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  چکیده
منوط به موفقیت در مراحل پنجگانه چرخه  سیاستگذاریموفقیت امر  اصوالً

با توجه به اهمیت مقوله برنامه ریزی توسعه  باشد.می عمومی سیاستگذاری
این مقاله بدنبال بررسی ضعف اجماع نخبگان سیاسی در فرایند چرخه 

پاسخ  توسعه بوده است.به عبارت دیگر به دنبالهای برنامه سیاستگذاری
به این سئوال بودیم که ضعف اجماع نخبگان در سطح حاکمیت چگونه بر 

توسعه اول، دوم و سوم در جمهوری اسالمی های برنامه سیاستگذاری
ایران اثر گذاشته است؟ در پاسخ به این موارد این فرضیه برجسته شده 

 هایبرنامه سیاستگذاریاست که ضعف اجماع نخبگان در سطح حاکمیت در 
سبب شکل گیری چرخه  توسعه به دلیل فقربرنامه نویسی راهبردی بلند مدت

توسعه های توسعه گردیده است و تحقق اهداف برنامه سیاستگذاریمعیوب 
را با چالش جدی مواجه کرده است .این مقاله با استفاده از روش توصیفی 

نخبگان تبیینی تالش کرده است نشان دهد تا زمانی که اجماع الزم میان –
یک برنامه راهبردی بلند مدت  حول محور سیاستگذاریدر سطح حاکمیت در 

 سیاستگذاریندهد چرخه معیوب برای توسعه با نظارت کامل در اجرا رخ 
د چراغ توانمی اصالح نمی گردد و درس گرفتن تجارب گذشته در این رابطه

مقاومتی در اقتصاد های راهی باشد برای تحقق سند چشم انداز و برنامه
 آینده.
اجماع  مرجعیت، ،سیاستگذاریچرخه  عمومی، سیاستگذاری :واژهکلید

 توسعه.برنامه  نخبگان،
   25/01/1399 تأیید تاریخ  14/12/1397 دریافت تاریخ

 علمی فصلنامه-مقاله ژپوهشی 
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 مقدمه

را برای ای معماگونههای پرسش توسعهاهمیت مقوله توسعه برای کشورهای در حال 
عمومی ت شی است تا دولت در عمل  سیاستگذاری.علم آورده است اندیشمندان توسعه به وجود
تجربه حل مشک ت عمومی استفاده نماید. علم سیاست را در زمینههای را به تصویر بکشد و یافته

پس از جنگ تحمیلی یت از پیچیدگی مقوله توسعه دارد.در وادی توسعه حکاها متفاوت دولت
توسعه بوده ایم. های توسعه بیشتر احساس گردید و شاهد برنامهای هدر ایران نیاز به تدوین برنامه

نماید فرایند حل مشک ت عمومی از جمله توسعه را در می عمومی ت ش سیاستگذاریعلم 
د دهمی قالب یک چرخه و فرایند مرتبط و پیوسته به یکدیگر مورد بررسی قرار دهد و نشان

اساسی در های یکی از این متغیرچرخه تاثیر بگذارد. د در مراحل اینتوانمی متغیرهای مهمی
 گذاریو تاثیر آن بر مراحل چرخه سیاست توسعه مسئله اجماع نخبگان های بررسی برنامه

 .باشدمی
ادعا کرد که اجماع نظر نخبگان سیاسی در  توانمی بر اساس  مراحل پنجگانه چارلز جونز 

د تاثیر داشته باشد.به توانمی سیاستگذاریخه سطح حاکمیت بر کیفیت بخشی همه مراحل چر
نامد. بر روی می «مرجعیت»که مولر آنرا ها خصوص در ارایه تصاویر بازنمایی شده از واقعیت

یک مسئله عمومی که اتفاق نظر وجود داشته باشد و نخبگان سیاسی حاکم در مورد آن به اجماع 
و هم تصمیم گیری با دقت و  گیردمیمسئله هم به راحتی در دستور کار قرار  رسیده باشند؛

اتخاذ شده نیز کمتر دچار سیاست ی هاسیاستو اجرا و ارزیابی  گیردمیظرافت بیشتری انجام 
 .شودمیزدگی 

توسعه های تبیینی  به بررسی اجماع نخبگان در برنامه -این مقاله با استفاده از روش توصیفی 
پردازد.تا نشان دهد تا زمانی که اجماع نخبگان حاکم حول محور می از جنگ تحمیلی  ایرانپس 

وادی توسعه های یک برنامه راهبردی بلند مدت در سطح ک ن حاکمیت شکل نگیرد چالش
د چراغ راهی باشد در اجرای اسناد باال دستی مانند سند چشم توانمی مرتفع نمی شود.این مسئله

 اول،های اقتصاد مقاومتی در جمهوری اس می ایران. باتوجه به برنامههای ای برنامهانداز و اجر
دوم و سوم توسعه در جمهوری اس می در این مقاله به دنبال پاسخ به این سوال هستیم که ضعف 

دوم و سوم تاثیر گذاشته است و  توسعه اول،های برنامه سیاستگذاریاجماع نخبگان چگونه بر 
کنیم که این ضعف در سطح حاکمیت و فقدان یک برنامه این نکته را برجسته می در پاسخ

توسعه شده و تحقق اهداف  سیاستگذاریراهبردی بلند مدت باعث شکل گیری چرخه معیوب 
 برنامه را با چالش مواجه کرده است.
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 .رهیافت نظری تحقیق1

