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چکیده
• در ایــن نوشــتار تــاش شــده در چنــد محــور، نظام نامــه برنامــه  هفتــم توســعه، نقــد و ارزیابــی گــردد. عــدم 	

آغــاز از شــرایط و مســائل خــاص حــال حاضــر کشــور، فقــدان تعریــف ســازوکاری بــرای 
مشــارکت در تدویــن برنامــه، آشــفتگی در نگــرش و ســاخت برنامــه و عــدم پایبنــدی بــه 
اولویت هــای برآمــده از اســتراتژی انتخابــی اهــم ایراداتــی اســت کــه بــه ایــن نظام نامــه وارد اســت.

• ــه ای از 29 اســاید و فهرســتی از 	 ــه، مجموع ــی یافت ــم توســعه انتشــار عموم ــه هفت ــه برنام آنچــه از نظام نام
اســناد پشــتیبان آن اســت. از ایــن روی امــکان ارزیابــی ایــن ســند مهــم بــر اســاس متــن تفصیلــی وجــود نــدارد.

• ــک 	 ــر ی ــرایط صف ــئله ش ــت، مس ــی اس ــای آن خال ــی ج ــوب فعل ــی چارچ ــه در طراح ــوالی ک ــن س  مهم تری
برنامــه توســعه اســت. بــرای دســتیابی بــه یــک تصویــر از شــرایط صفــر برنامــه، پرداختــن بــه حداقــل ســه 
مســئله دالیــل توفیــق یــا عــدم توفیــق برنامه هــای گذشــته، شــرایط محیطــی )بیــن المللــی( تدویــن برنامــه 
ــه  ــه ب ــدان توج ــت دارد. فق ــه اهمی ــی برنام ــر طراح ــم ب ــادی حاک ــرایط نه ــی و ش ــاد سیاس ــت اقتص و وضعی
ــعه و  ــم توس ــه هفت ــی برنام ــای طراح ــِی مشــخصی مبن ــئله شناس ــه مس ــد ک ــات نشــان می ده ــن موضوع ای

ــت. ــرح در آن نیس ــای مط رویکرده
• ارزیابی هــا از میــزان اجرایــی شــدن برنامه هــای توســعه قبلــی بــه عملکــردی در حــدود 30 درصــد اشــاره دارد. 	

همچنیــن بنــا بــر ارزیابی هــای مرکــز پژوهش هــای مجلــس شــورای اســامی، تحقــق اهــداف برنامــه بــرای 
برنامــه ششــم توســعه حتــی زیــر ده درصــد اســت. طراحــی نظام نامــه فعلــی بــدون آسیب شناســی نســبت بــه 
دالیــل عــدم توفیــق برنامه هــای توســعه گذشــته، ایــن نگرانــی را ایجــاد می کنــد کــه مجــدد گرفتــار همــان 

اشــتباهات گذشــته شــویم.
• تشــدید بی ســابقه تحریم هــای همــه جانبــه و کاهــش ســطح مبــادالت اقتصــادی و مالــی و توقــف مذاکــرات 	

احیــای برجــام، توقــف چندیــن ســاله پروژه هــای ســرمایه گــذاری و زیرســاختی نیازمنــد تامیــن مالــی یــا فناوری 
ــن  ــم اســت. بنابرابری ــه هفت ــی( طراحــی برنام ــن الملل ــن شــرایط محیطــی )بی ــه مهمتری خارجــی و ... از جمل
ــت بحــران و  ــه مدیری ــن برنام ــه توســعه، تدوی ــی بجــای برنام ــرایط بین الملل ــه ش ــه ب به نظــر می رســد باتوج

کاهــش آســیب های ناشــی از آن ضــروری باشــد. 
• ــرای برنامه ریــزی توســعه، ســطح حداقلــی از ثبــات سیاســی و اجتماعــی، نهادهــای تولیــد اندیشــه توســعه، 	 ب

ــه عنــوان شــرایط  ــات آزاد ب نهادهــای مدنــی، رعایــت حداقلــی از حقــوق مدنــی، پاســخگویی دولــت و انتخاب
اولیــه ضــروری اســت. در حــال حاضــر اعتراضــات شــهروندان و بــه ویــژه نخبــگان، صاحبــان کســب و کار و 
ــذا برنامــه هفتــم بجــای  فعــاالن مدنــی و اجتماعــی مهم تریــن پدیــده زمــان تدویــن برنامــه هفتــم اســت، ل
طــرح آمــال و آرزوهــای بلندپروازانــه بیــش از هرچیــزی بایــد بــه تامیــن حقــوق شــهروندی مــردم معطــوف و 
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متمرکــز شــود. 
• ــن 	 ــه اســت. از ای ــان برنام ــران و ذی نفع ــزان، مدی ــتگذاران، برنامه ری ــان سیاس ــه ای می ــه، تفاهم نام ــند برنام س

منظــر حضــور موثــر نماینــدگان بخــش خصوصــی )از جملــه اتــاق هــا( در فراینــد تهیــه و تدویــن برنامه هــای 
توســعه اهمیــت باالیــی برخــوردار اســت. بــا ایــن وجــود، بــه نظــر می رســد تدویــن نظام نامــه برنامــه هفتــم در 

چارچــوب برنامه ریــزی غیرمشــارکتی و از بــاال بــه پاییــن صــورت گرفتــه اســت. 
• مســائلی نظیــر صورت بنــدی و ســاختار برنامــه، درجــه جامعیــت و حــد تفصیــل برنامــه، درجــه تمرکــز و نحــوه 	

مشــارکت مناطــق، بخش هــا و نهادهــای مدنــی از جملــه مهم تریــن موضوعاتــی هســتند کــه محتــوای یــک 
ــه صــورت  ــا ب ــا مطــرح نشــده اســت ی ــات ی ــن موضوع ــی ای ــوب فعل ــازند. در چارچ ــعه را می س ــه توس برنام
ــی  ــم اصل ــح از مفاهی ــد تعریــف روشــن و صری ــی فاق ــع برنامــه فعل ــد. درواق ــرار گرفته ان ــن ق آشــفته درون مت

برنامــه و فاقــد چارچــوب مشــخص از فراینــد توســعه و رویکــرد نظــری بــه ایــن فراینــد اســت.
• در ســند حاضــر دو رویکــرد مهــم مطــرح شــده، یکــی "دســتیابی بــه  رشــد فراگیــر" و دیگــری "برنامه ریــزی 	

هســته های کلیــدی بــرای توســعه" اســت. هــر کــدام از ایــن دو رویکــرد، تبعاتــی دارد کــه بــه نظــر نمی رســد 
اقتضائــات آن بــه درســتی رعایــت شــده باشــد. می تــوان گفــت کــه در ایــن ســند، رویکــرد رشــد فراگیــر بیشــتر 
بــر مبنــای مدگرایــی )تقلیــد از دیگــر کشــورها( و بــدون ماحظــه ویژگی هــای راهبــردی ایــن رویکــرد اتخــاذ 
شــده اســت. همچنیــن آنچــه در قالــب تغییــر روش برنامه ریــزی عنــوان شــده اســت، بیشــتر تغییــر عناویــن 

اســت تــا آنکــه تغییــر محتــوا را در بــر بگیــرد.
• ــزی هســته ای از دیگــر مســائل مهمــی اســت 	 ــات انتخــاب پیشــران ها در برنامه ری ــه اقتضائ ــدی ب عــدم پایبن

کــه در ایــن نظام نامــه مشــاهده می شــود، بطوریکــه بخشــی ماننــد بخــش گردشــگری را بــه عنــوان پیشــران 
معرفــی کــرده اســت. مشــخص نیســت کــه ایــن انتخــاب بــر چــه مبنایــی صــورت گرفتــه اســت. بخش هــای 
ــا  ــد. ب ــا دارد، انتخــاب می کنن ــایر بخش ه ــر س ــه ب ــی ک ــای پویای ــار و پیامده ــل آث ــواًل به دلی پیشــران را معم
ایــن وجــود، بجــز اســتدالل اشــتغال زایی، بخــش گردشــگری فاقــد صاحیت هــای دیگــر اســت و تاکیــد بــر 

ــدول از منطــق انتخــاب پیشــران ها محســوب می شــود. ــی ع آن نوع
• ــت، 	 ــرح اس ــته ای مط ــزی هس ــه برنامه ری ــع ب ــزی جام ــذار از برنامه ری ــه در گ ــی ک ــات مهم ــی از موضوع یک

