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  :چکیده

 اقتصادي اهداف به نیل براي اقتصاد، هر اجرایی سند ترین مهم توسعه رنامهب

 مبـانی  از گـذاري  سیاسـت  و گذاري هدف در توسعه هاي برنامه. باشد می آن

 جمهـوري  در توسـعه  هاي برنامه نظري مبانی انکشاف. هستند متأثر نظري

 مقاله این. شود می محسوب نوشتار این موضوع برنامه پنج طول در اسالمی

 مبانی به توان می چگونه که پردازد می موضوعات بدین اي کتابخانه روش با

 مبـانی  در هـایی  تفـاوت  و ها شباهت چه و برد پی توسعه يها برنامه نظري

 با توسعه يها برنامه اینکه از عبارتست تحقیق نتیجه .دارد وجود آنها نظري

 همــه از خــود هــاي سیاســت و احکــام ،راهبــردي هــاي انتخــاب در اینکـه 

 نظریات و مبانی از متأثر بسیار ولی اند نکرده پیروي مکتب یک هاي توصیه

 :از عبارتسـت  ترتیـب  بـه  آنهـا  مبـانی  افتـراق  و اشـتراك  و انـد  بوده غربی

 بهآن  اساس بر اسالمی جمهوري نظام ةادار که الگویی بودن داري سرمایه

 هـم  دیـن  نهـاد  از متـأثر  الگو این اگرچه است بخشیده سامان خود توسعه

 هـاي  انتخـاب  از برخـی  اتخـاذ  در بایـد  را آنهـا  افتـراق  نقطه اما و باشد می

 این تمایز وجه .کرد جستجو اقتصادي اساسی نظریات همچنین و راهبردي

 هر توسعه پارادایم و اساسی نظري مبانی بررسی مشابه، کارهاي از تحقیق

  .باشد می توسعه پنجم برنامه نظري ارزیابی و مستقل صورت به برنامه
  

ریزي، نظریات توسعه، رشد، توزیع درآمد،  برنامه :کلیديهاي  واژه

  .الملل تجارت بین

  .JEL O21, H54, H11: بندي طبقه

 

Abstract: 
Efficient goals and policies that can be seen through 
development plans are the most important economic 
document for an economy. Development plans are 
affected by theoretical bases and also Iran's development 
plans are not as an exception. This paper tries to grasp 
the theories that are affect five years plans of Iran. To 
say more about subject we will answer such questions: 
how can discover the theoretical base of each plan? 
What are differences and similarities of plans over this 
subject? Following the subject requires library method 
in the research. Results would be reported for 
similarities the partial effect of capitalism on this plans 
and differences would found on some strategic selection 
point and basic economic theories like growth and 
justice. What makes this paper different to simple 
research is including fifth plan and discussion on each 
plan and also using development paradigms and theories 
for its analysis. 
 
Keywords: Planning, Development Theory, Growth, 
Distribution of Income, International Trade. 
JEL: H11, H54, O21. 
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  مقدمه .1

ریزي کشور در میـان   گیري و برنامه شک مسئله نظام تصمیم بی

اسـت،  هـا وابسـته    که اقتصاد ایران در پیشـرفت بـدان   مسائلی

گیري ارکانی دارد که به طـور   نظام تصمیم. اي دارد اهمیت ویژه

هاي اتخاذ شده و  توان این نظام را در دو بخشِ تصمیم کلی می

مسـائلی کـه در حـوزة    . بنـدي کـرد   گیري، طبقه ساختار تصمیم

ضـمانت اجرایـی   : گیرند عبارتند از گیري قرار می ساختار تصمیم

سـائل نهـادي الزمـۀ برنامـه     گیـري، م  تصمیمات، بدنۀ تصـمیم 

محوري، توسعه سیاسی الزم براي اجراي یک تصمیم اقتصادي 

؛ اما هیچ کدام این مسائل موضوع نوشـتار حاضـر نیسـت؛    ... و 

گیري را موضوع خـود   بلکه این نوشتار، بخش اول نظام تصمیم

قرار داده و ناظر به محتواي تصمیمات اقتصاديِ نظام جمهوري 

ــران اســ ــرین تصــمیمات اقتصــادي در  جــامع. تاســالمی ای ت

رو، واکـاوي نظـري    یابند و از ایـن  هاي پنج ساله بروز می برنامه

تواند براي درك ماهیت تصمیمات اقتصـادي   این تصمیمات می

اقتصاد ایران چه بخـواهیم چـه   . اقتصاد ایران، بسیار مفید باشد

 هاي توسـعه  نخواهیم بیش از نیم قرن است که به وسیله برنامه

اساسـاً   و )182: 1388ی، سـالم  يبـا  میابـراه (شود  مدیریت می

هاي توسعه به مثابۀ نسخۀ تجویزي، با مشـخص کـردن    برنامه

گیري سـاختارها، رونـدها و حتـی     ها، بر شکل اهداف و سیاست

فرهنگ عمومی اقتصاديِ اقتصـاد ایـران نقـش قابـل تـوجهی      

داشته و اقتصاد ایران را چه از نظر توزیـع درآمـد و چـه از نظـر     

ن خاطر، تحلیـل دقیـقِ   به همی. تأثیر قرار داده است رشد، تحت

ــه  ــران، الزم ــاد ای ــونِ اقتص ــل   اکن ــق و کام ــناخت دقی اش، ش

اند و خالصه براي تحلیل  هایی است که بر آن حاکم بوده برنامه

شـک   اقتصاد ایران باید بدانیم بـر آن چـه گذشـته اسـت و بـی     

عوامـل تأثیرگـذار بـر آن     تـرین  مهـم هاي توسعه یکی از  برنامه

: تصادي سه گام مهـم دارد کـه عبارتنـد از   هر برنامۀ اق. اند بوده

 يهـا  مرکـز پـژوهش  ( گـذاري و نظـارت   گذاري، سیاسـت  هدف

. )12-18: 1380 ي،افشـار  و 9: 1390 ی،اسالم يمجلس شورا

هـاي   هـاي توسـعه در اهـداف و سیاسـت     مبانی نظـري برنامـه  

و  )26-28: 1364، سـرا یم( شـوند  ها نمایان مـی  تجویزي برنامه

ــري در تحلیــل       ــانی نظ ــی مب ــت بررس ــئله، اهمی ــن مس ای

هـاي   هاي اقتصادي و بـه طـور مشـخص برنامـه     گیري تصمیم

اي کـه   هرگز نباید انتظار داشت نظریه. سازد توسعه را معلوم می

داند و بر این اسـاس،   انباشت سرمایه را عامل رشد اقتصادي می

اي که سرمایه انسانی را در رشد،  کند با نظریه برنامه طراحی می

هـاي یکسـان در جهـت     داند بر اهـداف و سیاسـت   محوري می

بنـدي   در جمـع . )100-130: 2012، 1رومـر ( توسعه وفاق یابنـد 

توان گفت بـه دلیـل اینکـه مبـانی نظـري       ضرورت تحقیق می

ها چـه در اهـداف و چـه در     هاي توسعه در طراحی برنامه هبرنام

هاي توسعه بـر رفتـار    ها، مؤثر هستند و از سویی برنامه سیاست

وانـد بـا   ت باشند، تحقیق حاضر مـی  گارگزاران اقتصادي مؤثر می

هاي توسعه، اوالً تصویر مناسبی بـه   توضیح مبانی نظري برنامه

هـاي کـالن    گیري صمیممحققان درباره اینکه چه نظریاتی در ت

اند ایجاد کرده و زمینه را بـراي ارزیـابی    اقتصادي محوري بوده

کارایی نظریات اقتصادي در اقتصاد ایران فراهم آورد و ثانیاً بـر  

انـد   درك رفتارهاي اقتصادي افراد که متأثر از این نظریات بوده

در این راستا تحقیق حاضر سـعی خواهـد کـرد تـا     . کمک نماید

ر اسـاس یـک روش ابـداعی چـارچوبی بـراي تشـخیص       ابتدا ب

هاي توسعه هر برنامـه ارائـه کنـد و سـپس بـر اسـاس        پارادایم

ها وجود دارد مبانی  هاي برنامه شواهدي که در اهداف و سیاست

هاي توسعه را کشف کـرده و در نهایـت، در یـک     نظري برنامه

هـاي توسـعه جمهـوري     ارزیابی نهـایی، مبـانی نظـري برنامـه    

بنـابراین در تحقیـق بـدین    . می را با یکدیگر مقایسه نمایداسال

را در نظـري   پارادایمتوان  چگونه می :سؤاالت پاسخ خواهیم داد

هاي اول تا پـنجم پـس    هاي توسعه شناسایی کرد؟ برنامه برنامه

از انقالب چه مبانی نظري دارنـد و شـواهد آن چیسـت؟ نقـاط     

تـر   بـراي تببـین واضـح    ؟چیستها  تشابه و افتراق مبانی برنامه

مسئله تحقیق خواهیم گفت وقتی فردي با یک برنامـه توسـعه   

مواجه شده و قصد داشته باشد مبانی پارادایم نظـريِ آن برنامـه   

توسعه را بشناسد به یک چارچوب نیاز دارد تا بر اسـاس آن بـه   

هـاي   پس از آن بر این اسـاس، برنامـه  . تجزیه و تحلیل بپردازد

. تحلیل کرده و در نهایت مقایسـه خواهـد کـرد   مورد مطالعه را 

در بخش . در این مقاله مورد بحث قرار خواهد گرفت فراینداین 

دوم به مرور تحقیقات پیشین پرداخته خواهد شـد و پـس از آن   

مبانی نظري تحقیق که در واقع روش کشف مبانی نظـري کـه   

دارد  قـرار  راهبـردي هـاي   انتخـاب بر دو رکن نظریات توسعه و 

در بخش چهارم مبانی نظري هـر یـک از   . شود توضیح داده می

 پـنجم در بخـش  . گیـرد  پنج برنامه توسعه مورد بحث قـرار مـی  

ها صـورت   اي جهت دریافت تغییرات مبانی نظري برنامه مقایسه

  .شود گیري تحقیق ارائه می گیرد و در نهایت نتیجه می

                                                   
1. Romer (2012) 
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  مرور ادبیات. 2

هـاي توسـعه در چنـد گـروه      نامـه تحقیقات ناظر بـر ارزیـابی بر  

دسته اول تحقیقاتی است که موضوعشان . شوند بندي می تقسیم

در این دسـته تحقیقـاتی نظیـر تحقیـق     . باشد ها می اصل برنامه

دهنـد و   ها را مورد بررسی قـرار مـی   رو مبانی نظري برنامه پیش

پردازنـد و   ریزي، مـی  هاي برنامه برخی هم به ساختار و چارچوب

ها بر عوامل اقتصادي و  یگر تحقیقات، ارزیابی آثار برنامهدسته د

تحقیقـات دسـته اول بـا    . دهند میاجتماعی را مورد تحلیل قرار 

اي کامالً مرتبط با تحقیـق حاضـر    موضوع مبانی نظري، پیشینه

دسـته دوم  . هـا اشـاره خواهـد شـد     روند کـه بـدان   به شمار می

مقالـه حاضـر    تحقیقات که از حیث موضوع قرابـت کمتـري بـا   

از جمله تحقیقـات دسـته   . دارند، نیز مورد اشاره واقع خواهد شد

  : اول

بـاي سـالمی بـا اسـتفاده از رویکـرد متاتئوریـک و        ابراهیم

هـاي اجـرا    تحلیل محتوا به نظریات و الگوهاي مسلط بر برنامه

الگوهـاي نظـري شـش     ترین مهم. شده در ایران پرداخته است

ــوده  ــورد توجــه ب ــر کــه م ــد از نوســازي،  دهــه اخی ــد عبارتن ان

 ساختارگرایی، نیازهاي اساسی، آزاد سازي اقتصادي، نهادگرایی،

بـاي   ابـراهیم (خصوصی سازي و بهبـود فضـاي کسـب و کـار     

  .)184-190: 1388سالمی، 

هـاي توسـعه در    تنگناهاي نظري برنامه امیري غالمی نتاج

ا روش اسنادي مورد بررسی قـرار داده اسـت و بـدین    ایران را ب

نتیجه رسیده است که این تنگناهـا عبارتنـد از فقـدان انسـجام     

در عمـل و ناسـازگاري نظریـات     هـا  نظري، انحـراف از راهبـرد  

  .)63-73: 1385 امیري، غالمی نتاج(انتخابی با فرهنگ بومی 

هاي توسعه پس از ورود گفتمان تجدد در  اي رهیافت هزاوه

ایران که براي نیل به پیشرفت اتخاذ شده است را تبیین کرده و 

نکه الگوهاي توسـعه از الگوهـاي غربـی متـأثر     پس از اثبات ای

اند عامل اصـلی توسـعه نیـافتگی در ایـران را تأثیرپـذیري       بوده

نمایـد   الگوهاي توسعه از الگوهـاي مسـلط غربـی معرفـی مـی     

  .)190-200: 1385اي،  هزاوه(

معیار مقیـاس و روش نقـد    پیروزمند با روش میدانی و با دو

هـاي اول و دوم توسـعه    به ارزیابی نقدهاي وارد شده بر برنامـه 

نتیجۀ تحقیق وي این است که ویژگی مشترك همۀ . پردازد می

نگري و غفلت از  غیر روشمند بودن، جزئی: نقدها عبارت است از

: 1381پیروزمنـد،  ( هـا  هاي حاکم بر برنامه مبانی نظري و ارزش

136-123(.  

  قیقات دسته دوم؛اما از جمله تح

هاي اول تـا سـوم را در    قدیري معصوم و نجفی تأثیر برنامه

اند و با  حوزة کشاورزي و توسعۀ روستایی مورد بررسی قرار داده

مقایسۀ وضعیت کشاورزي در قبل و بعد از اجـراي هـر برنامـه،    

رغم اهتمـام بـر روي کاغـذ     اند که علی بدین نتیجه دست یافته

ستایی در مقام عمل اتفـاق نیفتـاده و علـت    ها، توسعۀ رو برنامه

ها یـا اجـراي نامناسـب     مشکل را نیز در تعیین نادرست سیاست

  .)115-121: 1381، کانی یقدیري معصوم و نجف( دانند میآنها 

بـه   میهـاي مجلـس شـوراي اسـال     گزارش مرکز پژوهش

این پژوهش که . هاي توسعه پرداخته است آسیب شناسی برنامه

هـا را در   اي و مصاحبه صورت گرفته آسیب با مطالعات کتابخانه

ریزي، ایرادات  چهار گروه ایرادات مربوط به پیش نیازهاي برنامه

ریـزي، ایـرادات مربـوط بـه محتـواي       برنامـه  فراینـد مربوط به 

. هـا برشـمرده اسـت    به اجراي برنامه ها و ایرادات مربوط برنامه

البته در بخش محتواي برنامه مبانی نظري مـورد توجـه نبـوده    

-20: 1388هاي مجلس شوراي اسـالمی،   مرکز پژوهش(است 

2(.  