باشد در این می چارلز جونزای عمومی مدل مرحله سیاستگذارییکی از الگوهای مطرح در 
گیری گردد و پس از تصمیممی سپس وارد دستور کار گیردمی الگو ابتدا مسئله عمومی شکل

بر  این مقالهدر  گیردمی و مشروعیت بخشی به یک راه حل تصمیمات اجرا و مورد ارزیابی قرار
 پردازیم.می دوم و توسعهاول،های این اساس به مقوله اجماع نخبگان در مسئله توسعه در برنامه

 عمومی سیاستگذاریمسئله و مشکل در  1. 1

عمومی را به اهمیت  سیاستگذاریعمومی در همه کشورها نظر تحلیلگر  سیاستگذاریادبیات 
د، دهمی دولت مردان و تصمیم گیران را شکلهای سیاستگذاریمشک ت و مسائلی که اساس  

مشکل به عنوان یک نیاز انسانی، یک محرومیت یا یک در نگاه چارلز جولز  .کندمی جلب
 حل جستجو و برای آن راه شودمی نارضایتی که به وسیله خود شخص یا دیگری تشخیص داده

به اعتقاد ژان پادیولو مشکل وقتی وجود دارد که بازیگران اجتماعی .شودمی گردد تعریفمی
 (72: 1383،و فاصله ببینند. ) وحیدد یا باید باشد شکاف توانمی میان آنچه هست وآنچه

 در مطالعه مشکل عمومی دو مرحله اساسی وجود دارد:
مطالعات جنبه مفهومی و نظری داشته و  با طبیعت : کشف مشکل یا مشکل یابی:در این مرحله،1

 .مشکل مرتبط است

وب از اعمال برای پاسخ به مشکل در چارچای : حل مشکل: این مرحله شامل اجرای مجموعه2
 ( 74: 1383،باشد. بنابراین ت ش برای راه حل و اجرای آن است.) وحیدمی زمانی معین

 ادراک 1. 2

در تحلیل رسد، درک مشکل عمومی است.می نظرآنچه که در رابطه اجماع نخبگان حاکم به 
 . شودمی عمومی شاید اغراق نباشد اگر بگوییم همه چیز با ادراک شروع سیاستگذاری
عمومی هستند،  سیاستگذاریو تصویرهای واقعیت را که زمینه ساز یک ها ازنماییمجموعه ب

رفرانسیل را در فارسی مرجعیت ترجمه شده است. نامد کهمی پیر مولر) رفرانسیل ( آن سیاست
که کارکرد آن قابل فهم ساختن واقع با محدود کردن  کندمی پیر مولر فرایندی معرفتی تعریف

        (.78: 1383 ،است.) وحیدآن های پیچیدگی

 نخبگان سیاسی و مرجعیت 1. 3

گردد که صاحب قدرت و نفوذ می از افراد جامعه اط قای نخبگان سیاسی معمواًل به طبقه
 سیاستگذاریل از بنیان گذاران اولیه گذارند. السومی تاثیر عمومیی هاسیاستوده و در تدوین ب
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 امروزی تصمیمات توسط گروه اندکی) نخبگان( اتخاذمعتقد است که در جوامع  ،عمومی
  .(Lasswell,1956,79) شودمی

 هنجارهای درباره اساسی و ک ن اجماعی و تفاهم دارای بایستیمی االصول علی نخبگان
 اجتماعی سیستم حیات.باشند اجتماعی سیستم و بازی قواعد درباره و دولتی امور اداره بر  حاکم

 بلکه نیست  رقابت و اخت ف عدم معنی به این .است نخبگان اجماع و تفاهم به بسته آن تداوم و
 مفهومیهای ارچوبچ.است آنان اخت فات از بیشتر آنان اشتراک نقاط  این معنی است که به

 و قدرت نزاع شک بدون  .کندمی مشخص عمومی سیاستگذاری در را آنان نخبگان،رهیافت
 .افکندمی سایه مفهومیهای چهارچوب این بر منافع

نخبگان بیشتر باشد که نتوانند با هم ارتباط فکری داشته باشند، امکان های هرچه فاصله جهان
باشد که هرگونه اصطکاکی در بین نخبگان می یابد. در چنین وضعیمی با هم کاهشها تعامل آن

نتیجه منطقی، فقدان .شودمی به بحران سیاسی تبدیل سیاستگذاریمختلف های سیاسی در بخش
: 1386اشتربان,عمومی است ) سیاستگذاریایی در مرجعیت ک ن،تمایل به پراکندگی و جد

86). 
 .ادبیات تحقیق2

ن یا مسئله توسعه در کشورهای در حال توسعه همواره یکی از مهم ترین مسایل بوده است.
در مطالعات  یهیک امربدیو اجرا توسط دولت دارد به  یزیاز به برنامه ریموضوع که توسعه ن

ای توسعهی هاسیاستجه یاست دولتها و درنتیق ازسیدقهای لیتحلل شده است.یک  تبدیآکادم
از  یانگشت شمارهای د تنها دولتیمورد توجه قرار گرفت، که مشخص گرد یاز زمان ،آنها
از خود نشان هایی تیند توسعه موفقیت فرایریقا توانسته اند درمدیا آفریا یآسن،یالت یکایآمر

دولت و حکومت  ن امر ناموفق بوده اند.پس از آن بود کهیاطق در ان منیا یدهند و اکثر دولتها
 رگذار در توسعه شناخته شدند.یتأث یرهایبه عنوان متغ

توسعه گرا و های در قالب دو دسته:دولت توانمی ادبیات این حوزه درباره نقش دولت را
،پیتراوانز و آدریان لفت ویچ به د چارلمرز جانسوننویسندگانی مانن.کردرانتیر تقسیم های دولت

در امر توسعه ها توسعه گرا به عنوان نمونه موفق نقش دولتهای بسط و توسعه نظریه دولت
 پرداختند.