تعییــن تکلیــف پروژه هــای عمرانــی اســت کــه در چارچــوب برنامه ریــزی جامــع برنامه هــای قبــل، گســتردگی 
زیــادی پیــدا کــرده اســت. ســاماندهی طرح هــا و پروژه هــای موجــود و اســتقرار نظــام برنامــه ریــزی هســته های 
ــوان  ــی می ت ــا خوش بین ــوده و ب ــر نب ــکان پذی ــًا ام ــم عم ــه هفت ــاره و از ســال اول برنام ــک ب ــه ی ــدی ب کلی
برنامــه هفتــم توســعه را یــک برنامــه گــذار در رونــد برنامه ریــزی کشــور دانســت کــه بــرای موفقیــت نیازمنــد 

رعایــت اصــول علمــی و کاربــردی برنامه هــای تغییــر وتحــول خواهــد بــود. 
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• در مجمــوع به نظــر می رســد، پیــش از تدویــن برنامــه هفتــم، نیــاز بــه بازنگــری و بررســی عمیق تــر مفاهیــم 	
ــر  ــی های عمیق ت ــن بررس ــه ای ــا ماحظ ــت ب ــر اس ــم بهت ــه هفت ــه برنام ــود دارد و نظام نام ــا وج و گزاره ه

اصــاح شــود.
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مقدمه
برنامــه ریــزي توســعه، هدایــت، کنتــرل و تغییــرات آگاهانــه و عقانــي متغیرهــا در نظــام اجتماعــي بــراي دســتیابي 
بــه اهــداف مطلــوب اســت.براین اســاس هــر برنامــه توســعه ای توامــان دربرگیرنــده اهــداف جامعــه )اینکــه ایــن نظــام 
بــه کجــا مــی رود( و روش هــا و ابزارهــای عقانــی آن جامعــه اســت )اینکــه چگونــه و از چــه مســیری اهــداف خــود 
ــام  ــت« درنظ ــدی« و »عقانی ــر »هدفمن ــان دو عنص ــی همزم ــعه تجل ــه توس ــر برنام ــارت دیگ ــی کند(.بعب ــری م را پیگی
اجتماعــی است.توســعه بعنــوان هــدف محــوری و اصیــل برنامــه ریــزی وغایــت نهائــی آن امــروزه بــا اهدافــی روشــن، 
دقیــق، عینی)غیرشــخصی و بــا قابلیــت ســنجش و آزمــون همگانــی( و باهنجارهائــی ملمــوس و کــم و بیــش مشــترک 
ــر شــکوفائی و  ــه فرصــت هــای براب ــرای دســتیابی ب ــه عنــوان بخشــی از حقــوق مســلم بشــر ب میــان ملــت هــا و ب
قابلیــت منــدی و بهــره منــدی از رهائــی از محدودیــت هــای غیــر انســانی طبیعــی و اجتماعــی و دســتیابی بــه رفــاه، 
منزلــت اجتماعــی، امنیــت عمومــی و مشــارکت در تعیــن سرنوشــت فــردی و اجتماعــی شــناخته مــی شــود و از حیــث 
مفهومــی فرآینــدی چنــد بعــدي، مســتمر، ارتباطــي و انســاني اســت. توســعه مفهومــي قصــدي و برنامــه ریــزي شــده 
اســت و از ایــن جهــت بــا تحــوالت خودبخــودی و طبیعــی در نظــام اجتماعــی تمایــز ریشــه ای دارد از حیــث راه و روش 
نیــز، توســعه از طریــق توانمندســازي انســانها بــراي ارتقــا کیفیــت زندگــي و تحقــق آرزوهاي)دســت یافتنــی و ملمــوس 

و نــه ناکجاآبــادی و ناشــدنی( آنهــا تحقــق مــي یابــد. 
ــا کیفیــت حکمرانــی و ســطح  ــزام آور اســت کــه ب توســعه بــرای حاکمــان و دولــت هــا یــک تکلیــف و مســئولیت ال
توانمنــدی حاکمیــت پیونــد خــورده اســت. توســعه محصــول تعاضــد و تعامــل موثــر و مســتمر عمودی)بیــن نســلی( و 
افقــی )همــه اعضــا و جامعــه و بــه عبارتــی همــه کســانی کــه زندگــی شــان از برنامــه تاثیــر مــی پذیــرد( اســت. برنامــه 
ریــزی توســعه، عرصــه بازیگــری فعــال و ســازمان یافتــه آنــان و مجــال ارزشــیابی مســیر طــی شــده گذشــته وگزینــش 

مقصد)بقــدر حمیــت خویــش( و مســیرراهپیمائی آینــده )بــا حکمــت و همــت خویــش( اســت.
ــرای مــردم اســت -کــه  اگربرخــورداری ازموهبــت توســعه ونعمــت زیســتنی شــرافتمند طــراز انســان امــروز حقــی ب
ــان  ــرای آن هســت- فراهــم آوری ایــن مجــال بازیگــری )مشــارکت در تدویــن، نظــارت، اجــرا و ارزشــیابی برنامــه( ب
ــه  ــه ب ــکار اســت ک ــل ان ــی غیرقاب ــز حق ــا نی ــرای آنه ــی ســازی مســیرحرکت بســوی آن ب ــن اهــداف وعقان درتعیی
واســطه آن حقــوق دیگــری چــون شــفافیت، پاسخگوئی)سیاســی،مالی وحقوقی(دولــت وحــق گزینــش آزاد و مهمتــر از 

آن اصــاح یــا توقــف برنامــه هــا و سیاســت هــا را بدســت مــی آورنــد.
ــزي  ــه ری ــی برنام ــن، نظــارت و ارزیاب ــای تدوی ــازمان دهــی و روش ه ــي نظــري، س ــة  گذشــته مبان ــت ده طــي هف
توســعه از رشــد و بالندگــي بســیاری برخــوردار شــده اســت.هم نظریــه هــاي برنامــه ریــزي و هــم نظریــه هــاي علمــي 
درون فراینــد برنامــه ریــزي، مــدل هــاي نظــري، روشــها و ابزارهــاي پیــش بینــي و ارزشــیابي و هــم ویژگــي هــاي 
نظــام برنامــه ریــزي )ازجملــه ســطح تمرکــز، حدتفصیــل، دامنــه جامعیــت، مشــارکت ملــي، منطقــه اي ومحلــي و نیــز 
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مشــارکت ســازمان هــاي اقتصــادي و اجتماعــي دولتــي و غیردولتــي( ازتحــول و تکامــل بســیاري برخوردارشــده اســت. 
امــا شــاید بتــوان مهمتریــن تحــول را حرکــت از ســوی برنامــه ای برپایــه خوانــش فرمــان محــور بــه ســمت برنامــه 
ــا امــروز وجــود  ــر برنامــه از اولیــن روزهــاي تأســیس برنامه ریــزي ت ــی مشــارکت محــور دانســت. فرمــان در براب هائ

داشــته و همــواره بــه اشــکال مختلفــي راه توســعه مشــارکت مــدار را بســته اســت.
 ارزیابی نظام برنامه ریزی 

ــه نقشــه راه ایــن فراینــد مهــم اســت.  ــه مثاب ــزان توســعه، تدویــن "نظــام برنامــه ریــزی" ب نقطــه عزیمــت برنامه ری
ــده و مختصــات وضــع  ــود و مســیر طــی ش ــل وضــع موج ــی، تحلی ــی معرفت ــده مبان ــزی در برگیرن ــه ری ــام برنام نظ
مطلــوب، مهم تریــن مفاهیــم از جملــه مفهــوم توســعه بــه عنــوان غایــت نهایــی برنامــه، ســاختار و منظــر و افــق برنامــه 
مــورد نظــر، ســازمان و تشــکیات تدویــن برنامــه و زمــان بنــدی آن، حــد تفصیــل، ســطح تمرکــز، ســطح مشــارکت 
و روش هــای آن در ســطوح درون و بــرون حاکمیــت و میــان بخش هــای عمومــی و خصوصــی و در مرکــز و مناطــق، 

نظــام تامیــن مالــی و نظــام ارزیابــی و نظــارت و ارزشــیابی برنامــه اســت.
 آنچــه از نظــام برنامه ریــزی برنامــه هفتــم توســعه انتشــار عمومــی یافتــه مجموعــه ای از 29 اســاید و فهرســتی از 
اســناد پشــتیبان آن اســت. از ایــن روی امــکان ارزیابــی ایــن ســند مهــم بــر اســاس متــن تفصیلــی و ســطح و چگونگــی 
بهــره گیــری از ایــن اســناد و چگونگــی تلفیــق آنهــا و نیــز ارتبــاط آنهــا بــا ســند باالدســت »سیاســت های کلــی برنامــه 
ــا بازخوانــی اســایدهای یادشــده، برخــی نــکات و ماحظــات مهــم  ــدارد و گــزارش حاضــر صرفــًا ب هفتــم« وجــود ن