هـاي پـس از    ین مرکز به ارزیابی کلی برنامهگزارش دیگر ا

اهـداف، حـوزة حضـور    . انقالب تا برنامه چهارم پرداختـه اسـت  

گیـري بیـانگر    هـاي انـدازه   هاي برنامه و شاخص برنامه، اولویت

پـس از آن  . ریزي معرفـی شـده اسـت    فقدان نظام جامع برنامه

هـایی نظیـر رشـد، تولیـد ناخـالص داخلـی و        وضعیت شـاخص 

ریـزي   ذاري به عنوان معیار عدم توفیـق نظـام برنامـه   گ سرمایه

هاي مجلس شوراي اسـالمی،   مرکز پژوهش(معرفی شده است 

1389 :29-21(.  

هـاي   هاي دینی فرهنگـی برنامـه   نجاتی به بررسی سیاست

اول تا چهارم توسعه پرداخته است بدین نحو که در هـر برنامـه   

سیاست محوري و سیاست غایی، مورد بحث قرار گرفته است و 

هاي دینـی طـی ایـن     بدین نتیجه دست یافته است که سیاست

. فتمانی شده اسـت چند برنامه، به صورت نوسانی، دچار تحول گ

هاي اسـالمی محـور قـرار     بدین معنا که در دو برنامۀ اول بنیان

هـاي ملـی محوریـت     اند اما در برنامه سوم و چهارم بنیان گرفته

  .)64-77: 1386نجاتی، (دارند 

هاي پنج سالۀ کشـورهاي   در منابع خارجی نیز درباره برنامه

در حال توسعه مطالب بسیار وجود دارد گرچـه موضـوع مبـانی    
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 1بـاگواتی و پادمـا  . شـود  هـا کمتـر مشـاهده مـی     نظري برنامـه 

هــاي بخــش صــنعت و تجــارت را در دوره  چگــونگی سیاســت

در این کشور مورد بررسی قـرار   1966تا  1947 از استقالل هند

هاي هنـد در ایـن    در نتیجه به چند مورد آسیب سیاست. اند داده

اهداف نامناسب نظیـر سـطح   : د که عبارتند ازنکن باره اشاره می

تولید، رویکـرد فیزیکـی بـه وضـع و اجـراي برنامـه و سـاختار        

: 1970 ،2روزن (شـدن   غیربهینه مقررات گذاري در باب صنعتی

369-364(.  

ریزي هند را توضـیح داده   میلیکن نیز در ابتدا ساختار برنامه

نکتـه قابـل اشـاره، ایجـاد سـاختار مشـارکت        تـرین  مهم. است

هـاي   سپس به روش. همگانی و عمومی در طراحی برنامه است

 5ریزي که در هند به کار گرفته شده است در هر برنامـه   برنامه

در برنامـه اول و دوم از مــدل هــارود دومــار   .زدپــردا سـاله مــی 

استفاده شده و بر انباشت سرمایه تأکیـد شـده اسـت و تجـارت     

هـا   خارجی نادیده گرفته شده است؛ به همین ترتیب سایر برنامه

در نهایــت هــم یــک مــدل . دهــد را مــورد بررســی قــرار مــی

: b1967، میلـیکن ( نمایـد  ریزي این کشور را گزارش مـی  برنامه

16-5(.  

ریـزي در چـین را مـورد مطالعـه قـرار       ساختار برنامـه  3چو 

چـین در  دارد که اولین برنامۀ پنج سـاله   وي عنوان می. دهد می

ریزي پس از اصـالحات   آغاز شد ولی ساختار برنامه 1953سال 

متحول گشت و با توجه به اصالح مکانیزم بازار  1978اقتصادي 

هـاي مـالی    ریزي متمرکز کاهش یافت، اما بحران نیاز به برنامه

. ریزي در چین را محوري سـاخت  جهانی و جهانی شدن، برنامه

ــق را در پــنج بخــش ــه مــی در ادامــه، تحقی نقــش : دهــد ادام

ریزي، ارزیـابی کمـی    ریزي در اقتصاد چین، گستره برنامه برنامه

هـا، سـاختار کمیتـۀ     ساله، چگونگی اجراي برنامـه  5هاي  برنامه

جـا   در این. ریزي در توسعۀ چین دولتی برنامه توسعه تأثیر برنامه

بخش اول، سوم و پنجم ارتباط بیشتري با موضوع نگـارش   سه

در بخش اول با توضـیح  . پردازیم ذا به توضیح آنها مییابند ل می

ساختار مرکب اقتصاد چین که ریشـه در تـاریخ آن دارد، نظـام    

در بخش سـوم، برنامـۀ پـنج    . داند ریزي دولتی را الزم می برنامه

دهـد کـه در غالـب     سالۀ یازدهم چین را مورد ارزیابی قرار مـی 

خر نیز برنامـه  در بخش آ. محورها به اهدافش دست یافته است

                                                   
1. Bhagwati & Padma (1970) 
2. Rosen (1974) 
3. Chow (2011) 

را استمداد دولت از کارگزاران دولتی و مردم بـراي رسـیدن بـه    

  .)2-9: 2011چو،  (نماید  اهداف برنامه توسعه معرفی می

کـه  ملی  يي اقتصادریز برنامهکتاب میلیکن در فصل نهم 

ریـزي فرانسـه را از    به قلم کیندلبرگر نگاشته شده نظام برنامـه 

اولین برنامه پـنج سـالۀ   . دهد نبه تاریخی مورد بررسی قرار میج

در این مقاله ابتدا به توصـیف  . تدوین شد 1947فرانسه در سال 

در بخــش ارزیــابی . پــردازد عملکــرد پــنج برنامــۀ فرانســه مــی

هاي توسعه در فرانسه ابتدا معیارهاي ارزیابی یک برنامـه   برنامه

ثبات نرخ رشد، تحقـق  : تند ازدهد که عبار را مورد بحث قرار می

بـا ایـن   . گـذاري  وري سـرمایه   اهداف برنامه در واقعیت و بهـره 

رسـد کـه در سـطح کـالن،      ها در نهایت بدین نتیجه مـی  معیار

در ادامـه  . هاي توسعۀ فرانسه، نمرة باالیی خواهند گرفت برنامه

بــه امکــان اســتفاده از ایــن برنامــۀ موفــق، در ســایر کشــورها 

رسد که هر اقتصادي، مسائل نـاظر   و بدین نتیجه میپردازد  می

به خـود را دارد کـه هـدف برنامـه آن کشـور حـل آن مسـائل        

 توان از یک برنامه براي هر هدفی استفاده کرد لذا نمی. باشد می

  .)a1967 :18-5 میلیکن،(

تحقیق پیش رو از چند جهت بـا تحقیقـات گـزارش شـده     

ها،  تحقیق پیش رو به جاي ارزیابی عملکرد برنامه: متمایز است

بررسـی  . دهـد  مبانی و مفاهیم مبنایی آنها را مورد بحث قرار می

بررسـی مکتــب   نظریـات اساسـی هــر برنامـه و عـالوه بــر آن    

اي که هر برنامه پذیرفته اسـت، بـراي اولـین بـار بـراي       توسعه

هاي اول تا پنجم توسعه پس از انقـالب در ایـن نگـارش     برنامه

  .صورت پذیرفته است

  

  مبانی نظري تحقیق. 3

هـاي توسـعه،    چارچوبی که براي شناسایی مبانی نظري برنامـه 

نظریـات و مکاتـب   . استفاده خواهیم کرد، شامل دو رکن اسـت 

تـر   به عبارت روشن. هاي توسعه توسعه و نظریات اساسی برنامه

گیـرد ابتـدا    اي مـورد بحـث قـرار مـی     دو موضوع در هر برنامه

نظریه توسعه محوري در برنامه یـا همـان مکتـب توسـعه و در     

. هـاي توسـعه   ثانی نظریات اساسی اقتصادي حاضـر در برنامـه  

اول در واکاوي مبـانی نظـري    مکانیزم اثرگذاري و اهمیت رکن

از آنجـایی کـه   : هاي توسعه، این چنین قابل تبیین اسـت  برنامه

  هاي توسعه هر کشوري به دنبال ایجاد توسعۀ اقتصـادي  برنامه

اي را بایـد در راسـتاي ایجـاد     هاي هـر برنامـه   هستند، سیاست
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به عنوان مثال وقتی در بخـش  . توسعه در آن کشور تفسیر کرد

شود که پس از اتمـام   برنامۀ توسعه برزیل ذکر میهاي  سیاست

زدایی در بازارهاي مالی آن بـه اتمـام    مقررات فرایندبرنامه باید 

زدایـی در   توان فهمید که برنامۀ توسعه برزیل مقررات برسد، می

حـال  . دانـد  بازارهاي مالی را براي توسعۀ برزیـل ضـروري مـی   

پنـدارد؟ بـر چـه     سؤال اینجاست که چرا طراح برنامه چنین می

کند؟ پاسخ این است کـه   اساسی او چنین سیاستی را تجویز می

تـرین نقـش را بـه     بینی اقتصادي طراحان برنامه محوري جهان

بینی اقتصـادي توسـعه، توسـط نظریـات      این جهان. عهده دارد

الگوهـاي توسـعه هرکـدام    . توسعه بـه وي القـاء گشـته اسـت    

ص خودشـان را دارنـد   هاي تجویزي خا شناسی و سیاست مسئله

کــه پــس از آشــنایی بــا ایــن الگوهــا بــه هنگــام مراجعــه بــه 

در . شـود  ها کنار زده مـی  هاي توسعه پرده از مبانی برنامه برنامه

هـایی   ادامه مکاتب موجود توسعه را بر خواهیم شمرد و سیاست

بـا  . دانند را احصاء خواهیم کـرد  که هر کدام در توسعه الزم می

مکاتب توسعه در انکشاف مبـانی نظـري،    درك اهمیت شناخت

تابعیـت یـک برنامـه از    تـوان   باید توضیح داد کـه چگونـه مـی   

تـر چـه    هاي یک مکتب را دریافت؟ به عبـارت روشـن   چارچوب

تواند پیـروي یـک برنامـه از     شواهدي در یک برنامه توسعه می

یک مکتب خاص را مشخص سازد؟ روشی که در ایـن تحقیـق   

شود تشـخیص، بـر    توسعه برنامه اتخاذ میبراي دریافت نظریه 

کـه در ادامـه،   . یک برنامـه اسـت   راهبرديهاي  اساس انتخاب

در . توضیحات مربوط بـه ایـن روش بـه تفصـیل خواهـد آمـد      

یابی به رکـن اول کـه همـان کشـف نظریـۀ       نتیجه براي دست

ــعه  ــارادایم توسـ ــه و پـ ــعه برنامـ ــد از روش  توسـ اي آن باشـ

در رکـن دوم هـم   . اده خواهـد شـد  اسـتف  راهبرديهاي  انتخاب

نظریات اساسی که یک برنامه توسعه استوار بر آنهاسـت تبیـین   

ت ایـن دو رکـن را بـه    ادامه این بخـش در سـه قسـم   . شود می

روشی کـه در اسـتفاده از ایـن    . دهد تفصیل مورد بحث قرار می

ــی ــق،   چــارچوب اســتفاده م ــا موضــوع تحقی شــود متناســب ب

بدین معنا کـه بـا مطالعـه قـوانین     . اي و اسنادي است کتابخانه

هـا و   هاي کلی هـر یـک از برنامـه    هاي توسعه و سیاست برنامه

دیگر متون مربـوط بـه هـر برنامـه از چـارچوب معرفـی شـده        

  .استفاده خواهد شد تا به مطلوب تحقیق دست یابیم
  

  مکاتب نظریات توسعه -3-1

ي، فرجـاد ( اقتصاد توسعه قـدمتی بـه انـدازه علـم اقتصـاد دارد     

؛ اما از زمانی که بـه مثابـۀ یـک رشـتۀ علمـی      )70-68: 1370

بینی توسـعه اقتصـادي تـاکنون پـنج      عرفی شد، جهانمستقل م

اي کـه هـر یـک در     بـه گونـه  . پارادایم را از سر گذرانده اسـت 

. رفتنـد  زمان خود پارادایم رهبر، در اقتصاد توسعه به شـمار مـی  

البته در کشورهاي در حال توسعه و از جمله ایـران، همـۀ آنهـا    

  .اند مورد توجه قرار نگرفته

مکتب رشـد خطـی کـه ابتـدا در     در : مکتب رشد خطی

بیان مدل روستو مطـرح شـد، توسـعه داراي مراحلـی پنداشـته      

 هــاي در حــال توســعه بایــد طــی کننــد  شــد کــه کشــور مــی

طبق مدل روستو، انتقـال از وضـعیت   . )17-59: 1،1990روستو(

تـوان توسـط    عدم توسعه بـه توسـعه یـافتگی کشـورها را مـی     

از نظـر  . یماینـد هـا بایـد بپ   مراحلی توصیف کرد که همه اقتصاد

را طـی   2این مدل کشورهاي توسعه یافته مرحلـۀ خیـزِ توسـعه   

هاي توسعه نیافته که در مرحله قبل از شـرایط   اند و کشور کرده

قرار دارند، بایـد همگـی قواعـدي را اجـرا نماینـد تـا بـه         3اولیه

ترین قاعده براي رسیدن بـه   مرحله خیز توسعه برسند که اصلی

انـداز داخلـی و خـارجی جهـت      مرحله خیز توسعه تحرك پـس 

که چگـونگی ایـن   . گذاري الزم براي توسعه است ایجاد سرمایه

دومـار   گذاري توسط مدل هارود گذار به سمت توسعه با سرمایه

پس شرط الزم در مکتب رشـد خطـی جهـت    . توضیح داده شد

، 4 تـودارو و اسـمیت  ( یافتگی همان انباشت سرمایه است توسعه

2012 :28-14(.  