رانتیر مطرح گردید های نفتی و در حال توسعه نظریه دولتهای همچنین در رابطه با دولت
وارد بازار شد در واقع به  1987که در سال « دولت رانتیر »لوسیانی تحت عنوان کتاب بب وی و 

و آثار مرتبط ها رانتیر و تعریف مفهومی واژههای مثابه کتاب مرجع به بررسی ساختاری دولت
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مهدوی یکی از صاحب نظرانی است که برای نخستین بار مفهوم دولت  به آن پرداخته است.
گوید ویژگی متمایز کننده دولت رانتیر این می با ایران به کار برده است ویرانتیر را در ارتباط 

های تولید در اقتصاد داخلی است که در آمدهای نفتی آن ارتباط بسیار ناچیزی با فرایند
، نقش چندانی در درآمدهای نفتی ایفا نمی روی کار سرمایه یا فن آوری داخلییعنی نیدارد.

در کشورهای نفتی را ناشی از تاثیرات ها گان ناکامی و شکست دولتکنند.این دسته از نویسند
جی یوسفی در کتابی با دانند و در ایران نیز افرادی مانند حامیها رانتیریسم بر اقتصاد این کشور

 نفت و توسعه اقتصادی از این منظر به مسئله توسعه در ایران پرداخته اند. ،عنوان دولت
سیاست  ،نتقاداتی جدی وارد شده است.سعید میر ترابی در کتاب نفتنسبت به این نظریه هم ا
که در ه کشورهای رانتیراشاره نموده نسل از نظریه پردازی در زمین دموکراسی به خوبی به دو
همان نظریه دولت رانتیر  و ب ی منابع بوده است اما این نظریات در سیر ،نسل اول نظریات غالب

شوند و با بهره گیری از رویکرد می نظریه پردازی به چالش کشیدهتکاملی خود و در نسل دوم 
نهاد گرایی جدید شرایط اجتماعی و سیاسی هرکشور و نیروهای اجتماعی را قابل توجه دانسته 

 گردد .می و از تعمیم دادن  به همه کشورها پرهیز
ا جهت تبیین وضع علیرضا ازغندی نیز در کتاب درآمدی بر جامعه شناسی ایران  این نظریه ر

نظریه دولت رانتیر برای درک و فهم های داند و ضمن اشاره به قابلیتمی ایران تقلیل گرایانه
، به دولت و نوع رابطه آن با جامعهنویسد: رویکرد صرفاً  اقتصادی می بهتر شرایط دولت در ایران

 دارد . می این نظریه را در  فهم سایر متغیرهای مستقل و عوامل شتاب دهنده باز
توسعه نیز از سوی های در این میان نقش نخبگان سیاسی برای موفقیت و نیل به اهداف برنامه

نویسندگانی همچون سریع القلم در ایران مطرح گردیده است از جمله وی در کتابی با عنوان 
 عق نیت و توسعه یافتگی ایران به مباحث تئوریک آن اشاره گردیده است 

عمومی  نقش دولت در عمل به طور محسوسی برجسته گردیده  سیاستگذاریبا ظهور علم 
علم سیاست برای حل مشک ت عمومی از جمله مسایل توسعه های و ت ش دارد تا از یافته

 عمومی سیاستگذارینقش دولت در توسعه در قالب چرخه  .این مقاله بدنبال بررسیاستفاده نماید
توسعه در  سیاستگذاریتاثیر اجماع نخبگان بر مراحل چرخه باشد و به خصوص به بررسی  می
 پردازد.می توسعه در ایران های مهبرنا
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 پس از جنگ تحمیلی توسعه در ایرانهای .برنامه3

با توجه به اینکه برنامه ریزی توسعه در دوره کوتاه پس از انق ب اس می و همچنین دوره 
سه جنگ تحمیلی عمدتا با توجه به مشک ت و شرایط زمانی مورد توجه قرار نگرفته به بررسی 

 .شودمی توسعه پس از جنگ پرداخته برنامه
 (  1368  -1376دوره سازندگی ) 3. 1

شورای امنیت سازمان ملل از سوی جمهوری ایران در تیرماه  598مه پس از پذیرش قطعنا
برنامه توسعه در کشور فراهم  و پایان جنگ  عراق بر علیه ایران زمینه برای تدوین اولین 1367
، هاشمی رفسنجانی به عنوان اولین رییس جمهور به ریاست زنگری قانون اساسیپس از باشد.

