها 

 

 

 جمع بندی
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 ؛دورانی –مالحظات تاریخی 
 
 

 اقداماتی عموماً از سر تمکین 

  ادغام –به قصد انطباق 

 کمتر بومی و خودباورانه 

 بی اعتنا به افکار عمومی 

 دولت محور 

 اساساً بی تفاوت به عنصر مشارکت 

 معطوف به بقاء یک طیف 

 وابستگی آور –هد آور تع 

 

 

 جمع بندی