نظریۀ تغییر ساختاري بـر سـاز   : مکتب تغییر ساختاري

هاي توسعه نیافته سـاختار اقتصادشـان را از    و کاري که اقتصاد

هـاي   وضعیتی که به شدت کشاورزي محور اسـت بـه وضـعیت   

خصوصـیات وضـعیت   . کنـد  دهند، تأکیـد مـی   تر تغییر می مدرن

مان شـهري شـدن و همچنـین صـنعتی و خـدماتی      تر، ه مدرن

ابزارهـاي تحلیلـی ایـن مکتـب، همـان      . باشد شدن اقتصاد می

هـاي کـاربردي سـنجی     نظریات نئوکالسیک اقتصادي و روش

در ایـن نگـاه دیگـر شـرط الزم و کـافی بـراي توسـعه        . است

سرمایه فیزیکی نیست بلکه به دو دسته قیود درونـی و بیرونـی   

منابع موجـود  : قیود درونی عبارتند از: کند می براي توسعه اشاره

اقتصــاد نظیـــر ســـرمایه فیزیکـــی و جمعیـــت و همچنـــین  

هـاي دولـت و قیـود بیرونـی هـم نظیـر دسترسـی بـه          سیاست

                                                   
1. Rostow (1990) 
2. Take-off 
3. Precondition 
4. Todaro   & Smith (2012) 
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 .)همان( الملل و تکنولوژي هاي خارجی، تجارت بین سرمایه
 

 معرفی و مقایسه مکاتب توسعه .1جدول 

    
عامل محوري در 

  توسعه

 پارادایم اول

  )نظریات کالسیک(

  مکتب رشد خطی
انباشت سرمایه 

  فیزیکی

  مکتب تغییر ساختاري
قیود بیرونی و  تأمین

  درونی توسعه

  پارادایم دوم

  سرمایه انسانی  مکتب توسعه انسانی

  مکتب ساختارگرایی

رابطۀ استثماري رفع 

و  مرکز  کشورهاي

  پیرامون

  پارادایم سوم
مکتب اجماع 

  واشنگتنی

اجراي ده سیاست 

  اصالحی

  پارادایم چهارم
مکتب پسا واشنگتنی 

  )نهاد گرایی(

 هاي اصالح زیر ساخت

  اجتماعی

  پارادایم پنجم
  ----   مکتب پسا توسعه

  ----   مکتب اخالق توسعه

  هاي تحقیق یافته: مأخذ

در ایـن مکتـب، موتـور توسـعۀ      :مکتب توسعه انسانی

وري هـر دو   کشورها همان سرمایۀ انسانی آنهاست که بر بهـره 

لوکـاس،  ( عامل تولید نیروي کار و سرمایه فیزیکی مؤثر هستند

در این نگاه، توسعۀ کشورها به عناصري نظیر . )35-15: 1988

هـاي مربـوط بـه تولیـد،      ها و مهارت تجربه نیروي کار، آموزش

به عبارت بهتر در اینجا، . شود بهداشت و سالمت نسبت داده می

شت و سالمت و تحصیالت، بـه مثابـه خروجـی توسـعه     بر بهدا

تـودارو و  ( باشد شود بلکه نهاده و عامل توسعه می نگریسته نمی

 .)17: 2012اسمیت، 

در واکنش به تجربـه و تحـوالتی    :مکتب ساختارگرایی

موج اول، در کشورهاي توسـعه نیافتـه ایجـاد کـرد،      فرایندکه 

هـاي مارکسیسـتی    اندیشـه هاي مبتنی بر  اي از نظریه مجموعه

هـاي   با عنایت به نوع مناسبات دارا و نـدار در اندیشـه  . ارائه شد

مارکسیسم و نئومارکسیسـم، ایـن الگـوي نظـري و مجموعـۀ      

شود که پایه و محـور   معرفتی با عنوان ساختارگرایی معرفی می

ــر مبنــاي تحلیــل مناســبات ســاختاري در ســطح   اصــلی آن ب

در عرصه ملی بـه سـاختار اجتمـاعی و    المللی و  ریزي بین برنامه

هـاي   در برنامـه . نوع رابطـۀ طبقـات اجتمـاعی معطـوف اسـت     

ساختارگرا همواره نوعی عدالت خـواهی اقتصـادي و اجتمـاعی    

شود و به سهم اقشار کم درآمد جامعه از درآمـد ملـی    تعقیب می

در بـین    هایی چـون توزیـع درآمـد    توجه شده و معموالً با مؤلفه

اد فرصت اشتغال و توجه به روستائیان به نحو واضح مردم و ایج

در نگاه سـاختارگرایان، توسـعه   . گردد در اهداف برنامه لحاظ می

با رشد اقتصادي یکسان نبوده و توجه به توزیع درآمد و کاهش 

: 1388ی، سالم يبا میابراه( گیرد فاصله طبقاتی مدنظر قرار می

186(.  

متناظر با ظهور تاچریسـم در   :واشنگتنیمکتب اجماع 

در حـوزه توسـعه   ایـن مکتـب   انگلستان و ریگانیسم در آمریکا، 

. گـردد  باز می 1989ماجراي اجماع واشنگتنی به سال . پدید آمد

الملل آمریکا تصمیم بـه برگـزاري    زمانی که موسسۀ اقتصاد بین

ین کشور آمریکاي الت 10کنفرانسی گرفت و در آن اقتصاددانان 

در باب رخدادهاي اقتصادي کشورهایشان به ارائـه مقاالتشـان   

اي ارائـه کـرد و در    مقاله در این کنفرانس ویلیامسون. پرداختند

هاي اصالحی را برشمرد که همه در واشنگتن آن را  آن، سیاست

دانســتند و آن را اجمــاع  بـراي آمریکــاي التــین ضــروري مــی 

ده سیاست اصالحی . )2-5: 1383 ،ویلیامسون( واشنگتنی نامید

انضــباط : کــه بــه اجمــاع واشــنگتنی معــروف شــد عبارتنــد از 

هاي مخـارج عمـومی، اصـالح     اي، تجدید نظر در اولویت بودجه

نظام مالیاتی، آزاد سازي نرخ بهره، نـرخ ارز رقـابتی، آزادسـازي    

گـذاري مسـتقیم خـارجی در کشـور،      تجاري، آزادسازي سرمایه

، تزیگلیاسـت  ( و حقـوق مالکیـت   خصوصی سازي، مقررات زدایی

1385: 15-5(.  

نهادها قیدهایی هسـتند کـه توسـط     :مکتب نهادگرایی

خود افـراد در تعـامالت سیاسـی، اقتصـادي و اجتمـاعی وضـع       

نهادهـا  . شوند تا نظم ایجاد شود و نااطمینـانی کـاهش یابـد    می

تواند اقتصاد  ه میدهند ک ها را در اقتصاد شکل می ساختار انگیزه

، 1نـورث ( را به سوي رشد اقتصادي یا کاهش رفاه سـوق دهـد  

هـاي   این مکتب که گاهی مکتب زیر ساخت. )107-99: 1991

جـویی   شود در پی آن اسـت کـه رانـت    اجتماعی نیز خوانده می

گذاري را رونق بخشد  سرمایهاقتصادي را کاهش داده و تولید و 

هـاي   و این مهم محقق نخواهد شد مگر بـا اصـالح زیرسـاخت   

ــاعی ــراي     . اجتم ــب ب ــن مکت ــه در ای ــادي ک ــالحات نه اص

برخورد مـالی دولـت در   : شود عبارتند از یافتگی مطرح می توسعه

حوزه مالیات ستانی که در جهت رونق تولید باشد، بهبود فضاي 

                                                   
1. North (1991) 
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، قانون )162: 2012، 1رومر( جو نتکسب و کار؛ اصالح دولت را

 و اصـالح نهادهــاي سیاســی  )44-66: 2002، 2ســوتو( کارآمـد 

  .)25-50: 2012، 3اوغلو و روبینسون عجم(

که اساساً در ایران مورد توجه قرار نگرفته  پارادایم پنجم اما

غربـی   ههـاي توسـع   است رویکردي است که نسبت بـه بنیـان  

و به دلیـل اینکـه    )15-30: 1377 ،زاکس(کند  گري می پرسش

ــار آن   ــوازم و آث ــه ل ــده ب ــرح نش ــران مط ــی در ای ــردازیم نم  پ

  .)1: 1392 ،نیثمر يموسو(

  

  :اشتراکات و تمایزات مکاتب توسعه -3-1-1

کنـد ایـن    هاي دیگر متمایز مـی  آنچه پارادایم اول را از پارادایم

هاي این پارادایم اساساً تفکیکی میـان رشـد و    است که رویکرد

گـذاري ایـن    شناسـی و سیاسـت   توسعه قائل نیسـتند و مسـئله  

وجه ممیـزه دیگـر   . باشد پارادایم براي توسعه و رشد یکسان می

توسـعه را   فراینـد رد آن، این پارادایم این است که هر دو رویکـ 

دانند؛ بـا   اي با اهمیت ترتیب مراحل، می چند مرحله فرایندیک 

ي مراحـل را در اصـالح    این تفاوت کـه مکتـب تغییـر سـاختار    

داند، اما مکتب رشد خطی با یک تبیـین   ساختارهاي اقتصاد می

انداز تأکید کرده و قواعد مربوط به مراحـل   انتزاعی بر نقش پس

دیگر تفاوت . کنند یط اولیه و خیز توسعه را تبیین میقبل از شرا

این دو رویکرد در اطمینان نسـبت بـه اقتصـاد سـرمایه داري و     

مکتب تغییر ساختاري نسـبت بـه   . حضور دولت در اقتصاد است

داري،  مکتب رشد خطی با خوش بینی کمتري نسبت به سرمایه

 وجـه اشـتراك مکاتـب   . بر حضور دولـت تأکیـد بیشـتري دارد   

در مکتـب  . پارادایم دوم تمایز دو مقولـۀ رشـد و توسـعه اسـت    

سرمایه انسانی برخالف مکاتب پارادایم اول تأکید یک جانبه بر 

شود و بر سرمایه انسانی که بر هـر   ارده میذنهاده سرمایه کنارگ

لـذا  . شـود  دو عامل نیروي کار و سرمایه مؤثر است، تأکیـد مـی  

در سطرهاي فوق مشخص  گونه که در توضیح این مکتب همان

گذاري این مکتب در توسعه  شناسی و به تبع سیاست شد، مسئله

تفـاوت دو رویکـرد ایـن    . هـاي دیگـر اسـت    متفاوت از پارادیم

. پارادایم، در تمزکر بر مسئلۀ توزیع درآمد یا رشـد نهفتـه اسـت   

گرایی برخالف توسعۀ انسـانی، اولویـت مسـائل     رویکرد ساختار

. دهـد  را به مقوله توزیع درآمـد عادالنـه مـی    ریزي توسعه برنامه

                                                   
1. Romer (2012) 
2. Soto (2002) 
3. Acemoglu & Robinson (2012) 

پارادایم سوم توسعه به لحـاظ نظـري بـه پـارادایم اول توسـعه      

هـاي   هاست؛ به دلیل اینکـه سیاسـت   تر از سایر پارادایم نزدیک

: 1383 ویلیامسون،( داري بوده اصالحی بر اساس اقتصاد سرمایه

داري  و صاحب نظران آن نیز از بزرگـان اقتصـاد سـرمایه    )4-2

. )1: 1392 ثمـرین،  موسـوي ( باشـند  نظیر میلتون فریـدمن مـی  

هاي  با محوري دانستن اصالح زیرساخت پارادایم چهارم توسعه

هاي توسعه فاصـله   اجتماعی در توسعۀ اقتصادي از همۀ پارادایم

بینـد و   البته این الگو رشد و توسعه را به یک معنا مـی . گیرد می

هاي اصالحی براي هر دو مقوله، از دیدگاه نهاد گرایـی   سیاست

تمــایزات مکاتــب . )162-170: 2012رومــر، ( یکســان هســتند

قابـل مشـاهده   ) 1(سـعه در جـدول   توسعه در عامل محوري تو

  .است

  

  برنامه راهبرديي ها حوزه انتخاب -3-2

دارد که در اهـداف و   راهبرديهر برنامۀ توسعه چندین انتخاب 

بـه عبـارت دیگـر هـر     . شـوند  هاي آن برنامه ظاهر می سیاست

اي باید موضع خود را نسبت به این موضوعات مشـخص   برنامه

هـاي پیشـنهادي    هداف و سیاستکرده و براساس آنها اولویت ا

مشـخص کـردن   . )20-40: 1374 مـؤمنی ( خود را تجویز نماید

هـاي توسـعه مـا را در دریافـت      در برنامـه  راهبرديهاي  دوگان

نظریۀ توسعۀ برنامه بسیار کمک خواهد کرد و ما با کمک ایـن  

خواهیم توانست نظریه و مکتـب توسـعه    راهبرديهاي  انتخاب

هـاي   در اینجا به تعدادي از ایـن انتخـاب  . برنامه را کشف کنیم

توسعه صنعتی  رشد در برابر توزیع،: اشاره خواهیم کرد راهبردي

در برابــر توســعه کشــاورزي، توســعه شــهري در برابــر توســعه 

هـاي   هاي سرمایه بـر در برابـر تکنولـوژي    روستایی، تکنولوژي

المللی در برابـر اسـتقالل    بر، دولت در برابر بازار و ادغام بینکار

ها واضح است اما بـه دلیـل اهمیـت بیشـتر      راهبردمفهوم . ملی

غالبـاً در  . شود می رشد یا توزیع مطرح راهبردتوضیحی راجع به 

شـود؛   هاي توسعه، بر هر دو عنصر رشد و توزیع تأکید می برنامه

کدیگر و اولویت آنها نسبت بـه هـم،   اما نسبت این دو مقوله با ی

تر  به عبارت روشن. کند هاي اقتصادي را از هم متمایز می برنامه

هاي پس از انقالب هر دو عنصر رشـد و توزیـع را    تمامی برنامه

اند ولی در اینکـه کـدام بـر دیگـري      در متن اهداف لحاظ کرده

ی این براي درك بهتر مبان. اولویت دارد با یکدیگر اختالف دارند

موضوع باید اشاره کرد که اساساً اقتصاد متعارف رابطـه کـارایی   

. دانـد  را یک رابطه متعارض با هـم مـی  ) توزیع(و برابري ) رشد(
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بدین نحو که برابري در توزیـع، فرصـت رشـد و بهینگـی را از     