نامه اول توسعه با عنوان برنامه اول پنج ساله توسعه اقتصادی، بر 1368دولت رسید و در شهریور 
 .اجتماعی و فرهنگی به تصویب رسید

 :از دیدگاه برنامه ریزی اقتصادی 67-68ی هاسالاساسی کشور در های ویژگی 

 .عقب ماندگی تاریخی کشور از سیر تحول مدرن جوامع بشری1
 اولیه انق ب و جنگ تحمیلی.مشک ت اقتصادی ناشی از آشفتگی دوران 2

اقتصادی  از نفوذ مستقیم کشورهای  –اصلی سیاسی های .استق ل مبانی تصمیم گیری3
 خارجی

 تصمیم گیری سیاسی به بخش مستقل از روحانیت نوین کشورهای .انحصار نسبی حوزه4

گ بزری هاگروهفرهنگی میان  –شدید و عمیق اجتماعی های و بریدگیها .وجود شکاف5
 کشور

 (.72: 1372 ،.اجبار به زندگی در محیط حساس و پر آشوب خاور میانه)عظیمی6

اجرایی کشور شده بود که های و بخشها این متغیرها باعث مسائل و مشک ت در حوزه
  :برخی از آنها عبارتند از

 و تولید اقتصادی سیاستگذاریفنی  در  –.ضعف شدید مبانی علمی 1
 کاالیی و تخصص در سرمایه گذاری تولیدی ،مالیی ها.ضعف شدید بنیه2

 مختلف اداریهای .ضعف شدید در کارایی و عملکرد دستگاه3

 نرخ رشد قابل توجه جمعیت کشور.4

 جوانی شدید جمعیت کشور.5

 بیکاری آشکار و پنهان.6

 میزان شهرنشینی باال و نامتعادل.7
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 اجراییهای و تصمیم گیری سیاستگذاریتمرکز شدید .8

اجتماعی میان  تصمیم گیران سیاسی از یک سو و بافت  ،اخت فات قابل توجه فرهنگی.9
 تخصصی موجود جامعه از سوی دیگر

 (72:  1372 ،فقر نسبتاً وسیع )عظیمی.10
  ایران:اجتماعی و فرهنگی  ج.ا.نگاهی اجمالی به برنامه اول توسعه اقتصادی  3. 2

 :توسعه اولبرنامه های اهداف و خط مشی

بر مبنای اهداف دفاعی تعیین ها .بازسازی و تجهیز بنیه دفاعی و تامین نیازهای ضروری آن1
 شده
تولیدی و زیربنایی و مراکز جمعیتی خسارت دیده در طول های .بازسازی و نوسازی ظرفیت2

 برنامههای جنگ تحمیلی در چهارچوب اولویت

تعلیم وتربیت،علوم و فنون در جامعه با توجه  .گزارش کمی و ارتقا کیفی فرهنگ عمومی،3
 خاص نسبت به نسل جوان

.ایجاد رشد اقتصادی در جهت افزایش تولید سرانه،اشتغال مولد وکاهش وابستگی اقتصادی 4
 با تاکید بر خودکفایی محصوالت استراتژیک کشاورزی و مهار تورم

 .ت ش در جهت اجرای عدالت اجتماعی اس می5

 ل نیازهای اساسی آحاد مردم.تامین حداق6

.تغییر و اص ح الگوی مصرف در جهت تعیین نیازهای انسان و جامعه در جریان رشد و 7
 تکامل مادی و معنوی با حفظ کرامت انسانی

  .اص ح سازمان و مدیریت اجرایی و قضایی کشور در ابعاد مختلف8

ملی تساوی عمومی در برابر .ت ش در جهت ایجاد امنیت قضایی و تحکیم مبانی نظری و ع9
 مشروع فردی و اجتماعیهای قانون و اجرای عدالت و حمایت از آزادی

نسبی های متناسب با مزیتها .سازمان دهی قضایی و توزیع جغرافیایی جمعیت و فعالیت10
)سازمان برنامه و کندمی هر منطقه به استثنای مواردی که م حظات سیاسی و نظامی ایجاب

 (25: 1383بودجه، 
بود که در مقام عمل آن را از هایی از سوی دیگر برنامه توسعه اول دارای نواقص و کاستی

 داد. می ناموفق تنزلای یک برنامه موفق به سمت برنامه
 عبارتند از : ها برخی از این کاستی

 عدم پیش بینی اص ح ساختاری توزیع کاالیی کشور
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 مصرفتأخیر در تشکیل شورای عالی الگوی 

 عدم پیش بینی الزم برای مقابله با حوادث اجتماعی، سیاسی، ملی و بین المللی

 فقدان تحلیل روشن از موانع اجتماعی و فرهنگی توسعه کشور 

 (.157:  1374 ،فقدان اشاره به وضعیت مطلوب جامعه در ابعاد اجتماعی و فرهنگی )مومنی
 ضعف اجماع نخبگان در برنامه اول توسعه_ 3. 3

اگر برنامه اول توسعه را به عنوان یک سند مکتوب حاصل اجماع و خرد جمعی نخبگان 
درون حاکمیتی قلمداد کنیم در گام اول همکاری و تفاهم نسبی مجلس شورای اس می با دولت 

نماد اجماع نظر و وفاق ک ن دانست  توانمی هاشمی رفسنجانی در قالب تصویب برنامه اول را
هم چنین پیدایش اخت ف نظر بین اخت ف و منازعه بین مجلس و دولت،ایش به دنبال آن پید

ی دولت تصویری از نقض اجماع است.این اخت ف حاکی از نبود اجماع در سطح تیم اقتصاد
حاکمیت از یک سو و فقر برنامه نویسی راهبردی بلندمدت از سوی دیگر بوده است تا همه 

رخه قرار گیرند.در فقدان این مهم سیاست به نحوی شخصی ارکان نظام با نظارت کامل در این چ
ها شاهد تغییرات چشم گیر حتی اذعان به عدم پایبندی به برنامهها شده و با تغییر افراد یا دولت