دربــاره ایــن ســند را بــه شــرح زیــر طــرح می کنــد: 

1- عــدم آغــاز از شــرایط و مســائل خــاص حــال حاضــر کشــور )برنامــه معطــوف بــه مســائل 
کشــور(

یکــی از کارکردهــا و لــوازم نظــام برنامــه بــه عنــوان نقطــه عزیمــت برنامــه ریــزان ارائــه تحلیــل نظــام منــد )سیســتمی( 
روشــنی از وضــع موجــود، عوامــل شــکل گیری و تشــدید آن، ویژگی هــای محیــط زمینــه ای جهانــی و ملــی و محیــط 
ــا معیارهایــی  ــداز مــورد نظــر ب ــر اســاس آن چشــم ان عملیاتــی برنامــه و ســازمان برنامــه ریــزی کشــور اســت کــه ب
ــه وفاقــی کارشناســی و پذیــرش شــکاف توســعه کشــور و  ــه دســتیابی ب ــه می شــود. در ایــن مرحل ــی ارائ ــل ارزیاب قاب
تحلیــل ماهیــت و ابعــاد و چرائــی آن و احســاس ضــرورت سیاســتگذاران بــرای بــرون رفــت از آن، پیــش از هــر اقدامــی 
ــت،  ــی اس ــای آن خال ــی ج ــوب فعل ــی چارچ ــه در طراح ــوالی ک ــن س ــت. مهم تری ــروری اس ــا ض ــن برنامه ه در تدوی
مســئله شــرایط صفــر یــک برنامــه توســعه اســت. بــرای دســتیابی بــه یــک تصویــر از شــرایط صفــر برنامــه، پرداختــن 

بــه حداقــل ســه مســئله اهمیــت دارد: 
الف( عملکرد برنامه های توسعه گذشته و دالیل توفیق یا عدم توفیق آن 
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ب( شرایط محیطی )بین المللی( تدوین برنامه و ماحظات ناشی از آن
ج( وضعیت اقتصاد سیاسی و شرایط نهادی حاکم بر طراحی برنامه

الف( عملکرد برنامه های توسعه گذشته و دالیل توفیق یا عدم توفیق آن
ــاره دارد.  ــد اش ــدود 30 درص ــردی در ح ــه عملک ــی ب ــعه قبل ــای توس ــدن برنامه ه ــی ش ــزان اجرای ــا از می  ارزیابی ه
همچنیــن بنــا بــر ارزیابی هــای مرکــز پژوهش هــای مجلــس شــورای اســامی، تحقــق اهــداف برنامــه بــرای برنامــه 
ششــم توســعه حتــی زیــر ده درصــد اســت. حــال پرســش بنیــادی ایــن اســت کــه چــرا برنامه هــای توســعه در هنــگام 
اجــرا چنیــن کــم توفیــق بوده انــد و برنامــه هفتــم توســعه چــه راهــکاری بــرای جلوگیــری از تکــرار ایــن مســئله دارد؟

ــی از مســائل حــل  ــد منتظــر فهرســت بلندباالی ــی بیانگــر آن اســت کــه بای ــی برنامه هــای توســعه قبل ناکامــی اجرای
ــه ســطح کان )بخشــی و  ــه در ســطح توســعه، ن نشــده و موضوعــات نیازمنــد بررســی باشــیم. امــا ایــن نظام نامــه ن
فرابخشــی( و نــه ســطوح منطقــه ای و محلــی یــا خــرد )بنگاه هــای اقتصــادی( و نــه در تحلیــل بخــش دولتــی و غیــر 
دولتــی )عمومــی یــا خصوصــی( هیــچ گزارشــی از فهرســت بلنــد مســائل و چالش هــای مهــم ارائــه نمی دهــد. عــاوه 
ــن آن هــا  ــد تکوی ــن چالش هــا و فراین ــا کان از شــکل گیری ای ــل تاریخــی، نهــادی، ســاختاری ی ــچ تحلی ــر آن، هی ب
ــا مســائل مهــم و اولویــت دار موجــود چالــش  ــه هیــچ وجــه مشــخص نیســت مســاله ی ــدارد. از ایــن روی ب وجــود ن
برانگیــز توســعه کشــور از منظــر برنامــه ریــزان چیســت! بطــور مثــال در یــک فهرســت اجمالــی و بــدون ســطح بنــدی 

آنهــا مســائل مهــم توســعه کشــور را می تــوان بــه شــرح زیــر برشــمرد:
• ــه 	 ــا اقتصــاد جهانــی و کاهــش درآمــد ارزی کشــور ب کاهــش بــی ســابقه تعامــل مالــی و اقتصــادی کشــور ب

یــک ســوم آغــاز دهــه 1990
• کیفیت نامطلوب حکمرانی در سطوح ملی، بخشی و منطقه ای	
• ساختار و کارکرد نامناسب برای توسعه و کاهش بی سابقه سطح توانمندی و اثربخشی دولت	
• رونــد نزولــی و نگــران کننــده عملکــرد نهــادی بــه ویــژه رونــد فزاینــده فســاد، رونــد نزولــی محیــط عمومــی 	

کســب و کار، نــوآوری و رقابــت پذیــری اقتصــادی
• فضای غیررقابتی و مداخله غیرمتعارف نهادهای نظامی و حاکمیتی در اقتصاد	
• تخلیه و تخریب منابع آب و زوال منابع طبیعی و زیست محیطی	
• شرایط بسیار نگران کننده و بحرانی صندوق های بازنشستگی	
• شرایط نگران کننده نظام بانکی	
• سطوح باال و فزاینده فقر و نابرابری اقتصادی و اجتماعی و فضائی 	
• رونــد فزاینــده شــکاف های توســعه منطقــه ای و تشــدید منازعــات درون و بیــن منطقــه ای در کنــار روندهــای 	

نگــران کننــده مهاجــرت درون ســرزمینی و تغییــرات محســوس در آمایــش جمعیــت و فعالیــت اقتصــادی کشــور
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• نرخ هــای بــاال و پایــدار بیــکاری در ســطح ملــی و مناطــق و بــه ویــژه بیــکاری جوانــان و دانــش آموختــگان 	
آمــوزش عالــی

• گذشــت یــک دهــه با نـــرخ رشـــد اقتصـــادی نـــزدیک به صفــر، نـرخ هــــای کاهنــده و نزولی بهــره وری، روند 	
نزولــی ســرمایه گــذاری در کنــار رونــد نگــران کننــده خــروج ســرمایه خــاق و صاحبــان دانــش و تخصــص و 

ســرمایه مالــی
• ــی را در 	 ــجام اجتماع ــه انس ــه زوال ک ــاد رو ب ــی و اعتم ــرمایه اجتماع ــده س ــران کنن ــده و نگ ــای کاهن نرخ ه

ــرار داده اســت ــره ق ــرض مخاط مع
• ــران را در 	 ــه ای ــکاری ک ــورم و بی ــی ت ــای ترکیب ــران و نرخ ه ــاد ای ــی اقتص ــود تورم ــن رک ــداوم عمیق تری ت

ــت ــرار داده اس ــاد کان ق ــی اقتص ــی ثبات ــای ب ــن نرخ ه ــور دارای باالتری ــد کش ــت چن فهرس
• ــه حــدود 25 	 ــه ب ــده اســکان غیررسمی)حاشــیه نشــینی( ک ــد فزاین ــل و رون ــل تام ــده و ســهم قاب ــد فزاین رون

ــه وضعیــت  درصــد جمعیــت شهرنشــینان رســیده و در برخــی شــهرها همچــون مشــهد، زاهــدان و چابهــار ب
ــاری از فقــر شــهری رســیده اســت.  فاجعــه ب

• تعــداد بســیار زیــاد طــرح هــا و پروژه هــای زیربنائــی دولتــی و پروژه هــای ســرمایه گــذاری اقتصــادی بخــش 	
عمومــی غیــر دولتــی کــه ناتمــام مانــده و در انتظــار منابــع مالــی و دسترســی بــه فنــاوری حاصــل از گشــایش 

در روابــط خارجــی اســت. 
• ــع 	 ــت صنای ــداوم فعالی ــکان ت ــرای ام ــدی ب ــای ج ــرق و نگرانی ه ــه گاز و ب ــرژی ازجمل ــع ان ــرازی در مناب نات

ــوالد  ــون پتروشــیمی و ف ــی چ مهم
• 	 ...