چرا که همواره ضریب میل نهایی بـه مصـرف   . گیرد اقتصاد می

سـت و در صـورت بـاز توزیـع     در اقشار با درآمـد کـم، بیشـتر ا   

گذاري کاهش یافته و تولید از سطح  انداز و سرمایه درآمدها پس

پس طبق این منطق، باید به یکی از . بهینۀ خود باز خواهد ماند

در . این دو اصل اولویت داد و هزینه کاهش دیگري را پـذیرفت 

رویکرد نئوکالسیک که آرتور لوئیس در اقتصاد توسـعه مطـرح   

او در مـدل  . اول رشد و بعد توزیع بود: پیشنهادي او دراهبرکرد 

نابرابري یـک  : کند که عرضه نامحدود نیروي کار خود اشاره می

در ایـن نگـاه   . نتیجه ضروري رشد نیست، بلکه علت رشد است

شود و معلوم است که نسـبت بـه    نابرابري علت رشد معرفی می

 راهبـرد مینـه،  مطرح در این ز راهبرددیگر . یابد رشد اولویت می

. ها مطرح شد اول توزیع و بعد رشد است که توسط سوسیالیست

در ایـن  . بعدي در این رابطه توزیع به همراه رشـد اسـت   راهبرد

اي  گونـه  شـود کـه مـا روابـط تـوزیعی را بـه       مطرح مـی  راهبرد

تـر از رشـد اقتصـادي     دهی کنیم که افراد با درآمد پایین سامان

هایی براي تحقق توزیع بـه   راهبرد .نصیب بیشتري داشته باشند

تأثیرگذاري بر قیمت کـار و سـرمایه    -1: همراه رشد، عبارتند از

به نحوي کـه اقتصـاد بـه اسـتخدام کـارگر غیرمـاهر تشـویق        

هایی کـه افـراد فقیـر     گذاري مستقیم در بخش سرمایه -2.شود

ارتقـاء   -3هـاي کوچـک    مالک آن هستند مثل زمین یـا بنگـاه  

مالیات ستانی تصاعدي با نـرخ   -4از راه آموزش توسعۀ انسانی 

کنندگان و  دخالت در بازار کاال براي کمک به مصرف -5بیشتر 

هاي الزم براي افـزایش   ارتقاء تکنولوژي -6تولیدکنندگان فقیر 

  .)100-150: 1996، 1گیلیس( وري افراد فقیر بهره

هاي توسعه به طور صریح به  طور که اشاره شد برنامه همان

کنند بلکـه بایـد آنهـا را بـا      خود اقرار نمی راهبرديهاي  انتخاب

لـذا  . ها کشف کرد هاي برنامه توجه به اولویت اهداف و سیاست

هـاي   تـوان انتخـاب   هاي توسـعه مـی   با تحلیل هریک از برنامه

  .آن را کشف کرد راهبردي

  

  نظریات اقتصادي اساسی -3-3

گیـرد   اي که در یک برنامۀ توسعه، محور قرار مـی  نظریۀ توسعه

اي محفوف  تنها مبناي نظري یک برنامه نیست؛ بلکه هر برنامه

 بـاي  ابـراهیم ( به نظریات متعدد درباره موضوعات مختلف است

                                                   
1. Gillis (1996) 

به عنوان مثال مکتب توسعه سـاختارگرا  . )184: 1388 سالمی،

ورزد اما تفاسیر متعددي از عـدالت   بر عدالت اجتماعی تأکید می

حال سؤال اینجاست که مقولـه عـدالت بـا    . اجتماعی وجود دارد

انـد؟ همـۀ    سـعه ظهـور یافتـه   هـاي تو  چـه نظریـاتی در برنامـه   

هاي توسعه بر مقولۀ رشد اقتصادي تأکید دارند اما اینکـه   برنامه

ها مبنا قرار گرفته است،  کدام یک از نظریات رشد در این برنامه

بنابراین رکن دوم کشف مبـانی نظـري بـر    . اهمیت زیادي دارد

اي  نظریات اساسـی اقتصـادي تمرکـز دارد کـه در هـر برنامـه      

ساسی اقتصادي مورد استفاده آن برنامه را مورد توجـه  نظریات ا

  .دهیم قرار می

  

  هاي پس از انقالب اسالمی ایران مبانی برنامه .4

  برنامه اول توسعه-4-1

  برنامه راهبرديهاي  انتخاب -4-1-1

در این برنامه هر دو عامـل رشـد و توزیـع از     :رشد یا توزیع

قـانون برنامـه اول   ( انـد  جمله اهداف کلی برنامـه معرفـی شـده   

با ایـن تفـاوت    )18-20: 1368 ،رانیا یاسالم يتوسعه جمهور

  .که رشد اقتصادي بر توزیع درآمد اولویت دارد

این مورد را در زیـر   :توسعه صنعتی یا توسعه کشاورزي

به عبارت دیگـر   هاي برنامه براي رشد باید دنبال کرد خط مشی

برنامه بـر کـدامیک از دو بخـش صـنعت یـا      خواهیم بدانیم  می

کشاورزي به عنوان راهبرد رشد اقتصادي تأکید دارد؟ بـا دیـدن   

قـانون برنامـه اول توسـعه    (هـاي زیـر هـدف رشـد،      خط مشی

 54از : در خواهیم یافت که )20: 1368 ،رانیا یاسالم يجمهور

به نیمی از ایـن  راهبرد مطرح شده براي رشد اقتصادي، نزدیک 

ها ناظر به بخش کشاورزي است و مابقی راهبردها نـاظر   راهبرد

انـرژي و خـدمات    ،هاي دیگـر نظیـر صـنعت، معـدن     به بخش

لذا با نظر به اینکه اکثر راهبردهاي رشد در این برنامه . باشد می

رشـد   فراینـد معطوف به حوزة کشـاورزي بـوده اسـت در ایـن     

 .پی بردتوان به محوریت کشاورزي،  می

ایـن برنامـه بـه دلیـل وقـوع       :توسعه شهري یا روستایی

هاي ناشی از جنگ، به محوریت شهر یا روستا نپرداخته،  تخریب

ها را در دسـتور کـار خـود قـرار داده      بلکه بازسازي این تخریب

ـ ا یاسالم يقانون برنامه اول توسعه جمهور( است : 1368 ،رانی

18(. 

در : سرمایه بر در برابـر تکنولـوژي کـاربر    تکنولوژي
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هـاي رشـد برنامـه اسـتفاده از      بـاره در بخـش خـط مشـی     ایـن 

انتخـاب تکنولـوژي   : زا تصریح شده است هاي اشتغال تکنولوژي

 المللی زا و بدون اتکاء بر انحصارات بین مناسب کم ارزبر، اشتغال

  .)20: 1368 ،رانیا یماسال يقانون برنامه اول توسعه جمهور(

اصالح سازمان و مدیریت اجرایی در زیر هدف  :بازار یا دولت

هایی براي آن ترسیم  خط مشی و قضایی کشور در ابعاد مختلف

شده است که نشان از تالش طراحان برنامه به سـوي عبـور از   

 يبرنامه اول توسعه جمهـور قانون ( دولت گسترده و حجیم دارد

پس از انقالب اسالمی با توجه . )27-28: 1368 ،رانیا یاسالم

اي بـه ایـن بخـش     به سوابق بخش خصوصی نگاه خوش بینانه

وجود نداشت لذا اقتصاد ابا داشت تا با بخـش خصوصـی آشـتی    

  .کند اما این برنامه شروع این قصه را کلید زد

در ایـن بخـش    :اقتصـادي المللی یا استقالل  ادغام بین

کاالهــاي اساســی در بخــش  ازبرنامــه از ســویی بــر حمایــت 

چرا که زیـر هـدف رشـد اقتصـادي     کند؛  کشاورزي حکایت می

هاي حمایتی از تولیدکنندگان  اتخاذ سیاست: کند که تصریح می

بخش کشاورزي براي تأمین کاالهاي اساسی از طریق افزایش 

تـأمین خسـارت و بیمـه      تولید در واحد سطح و تضمین خریـد، 

هــاي نســبی و ایجــاد  محصــوالت کشــاورزي و بهبــود قیمــت

 ها با این بخـش  هاي تعادل و هماهنگ کردن سایر بخش زمینه

و  )21: 1368 ایران، اسالمی جمهوري توسعه اول برنامه قانون(

برداشـتن کلیـه    دارد بـر  از سویی دیگر در بخش صنعت تأکیـد 

و ایجـاد همـه گونـه تسـهیالت بـراي توسـعه صـادرات        موانع 

هـاي کشـور از جملـه ایجـاد      کاالهاي صنعتی بر اساس مزیـت 

آزاد جهت استقرار صنایع تولیدکننده محصـوالت   مناطق صنعتی

توان گفـت در   پس می .صادراتی و جذب سرمایه در این صنایع

کاالهاي اساسـی کشـاورزي، رویکـرد جـایگزینی واردات و در     

را  1اي صنعتی و بخش صنعت، رویکرد صادرات محـوري کااله

المللی را به طور  رو این برنامه ادغام بین از این. لحاظ کرده است

  .و اساسی راهبرديمحوري پذیرفته مگر در کاالهاي 

در مجموع برنامه اول توسعه با اولویت بخشیدن بـه رشـد    

 بخش کشـاورزي  راقتصادي نسبت به عدالت اجتماعی، تأکید ب

به عنوان موتور توسـعه اقتصـاد و همچنـین تأکیـد بـر بخـش       

خصوصی و تالش در جهت گـذار از اقتصـاد دولتـی بـه لحـاظ      

  .تر است مکتب توسعه به مکتب رشد خطی نزدیک

                                                   
1. Export Orientation 

  نظریات اساسی اقتصادي -4-1-2

در چهارمین هدف برنامه به رشـد اقتصـادي    :رشد اقتصادي

مورد بـه   12هدف  هاي این در میان خط مشی. اشاره شده است

پـردازد بـدین معنـا کـه بـر تولیـد        روندهاي کالن اقتصـاد مـی  

ــام  اي تأکیـــد مـــی اي و واســـطه ســـرمایه ــد و بـــر اتمـ کنـ

خط مشی  42ورزد اما در  هاي نیمه تمام تأکید می گذاري سرمایه

هـاي مختلـف    ها و جایگـاه بخـش   دیگر به نحوة حرکت بخش

آنچه . کند شاره میکشاورزي، صنعت و معدن، انرژي و خدمات ا

در اینجا جاي بحث دارد چند خط مشی اول برنامه است کـه از  

به طـور کلـی   . دارد مبناي نظري برنامه در حوزة رشد پرده برمی

نظریـات  -1: شـوند  دسـته کلـی تقسـیم مـی     3نظریات رشد به 

 -2رشدي که تنهـا و فقـط بـر انباشـت سـرمایه تأکیـد دارنـد        

مایه تأکید دارنـد ولـی علـم و    نظریات رشدي که بر انباشت سر

گیرنـد کـه نظریـات     زا در نظر می تکنولوژي را یک فاکتور برون

نظریـاتی کـه بـر     -2انـد   رشد نئو کالسیک، سولو از این دسته

انباشت دانش و تکنولوژي تأکید دارند و آنها را به عنـوان یـک   

آنچه . )101-150: 2012رومر، ( دانند زا در مدل می فاکتور درون

شـود ایـن    این هدف برداشت میهاي  پس از مطالعه خط مشی

است که طراحان این برنامه هر چند از نقش دانش و اهمیت آن 

ــل نبــوده ــد امــا در  در رشــد بخشــی غاف کلــی خــط  فراینــدان

ــه    مشــی ــن نظری ــت انباشــت ســرمایه را در ای ــذاري محوری گ

ـ ا یاسـالم  يقانون برنامه اول توسعه جمهـور ( اند پذیرفته  ،رانی

نکتۀ دیگري که در زیر این هدف بـه عنـوان    .)24-20 :1368

تـالش در جهـت متعـادل    "خط مشی رشد معرفی شده اسـت  

طور کـه پیداسـت برنامـه     همان. باشد می "ساختن رشد جمعیت

رابطۀ معکوس بین رشد اقتصادي و رشد جمعیت را بـه عنـوان   

  .یک مبناي نظري پذیرفته است

ش بین طبقات فقیـر و  چال :تأمین نیازهاي اساسی جامعه

در جهان و در فضاي عمل منجر به  70و  60هاي  غنی در دهه

تأسیس نهادهایی شد که حقوق و مطالبات طبقات پایین جامعه 

داري  هاي مشخص از نظام سـرمایه  را در قالب بیانیه و مانیفست

امـا در  . المللی کار از جملۀ آنها بـود  کرد که دفتر بین مطالبه می

گیـري رویکـرد    ها منجر به شـکل  م این چالشفضاي نظري ه

 يبـا  میابـراه (در فضاي تئوریک گردید  2نیازهاي اولیه ضروري

این رویکرد در چارچوب فقرزدایی مطرح . )168: 1388 ی،سالم

                                                   
2. Basic Human Needs 
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شود و بر تأمین خدمات عمـومی بـراي اقشـار فقیـر جامعـه       می