 هستیم.
 اول  تقسیم بندی از لحاظ چگونگی اجماع نظر در قالب برنامه توسعه   _ 3. 4

 (1368-70) –دوره اول 

ز پایان جنگ تحمیلی آغاز گردیده به شدت تحت تأثیر مسائل ناشی از این دوره که پس ا
های جنگ و پیامدهای آن قرار داشت و جهت گیری اصلی دولت بازسازی جبران عقب افتادگی

 .کشور بود
 این دوره:های ویژگی 

همراهی و وفاق نسبی به همراه اجماع نظر ک ن دولت و مجلس شورای اس می در تصویب 
 اول توسعه.برنامه 
 فزایش نسبی درآمدهای ارزی ناشی از صدور نفتا

 استقراض خارجی 

یدی و افزایش تولید به خالی تولیدی و هدایت منابع به سوی فعالیتهای تولهای وجود ظرفیت
 درصد 7/8

 کنترل قیمت و سهمیه بندی کاالی هاسیاست

 (10: 1376درصد)داودی، پرویزی، 7/15وجود تورم، به طور متوسط 
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 موارد ضعف و نقض اجماع:

ظرفیت سازی فراوان برای برنامه سازی کشور و  1370استقراض خارجی: در نیمه دوم سال 
عمرانی در کنار کاهش قیمت نفت باعث پیدایش تراز منفی در اجرای برنامه های افزایش طرح

ریق اول توسعه کشور گردید و نخبگان تصمیم گیرنده در دولت به نقص اجماع از دو ط
 پرداختند:

 اول: تقاضای  وام از برخی کشورهای اروپایی نظیر آلمان و بانک جهانی 

آلومنیوم مانند طرح توسعه نیشکر خوزستان، بلند پروازانه و غیر منطقیهای دوم: اجرای پروژه
پس از اتمام برنامه اول توسعه نیز به ی هاسالالمهدی بندرعباس و فوالد اسفراین که حتی در 

 (103: 1383ن نرسید )امویی،  پایا
 (1370-72دوره دوم: )

 دوره:  های ویژگی
 انبساط پولی و مالی در قالب حرکت در جهت تک نرخی کردن ارزی هاسیاستاتخاذ -
 آزادسازی واردات و برنامه تعدیل اقتصادی -

 خارجی های فرا رسیدن  سر رسید استقراض-

 تولید  تولیدی و کاهش رشدهای عدم کارایی بخش-

  1372درصد در  9/23، 1371درصد در سال  2/24افزایش نرخ تورم به -
 درصد. 5/25کاهش نرخ تولید به -

 دولتی در عرصه اقتصادهای تداوم حضور فعال دولت و شرکت-

 استمرار خصوصی سازی -

حذف پیمان نامه ارزی و حذف سقف اعتباری که زمینه ساز افزایش نرخ تورم گردید -
 (.11: 1376و پرویزی، )داودی 

 ضعف اجماع در این دوره:

 اخت ف مجلس و دولت و عدم رأی اعتماد به محسن نوربخش -

اخت ف سازمان برنامه و بودجه با بانک مرکزی در رابطه با مدیریت منابع ارزی کشور و -
 حساب ذخیره تعهدات کشور

نجانی و تأسیس ستاد تنظیم کنار گذاشتن سازمان برنامه بودجه در دولت توسط هاشمی رفس-
 (.228: 1383بازار )امویی، 
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 4میزان رشد تولید کاالهای مصرفی  1372براساس برنامه اول توسعه قرار بود در پایان سال 
ولی این دو تغییر کام ً بر عکس اتفاق د.درصد رشد نمایی 24ای درصد باشد و کاالهای سرمایه

درصد رشد نمودند که  4ای درصد و کاالهای سرمایه 24افتاد، به این معنا که کاالهای مصرفی 
اتفاق افتاده است )امویی، ها این موضوع یک از مواردی است که بر خ ف برنامه و پیش بینی

1383: 311.) 
بانک  ماخذ: )د.دهمی شان( را ن1368-1374)ی هاسالصادی در اقتهای نمودار زیر ویژگی

 (ایرانمرکزی ج.ا.

                                                 
ماخذ: قانون برنامه اول ) ها در برنامه اول توسعه جمهوری اس می ایرانمیانگین رشد بخش

 (و نماگرهای اقتصادی بانک مرکزی
 درصد دسترسی به هدف پیش بینی شده عملکرد حذف برنامه بخش

 7/96                  9/5 1/6 کشاورزی

 6/91                 7/8 5/9 نفت

 55/ 2                 3/8 15 صنعت و معدن

 6/139            7/12 1/9 آب،برق و گاز

 35/ 9           2/5 5/14 ساختمان

 4/110         4/7 7/6 خدمات

                                 

 1374 1373 1372 1371 1370 1369 1368 شاخص/سال  

 6/37 5/28 2/34 3/25 6/24 5/22 5/19 رشد نقدینگی

 GDP 3 1/12 2/10 5/5 8/4 6/1 5/4رشد

 9/60 6/39 5/20 71/5 ./50 8/15  16 کاهش  ریال

 4/49 2/35 7/23 17 7/16 9/16 16 رشد قیمتها
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تا پایان  9/8به  67درصد در سال  5/28از در برنامه اول پیش بینی شده بود که نرخ تورم 
درصد کاهش یابد اما در عمل  5/3درصد به  8/23برسد و رشد نقدینگی در این دوره از   1372