عــاوه بــر همــه مــوارد بــاال، در ســه برنامــه توســعه قبلــی یعنــی برنامه هــای چهــارم تــا ششــم توســعه )1384-1401( 
شــاهد آن بوده ایــم کــه هــر بــار برنامه هــای توســعه پنج ســاله، شــش ســاله شــده و برنامــه توســعه بعــدی بــا تاخیــر 
ــه برنامــه توســعه حتــی در ســطح پایبنــدی  ــا پایبنــدی ب ــد. چــه عاملــی موجــب شــده اســت ت ــه تصویــب درآمده ان ب
ــق  ــل عــدم توفی ــه دالی ــدون آسیب شناســی نســبت ب ــی ب ــه فعل ــرد؟ طراحــی نظام نام ــه صــورت نگی ــان برنام ــه زم ب

برنامه هــای توســعه گذشــته صــورت گرفتــه اســت.
ب( شرایط محیطی )محیط بین الملل( تدوین برنامه و مالحظات ناشی از آن

از دیگــر مســائل مهمــی کــه در ایــن متــن بــه آن پرداختــه نشــده اســت، شــرایط نظــام جهانــی و منطقــه ای و جایــگاه 
ــا ایــن نظــام، مهم تریــن عنصــر در محیــط زمینــه ای )پیرامونــی( برنامــه  کشــور در آن اســت. ســطح و نــوع تعامــل ب
ــی و  ــادالت اقتصــادی و مال ــه و کاهــش ســطح مب ــه جانب ــای هم ــابقه تحریم ه ــعه اســت. تشــدید بی س ــزی توس ری
توقــف مذاکــرات احیــای برجــام، توقــف چندیــن ســاله پروژه هــای ســرمایه گــذاری و زیرســاختی نیازمنــد تامیــن مالــی 
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ــار  ــردد شــهروندان برخــی کشــورها در کن ــد و حتــی محدودیت هــای ت ــاوری خارجــی، وضــع تحریم هــای جدی ــا فن ی
مناقشــه های منطقــه ای و شــرایط خــاص همســایگان نزدیــک و نیــز مناســبات ایــران بــا آنهــا و غیــره همــه حاکــی از 
شــرایطی غیرمتعــارف در مناســبات بیــن المللــی و تغییــر شــرایط محیــط پیرامونــی اســت کــه بــه نظــر می رســد بجــای 
ــی  ــد در حال ــیب های ناشــی از آن را ضــروری می کن ــت بحــران و کاهــش آس ــه مدیری ــن برنام ــعه، تدوی ــه توس برنام
کــه در نظــام برنامــه ریــزی انتشــار یافتــه هیــچ تصویــری از دیــدگاه برنامــه ریــزان از نظــام جهانــی و منطقــه ای ارائــه 

نشــده و حتــی جــز در یــک مــورد ســخنی از تحریم هــا نرفتــه اســت.
ج( وضعیت اقتصاد سیاسی و شرایط نهادی حاکم بر طراحی برنامه

شــرایط اقتصــاد سیاســی، درجــه و ویژگی هــای تاریخــی و نهــادی توســعه یافتگــی یــک جامعــه، عوامــل اصلــی تشــکیل 
ــی از  ــات سیاســی و اجتماعــی، حداقل ــی از ثب ــن ســطح حداقل ــد. در ای ــر نظــام برنامه ریزی ان ــده فضــای محــاط ب دهن
نهادهــای تولیــد اندیشــه توســعه، حداقلــی از نهادهــای مدنــی، رعایــت حداقلــی از حقــوق مدنــی، پاســخگویی دولــت 
ــن برنامــه توســعه  ــزی توســعه ضــروری اســت و تدوی ــه ری ــرای برنام ــوان شــرایط مناســب ب ــه عن ــات آزاد ب و انتخاب
ــد. در  ــدی باش ــل بع ــا در مراح ــاء آنه ــاز  ارتق ــل و زمینه س ــن عوام ــده ای ــت کنن ــد تقوی ــود می توان ــدار خ مشــارکت م
حالــی کــه اعتراضــات شــهروندان و بــه ویــژه نخبــگان، صاحبــان کســب و کار و فعــاالن مدنــی و اجتماعــی مهم تریــن 
پدیــده زمــان تدویــن برنامــه اســت، بنظرمــی رســد برنامــه هفتــم بجــای طــرح آمــال و آرزوهــای بلندپروازانــه بیــش 
از هرچیــزی بایــد بــه تامیــن حقــوق شــهروندی مــردم معطــوف و متمرکزشــود، امــا پارادوکــس مهــم شــرایط موجــود 
ایــن اســت کــه در مناقشــه داخلــی موجــود مخالفــان دولــت مدعــی هســتند اصــل و ضــرورت ایــن حقــوق مــورد تردیــد 

بلکــه خدشــه قرارگرفتــه اســت. 
ــئله  ــه مس ــد ک ــان می ده ــازد، نش ــه را می س ــی برنام ــر طراح ــرایط صف ــه ش ــات ک ــن موضوع ــه ای ــه ب ــدان توج فق

ــت. ــرح در آن نیس ــای مط ــعه و رویکرده ــم توس ــه هفت ــی برنام ــای طراح ــخصی مبن ــِی مش شناس

2- فقدان تعریف سازوکاری برای مشارکت در تدوین برنامه
 اســناد برنامــه توســعه، مجموعــه ای از بســته های برنامــه ای، سیاســتی و اجرایــی متعــدد و متنوعــی هســتند کــه بایــد 
ــن برنامه هاســت.  ــر و منســجم تر ای ــزان، طراحــی دقیق ت ــر برنامه ری ــد و هن ــرار گیرن ــه ای ق ــاط علمــی و منطق در ارتب
ــران و  ــزان، مدی ــتگذاران، برنامه ری ــان سیاس ــه ای می ــه، تفاهم نام ــند برنام ــر س ــارت دیگ ــه عب ب
ــه  ــر برنام ــران ه ــان و بازیگ ــی از ذی نفع ــی یک ــش خصوص ــادی بخ ــاالن اقتص ــت. فع ــه اس ــان برنام ذی نفع
ــر  ــی از آن تاثی ــر  و در اجــرای بخش های ــر پذی ــا تاثی ــن برنامه ه توســعه اقتصــادی کشــور محســوب می شــوند و از ای
گــذار می باشــند. تحقــق بخشــی از اهــداف برنامــه منــوط بــه حضــور و مشــارکت بخــش خصوصــی اســت و در عیــن 
حــال برنامه هــای توســعه دولــت )کــه نوعــی اولویــت گــذاری منابــع و فعالیت هــا محســوب می شــود( بــه نحــو قابــل 
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ماحظــه ای در برنامــه ریــزی و اقدمــات  بخــش خصوصــی اثــر گــذار اســت. از ایــن منظــر حضــور موثــر نماینــدگان 
بخــش خصوصــی )از جملــه اتــاق هــا( در فراینــد تهیــه و تدویــن برنامه هــای توســعه اهمیــت باالیــی برخــور دار اســت.