راهبرد این رویکرد بر تـأمین چنـد کـاال و خـدمات     . تأکید دارد

 -2ضـروري  مواد غـذایی   -1: اساسی اولیه بنا نهاده شده است

گیلــیس، ( مســکن -5تحصــیالت اولیــه  -4بهداشــت  -3آب 

رنامـه  ششمین هدف از اهداف کلـی ایـن ب   .)150-175: 1996

تأمین نیازهاي اساسی است که با مطالعه راهبردهـاي برنامـه و   

نظریۀ تأمین نیازهاي اساسی در خواهیم یافت که این اهداف و 

هاي این  خط مشی. اند راهبردها مبتنی بر این نظریه نوشته شده

  :هدف کامالً با محورهاي نظریه قابل انطباقند

هاي  تأمین آموزش -2. تأمین تغذیه در حد نیازهاي زیستی -1

هاي بهداشتی اولیه بـراي   درمانی و مراقبت -عمومی بهداشتی 

 - 3. عامه مردم با تأکید بر مناطق محـروم و روسـتایی کشـور   

تعیین موازین و معیارهاي ساخت - 4. سازي محیط زیست سالم

ــد و     ــات تولی ــا امکان ــب ب ــتایی متناس ــهري و روس ــکن ش مس

حقوقی جهـت    تدوین نظامخصوصیات منطقه و توسعه، تهیه و 

افزایش عرضه واحدهاي مسکونی با تقلیل سطح زیربنا و تولیـد  

هـاي تولیـدي و    و عرضۀ مسکن استیجاري و گسترش فعالیـت 

اعمال مالیات تصاعدي به نسـبت ازدیـاد    -5. ساختمانی  مصالح

قانون (سطح زیربناي مسکن براي توزیع بهتر امکانات مسکونی 

 .)24-25: 1368 ،رانیا یاسالم ينامه اول توسعه جمهوربر

در نهایت، نظریات اساسی اقتصادي که در این برنامه مبنا قـرار  

زا،  نظریـه رشـد بـرون   : گونه بـر شـمرد   توان این اند را می گرفته

  .نظریه نیازهاي اولیه

  

  برنامه دوم توسعه -4-2

  برنامه راهبرديهاي  انتخاب -4-2-1

گونه که در اولـین هـدف    در این برنامه همان: یعرشد یا توز

آن ذکر شده است بحث توزیع و عدالت اولـین هـدف برنامـه و    

مقدم بر سایر اهداف از جمله رشد و توسعه مطـرح شـده اسـت    

. )10: 1372 ایـران،  اسالمی جمهوري توسعه دوم برنامه قانون(

بستر اجتماعی این امر به تبعات و آثار اجراي برنامۀ اول توسـعه  

گردد که موجب پی بردن به این واقعیت شد که نهادهاي  باز می

کـه همـان بـازار و بخـش      -الزم براي تحقق رشـد اقتصـادي  

در اقتصـاد ایـران موجـود نیسـت و      -شد خصوصی پنداشته می

با تعدیل اقتصادي رشـد را دنبـال   هایی که  اجرایی کردن برنامه

برنامـۀ اول را   زیـر هاي تعدیل  کنند، آثاري همچون سیاست می

به همین دلیل برنامـۀ دوم، اولویـت را در   . در پی خواهند داشت

. دهـد  به مقولۀ توزیع عادالنه درآمدها می راهبردياین انتخاب 

ه بـه  بین رشد و توزیع در این برنامه را باید بـا توجـ   ي اما رابطه

راهبردهـاي برنامـه، بـا    . راهبردهاي هدف رشد مشـخص کـرد  

تأکید بر تخصیص اولیه عادالنـه منـابع بـه منـاطق و رسـاندن      

مناطق محروم به حـد نصـاب جامعـه و همچنـین دیگـر خـط       

هایی که بر توزیع صرف، تأکید دارند؛ مبین ایـن موضـوع    مشی

ر عملکـرد  اول توزیع و بعد رشد را محو راهبردهستند که برنامه 

انتخابی که  ترین مهماین انتخاب به عنوان . خود قرار داده است

اي با آن مواجـه اسـت برنامـه را بـه گفتمـان       هر برنامه توسعه

  .کند تر می ساختارگرایی در توسعه نزدیک

پس از اشاره  :توسعه صنعتی در برابر توسعه کشاورزي

وسـعه  به اهداف توزیعی برنامه در پنجمین هـدف بـه رشـد و ت   

در این هـدف، صـراحتاً محوریـت را بـه بخـش      . شود اشاره می

 جمهـوري  توسـعه  دوم برنامـه  قـانون (کند  کشاورزي واگذار می

راهبرد به بخـش   6در راهبردها هم . )10: 1372 ایران، اسالمی

کشاورزي تعلق دارد، اما تأکید بر بخش کشـاورزي همـواره بـه    

چرا کـه سـاختارگرایی در   . معناي توسعه کشاورزي محور نیست

آموزد که براي طی روند توسعه نیـاز بـه    اقتصاد توسعه به ما می

و انتقال بخشی داریم اما این انتقال براي مؤثر واقع شدن لـوازم  

در این نگاه، براي رسیدن به بخش صنعت و . هایی دارد ضرورت

محور قرار گرفتن در روند توسعه، باید بخش کشـاورزي توسـعه   

توانـد باالصـاله    تر تأکید بر کشاورزي مـی  به عبارت روشن. یابد

بـا توجـه بـه    . نبوده و ابزاري براي صنعتی شـدن تلقـی گـردد   

هاي داخلی  ر تکمیل حلقهراهبردهاي دیگر برنامه، نظیر تأکید ب

صـنعت و همچنـین بســترهاي اجتمـاعی ناشـی از برنامــه اول     

توان دریافت که کشاورزي در ایـن برنامـه محـور باالصـاله      می

صـنعتی شـدن بـه     فرایندتوسعه قرار نگرفته است، بلکه محور 

 .عنوان یک وسیله در نظر گرفته شده است

اي کـه   هبرنام :توسعه شهري در برابر توسعه روستایی

کند قاعـدتاً   محوریت رشد خود را به بخش کشاورزي واگذار می

باید به توسعه روستایی تمایل بیشـتري داشـته باشـد کـه زیـر      

تـوان ردیـابی کـرد     راهبردهاي مربوط به رشد این تمایل را می

-12: 1372 ایـران،  اسالمی جمهوري توسعه دوم برنامه قانون(

10(. 

برنامه در این باره در دو بخـش اظهـار   : در برابر بازاردولت 
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 توسـعه  دوم برنامـه  قـانون ( نظر و اتخـاذ موضـع کـرده اسـت    

اول بار در اهداف کلی که . )12: 1372 ایران، اسالمی جمهوري

هاي دولتـی، خصوصـی و    به تعادل بخشی در اقتصاد بین بخش

هاي کلـی خـود    دیگر بار در سیاستتعاونی تأکید کرده است و 

این انتخاب اظهار  ههاي عمومی خود نسبت ب زیر حوزه سیاست

 .نظر کرده است

ــهیل     ــه تس ــادل، ب ــاد تع ــدف ایج ــاي ه ــر راهبرده در زی

راهکارهاي قانونی براي مشارکت بخش خصوصی اشاره شده و 

هاي دولتی بـه بخـش خصوصـی و همچنـین      واگذاري شرکت

ی در تولید ناخالص داخلی را یادآور افزایش سهم بخش خصوص

هاي  در زیر اهداف کلی برنامه و زیر عنوان سیاست. گشته است

هاي دولتی، کاهش سهم بخش  عمومی تسریع واگذاري شرکت

. هاي کلی برنامه عنوان کـرده اسـت   دولتی را به عنوان سیاست

 راهبرديلذا با این اوصاف برنامه بازار را به عنوان دیگر انتخاب 

 .خود پذیرفته است

در زیـر اهـداف    :المللی در برابر استقالل ملی ادغام بین

نفتـی   کلی برنامه عدم وابستگی به نفت و توسعۀ صـادرات غیـر  

هـاي   مطرح شده است و در راهبردهاي این هدف نیز به جنبـه 

از مباحـث  . مختلف حمایت از صادرات غیرنفتی توجه شده است

مربوط به اصالح قوانین صادرات گرفته تا تأمین اعتبار از طریق 

البتـه ایـن برنامـه،    . صـادراتی  ها بـراي گسـترش روابـط    بانک

و دفاعی را از عـدم حمایـت اسـتثناء کـرده      راهبرديکاالهاي 

لذا برنامه در ایـن انتخـاب رویکـرد صـادرات محـوري را      . است

 .اتخاذ کرده است

 :بندي پارادایمی برنامه دوم توسعه جمع

این برنامه نسبت به برنامه اول توسعه تـا حـد قابـل تـوجهی از     

مکاتب توسعه فاصله گرفته و با قـرار دادن عـدالت   پارادایم اول 

در صدر اهداف کلی خود و همچنین با تأکید بر تربیـت نیـروي   

انسانی و تأکید جدي بر مباحثی همچون آمـوزش بـه پـارادایم    

 .گردد توسعه انسانی و ساختار گرایی بیشتر نزدیک می

  

  نظریات اساسی اقتصادي  -4-2-2

در این قسمت به نظریه عـدالتی کـه    :نظریه عدالت برنامه

در راهبـرد اول  . در برنامه مبنا قرار گرفته است خواهیم پرداخت

تقسـیم بهینـۀ    :اول برنامه، چنـین آمـده اسـت    ژّو دوم زیر هدف

هـا   منابع و امکانات عمومی با تعیین ضرایب وضع موجود استان

ي ها و مناطقی که در ابتـدا  و مناطق و تالش در رساندن استان

تر از میـانگین هسـتند    امور اجتماعی و اقتصادي پائین  برنامه در

دومـین راهبـرد هـدف اول هـم     . به حد نصاب متوسـط کشـور  

توسعه و بهبود کیفیت شـرایط عمـومی زنـدگی    : عبارت است از

 .مردم شامل بهبود توزیع درآمد و ثروت و کاهش ضریب جینی

ي سطح معیشت با توجه به این دو راهبرد که یک حد نصاب برا

کـارگیري تخصـیص منـابع را در     جامعه تعیین کرده و قصد بـه 

تـوان گفـت کـه ایـن      جهت رساندن به این حد نصاب دارد می

همچنین اشـاره  . برنامه نظریه برابري را در عدالت پذیرفته است

به کاهش ضریب جینی به عنوان شاخصی براي سـطح عـدالت   

  .رود مدعا به شمار میدر جامعه شاهدي غیرقابل انکار بر این 

از نکات مثبت این برنامه توجه و اهتمـام بـه    :توسعه پایدار

کـه بـه عنـوان یکـی از اهـداف       تا جایی. امر محیط زیست بود

موضوع محـیط زیسـت و منـابع طبیعـی در     . برنامه نگاشته شد

در بحـث  . گـردد  ادبیات توسعه با عنوان توسعه پایدار مطرح می

ل این است که آیا بـراي توسـعه منـابع    منابع طبیعی اولین سؤا

طبیعی مکفی است یا خیر؟ اگر منابع مکفی نیست علت کمبـود  

منابع در قرون جدید چه عاملی بوده اسـت؟ ثالثـاً چگونـه بایـد     

توسعه را حکمرانی کرد تا به محیط زیسـت آسـیب جـدي وارد    

نشود؟ در پاسخ به سؤال اول عموماً پاسخ این است کـه منـابع   

سعه در بلندمدت کافی نیست و جهان با کمیـابی منـابع   براي تو

مواجه است؛ ولی در پاسخ به سـؤال دوم و علـت ایـن کمیـابی     

یک دسته از متفکرین بر این باورند . نظرات مختلفی وجود دارد

با انفجـار جمعیـت در   . که علت کمیابی منابع رشد جمعیت است

همـین امـر   قرون جدید برداشت منابع چندین برابر شده است و 

اي دیگـر از متفکـران    کمیابی منابع را موجب شده است اما عده

کننـد کـه    با انتقاد از متفکران دستۀ اول شواهد آماري ارائه مـی 

دهد در قرون جدید برداشت از منابع متناسب بـا رشـد    نشان می

جمعیت نبوده است بلکه چندین برابر رشد جمعیـت برداشـت از   

این دسته علت اصـلی کمبـود منـابع را    . منابع اتفاق افتاده است

  .)269-278: 2012تودارو و اسمیت، ( دانند رشد اقتصادي می

در راهبردهاي این برنامه به طـور شـفاف بـه ایـن عوامـل      

اشاره نشده است حتی برخی راهبردها هـیچ تناسـبی بـا هـدف     

برداري هر چه بیشتر  بهره: کلی ندارد مثل سومین راهبرد برنامه

از معادن جهت تأمین مواد اولیه کارخانجـات تولیـدي کشـور و    

  ه ساخته داخلی بـه جـاي مـواد   جایگزین کردن مواد خام و نیم

 ایـران،  اسـالمی  جمهـوري  توسـعه  دوم برنامـه  قانون( یواردات
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هاي کلـی برنامـه دوم    اما از آنجایی که در سیاست ؛)13: 1372

تـوان   توسعه به بحث جمعیت و کنتـرل آن پرداختـه شـده مـی    

بـه  هایی را در این باره مبنی بـر پـذیرش رشـد جمعیـت      حدس

عنوان علت کمیابی و کنترل آن به عنوان راهکار توسعۀ پایـدار  

البته بحث توسعه پایـدار علـت تامـۀ طـرح مسـئله      . عنوان کرد

جمعیت نبوده اما دلیلی هم بر انکار آن به عنـوان علـت ناقصـه    

 .طرح این مسئله وجود ندارد

هـاي برنامـه در موضـوع     در خط مشـی  :نظریه رشد برنامه

هر چنـد در  . گذاري تأکید شده است داز و سرمایهان رشد، بر پس

زیر سایر اهداف نظیر نیروي انسانی بر بحث دانش و علم تأکید 

هاي رشـد ایـن موضـوعات     شده است ولی در بخش خط مشی

تـوان پـی بـرد کـه نظریـه       رو می از این. مورد توجه نبوده است

 رشدي که توسط برنامه، مبنا قرار گرفته است یک مدل رشد بـا 

زا  محوریت انباشت سرمایه است و تحـت نظریـات رشـد بـرون    

  .گردد تعریف می

پس در مجموع نظریات برابري در عدالت، توسـعۀ پایـدار و   

توان به عنـوان نظریـات اساسـی ایـن      زا را می نظریه رشد برون

  .برنامه عنوان کرد

 

  برنامه سوم توسعه -4-3

به عنوان یک  بایست هاي گذشته می این برنامه برخالف برنامه

. کـرد  برنامۀ عملیاتی، زیر یـک برنامـۀ راهبـردي حرکـت مـی     

هاي کلی برنامه به دولـت   راهبردهاي برنامه، زیر عنوان سیاست

  .ابالغ شد

 