 (.45: 1380درصد رشد داشته است )مهدوی،  27تقدینگی طی این دوره 
 :70-77ی هاسالنرخ تورم  در 

 1377 1376 1375 1374 1373 1372 1371 1370 سال

 20 35/17 8/23 4/49 2/35 9/22 4/24 7/20 تورم

 

 سازی  و ضعف اجماع نخبگان سیاسی خصوصی  3.  5

از جمله مواردی که زمینه ساز اخت ف و منازعه در میان نخبگان تصمیم گیرنده درون 
خصوصی سازی اشکال ختلف بوده پدیده خصوصی سازی است.سیاسی مهای حاکمیت و جناح
مانند فروش مستقیم واحدهای تحت مالکیت دولت، مشارکت دادن بخش مختلفی دارد 

 معینی از وظایف دولتیهای از فعالیتهای موسسات یا واگذاری بخشای خصوصی در گوشه
 .(166:  1372)قره باغیان،

نه سازوکارها و یهر چند در اصل خصوصی سازی نظر مثبت و اجماعی  داشتند اما در زم
ه معتقد است یرین رابطه  بشیوجود داشت.در ا یاخت فات یساز یخصوص ییاجراهای روش
برخوردار   یشتریبودند در درون دولت از قدرت ب گرا که صنعت یک به هاشمینزد یران دولتیمد

ت یون اکثریدادند و با فراکس یشکل روشن تر یساز ینه خصوصیبودند و به تعارضات  در زم
 .(85: 1381ه، یریداشتند در تقابل بودند )بش ی ت راست سنتیندگان مجلس که تماینما
 در دوره مذکور: یساز یروش خصوصهای ن اشکالیمهمتر 
  یساز یت اصل برنامه خصوصیعدم شفاف _ 1
  یروشن و منطق یک استراتژیفقدان  -2
  یساز یند خصوصیگسترده در فرا یوجود رانت خواه -3
  یساز یخصوص یاجرا یدر چگونگ یعدم نظارت جد -4
 و کارآمد یمنطق یاتیستم مالیک سیت یعدم حاکم -5
 .(67: 1383)درخشان،  یساز یه گذاران به خصوصیسرما یبرا یعدم فرصت مساو -6
در سطح حاکمیت و در فقدان  یاسین اخت فات در نخبگان سیااست که با توجه به  یعیطب

 سیاستگذاریدر چرخه ،برنامه راهبردی بلندمدت که همگان مکلف به حرکت در مسیرش باشند
ت در مورد یمرجع یریگهم در شکل م.یشومی ید دچار چالش جدیره گردکه قب  به آن اشا
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که باعث ،یابیو اجرا و ارز یریم گی، هم در دستور کار قرار دادن و هم در تصممسله و مشکل
نه یبهج یگردد و  تاثیرات منفی آن نتامی و ناقص یاستگذاریوب سیک چرخه معی یریشکل گ

های موسسه  یساز یج کم رنگ خصوصیبرای همین شاهد نتا.سازدمی آنرا با مشکل مواجه
 هستیم:  1374ران تا آخر سا ل یع ایصنا یتحت پوشش سازمان مل

درصد آنها به بخشش  71حدود  ،رانیع ایصنا یر پوشش سازمان ملیشرکت ز 312از_ 1 
 د.   یواگذار گرد یخصوص
 یاز شرکتها یگریتعداد دبودند، یدیر تولیغ یمیواگذار شده حدود نت شرک 222از  _ 2
درصد به  2/67شرکت در سال  با کاهش  165ران از یع ایصنا یتحت پوشش سازمان مل یدیتول
تحت پوشش های از کل شرکت یدیتولهای د و درصد شرکتیرس 1375شرکت در سال  111
 یبه طور نسب یدیر تولیغهای شتر شرکتیب یانگر واگذاریافت که بیش یدرصد افزا 60به  53
 (11/7/1371 ،رانیروزنامه ا ،ک نگاهیران در یا یع  ملیسازمان صنا) بود.
 یاسالم یجمهور یو فرهنگ یاجتماع ،ی.برنامه دوم توسعه اقتصاد4

 اهداف و خط مشی ها 4.  1

-1378 یهاسال ید که برایب مجلس رسیبه تصو 1373آذرماه  20قانون برنامه دوم در 
 شده بود.   ینیش بیپ 1374

ن مقطع یکشور در ا ید که رشد توسعه اقتصاددهمی برنامه دوم توسعه نشان یتوجه به محتوا
 ( 93: 1375.)سازمان برنامه و بودجه، ده استیگرد یه گذاریپا یش کشاورزبر محور بخ

 ضعف اجماع_ 4. 2

 یازموارد اخت ف یکیجلس و دولت بروز کرد ان مین برنامه دوم اخت فاتی میند تدویدر فرا
ر یمغا هاسیاستاز  یلیمجلس اع م کرد خم مجلس شد،یحه برنامه دوم تقدیال که ین بود زمانیا

د ابتدا برنامه یه داده اند پس بایارا یکلی هاسیاستبه عنوان  یاست که مقام معظم رهبر یبا نظرات
 .(9: 1378،یم کرد)نجفیاست تنظیرا برا اساس آن س

 یابیرا سال ارز 1373نکه مجلس سال یل ایبه دلآغاز گردد  1373دوم قرار بود از برنامه 
و توسعه  یاهداف برنامه دوم بردو محور توسعه کشاورزر آغاز شد.یک سال تأخیبرنامه با د، ینام
ست یدوون و یلیدو مافت،حدود یشدکه تحقق نمی درصد 12باید نرخ تورم ده بود.سم بنا شیتور