در زمینــه ســازمان دهــی بــرای جلــب مشــارکت نظــری و دریافــت دیــدگاه هــای نخبــگان، کارشناســان و ذی نفعــان در 
فراینــد برنامه ریــزی، تجربه هــای روشــنی وجــود دارد. مــواردی ماننــد هم اندیشــی ملــی پیرامــون بازســازی اقتصــادی 
در پایــان جنــگ تحمیلــی هشــت ســاله کــه پیــش زمینــه برنامــه اول توســعه شــد. نقدهــا و گفتگوهــای بــی ســابقه 
ای کــه در زمــان تدویــن و اجــرای ایــن برنامــه درگرفــت و حتــی ارزشــیابی های گســترده پــس از اجــرای آن از جملــه 
دســتاوردهای برنامه ریــزی در ایــران اســت. از جملــه مــوارد دیگــر، همایش هــای ارزیابــی برنامــه دوم توســعه و برنامــه 
تعدیــل ســاختاری، همایش هــای متعــدد ارزیابــی تجربــه پنجــاه ســال برنامــه ریــزی توســعه در ایــران )در ســال 1377(، 
ــی پیرامــون چالش هــا و چشــم اندازهــای  ــل هــم اندیشــی مل ــی بدی ــه ب ــز تجرب ــه ســوم توســعه و نی همایــش برنام
اقتصــاد ایــران درآســتانه تدویــن برنامــه چهــارم توســعه )بــه همــت مرحــوم دکترحســین عظیمــی( نمونه هائــی از ایــن 
گفتگوهــا و هم اندیشــی های ملــی در برنامه ریــزی توســعه محســوب می شــود. متاســفانه نظــام برنامــه ریــزی برنامــه 
ــر  ــکل های فراگی ــگان، تش ــارکت نخب ــه مش ــل هرگون ــاب کام ــن و در غی ــه ممک ــن روی ــارکتی تری ــم در غیرمش هفت
ــران( و تشــکل های  ــاف ای ــاق اصن ــتان ها، ات ــران و اس ــاورزی ای ــادن و کش ــع و مع ــی و صنای ــاق بازرگان )همچــون ات
رســته ای بخــش خصوصــی، ســازمان های بــزرگ بخــش عمومــی غیــر دولتــی، انجمن هــای علمــی و مراکــز علمــی 
و پژوهشــی، صاحبــان کســب و کار و رســانه ها و ســایر نهادهــای مدنــی آغــاز شــده و بیــش از آنکــه تدویــن برنامــه 
توســعه را بشــارت دهــد هشــداری نگــران کننــده از تدویــن و ابــاغ بســته ای از سیاســت های بــی پشــتوانه و احــکام 

فاقــد ضمانــت اجرائــی اســت. 
ــزی،  ــدان عرصــه برنامه ری ــد از مشــاوره و هم اندیشــی کارشناســان و خردمن ــه، بای ــن برنام ــد مشــارکتی تدوی در فراین
مدیــران بنگاه هــای اقتصــادی بخــش عمومــی غیردولتــی، بخــش خصوصــی، نهادهــا و 
انجمن هــای رســته ای و صنفــی و ســندیکاهای کارگــری وکارفرمائــی، دانشــگاه ها و انجمن هــای 
ــران  ــار مدی ــتقل درکن ــانه های آزاد و مس ــی، رس ــازمان های غیردولت ــزاب، س ــتقل، اح ــی مس علم

ملــی، منطقــه ای و محلــی بخــش غیردولتــی بهــره گرفتــه  شــود. 
گفتگــو و هــم اندیشــی ملــی در محیــط عملیاتــی برنامه ریــزی توســعه بــرای تدویــن ماتریــس برنامه ریــزی، مســتلزم 
ــه  ــام برنام ــش نظ ــن چال ــن و مهم تری ــت. اولی ــی اس ــه مل ــازمان یافت ــارکت س ــاد و مش ــی براعتم ــی آزاد و مبتن فضائ
ــه  ــر ممکــن، ب ــر مشــارکتی غی ــداوم رویه هــای غی ــک ســو ت ــش مشــارکت اســت. از ی ــران چال ــزی توســعه در ای ری
ــی در  ــی و نهــادی مشــارکت یاب ــات معرفت ــی و مقدم ــود و از ســوی دیگــر مبان ــه و مخــرب خواهــد ب شــدت پرهزین
دوره حاضرعنصــری گمشــده اســت. درغیــاب ایــن فضــای مناســب الاقــل درافــق کوتــاه مــدت بســیار دشــوار و دســت 

ــود. ــوب می ش ــی محس نیافتن
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3- آشفتگی در نگرش و ساخت برنامه
  مسائل مهمی که در اینجا قابل ذکرند عبارتند:

- فقدان ارائه تعریف و تلقی روشن و صریح و قابل فهم از مفاهیم
ــون  ــدف و مضم ــوان ه ــه عن ــعه ب ــوم توس ــی از مفه ــم و ارزیاب ــل فه ــح و قاب ــن و صری ــی روش ــف و تلق ــه تعری ارائ
ــه  ــت آن ب ــی باالدس ــت های کل ــند سیاس ــم و س ــه هفت ــام برنام ــت. نظ ــزی اس ــه ری ــت برنام ــا گام نخس برنامه ه
اغتشــاش و ســردرگمی بــی ســابقه ای دچــار اســت و مفاهیــم متعــددی چــون توســعه، پیشــرفت عدالــت محــور، جهــش 
اقتصــادی و رشــد فراگیــر و . .... بــه عنــوان تیتــر اصلــی، هــدف یــا مضمــون برنامــه بــکار رفتــه اســت. هیــچ تعریفــی 

حتــی اجمالــی از ایــن مفاهیــم مهــم و نســبت آنهــا بــا یکدیگــر ارائــه نشــده اســت.
عــاوه بــر ایــن، تغییــر رویکــرد برنامــه هفتــم بــا معرفــی دوگانه هــای مفهومــی و معرفــی برخــی مطلوب هــای برنامــه 
ــور«،  ــت مح ــرفت عدال ــدی«، »پیش ــته های کلی ــر هس ــز ب ــوری«، »تمرک ــم مح ــای حک ــوری به ج ــد »برنامه مح مانن
ــن  ــش ســرزمین« انجــام شــده اســت. ای ــه اســناد آمای ــر پای ــات اقتصــادی ب ــان« و »ثب ــش بنی ــر و دان »رشــد فراگی

درحالــی اســت کــه از نظــر مفهومــی:
• ــوان رویکــرد 	 ــه عن ــر« ب ــی و »رشــد فراگی ــوان هــدف آرمان ــه عن ــت محــور« ب ــان »پیشــرفت عدال ــز می تمای

مشــخص نیســت.
• ــدارد 	 ــای مشــخصی ن ــی معن ــن ترکیب ــر شــده، چنی ــان« ذک ــِر دانش بنی ــارت »رشــد فراگی ــذاری عب در هدف گ

و مشــخص نیســت چگونــه قــرار اســت رشــد فراگیــر، همزمــان دانش بنیــان باشــد؟ بویــژه اگــر راهبــرد رشــد 
ــان،  ــرد دانش بنی ــت و راهب ــر( اس ــر و فقی ــروی کار غیرماه ــرای نی ــتغال ب ــاد اش ــتغال زایی )و ایج ــر، اش فراگی

ــد؟ ــا یکدیگــر تنافــر ندارن ــا ایــن دو ب جانشــینی دانــش به جــای عوامــل تولیــد، آی
• ایجــاد ثبــات اقتصــادی چــه نســبتی بــا آمایــش ســرزمین دارد؟ آیــا اجــرای برنامــه آمایــش ســرزمین کمکــی 	

ــق اقتصــادی  ــورم و رشــد و رون ــرل ت ــری چــون کنت ــداف مغای ــن اه ــرار گرفت ــد؟ ق ــورم می کن ــرل ت ــه کنت ب
ــا رشــد؟  ــات در قیمت هــا اســت ی ــت اقتصــاد ایجــاد ثب ــا اولوی ــه اســت؟ آی ــل توجی ــه قاب ــار هــم چگون در کن
اگــر رشــد، بویــژه رشــد فراگیــر کــه بــا مداخــات اجتماعــی و اقتصــادی بیشــتر دولــت همــراه اســت، نیازمنــد 
سیاســت های انبســاطی و کســر بودجــه باشــد، ایــن موضــوع بــا اولویــت ثبــات اقتصــادی چگونــه قابــل تطبیــق 

اســت؟
- فقدان ارائه چارچوب مشخص از فرایند توسعه و رویکرد نظری به این فرایند

هــر برنامــه توســعه ای برمبانــی و چارچوبــی نظــری اســتوار اســت. ایــن مبانــی نظری عــاوه برتوصیــف و تفسیرمســائل 
اساســی جامعــه بــه تبییــن وتوضیــح علت هــا )یــا دالئــل( شــکل گیــری، انباشــت و کاهــش یــا تشــدید و وخامت مســائل 
می پــردازد. همچنیــن الگوئــی روشــن از جامعــه مطلــوب و راهبردهــا و سیاســت های بــرون رفــت از وضعیــت کنونــی و 
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دســتیابی بــه وضعیــت مطلــوب ارائــه می دهــد. رویکــرد درون نســلی یــا بیــن نســلی برنامــه ریــزان رامنعکــس می کنــد 
و اهــداف و آرمان هــای موردنظــر )ولــو در ســطحی کلــی( را بــه نمایــش مــی گــذارد. آنچــه نظــام برنامــه ریــزی برنامــه 
هفتــم توســعه منعکــس می کنــد فقــدان چنیــن مبنایــی اســت و درهــم آمیختگــی نامنســجمی از گرایش هــای مختلــف 
نظــری و آرمانــی را بــه نمایــش گذاشــته اســت. درحقیقــت مجموعــه ای پراکنــده از متــون غیرمرتبــط و بهــم دوختــه و 
درکنارهــم قرارگرفتــه انــد کــه بخشــی شــبیه رویکــرد برنامــه ریــزی پــروژه محــور در اولیــن ســالهای پــس از جنــگ 