 برنامه راهبرديهاي  انتخاب -4-3-1

اکنون با توجه بـه برنامـه راهبـردي و عملیـاتی سـوم توسـعه،       

دهـیم کـه    برنامه را مورد بررسی قرار می راهبرديهاي  انتخاب

 .طبیعتاً برنامۀ راهبردي صراحت بیشتري دارد

برنامـه  ، راهبـردي در ایـن انتخـاب    :رشد در برابر توزیـع 

راهبردي یک انتقال پارادایمی را بـه برنامـه عملیـاتی پیشـنهاد     

هاي کلی این  در اولین مورد از فصل اقتصادي سیاست. دهد می

هـاي مربـوط بـه     تمرکز دادن به همه فعالیت: تبرنامه آمده اس

 رشد و توسعۀ اقتصـادي در سـمت و سـوي عـدالت اجتمـاعی     

طور کـه   همان .)3: 1379 توسعه، سوم برنامه کلی هاي سیاست(

اشاره شد توجه همزمان بـه دو مقولـۀ رشـد و     در ابتداي نوشتار

رشـد و عـدالت در کنــار   . توزیـع، داراي پشـتوانۀ نظـري اســت   

انتخـاب   تـرین  مهـم یکدیگر، انتخابی است که برنامه به عنوان 

 .دهد انجام می راهبردي

که  از آنجایی :ه صنعتی در برابر توسعه کشاورزيتوسع

رویکرد برنامه رویکرد تجارت محور است و این موضوع در ماده 

سوم مشـخص اسـت لـذا بـه هـر دو      قانون برنامه  115و  113

هاي مختلف توسعه این دو بخـش را   بخش توجه داشته و زمینه

 اقتصـادي،  توسعه سوم برنامه قانون( مورد توجه قرار داده است

ولـی   )50: 1379 ایـران،  اسالمی جمهوري فرهنگی و اجتماعی

گذاري و توسعه کـارآفرینی   در برنامۀ راهبردي بر توسعه سرمایه

 .شده است اي زا در بخش کشاورزي تأکید ویژه اشتغال

در بند پـنجم   :توسعه شهري در برابر توسعه روستایی

هاي کلی به توسـعه روسـتاها اشـاره     از فصل اقتصادي سیاست

اهتمام به توسعه و عمران روستاها و توجه ویـژه بـه   : شده است

 توسـعه،  سوم برنامه کلی هاي سیاست( وضع معیشت روستائیان

و در فصل نهم قانون برنامه نیز براي تحقق این امور  )4: 1379

موضوع در حول توسعه امور زیربنایی در روسـتاها و افـزایش    7

نظـر گرفتـه    گذاري در روستاها و توسعه این منـاطق در  سرمایه

تـوان اذعـان داشـت کـه برنامـه       با این اوصاف مـی  .شده است

امـا ایـن   . توسعه روستایی را بر توسعه شهري مقدم داشته است

اي را روشـن   مورد از مواردي است که ناسـازگاري درون برنامـه  

 .سازد می

هـاي   هاي سرمایه بر در برابـر تکنولـوژي   تکنولوژي

هاي کلـی برنامـه    سیاستدر بند ششم فصل اقتصادي  :کاربر

ــا ایجــاد  : آمــده اســت ــۀ اشــتغال بیشــتر ب فــراهم آوردن زمین

ــزه ــت و تشــویق ســرمایه  انگی ــاي مناســب، حمای ــذاري و  ه گ

زا در جهـت کـاهش    هـاي اشـتغال   کارآفرینی و توسعه فعالیـت 

عالوه . )5: 1379 توسعه، سوم برنامه کلی هاي سیاست( بیکاري

بر این، برنامه عملیاتی نیز در فصل ششم، براي اجرایـی کـردن   

 قـانون ( همۀ ابعاد این راهبرد، برنامه عملیاتی لحاظ کرده اسـت 

 جمهـوري  فرهنگـی  و اجتمـاعی  اقتصـادي،  توسعه سوم برنامه

ــالمی ــران، اس ــن. )15: 1379 ای ــی از ای ــاب   رو م ــوان انتخ ت

ایـن برنامـه    راهبـردي هاي کـاربر را دیگـر انتخـاب     تکنولوژي

 .دانست

هـاي کلـی و    در فصـل نهـم سیاسـت    :دولت در برابر بازار

همچنین در فصل سوم قانون برنامه، این موضـوع بحـث شـده    

به منظور ارتقاء ": دارد که الم میماده نهم قانون برنامه اع. است
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وري منابع مادي و انسانی کشور و کارآمد  کارآیی و افزایش بهره

 توانمنـدي  توسـعه  وگـذاري   کردن دولـت در عرصـه سیاسـت   

 واگذاري قابل هاي شرکت سهام تعاونی، و خصوصی هاي بخش

 بخـش  در آنهـا  فعالیـت  ادامـۀ  که هایی شرکت در دولتی بخش

ـ  مقررات طبق است، غیرضروري دولتی ن قـانون بـا اولویـت    ای

 خصوصـی  وهاي تعـاونی   ایثارگران در شرایط مساوي، به بخش

 توسـعه،  چهـارم  برنامـه  کلی هاي سیاست( "شد خواهد فروخته

عالوه بر این در فصـل چهـارم برنامـه، بـه رقـابتی      . )4: 1379

کردن فضاي اقتصادي و رفع انحصارات غیرضرور، تأکید داشته 

 فرهنگـی  و اجتماعی اقتصادي، توسعه سوم برنامه قانون( است

، شـواهد در مجمـوع ایـن   . )12: 1379 ایران، اسالمی جمهوري

برنامه در این باره به نفع بازار  راهبرديدهد که موضع  نشان می

 .است

ایـن عنـوان    :المللی در برابر اسـتقالل ملـی   ادغام بین

سازد؛ چـرا کـه ایـن     رویکرد عمومی برنامه سوم را مشخص می

برنامه عالوه بر اصالح متغیرهاي کـالن اقتصـادي بـه دنبـال     

تصاد ایران در بازارهاي فراهم آوردن زمینه براي حضور فعال اق

هـاي مهـم ایـن برنامـه بـراي       از جمله سیاسـت . المللی بود بین

 -اصــالح نظــام ارزي : تحقــق ایــن مســئله، عبــارت بودنــد از

تصـویب قـانون جدیـد تشـویق صـادرات و       –آزادسازي مـالی  

آزاد سازي تجارت خـارجی و   -گذاري خارجی حمایت از سرمایه

 توسـعه  سـوم  برنامـه  قـانون (لغو مقررات پیمـان سـپاري ارزي   

: 1379 ایـران،  اسالمی جمهوري فرهنگی و اجتماعی اقتصادي،

گـرا طراحـی    بدین ترتیب برنامه سوم با یک نگرش بـرون . )60

 .شد

 :بندي برنامه به لحاظ مکتب توسعه برنامه جمع

فصـل  (اي  تأکیدات برنامه بر امـوري همچـون انضـباط بودجـه    

، )فصل نهـم (، نظام ارز )فصل هفتم(اصالح نظام مالیاتی ) هفتم

گـذاري مسـتقیم خـارجی در     جاري، تسهیل سرمایهآزادسازي ت

بندي و خصوصـیاتی کـه    خصوصی سازي به لحاظ دسته کشور،

براي امواج توسعه عنوان شد این برنامه را به اجماع واشـنگتنی  

  .کند نزدیک می
 

 نظریات اساسی اقتصادي -4-3-2

در این بخش دو حوزه از نظریـاتی کـه برنامـه در حـول     : رشد

نظریه  -1: دهیم موضوع رشد پذیرفته است مورد بحث قرار می

تـوان   رشدي که با تأکید بر انباشت سرمایه یا انباشت دانش می

اي که برنامه براي ارتباط میان  راجع به آن قضاوت کرد و نظریه

بدان معتقد  –رنامه به عنوان رویکرد عمومی ب –رشد و تجارت 

درباره تأکید اصلی برنامه بـه عنصـر کلیـدي رشـد بایـد      . است

تـرین عامـل رشـد     اذعان کرد که برنامه علم و دانش را کلیدي

داند چرا که در برنامه راهبردي با اینکه در چهار مورد درباره  نمی

سرمایه و امنیت سرمایه تأکید شده در فصل اقتصادي از تأکیـد  

در برنامـه  . نولوژي سخنی بـه میـان نیامـده اسـت    بر علم و تک

عملیاتی نیز هر چند در فصل توسعۀ علم و فناوري به افـزایش  

هاي تحقیق و توسعه و سهم آنها در تولید ناخالص داخلی  هزینه

توان انباشت دانش را کلید رشد از نظر برنامه  اشاره شده اما نمی

ه همچــون مبنـاي برنامـه سـوم توسـع      تـوان  لـذا مـی  . دانسـت 

 .زا دانست هاي دیگر را الگوهاي رشد برون برنامه

یک تصـور عمـومی نـاظر بـه      اما در ارتباط رشد و تجارت،

ارتباط رشد و تجارت وجود دارد که این دو را ضـرورتاً و مطلقـاً   

داراي رابطه مثبت دانسـته و رشـد را در گـرو رونـق ارتباطـات      

تجــارت منتفــع  پندارنــد و هــر دو کشــور را از المللــی مــی بــین

اما وقتی ایـن  . )24-40: 2010، 1کروگمن و آبستفلد( شمارند می

دو مقوله به صورت علمی مورد مداقه قـرار گیـرد چنـین حکـم     

در مدل سنتی رشد مثـل هـارود   . دتوان صادر کر مطلقی را نمی

دومار که عنصر انباشت سرمایه نقش کلیدي را دارد تجارت بـه  

: 1393میرباقري هیـر و همکـاران،   ( کند رشد اقتصاد کمک می

هاي نئوکالسیک رشد مثل مدل سـولو، تجـارت    در مدل. )105

کند ولی پـس از گذشـت    در ابتدا یک جهشی در رشد ایجاد می

شتر سرمایه نـرخ بـازدهی آن، نزولـی شـده و     زمان و انباشت بی

گـردد و   رشد به حالت قبل از تجارت و گشایش تجاري، باز مـی 

زاي جدید که دانش عنصر کلیدي رشد است  هاي درون در مدل

تجارت بسته به اینکه کاالي صـادراتی دانـش بنیـان باشـد یـا      

نباشد براي هر یک از طرفین تجـارت آثـار مختلفـی بـر رشـد      

واردات کاالهاي دانش بنیان به نفع کشور وارد کننده . گذارد می

، 2لـوپز ( رشد کشور صـادر کننـده خواهـد بـود     فرایندو به ضرر 

صـادرات   راهبـرد این برنامه بـه دلیـل اتخـاذ     .)19-17: 2005

  .محور تأثیر مثبت تجارت بر رشد را پذیرفته است

هـاي کلـی ایـن     به دلیل اینکه در سیاسـت  :الگوي رفع فقر

برنامه رفع فقر مورد توجه قرار گرفته و در برنامه عملیـاتی نیـز   

در فصل پنجم اشاره شده است مناسب است که فقر و رفع فقـر  

                                                   
1. Krugman & Obstfeld (2010) 
2. Lopez (2005) 
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رنامه پنجم مورد بحث قرار گیرد که برنامه راه حل رفع از نگاه ب

هـاي فقرزدایـی را    دانسته و بر اساس آن سیاسـت  فقر را چه می

هـاي فقرزدایـی چنـد     اساسـا در سیاسـت   .پیشنهاد کرده اسـت 

. گـردد  رویکرد وجود دارد که تفاوت، به تعریف آنها از فقر باز می

در این رویکرد . هاي اجتماعی است رویکرد اول رویکرد حمایت

رفع فقر با ابزارهاي انتقالی از سوي دولت یـا مؤسسـات خیریـۀ    

ها منابع مـورد   گیرد تا بتواند با این حمایت خصوصی صورت می

دومین رویکرد، رویکرد . نیاز قشر فقیر را در اختیار آنها قرار دهد

در ایـن رویکـرد رفـع فقـر ایـن      : باشد رشد به نفع قشر فقیر می

اي سامان دهی کنیم که درصد مشارکت  را بگونه است که رشد

در ایـن رویکـرد   . افراد فقیر، در تولید ناخالص ملی افزایش یابد

تولیـد افـزایش    فراینـد هاي مشارکت افراد فقیر را در  باید زمینه

یک پدیدة  -رویکرد توسعه انسانی  -فقر در سومین رویکرد .داد

معناي افزایش تـوان  رود و فقرزدایی به  چند وجهی به شمار می

شـود   فقر، زمانی ایجاد مـی . عملکرد و مشارکت در جامعه است

بـه عبـارت   . که توانایی مشارکت در جامعه از فـرد سـلب شـود   

آموزش، سـالمت، امنیـت    تر زمانی که فرد کمبود درآمد، روشن

نداشته باشد و از حقوق اجتماعی نظیر حق آزادي بیان محـروم  

و براي رفع فقر باید این کمبـود را   گردد باشد فقیر محسوب می

 )25-34: 1،2013مؤسسه تحقیقات جهان اسالم( از جامعه زدود

ها و پرداختن  با کنار هم قرار دادن نظام تأمین اجتماعی و یارانه

توان رویکرد برنامه را در ایـن   به موضوع رفع فقر در زیر آن می

تأکید ویژه برنامـه بـر بیمـه و نهادهـایی مثـل      . حوزه حدس زد

کمیته امداد نشانه اي بر پذیرش رویکرد حمـایتی برنامـه سـوم    

  .شود توسعه محسوب می

  