دا یحجم دستگاه دولت کاهش پافت.یاز آن تحقق  یمید که تنها نید به وجود آیهزار شغل جد
ن هدف محقق یدر دست دولت عمده ا یه گذاریدرصد سرما85کند که با در دست داشتن 

 .(98: 1380،ی)حرسدنش
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 یخارجهای یدر طول برنامه اول توسعه، بروز بحران بده ییاجراهای سیاستگذاریروند 
 یتیبا وضع 1372ان سالیران را در پای،اقتصاد ات فزاینده نرخ تورمیستقراض و تقواز ا یناش
است که در سال  یکشور حاک یک ن اقتصادهای ن شاخصیمهمترمواجه ساخت. یبحران
ه ثابت یل سرمایدر نرخ رشد تشک یدرصد2/14درصد، کاهش  5/0 یبا نرخ رشد اقتصاد1373

ارز درصدی در نرخ  6/58و افزایش  یدرصد 2/35نرخ تورم ،5/35 یگنیناخالص، رشد نقد
افت یارد کاهش یلیم8/11، واردات به یارزهای تیل محدودیبازار غیر رسمی روبرو بودیم.به دل
اتخاذ شده در برنامه ی هاسیاستنکه یرغم ابهن یبود بنابرا1372که حدود نصف واردات در سال 

دولت ناچار م شده بود،یبرنامه اول توسعه تنظ یاستمرار اص حات اقتصادکرد یدوم توسعه با رو
سال  آغاز برنامه دوم مد  یعنی 1374است خود در سال ین سیرت یت را به عنوان محوریشد تثب

کند دنبال شد. ) سازمان  یلیخ یشده در برنامه دوم به صورت ینیش بینظر قرار دهد و اص حات پ
 بلند مدت و نظارت این خود حاکی از نبود یک برنامه جامع راهبردی (22:  1383برنامه و بودجه،

  .شودمی است که دولت بر اساس نگاه شخصی مجبور به عقب نشینی
 .جمع بندی برنامه اول و دوم توسعه 5

به موراد اجماع  توانمی ،اول و دومهای با دقت در فرآیند طراحی، تدوین و اجرای برنامه
توسعه ملی تأثیر گذاری ک ن و عدم اجماع در نخبگان سیاسی حاکم برخورد که بر فرایند کلی 

بگان توسعه ملی خود نشان از درک ضرورت مسئله توسعه بین نخهای رسیدن به برنامهبوده است.
به هم در حرکت به سوی توسعه اقتصادی، اجتماعی که یک گام مسیاسی حاکم بوده است.

توسعه به عنوان یک ضرورت آغازین بوده است برای های این اجماع روی برنامهآید.می حساب
عمومی، مسئله  سیاستگذاریتوسعه و در اصط ح های حرکت در جهت تدوین و اجرای برنامه

گردید. اما در  سیاستگذاریو مشکل توسعه با توجه به اجماع نخبگان وارد دستور کار چرخه 
چرخه در مرحله تصمیم گیری و اجرای آن متأسفانه نخبگان حاکم دچار اخت فات  روند این

باعث اخت ل و  توسعه ذاریسیاستگشدید و بعضاً منازعات مخرب شدند و این مسئله در چرخه 
بلندپروازانه، خصوصی های اجرای پروژه،در مواردی نظیر :استقراض خارجیناهماهنگی گردید.

هد بروز  اخت فاتی شدید در بین نخبگان حاکم هستیم و حذف مجریان سازی به شکل ناقص شا
توسعه مانند: محسن نوربخش وزیر اقتصاد و دارایی، مسعود روغنی زنجانی های اساسی برنامه

توسعه در دوران های رئیس سازمان برنامه و بودجه و مسعود نیلی از مشاوران و طراحان برنامه
رو با مشکل روبرو کرد و این  سیاستگذاریسئله است و چرخه سازندگی خود حاکی از این م

 توسعه باعث اخت ل و ناهماهنگی گردید.                                سیاستگذاریمسئله در چرخه 
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 توسعه در برنامه اول و دوم: سیاستگذاریموارد ضعف اجماع در چرخه 

 

 برنامه سوم توسعه )دوره اصالحات( 

کشور  انتخابات ریاست جمهوری در ایران در سال محمد خاتمی پیروز شد و در هفتمین
های شعارها که حمایت نیروهای ویژگی یکی از مهم ترینوارد یک فضای جدیدی گردید.

سازندگی و  ،توسعه سیاسی ،از ایشان را موجب شده بود تأکید بر نوسازیای اجتماعی گسترده
 (.163: 1378توسعه اقتصادی بود ) رزاقی،

ن دوره توانست به عنوان گفتمان یدر ا یاسیگفت گفتمان توسعه س توانمی یبه طور کل
 یفکری هاگروهو  یاس م یانق بهای شناور از گفتمانهای دال یخاتم یدال مرکز مسلط حول

  یدر حوزه سیاسی و اجتماع یدیواژه کل چندن دوره یگر را به خود جذب کند.در اید یاسیو س
،تساهل و تسامح مختلف یگروها ی،آزادیل: جامعه مدنیکردند از قبمی انیشتر خود را  نمایب