دوم جهانــی اســت و در بخشــی نیــز شــعارها و منویــات سیاســت مداران گنجانــده شــده اند.
ــا بازخوانــی نظــام برنامه ریــزی برنامــه هفتــم، بــه نظــر می رســد برنامــه ریــزان یــا از ایــن مســائل مهــم بــه کلــی  ب
غافلنــد یــا از اولویــت بنــدی و تحلیــل نظــام منــد و تاریخــی آنهــا درمانــده انــد. از جملــه آن کــه هیــچ اشــاره ای بــه 
ــی و منطقــه ای صــورت  ــی، مل ــی و اصــاح نظــام مدیریــت در هیــچ یــک از ســطوح فرامل ــود حکمران ضــرورت بهب

نگرفتــه اســت. از جملــه محورهــای مهمــی کــه جــای آن در برنامــه توســعه خالــی اســت، مــوارد زیــر اســت:
• ضرورت و چگونگی دستیابی به توسعه 	
• صورت بندی و ساختار برنامه های توسعه 	
• درجه جامعیت و حد تفصیل برنامه ها	
• درجه تمرکز و نحوه مشارکت مناطق، بخش ها و نهادهای مدنی در برنامه ریزی توسعه 	
• نظارت، ارزیابی و ضمانت های مربوط به اجرای برنامه 	
• تقسیم کار میان سطوح مختلف حاکمیت سیاسی 	
• تقسیم کار ملی میان حاکمیت سیاسی، نهادهای مدنی و نهادهای کارشناسی. 	

4- عدم پایبندی به اولویت های برآمده از استراتژی انتخابی
ــزی  ــری »برنامه ری ــر« و دیگ ــد فراگی ــه »رش ــتیابی ب ــی دس ــده، یک ــرح ش ــم مط ــرد مه ــر دو رویک ــند حاض در س
ــد  ــر نمی رس ــه نظ ــه ب ــی دارد ک ــرد، تبعات ــن دو رویک ــدام از ای ــر ک ــت. ه ــعه« اس ــرای توس ــدی ب ــته های کلی هس

ــت. ــده اس ــریح ش ــه تش ــوع در ادام ــن دو موض ــد. ای ــده باش ــت ش ــتی رعای ــه درس ــات آن ب اقتضائ
الف( عدم پایبندی به الزامات تحقق رشد فراگیر

در مطالعــات پشــتیبان ســند )مطالعــه »رویکــرد نظــری برنامــه هفتــم توســعه: رشــد فراگیــر و مختصــات آن )پیوســت 
نظام نامــه(«( آمــده اســت کــه »رشــد فراگیــر رشــدی اســت کــه فقــر و نابرابــری را کاهــش می دهــد. بنابرایــن فراتــر از 
یــک مــدل صــرِف اقتصــادی و نوعــی رویکــردِ بزرگ تــر اقتصــادی- اجتماعــی اســت کــه بهبودهــای حکمرانــی- سیاســی 
را پیش فــرض دارد«. چارچــوب پیشــنهادی برنامــه هفتــم بــرای تحقــق فراگیــری بــر »رشــد نــرخ مشــارکت«، »کاهــش 
نابرابــری«، »ایجــاد محیــط مســاعد بــرای اشــتغال« و »بهره منــدی از فرصت هــا بــرای اکثریــت نیــروی کار« اشــاره دارد. 
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در آنچــه بــه عنــوان نظــام برنامــه ریــزی برنامــه هفتــم توســعه انتشــار یافتــه، »رشــد فراگیــر« بــه عنــوان تــم اصلــی 
ــن، پاکســتان و  ــد، چی ــا برخــی کشــورها چــون هن ــران ب ــروز ای ــت ام ــه براســاس مشــابهت وضعی ــا مضمــون برنام ی
ــن انتخــاب و  ــد پرســش مهــم و مقــدر از ای ــه آنهــا انتخــاب شــده اســت. امــا طــرح چن ــه تجرب ــگاه ب ــا ن ــه و ب ترکی

اســاید بعــدی آن )معرفــی ویژگــی هــای رشــد فراگیــر( ناگزیــر اســت:
• مشــابهت هــا یــا وجــوه متناظــر شــرایط ایــران بــا کشــورهای یــاد شــده کــه بــه اخــذ رویکــرد مشــابه بــرای 	

ایــران منجــر شــده چــه بــوده اســت؟
• ــی و 	 ــادی، اجتماع ــوزه اقتص ــتمی در ح ــردی سیس ــا رویک ــورها ب ــات آن کش ــا و اقدام ــت ه ــه سیاس مجموع

ــت؟ ــوده اس ــه ب ــس از آن چ ــا آن و پ ــان ب ــرد، همزم ــن رویک ــرای ای ــاز اج ــی پیش سیاس
• حاکمیــت در مجمــوع و یــا دســت کــم در شــرایط کنونــی ایــران کدامیــک از لــوازم دســتیابی بــه رشــد فراگیــر 	

از جملــه مــوارد زیــر را مــی پذیــرد یــا بــرای تمهیــد آن آمادگــی ذهنــی و عملــی دارنــد:
	 اصــالح ســاختار فناورانــه و افزایــش ســهم نیــروی کار در فراینــد تولیــد ملــی بــه جــای پــروژه هــای

ســرمایه گــذاری بــه شــدت ســرمایه بــر ماننــد پتروشــیمی و فــوالد

	 بــرای ارتقــاء بهــره وری یــا ICT) توســعه بــازار و فراگیــر کــردن فناوری هــای ارتباطــی و اطالعاتــی

جایگزیــن مشــاغل در شــاغالن روســتائی و شــهری بــا درآمــد پاییــن 

	ایجاد سازوکارهای برنامه ریزی مشارکتی و مردم مدار در سطوح محلی

	 ــرای ــور ب ــاع مح ــی و اجتم ــر دولت ــای غی ــازمان ه ــامل س ــی ش ــای مدن ــت نهاده ــع فعالی ــع موان رف

ــر  ــردم و نظــارت ب ــزی، توانمندســازی م ــد برنامه ری ــا در فراین ــر آنه ــه موث ــال و مداخل ــارکت فع مش

ــعه ــای توس ــرای برنامه ه اج

	 ــرخ مشــارکت و اشــتغال ــرای افزایــش ن ــای اقتصــادی و اجتماعــی ب توســعه ســریع زیرســاخت ه

ــی،  ــازی مهارت ــت و توانمندس ــی، بهداش ــوزش عموم ــات آم ــه خدم ــر و عادالن ــعه فراگی ــان، توس زن

ــش  ــهم بخ ــش س ــی، افزای ــوزش دولت ــت آم ــود کیفی ــوزش و بهب ــودکان از آم ــی ک ــش بازماندگ کاه

ــد ــر و کارآم ــی فراگی ــن اجتماع ــام تامی ــاد نظ ــالمت و ایج ــارج س ــی از مخ عموم

	سیاست های بازتوزیع هوشمند و هدفمند

	 سیاســت های کاهــش موثــر فقــر مســکن، توســعه مســکن اجتماعــی و توانمندســازی ســکونت گاه های

سمی ر غیر

	 ــژه ــه وی ــیه ای ب ــای حاش ــی گروه ه ــام مدن ــمی ادغ ــر رس ــا غی ــمی ی ــی، رس ــع قانون ــش موان کاه

صاحبــان مذاهــب، پیــروان فرهنــگ هــای غیرحاکــم، اقــوام و ســاکنان مناطــق مرزی، حاشــیه نشــینان 