  برنامه چهارم توسعه -4-4

هاي کلی برنامه و  در بخش اقتصادي سیاست :رشد یا توزیع

همچنین متن برنامه در حوزة اقتصادي به توزیع به مثابه امـري  

بیش از نیمی از مواد قانونی . مستقل از رشد پرداخته نشده است

 قـانون ( برنامه به موضوع بستر سـازي بـراي رشـد تعلـق دارد    

و سـایر   )1384 ایـران،  اسـالمی  جمهوري توسعه چهارم برنامه

. ها هم به نحوي به موضوع رشد در اقتصاد مرتبط هستند بخش

رقابت، توسـعه دانـایی محـور و همچنـین تعـامالت اقتصـادي       

لـذا بایـد   . شـوند  خارجی، مباحثی جداي از رشد محسـوب نمـی  

                                                   
1. COMCEC (2013) 

 راهبرديد بر رشد را به عنوان موضع اذعان کرد که برنامه تأکی

  .خود اتخاذ کرده است

ــاورزي   ــعه کش ــر توس ــنعتی در براب ــعه ص در  :توس

هاي کلی این برنامه بر تأمین امنیـت غـذایی کشـور و     سیاست

خودکفایی در محصوالت اساسی کشاورزي تأکید شـده اسـت و   

براي رسیدن به این هدف ساز و کارهاي خوبی هم لحاظ شـده  

اي  مه براي توسعه و ارتقاء صنعت و معدن، برنامـۀ ویـژه  اما برنا

 قـانون (قـانون آمـده اسـت     21طراحی کرده است که در مـادة  

  .)12: 1384 ایران، اسالمی جمهوري توسعه چهارم برنامه

هاي  دارد، لحاظ کردن جنبه طور که این ماده بیان می همان

براي توسعۀ صنعت توسط طراحان برنامه از تأکید آنـان  مختلف 

البته الزم بـه ذکـر اسـت کـه     . دارد بر بخش صنعت پرده برمی

  .صنعت دانش بنیان و تجاري براي برنامه اولویت داشته است

ــتایی   ــعه روس ــر توس ــهري در براب ــعه ش در  :توس

هاي کلی برنامه صراحتاً توسعۀ روستاها به عنوان یکـی   سیاست

در زیر مـادة  . هاي توسعه اقتصادي معرفی شده است ستاز سیا

هاي توسعه و عمران روسـتایی لحـاظ    قانون برنامه، سیاست 19

رو باید توسعه روستایی را بـه عنـوان انتخـاب     از این. شده است

برنامه عنوان کرد؛ ولـی بایـد توجـه داشـت کـه ایـن        راهبردي

محسـوب  هـاي رشـد    انتخاب برنامه، یک ناسازگاري با سیاست

 .شود مگر اینکه زیر مقوله توزیع تعریف شده باشد می

هـاي   هاي سرمایه بر در برابـر تکنولـوژي   تکنولوژي

اي برخـوردار   وري در برنامۀ چهارم از اهمیت ویـژه  بهره :کاربر

به عنـوان نمونـه در   . شده و جایگاه منحصر به فردي را داراست

و   ملـی   اجرایی  هاي دستگاه  تمام": قانون برنامه آمده که 5ماده 

 ، و ویـژه   ، اسـتانی  ، بخشـی  اسناد ملـی   مکلفند در تدوین  استانی

را   تولید در رشد تولید مربوطـه   عوامل  کل  وري ارتقاء بهره  سهم

آنهـا را    تحقـق   بـراي   الزم  کارهـاي  و راه  و الزامات  کرده  تعیین

اقتصـاد    یـک   محـور بـه   نهاده اقتصاد   کشور از یک  تحول  براي

نماینــد   زیــر مشــخص  محورهــاي  بــه  باتوجــه ،ورمحــور بهــره

  در رشـد تولیـد ناخـالص     عوامل  کل  وري بهره  سهم  که طوري به

که در مـتن فـوق    گونه همان". برسد 3/31%  به  حداقل  داخلی

اشاره شده برنامه، در صـدد تحـول اقتصـاد ایـران بـه اقتصـاد       

بـر او را بـدین هـدف     سـرمایه  تکنولوژيلذا . است محور ور بهره

 جمهـوري  توسـعه  چهارم برنامه قانون( تر خواهد ساخت نزدیک

 .)4: 1384 ایران، اسالمی
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هاي کلی برنامـه مشـارکت    در سیاست :دولت در برابر بازار

هـاي اقتصـادي کشـور بـا لحـاظ کـردن        عامه مردم در فعالیت

هاي کلی برنامه عنوان شـده اسـت و    ایطی، یکی از سیاستشر

قانون برنامه، این چنین عنوان شـده اسـت    6همچنین در مادة 

  بخش و توانمندسازي   سازي خصوصی  برنامۀ  منظور تداوم  بهکه 

 از" :شـود  مـی   داده  اجـازه   دولـت   به ،کشور  در توسعۀ  غیردولتی

  واگـذاري  ، زدایـی  مقـررات  از  اعـم  پـذیر،  امکان  هاي روش  همه

 و)  مـدیریت   پیمـان  و  عمـومی   پیمانکاري ، اجاره نظیر(  مدیریت

از   بخشـی  یـا   تمام  فروش ، تملیک  شرط  به  اجاره نظیر(  مالکیت

و   ، انحـالل  منظـور واگـذاري   بـه   تجزیـه )  اموال  ، واگذاري سهام

قـانون برنامـه چهـارم توسـعه     ( "شـود   ها استفاده شرکت  ادغام

 .)6: 1384 ،رانیا یاسالم يجمهور

بـه   44هاي کلی اصل  عالوه بر این، در طی برنامه سیاست

مـد  آ همراه اصالح موادي از برنامۀ چهارم به صورت قـانون در 

سـازي در اقتصـاد    هـا و خصوصـی   که نقطۀ عطفی در واگذاري

لذا برنامه به دنبال حاکمیت بازار و بخش . آید شمار می ایران به

 .خصوصی در اقتصاد است

یـک فصـل از    :المللی در برابر استقالل ملـی  ادغام بین

. بخش اقتصادي به تعامل فعال با اقتصاد جهانی اختصاص دارد

را  توسعه داشـت و آن  فرایندگرا به  این برنامه یک رویکرد برون

 .پنداشت زمینه ساز رشد و توسعه کشور می

  :اي برنامه بندي مکتب توسعه جمع

با توجه به اینکه احکام مهم برنامه براي تحقق اهـداف فصـول   

تأسیس صندوق ذخیره ارزي، انضـباط  : اقتصادي خود عبارتند از

اي، تخصـیص کارآمـد منـابع تـأمین اجتمــاعی      مـالی و بودجـه  

وري، تـداوم   ارتقاي بهره ،هاي اجرایی ها، نوسازي دستگاه ویارانه

خصوصی سازي، تقویت بـازار سـرمایه، مـالی و پـولی، توسـعه      

هـاي خـارجی،    گـذاري  بخش صنعت و معدن، توجه به سـرمایه 

تعامل فعال با اقتصاد جهانی و تـداوم یکسـان سـازي نـرخ ارز،     

م به چارچوب توان گفت برنامه چهارم نیز به مانند برنامه سو می

  .اجماع واشنگتنی قرابت بیشتري دارد

  

  نظریات اساسی اقتصادي -4-4-1

برنامه در فصل اول خود به تسهیل رونـد رشـد اقتصـاد     :رشد

پرداختن به موضوعاتی همچون چگونگی هزینـه  . پرداخته است

وري در  افزایش بهره ،هاي دولتی کرد درآمدهاي نفتی و شرکت

به معناي احصاء این موضوعات در زمره  ...استخراج از معادن و 

اما در آخرین فصل اقتصادي برنامـه  . موانع رشد اقتصادي است

این فصل اشـاره شـده   در  .به توسعۀ دانایی محور پرداخته است

  عوامـل   ترین اصلی  عنوان ، به و مهارت  و فناوري  دانشاست که 

ایـن   زیـر و  درو به شمار می  در اقتصاد نوین  افزوده  ایجاد ارزش

سـازي بـراي ایجـاد دانـش و      زمینـه فصل دولت را موظف بـه  

 برنامـه  قانون( نماید میبنیان  هاي دانش فناوري و توسعه شرکت

لذا بـا ایـن   . )30: 1384 ایران، اسالمی جمهوري هتوسع چهارم

توان نظریۀ رشد برنامه را با توجه به محوري دانستن  اوصاف می

  .دانست زا دروندانش و تکنولوژي نظریه رشدي 

هاي تجارت معموالً به سـه   در نظریه :نظریه تجارت برنامه

نظریـه بـر مزیـت نسـبی بـا تعریـف         دو: شـود  نظریه اشاره می

اوت از آن تأکید دارند و نظریۀ سوم نه بر مزیت نسبی بلکـه  متف

  .کند بر مزیت رقابتی تأکید می

در این نظریه هر اقتصادي : نظریه سنتی تجارت ریکاردویی -1

پـردازد کـه مزیـت نسـبی      به متمرکز شدن در تولید کاالیی می

داشته باشد و هر اقتصادي کـه بـراي تولیـد کـاالیی دسـتمزد      

 . د آن بپردازد در آن کاال مزیت داردکمتري براي تولی

در این نظریه نیز مزیت نسبی معیـار  : نظریه هکچر اوهلین -2

گیـرد ولـی اقتصـاد در کـاالیی      انتخاب کاالي تجاري قرار مـی 

 عوامل تولید آن در اقتصـاد وفـور داشـته باشـند    مزیت دارد که 

 .)80-98: 2010کروگمن و آبستفلد، (

در ایـن نگـرش   . نظریه سوم نظریـه مزیـت رقـابتی اسـت     -3

شـوند کـه بتواننـد در     اقتصادها در تولید کـاالیی متمرکـز مـی   

کـاالیی مزیـت   اگـر کشـوري در   . بازارهاي جهانی رقابت کنند

آن کـاال توسـط کشـورهاي دیگـر      نسبی داشته باشد ولی بازار

قبضه شده باشد نظریه مزیت رقابتی تخصص بر تولید این کاال 

 .کند را توصیه نمی

برنامه در فصل تعـامالت فعـال بـا اقتصـاد جهـانی بـر       در 

المللـی   افزایش توان رقابتی محصوالت کشور در بازارهاي بـین 

توان نظریه تجـارت برنامـه را    بدین ترتیب می. اشاره شده است

  .نظریه سوم دانست
  

  برنامه پنجم توسعه -4-5

انـداز، بـه شـمار     برنامه پنجم توسعه دومین برنامـۀ سـند چشـم   

انـداز   رود که همچون دو برنامۀ قبلی، عالوه بـر سـند چشـم    می

هـاي کلـی برنامـه طراحـی و تـدوین       باید در چارچوب سیاست
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هـاي کلـی ایـن برنامـه، عـالوه بـر تعیـین         ستالبته سیا. گردد

ها اهداف کیفی و در بعضی موارد اهداف کمی برنامه را  سیاست

قانون این برنامه با تأکیـد بـر اهمیـت    . هم مشخص کرده است

شود و در ادامه نیـز   رونق فضاي کسب و کار در اقتصاد آغاز می

ز به موضوعات مختلف اقتصادي چون اشتغال، پول و بانک و ار

  .پردازد می... و

  

  برنامه راهبرديهاي  انتخاب -4-5-1

هاي کلی برنامه از دو  فصل اقتصادي سیاست :رشد یا توزیع

بخش اول به رشد اقتصـادي و مسـائل   . گردد بخش تشکیل می

پردازد و بخش دوم به مسائل مربوط به عدالت  مربوط به آن می

البته در راهکارهـاي تحقـق عـدالت اجتمـاعی آمـده      . اجتماعی

هاي مربوط به رشد اقتصـادي برپایـه    تنظیم همه فعالیت: است

: 1389 توسـعه،  پنجم برنامه کلی هاي سیاست( ت اجتماعیعدال

ه در گفتمان توزیع بـه همـراه رشـد    بر این اساس این برنام. )3

 .گیرد جاي می

هاي  سیاست :توسعه صنعتی در برابر توسعه کشاورزي

کلی و همچنین خود برنامۀ عملیاتی بر صنعتی شدن کشاورزي 

هـاي کلـی زیـر بحـث      در سیاست. و توسعه صنعت تأکید دارند

ــه ارتقــاء درآمــد روســتاییان از راه توســعه   عــدالت اجتمــاعی ب

در برنامـه عملیـاتی نیـز    . نعتی اشـاره شـده اسـت   کشاورزي ص

ــه  ــدن زمین ــوان توســعه صــنعت و مع ــراي  زیرعن ــاي الزم ب ه

گذاري در حوزة صنعت و توسعه این بخش لحـاظ شـده    سرمایه

 .است

برنامه به هـر   :توسعه شهري در برابر توسعه روستایی

طور که زیـر انتخـاب    همان. دو موضوع شهر و روستا توجه دارد

بحـث عـدالت    زیـر گذشته بیان شد توسعه روسـتایی   راهبردي

به عبارت روشـنتر توجـه   . اجتماعی مورد توجه قرار گرفته است

به توسعه روستایی نه به عنوان محور رشـد و توسـعه بلکـه بـه     

 .اي و توزیعی بدان توجه شده است جهت توازن منظقه

هـاي   هاي سرمایه بر در برابـر تکنولـوژي   تکنولوژي

هـاي کلـی ایـن برنامـه      ه اهـدافی کـه سیاسـت   از جمل :کاربر

برنامه نرخ بیکاري . صورت کمی مشخص کرده، اشتغال است به

 زیرهمچنین برنامه . درصد را تا پایان برنامه لحاظ کرده است 7

هـاي بـزرگ، متوسـط و     عنوان اشتغال عالوه بر اینکه به بنگاه

گسترش کسب و کار خـانگی  : کند کوچک توجه دارد، اشاره می

زاي بخش خصوصـی و   هاي اشتغال و مشاغل از راه دور و طرح

تعاونی به ویژه در مناطق با نرخ بیکاري بـاالتر از متوسـط نـرخ    

 اسـالمی  جمهوري نجمپ ساله پنج برنامه قانون(بیکاري کشور 

این شواهد بیـانگر ایـن موضـوع اسـت کـه      . )22: 1389 ایران،

هـاي کـاربر    برنامه به مبحث اشتغال و به تبع آن، به تکنولوژي

 .توجه بیشتري دارد

هاي کلی برنامه جهـت تحقـق    سیاست :دولت در برابر بازار

قانون اساسی دولت را موظف به انجام امور زیر کـرده   44اصل 

  :تاس

سـازي بـراي    زمینـه  –حمایت از شکل گیري بازارهاي رقـابتی  

 توسـعه،  پـنجم  برنامه کلی هاي تسیاس(اعمال حاکمیت دولت 

دهد که دولت هرچند به مانند  این موارد نشان می )5-4: 1389

کند اما نهاد بـازار   هاي قبل بر خصوصی سازي تأکید نمی برنامه

  .کند خود اختیار می راهبرديرا به عنوان دیگر موضع 

این برنامـه نیـز   : المللی در برابر استقالل ملی ادغام بین

هاي گذشته بر خود کفایی در کاالهـاي اساسـی    مانند برنامهبه 

ها تجـارت را بـر اسـاس     کشاورزي تأکید کرده و در سایر بخش

عالوه بر این تأکید برنامه بـر ایفـاي   . پذیرد منطق اقتصادي می

 .نقش مناطق آزاد در توسعه کشور شایان توجه است

  :بندي مکتب توسعه برنامه جمع

ین هر کدام به نحوي اخراج دولت از حـوزة  هاي پیش از ا برنامه

هـاي گذشـته راهکـار ایـن      در برنامه. کردند اقتصاد را دنبال می

گونـه کـه    امـا همـان  . شـد  سازي پنداشته می موضوع خصوصی

دهد توفیق چندانی در کاهش سهم دولت در  ها نشان می ارزیابی

به همین خاطر برنامۀ پنجم راهکار دیگري . اقتصاد حاصل نشد

کنـد و آن   ا براي ورود بخش خصوصی به اقتصاد پیشنهاد مـی ر

هـاي   بهبود و رونق فضاي کسب و کار است که هم در سیاست

کلی برنامه و هم در متن قـانون بـه عنـوان اولـین موضـوع در      

مفهـوم بهبـود   . فصل اقتصادي برنامه، بدان اشـاره شـده اسـت   

مربوط  هایی نظیر قوانین فضاي کسب و کار با تأکید بر شاخص

رومـر،  (گیـرد   به کسب و کار در فضاي نهـاد گرایـی قـرار مـی    

چرا که به دنبال بهبود بخشیدن قوانین بـازي بـه    )162: 2012

رصـۀ اقتصـاد   نفع بخـش خصوصـی و ورود ایـن بخـش بـه ع     

از سویی دیگر تأکیـد ویـژة    .)102-112: 1991نورث، ( باشد می

رنامه به نحوة مصرف درآمدهاي نفتی و استقالل بودجه جاري ب

برنامه و همچنین تأکید برنامـه   117از درآمدهاي نفتی در مادة 
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بر اصالح درآمد دولت از طریق کنتـرل حجـم دولـت، افـزایش     