و طردشــدگان اجتماعــی، فرهنگــی یــا جغرافیائــی
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بــه نظــر نمی رســد  ایــن الزامــات  ناگزیــر تحقــق رشــد فراگیــر، مــورد توجــه قــرار گرفتــه باشــد. ایــن درحالــی اســت 
کــه در جــدول اهــداف و راهبردهــای ایــن نظام نامــه، در توضیــح هدف گــذاری رشــد فراگیــر عبــارت »جهــش اقتصــادی 
از طریــق توســعه ســرمایه گذاری« آمــده اســت کــه تکــرار ادبیــات رشــد ســریع اســت. درواقــع مســئله »اشــتغال مولــد 
و شایســته« کــه در کانــون اســتراتژی رشــد فراگیــر اســت در ذیــل راهبردهــای هــدف رشــد فراگیــر در جــدول مذکــور 
ــه  ــه پاییــن و حمایت گرایان ــاال ب ــا در همیــن جــدول، ذیــل »تقویــت جامعــه«، رویکردهــای ب ــه چشــم نمی خــورد. ی ب
مطــرح شــده اســت درحالــی کــه در رشــد فراگیــر، قدرت بخشــی بــه فقــرا و کاهــش نابرابــری قــدرت چانه زنــی فقــرا 
جــزو مســائل اساســی اســت. بــا اینکــه در مطالعــات پیوســت بــه »بهبودهــای حکمرانــی- سیاســی« اشــاره شــده اســت، 
ــن ســند، رویکــرد  ــوان گفــت کــه در ای ــن می ت ــه اتخــاذ نشــده اســت. بنابرای ــرای تحقــق آن در نظام نام ــردی ب راهب
ــر مبنــای مدگرایــی )تقلیــد از دیگــر کشــورها( و بــدون ماحظــه ویژگی هــای راهبــردی ایــن  رشــد فراگیــر بیشــتر ب

رویکــرد اتخاذ شــده اســت.
ب( عدم پایبندی به اقتضائات انتخاب پیشران ها در برنامه ریزی هسته ای

ــرای توســعه«  ــدی ب ــزی هســته های کلی ــه رویکــرد »برنامه ری ــم توســعه، ب ــه هفت ــب چارچــوب و شــکل برنام در قال
ــا  ــده ام ــی داده ش ــته ها توضیحات ــاره هس ــه درب ــم اینک ــت. به رغ ــده اس ــاره ش ــع« اش ــزی جام ــذار از »برنامه ری و گ
دربــاره محتــوای ایــن هســته ها در متــن مذکــور مطلبــی منتشــر نشــده اســت. در مطالعــات پشــتیبان ایــن ســند کــه 
ــه  ــن مطالع ــت. در ای ــح داده اس ــتری توضی ــل بیش ــا تفصی ــزی را ب ــن برنامه ری ــای ای ــد، مولفه ه ــر ش ــر ذک پیش ت
)ص 17(، پیشــران ها عبارتنــد از: »رشــد، اشــتغال و نیــروی کار، بهــره وری، اقتصــاد دانــش بنیــان، صنعــت، مســکن، 
ــر اســاس چــه درک مفهومــی ای  ــا ب ــن مولفه ه ــه ای ــی«، مشــخص نیســت ک ــن الملل ــرِی بی گردشــگری و رقابت پذی
ــا »بهــره وری«؟ اساســًا  ــر« اســت؟! ی ــا »رشــد« پیشــراِن »رشــد فراگی ــر مطــرح شــده اند؟ آی از توســعه و رشــد فراگی
ــد  ــرمایه گذاری در آن، می توان ــه س ــوزه ای ک ــوان ح ــران را به عن ــف پیش ــر تعری ــت؟ اگ ــی اس ــه معن ــه چ ــران ب پیش
ــا »رشــد« واجــد ایــن ماحظــات  ــار و پویایی هــای بیشــتری در اقتصــاد و جامعــه ایجــاد کنــد در نظــر بگیریــم، آی آث
اســت؟ )رشــد را یــک متغیــر حســابداری می داننــد کــه تحــوالت درونــی اقتصــاد را انــدازه می گیــرد، نــه یــک حــوزه 
ــه  ــی را توجی ــاب خاص ــا انتخ ــگری« آی ــا »گردش ــت« ی ــعت »صنع ــه وس ــوزه ای ب ــدن ح ــا گنجان ــرمایه گذاری(، ی س
می کنــد؟ اساســًا ســرمایه گذاری در »صنعــت« یــا »گردشــگری« مگــر بــه »رشــد« ختــم نمی شــود، چطــور می شــود 

ــا؟  ــن حوزه ه هــم رشــد پیشــران باشــد و هــم ای
عــاوه بــر ایــن، آیــا انتخــاب بخــش »گردشــگری« به عنــوان بخــش پیشــران بــا اهــداف برآمــده از انتخــاب پیشــران ها 
تناســبی دارد؟ بخش هــای پیشــران را معمــواًل به دلیــل آثــار و پیامدهــای پویایــی کــه بــر ســایر بخش هــا دارد، انتخــاب 
می کننــد، ســرریزهای فنــاوری و آثــار پســین و پیشــین، یــا تقویــت قابلیت هــا، اشــتغال زایی و نیــاز بــه حمایــت دولــت 
ــن  ــه در ای ــت ک ــتدالل هایی اس ــن اس ــه مهم تری ــی( از جمل ــن الملل ــرکت های بی ــت ش ــا رقاب ــه ب ــل مواجه ــه دلی )ب
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ــد صاحیت هــای دیگــر  ــن وجــود، بجــز اســتدالل اشــتغال زایی، بخــش گردشــگری فاق ــا ای ــه مطــرح اســت، ب زمین
اســت و تاکیــد بــر آن نوعــی عــدول از منطــق انتخــاب پیشــران ها محســوب می شــود.

ــاد  ــمولیت و ابع ــاخت ها«، »ش ــوان »زیرس ــا عن ــی ب ــران ها«، حوزه های ــز »پیش ــدول، بج ــن ج ــه در ای ــزود ک ــد اف  بای
ــر  ــوان حوزه هــای مهــم رشــد فراگی ــه عن ــی« و »سیاســت های ســرزمینی« هــم ب اجتماعــی«، »نشــانگرهای حکمران
مــورد توجــه قــرار گرفته انــد کــه در نظــر گرفتــن آنهــا برنامــه توســعه را بــه برنامــه جامــع بــدل می کنــد. بنابرایــن بــه 
ــر  ــا آنکــه تغیی ــر عناویــن اســت ت ــوان شــده، بیشــتر تغیی ــر روش برنامه ریــزی عن ــب تغیی نظــر می رســد آنچــه در قال

محتــوا را در بــر بگیــرد.
ج( عدم پایبندی به اقتضائات برنامه ریزی هسته ای به جای برنامه ریزی جامع

ــن  ــت، تعیی ــرح اس ــته ای مط ــزی هس ــه برنامه ری ــع ب ــزی جام ــذار از برنامه ری ــه در گ ــی ک ــات مهم ــی از موضوع یک
ــدا  ــادی پی ــل، گســتردگی زی ــزی جامــع برنامه هــای قب ــی اســت کــه در چارچــوب برنامه ری تکلیــف پروژه هــای عمران
کــرده اســت. صرفنظــر از گــذار بــه برنامه ریــزی هســته ای، کاهــش شــدید درآمدهــای دولــت طــی دهــه اخیــر و رشــد 
ــوده و  ــت ســلب نم ــی را از دول ــای کان عمران ــق بودجه ه ــکان تزری ــًا ام ــا، عم ــی و قیمت ه ــورم دو رقم ــده ت فزاین

ادامــه راه بــا ایــن شــیوه ممکــن نخواهــد بــود. 
ــزار  ــش از 6 ه ــع بی ــه اســت. درواق ــام مواج ــه تم ــی نیم ــای عمران ــد پروژه ه ــا قی ــزی هســته ای ب ــه برنامه ری ــذار ب گ
ــون بودجــه ســاالنه منعکــس می شــوند و بیــش از 80 هــزار  ــک قان ــی )کــه در پیوســت شــماره ی ــروژه مل طــرح و پ
ــر اســاس  ــه ب ــام وجــود دارد ک ــه تم ــداری(  نیم ــر و نگه ــًا در جهــت تعیم ــاس و عمدت ــروژه اســتانی )کوچــک مقی پ
برآوردهــای کارشناســی حتــی در صــورت عــدم تعریــف طــرح یــا پــروژه جدیــد بــا رونــد فعلــی تامیــن اعتبــار توســط 

دولــت تــا 20 ســال دیگــر نیــز تکمیــل و بــه بهــره بــرداری نخواهنــد رســید. 
اگــر منظــور از گــذار از برنامه ریــزی جامــع بــه برنامه ریــزی هســته ای، جایگزینــی تمرکــز بــر مســائل کلیــدی و مهــم 
و تعــداد معــدود و مشــخصی از مســائل اصلــی کشــور )مســائل بحــران زا، پیشــران های توســعه و ابرپروژه هــا( بجــای 
ــزون  ــت روز اف ــه محدودی ــا توجــه ب ــف، ب ــا و در ســطوح و الیه هــای مختل ــه زمینه ه ــذاری گســترده در کلی هــدف گ
منابــع اســت، اقتضائــات ایــن گــذار بایــد رعایــت شــود. تغییــر رویکــرد و الگــوی برنامه ریــزی موضــوع جدیــد نبــوده و 
ســازمان برنامــه و بودجــه کشــور بیــش از 2 دهــه اســت کــه بــر ضــرورت تغییــر رویکــرد برنامه ریــزی کشــور تاکیــد 
دارد. بــه عبــارت دیگــر، از آنجاکــه کشــور مــا در نقطــه صفــر برنامه ریــزی قــرار نــدارد و تجربــه 7 دهــه برنامه ریــزی 
را پشــت ســر گذاشــته، تغییــر رویکــرد برنامه ریــزی بــه یــک بــاره و در کوتــاه مــدت عمــًا امــکان پذیــر نخواهــد بــود. 
ضــرورت تعییــن تکلیــف پروژه هــای عمرانــی نیمــه تمــام آنجــا بیشــتر احســاس می شــود کــه حتــی آمــار دقیقــی از 

ــدارد: ــی نیمــه تمــام وجــود ن تعــداد طرح هــا و پروژه هــای عمران
ــس  ــای مجل ــز پژوهش ه ــه و مرک ــه و بودج ــازمان برنام ــم از س ــف اع ــای مختل ــی های نهاده ــاس بررس ــر اس " ب
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ــه گفتــه یکــی از اعضــاء کمیســیون برنامه وبودجــه  بیــش از 70 هــزار پــروژه اســتانی و ملــی در کشــور وجــود دارد. ب
مجلــس در گفتگــو بــا رســانه ملــی )15 آذرمــاه 1400(، در ایــران حــدود 100 هــزار طــرح نیمه تمــام وجــود دارد کــه 
بــا بودجــه حــدود 1000هــزار میلیــارد تومانــی 10 ســال زمــان خواهــد بــرد کــه پروژه هــای فعلــی بــدون شــروع هیــچ 
ــق بررســی ها  ــای ســازمان برنامه وبودجــه طب ــا آماره ــام شــود. ام ــروز تم ــه قیمــت ام ــه ب ــد دیگــر و البت ــروژه جدی پ
نشــان می دهــد افزایــش طرح هــا و مشــکات تامیــن مالــی باعــث شــده تــا طــول زمــان اجــرای طرح هــای عمرانــی 
افزایــش یافتــه و از 10.8 ســال در ســال 1385 بــه 10 ســال تــا ســال های 1390 تــا 1392، بــه 12.7 ســال تــا ســال 
1394، بــه 14.9 ســال تــا ســال 1397 و بــه 15.7 ســال تــا ســال 1398 و بــه بیــش از 16 ســال در ســال 1399 برســد."

ــون و  ــوه طرح هــا و پروژه هــای نیمــه تمــام و در دســت اقــدام در ســطوح ملــی و اســتانی، تعهــدات، دی ــا وجــود انب ب
الزامــات مترتــب بــر آنهــا تغییــر یکبــاره نظــام برنامه ریــزی کشــور، فراینــدی پیچیــده و نیازمنــد تدابیــر و برنامــه زمانــی 
ــد  ــی نیازمن ــا روش فعل ــدی ب ــته های کلی ــای هس ــر مبن ــزی ب ــدل برنامه ری ــی م ــود. جایگزین ــد ب ــود خواه ــاص خ خ
یــک برنامــه بــرای مدیریــت دوره گــذار و انتقــال دارد. گــذار از سیســتم برنامــه ریــزی حاکــم بــر کشــور قطعــًا در یــک 
ــود. بنابرایــن ســاماندهی طرح هــا و پروژه هــای موجــود و اســتقرار  ــاه مــدت امــکان پذیــر نخواهــد ب ــازه زمانــی کوت ب
ــوده و  ــر نب ــکان پذی ــًا ام ــم عم ــه هفت ــاره و از ســال اول برنام ــک ب ــه ی ــدی ب ــزی هســته های کلی ــه ری نظــام برنام
ــزی کشــور دانســت کــه  ــد برنامه ری ــذار در رون ــه گ ــک برنام ــم توســعه را ی ــوان برنامــه هفت ــا خوش بینــی می ت ب
بــرای موفقیــت نیازمنــد رعایــت اصــول علمــی و کاربــردی برنامه هــای تغییــر وتحــول خواهــد بــود. در صــورت تعجیــل 
ــه طرح هــا و پروژه هــای موجــود در بســته بنــدی  ــر شــکل ظاهــری ارائ ــی جانمایــی و تغیی و شــتاب، خروجــی احتمال
هســته های کلیــدی اســت. در ایــن خصــوص پیشــنهاد می شــود بــر اســاس معیارهــای شــفاف و مشــخص کارشناســی 

دولــت نســبت دســته بنــدی و اولویــت بنــدی آنهــا کــه بطــور منطقــی می توانــد در 3 گــروه باشــند اقــدام نمایــد: 
ــان ( 1 ــا همچن ــرداری از آنه ــره ب ــام و به ــه اتم ــت دار ک ــم و اولوی ــای مه ــا و پروژه ه ــایی و احصــاء طرح ه شناس

در توســعه کشــور اهمیــت دارد و بایــد در کوتاه تریــن زمــان ممکــن تکمیــل و بــه بهــره بــرداری برســند. ایــن 
ــد. ــا را تشــکیل دهن ــذاری شــوند و بخشــی از آنه ــم جاگ ــه هفت ــدی برنام ــد در دل هســته های کلی ــروه می توانن گ

ــی در صــورت ( 2 ــت، حت ــر رویکــرد دول ــا تغیی ــان ی ــرور زم ــا م ــی کــه ب شناســایی و احصــاء طرح هــا و پروژه های
تکمیــل و بهــره بــرداری نقــش تاثیــر گــذار و مهمــی در توســعه کشــور نخواهنــد داشــت و بایــد نســبت تعییــن 

تکلیــف )تعطیــل و حــذف / فــروش / واگذاری/تغییــر کاربــری و ..( آنهــا تصمیــم گیــری شــود
شناســایی و احصــاء طرح هــا و پروژه هایــی کــه بایــد در مــورد قــرار دادن آنهــا در یکــی از دو گــروه فــوق نیــاز ( 3

بــه بررســی و  مطالعــه بیشــتری دارنــد و در نهایــت بــه یکــی از دو گــروه فــوق هدایــت شــوند.
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جمع بندی
بــر اســاس آنچــه گفتــه شــد از یــک ســوتدوین برنامــه توســعه درشــرایط کنونــی ایــران اقدامــی اجتنــاب ناپذیــر اســت 
و ازســوی دیگرفاصلــه بســیاری میــان شــرایط موجــود در نظــام برنامــه ریــزی بــا حداقل هــای الزم بــرای یــک برنامــه 
توســعه هدفمنــد و عقانــی و مشــارکت محــور درمیــان اســت. از یــک ســو مفهــوم و ســازو کار برنامــه ریــزی  توســعه 
بــه روش متــداول گذشــته در ســطح جهانــی هــم از بعــد نظــری و هــم عملــی بــا تردیدهــای بســیار مواجــه اســت و 
هــم بــا تشــدید شــکاف نیازهــا و منابــع از یــک ســو و شــتاب و پیچیدگــی تحــوالت از ســوی دیگــر، مدیریــت توســعه 
در ایــران بــدون وجــود برنامــه غیــر ممکــن خواهــد بــود. لــذا دســتیابی بــه مفهــوم، ابعــاد وروش هایــی قابــل دفــاع  و 
دارای مبانــی معرفتــی روشــن از برنامــه ریــزی، یــک چالــش مهــم بــرای نظــام برنامــه ریــزی توســعه اســت. از ایــن 

روی تمرکــز بــر کاهــش آســیب های ناشــی از ایــن شــرایط ضــرورت اول برنامــه هفتــم توســعه اســت. 
ــم و  ــر مفاهی ــی عمیق ت ــری و بررس ــه بازنگ ــاز ب ــم، نی ــه هفت ــن برنام ــش از تدوی ــد، پی ــر می رس ــوع به نظ در مجم
ــر اصــاح شــود. ــن بررســی های عمیق ت ــا ماحظــه ای ــر اســت ب ــم بهت ــه هفت ــه برنام گزاره هــا وجــود دارد و نظام نام