ها وعالوه بر آن، اجراي کامل مالیات بر ارزش افزوده که  مالیات

شده است و در یک کالم مطرح  117در بندهاي الف تا ج ماده 

تأکید بر اصالح دولت رانتی این برنامـه را بـه پـارادایم چهـارم     

  .کند مکاتب توسعه نزدیک می

 

  نظریات اساسی اقتصادي -4-5-2

رغم اینکه در برنامۀ گذشـته، یـک    علی :نظریه رشد برنامه

انتقال در الگوي رشد را شاهد بودیم در این برنامه با تأکیـد بـر   

. زا را داریم هاي رشد برون ایه یک بازگشت به مدلانباشت سرم

درصدي چنـین   8هاي کلی یکی از راهکارهاي رشد  در سیاست

گـذارى از طریـق کـاهش شـکاف      توسعه سرمایه": عنوان شده

انداز به تولید ناخالص  گذارى با حفظ نسبت پس انداز سرمایه پس

ى هـا  درصد و جذب منابع و سرمایه 40داخلى حداقل در سطح 

ایـن   )4: 1389 ،برنامه پنجم توسعه یکل يها یاستس( "خارجی

در حالی است که در امر رشد اقتصادي به نقش دانش و فناوري 

  .اي نشده است هیچ اشاره

هاي پیشین اشاره کردیم که همگی  در برنامه :نظریه عدالت

بــه برابــري در عــدالت تــوزیعی پایبنــد بــوده و بــر اســاس آن 

کردند اما ایـن برنامـه بـا     هاي بسط عدالت را مبتنی می سیاست

شایسته است در . ا در این حوزه، اختالف نظر دارده دیگر برنامه

اي داشـته   وار اشاره هاي عدالت توزیعی، فهرست اینجا به نظریه

. باشیم تا مبناي نظري این برنامه در حوزه عدالت مشخص شود

  :هاي عدالت توزیعی عبارتند از نظریه ترین مهم

اد نظریه برابري که قائل به توزیع مساوي کاالهـا بـین افـر    -1

نظریه انصاف  -3نظریه استحقاق و شایستگی  -2. جامعه است

 -5نظریـه حـق تـاریخی نوزیـک      -4که توسط رالز مطرح شد 

: 1390 ،یـزدي  ییطباطباو  يخلعتبر(  نه کردن رفاهیشینظریه ب

50-20(. 

هاي کلی برنامه در حوزه عدالت دولت را موظف  در سیاست

 سـازد  درآمـدي مـی   هاي غیرموجـه  به کوشش در رفع نابرابري

همچنـین در  . )3: 1389 ،برنامه پنجم توسعه یکل يها استیس(

ها ایـن احتمـال    هاي دیگر تأکید بر هدفمندسازي یارانه سیاست

تـر شـده    که برنامه به نظریه استحقاق در حوزه عدالت نزدیـک 

  .کند است را تقویت می

  

  پس از انقالب هاي توسعه مقایسه برنامه .5

 ها برنامه راهبرديهاي  انتخاب همقایس -5-1

شـده  رویکـرد عنـوان    3راجع به این انتخاب : رشد یا توزیع

توزیـع و  . 3اول توزیع بعد رشد . 2اول رشد و بعد توزیع . 1: بود

برنامۀ اول و چهارم . رشد با هم و یکپارچه کردن این دو مفهوم

در این انتخاب، رویکرد اول را پذیرفته است برنامه دوم رویکرد 

هاي سوم و پنجم رویکرد سوم را در حـوزه رشـد و    دوم و برنامه

  .اند دهتوزیع، مبنا قرار دا

هـاي اول تـا    برنامه :توسعه کشاورزي یا توسعه صنعتی

هـاي اقتصـاد بـه بخـش کشـاورزي       سوم محوریت را در بخش

هاي چهارم و پنجم محوریت را بـه بخـش    دهند، ولی برنامه می

  .دهد صنعت اختصاص می

ها به غیر  همه برنامه :توسعه شهري یا توسعه روستایی

توســعه روســتاها اهتمــام از برنامــه پــنجم توســعه نســبت بــه 

  .اند تري در مقایسه با شهرها داشته جدي

از آنجایی که اشـتغال   :بر هاي کاربر یا سرمایه تکنولوژي

در تاریخ اقتصاد ایران یک معضـل تقریبـاً مشـترك بـه شـمار      

ها به غیـر از برنامـه چهـارم بـر محوریـت       آمده، همه برنامه می

  .اند هاي کاربر تأکید کرده تکنولوژي

ها بال استثناء، بر نهاد بـازار   همۀ برنامه :ولت در برابر بازارد

  .اند و بسترسازي براي خروج دولت از اقتصاد تأکید کرده

هـا   همـۀ برنامـه   :المللی در برابر استقالل ملی ادغام بین

الملل براي توسعه و رشـد اقتصـاد    نسبت به اهمیت تجارت بین

گرایـی در کاالهـاي    بـرون ایران دیدگاه موافق داشته و رویکرد 

ها یک رویکرد عمومی و البتـه بـا شـدت و     غیراساسی در برنامه

هـاي   در برنامه. هاي مختلف بوده است ضعفی متفاوت در برنامه

 1اللملل و رویکـرد صـادرات محـوري    سوم و چهارم تجارت بین

  .ها بوده است تر از سایر برنامه بسیار پررنگ

  :ها نامهمقایسه اشتراکات و تمایزات بر

هـاي   توضیحات فـوق مشـخص اسـت برنامـه    در همانگونه که 

هـاي   توسعه پس از انقالب با اختالفی نه چندان زیاد در انتخاب

هاي اول و سـوم از ایـن جهـت     برنامه. اند تدوین شده راهبردي

هاي چهارم و پنجم نیـز   برنامه. قرابت بیشتري به یکدیگر دارند

امـا بـر   . دارند راهبرديهاي  اببیشترین تفاوت را در حوزه انتخ

                                                   
1. Export Orientation 
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ها در متن نوشتار، به مکتـب توسـعۀ اختیـار     اساس این انتخاب

قابـل   2ها نیـز پرداختـه شـد کـه در جـدول       شده توسط برنامه

 .مشاهده است

هاي توسعه جمهوري  مکاتب توسعه برنامه .2جدول 

 اسالمی

    
عامل محوري در 

  توسعه

 پارادایم اول

  

  اولبرنامه   مکتب رشد خطی

  برنامه دوم  تغییر ساختاري

  پارادایم دوم
  برنامه دوم  توسعه انسانی

    ساختار گرایی

  سوم و چهارم و پنجم  اجماع واشنگتنی  پارادایم سوم

  پارادایم چهارم
پساواشنگتنی 

  )نهادگرایی(
  پنجم

  پارادایم پنجم
  ----   ضد توسعه

  ----   اخالق توسعه

  هاي تحقیق یافته مأخذ

ها زیر مکاتب توسـعه،   البته شایان ذکر است عنوان کردن برنامه

هـاي   سیاسـت   ها با به معناي قرابت و شباهت احکام این برنامه

  .باشد مکاتب توسعه می راهبرديهاي  و انتخاب  پیشنهادي

  

  ها مقایسه نظریات اساسی برنامه - 2- 5

رشـد   زا را بـه عنـوان مـدل    هاي رشـد درون  اي که مدل تنها برنامه

هـا   مـابقی برنامـه   در اختیار کرده است برنامه چهارم توسعه بـوده و 

گذاري قرار گرفته است مدل  همگی مدل رشدي که مبناي سیاست

هـاي   غیر از برنامه چهـارم توسـعه بـاقی برنامـه    . زا است رشد برون

تنهـا برنامـه   . انـد  توسعه نظریه برابري را در عدالت محور قـرار داده 

ارتی به نظریه مزیـت رقـابتی در رویکـرد تجـاري     چهارم توسعه اش

ها مزیت نسـبی محوریـت داشـته     خود داشته است و در سایر برنامه

  .است

  

  گیري بحث و نتیجه .6

هـاي توسـعه در جمهـوري اسـالمی از      تحلیل مبناي نظري برنامه

هاي  ها منتج بدین نتیجه گشت که برنامه حیث مکتب توسعۀ برنامه

هـاي   ور مطلق و بدون استثناء، از همـۀ توصـیه  گاه به ط توسعه هیچ

اند بلکه به طور همزمان به چندین مکتـب   یک مکتب پیروي نکرده

به عنوان مثال، توجه به موضـوع عـدالت و   . اند توسعه گرایش داشته

ها فارغ از مکتب توسـعه   توزیع عادالنه و قشر محروم در همۀ برنامه

که غالب مکاتب مـورد   ر حالیاند د ها، حضور داشته هر یک از برنامه

اشاره به موضوع عدالت به عنوان اهداف و سیاسـت توسـعه اشـاره    

رسـاند کـه نظـام     ایـن موضـوع مـا را بـدین نتیجـه مـی      . اند نکرده

ایـن  . گیري جمهوري اسالمی دچار التقاط نظري بوده است تصمیم

توانـد بـدین دلیـل اتفـاق افتـاده باشـد کـه نهادهـاي          موضوع می

هــا و  هــاي توســعه گــرایش گیــري برنامــه ي در شــکلتأثیرگــذار

هاي متفاوتی دارند و بـه تعبیـري روح یکپـارچگی در نظـام      نگرش

ایـن بخـش نتیجـۀ    . گیري اقتصادي خدشه دار شـده اسـت   تصمیم

د نتیجۀ تحقیقـات گـروه مشـاورین هـاروارد بـه      مؤیتحقیق حاضر، 

: 1392 اسـالمی  شـوراي  مجلـس  هاي پژوهش مرکز( رود شمار می

 – 1337دهـد آسـیبی کـه ایـن گـروه در دوره       و نشان می )2- 10

انـد   گیري اقتصادي ایران شناسـایی کـرده   براي نظام تصمیم 1344

رغم  علی. کنون نیز صادق است براي دورة پس از انقالب اسالمی تا

هـاي توسـعه    تحقیق درباره مبـانی نظـري برنامـه    این وصف، نتایج

هـاي   هـاي توسـعه بـا توجـه بـه انتخـاب       برنامه. شایان توجه است

داري قرابت بیشـتري داشـته و در نظریـات     آنها به سرمایه راهبردي

نیز چه در حوزه رشد و چه در حـوزه عـدالت از نظریـات اقتصـادي     

تـوان عبـارت    مـی  تـر  به عبارت روشن. اند داري تبعیت کرده سرمایه

گیـري   فوق را چنین بـاز تقریـر کـرد کـه الگـویی کـه در تصـمیم       

بایسـت صـورت    اقتصادي جمهـوري اسـالمی بـر اسـاس آن مـی     

را  گرفت با اینکه متأثر از نهاد دین بود ولی به طور کلـی بایـد آن   می

اتخـاذ برخـی   . 1اما نقطه افتراق آنها را باید در . داري دانست سرمایه

مبانی مفـاهیم نظـري برنامـه جسـتجو     . 2 راهبردياي ه از انتخاب

ها بـر تجـارت و تقویـت     ، همۀ برنامهراهبرديهاي  در انتخاب. کرد

هـاي کـاربر تأکیـد     بخش خصوصی و نهاد بازار و اهمیت تکنولوژي

در . ة افتراق آنها در انتخاب اول و ششم و چهارم بود داشتند؛ اما حوز

ارم بر رشد مقدم بر توزیـع، برنامـه   هاي اول و چه انتخاب اول برنامه

هـاي سـوم و پـنجم بـر توزیـع       دوم بر توزیع مقدم بر رشد و برنامه

همراه با رشد، تأکید داشتند که بـه طـور مبسـوط در بخـش اخیـر      

در انتخاب ششم هم محوریت تجـارت  . ها پرداخته شد نگارش بدان

هـاي سـوم    هاي افتراق بود که برنامه ها یکی از دیگر حوزه در برنامه

  و چهارم با تأکید و محـور دانسـتن تجـارت بـراي توسـعه از دیگـر      

در تفاوت در مفاهیم برنامه هـم مشـخص   . شدند ها متمایز می برنامه

هـا   شد که در مفاهیم تجارت و رشد، برنامه چهـارم از دیگـر برنامـه   

هـا   متمایز بود و برنامۀ پنجم هم در مفهوم عـدالت بـا سـایر برنامـه    

  .تتفاوت داش
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