، یید بر تنش زدایز تاکین یالمللن یبدر عرصه داخلی و در حوزه سیاسی و کرامت انسانی 
 (.77:  1387،ینی)حسین المللیب یو خروج از انزواها گفتگوی تمدن

 یاست جمهوریدر دوره اول  ر یو دولت خاتمن  مجلس یم وجود اخت ف و شکاف برغبه
عاق نه  را با  یریم گیند تصمیاجماع نظر نخبگان  را دچار خدشه و فرا یادیشان که تا حد زیا

و اخذ  یاست هاشمیص مصلحت نظام  به ریمجمع تشخ یهات ش ،ساختمی چالش مواجه
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رامون برنامه یو منازعات پها کشمکش یادیدر رابطه با برنامه سوم تا حدود ز ینقطه نظرات رهبر
دولت در سال  یبرنامه سوم توسعه طرح اقتصاد یمبناداد می مجرای قابل کنترلی قرار را در
و مورد استفاده قرار نگرفت. ج قابل قبول نداشت ینتا ید ولیماه طول کش 12ه آن یبود که ته 1377
ه یارچوب  برنامه سوم ارادر چ بهترای دولت در صدد برآمد تا برنامهن یبنابرا
  .((Amouzegar,1999:552دهد

 (1379-82برنامه سوم توسعه  کشور ) 6.  1

 هااهداف و خط مشی. 6.1.1

برنامه سوم توسعه را اب غ کردند در  یکلی هاسیاست ینامه ا یط یرهبر 1378در خرداد 
 ییو اشتغال زا یع اقتصادیت قرار گرفت و رشد سریدر اولو یت اجتماعبرنامه توسعه تحقق عدال

  یمانند اص ح ساختار اقتصاد یشده بود و موضوعات یت تلقیل به موفقین های از راهو مهار تورم 
به  یو کاهش وابستگکارآمد  ین  اجتماعیتامهای شبکهجاد  یران و ایمد ییش کارایافزا

دن به اهداف فوق یند رسید قرار گرفت در فرایفت مورد تأکاز صدور ن یناشهای درآمد
 از آنها عبارت  بود از: یه شده بود که برخیتهای ژهیوهای طرح
 از انحصارات  یحذف برخ-
  یر ساختار بخش دولتییتغ-
  یبه بخش خصوص یدولتهای شرکت یواگذار-
  یمجدد نظام ادار یسازمانده-
  یه گذاریو سرما یو تجار یپول وای بودجه یهاسیاست یهماهنگ-
 مختلف های در طرح یو خارج یخصوص یه گذاریت سرمایجاد و تقویا-
 یدولتهای ارانهیص یتخص یمناسب برا یزیبرنامه ر-
ت و برنامه یریش اشتغال )سازمان مدیافزا یبرا انیکارفرما یبرا یاتی ت مالیجاد تسهیا-
 ،قانون برنامه سوم (1382، یزیر

درصد بود که در  8/13متوسط نرخ تورم در اقتصاد کشور معادل  1379-83چهار سال   یط
در برنامه سوم .شودمی یتلق یان توجهیت شایموفق برنامه دوم یدرصد 1/25سه با تورم یمقا

شده بود و بر اساس توافق  ینیش بیر پیو فراگع، گسترده یسر یساز یخصوص یاجرا توسعه روند
طبق  یزسا یخصوص یب دولت برایمورد تصوهای شد که شرکت مجلس و دولت مصوب
ن برنامه به یا 27تا 9( در برنامه سوم  توسعه مواد 125:  1381 ،شی)بهکقانون تجارت اداره شوند.

ر اساسنامه  ییدولت با تغ،15پرداخته بود.در ماده  یدولتهای ت شرکتیریسهام و مد یواگذار
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اقدام کرد.  یساز یل سازمان خصوصیتشک یبرا یدیتول  یت واحدهایسازمان گسترش مالک
مناسب  یم راهکارهایاساسنامه آن تنظ 5بر اساس ماده  یساز یفه سازمان خصوصین وظیمهمتر
و بهره  ییش کارآیند افزایفرا یدر راستا یع و آسان کردن توسعه مشارکت عمومیتسر یبرا
 (22: 1384، یانان و امیبود.)صادق یو تعاون یخصوص یدر بخشها یور

 ر بود:یمختلف به شرح  زهای برنامه سوم توسعه کشور در بخشهای امدین پیمهمتر
 ید ناخالص داخلیتول.1
 

 میانگین نرخ رشد الیارد ریلیم                              GDP سال

1371        9/320068 5  

1381 6/330623 2/3  

1381 8/355218 4/7 5/5 

1382 61/377 2/6  

   (رانیا یاس م یجمهور  یمأخذ: بانک مرکز)  
  یخارج یه گذاری.جذب سرما2

ط یت شرایبه دولت اجازه داده شده بود با رعا 85در برنامه سوم توسعه براساس مصوب ماده  
ح یب لوادر قال یخارج ی ت مالین تسهیل بند ب همان ماده نسبت به جذب با تضمیمندرج در ذ

 (104: 1382، اقدام کند.)سازمان برنامه بودجه یسنواتبودجه 
 یو کاهش نسبها تمدن یو طرح گفتگو یدولت خاتم ییتنش زدا  یهاسیاسترغم یعل

 یخارج یه گذاریند سرمایدر فرا یان  توجهیشاهای تیران موفقیدر ا یه گذاریسک سرمایر
 یه گذاریمتوسط جذب سرماکه یحاصل نشد درحال یم خارجیمستق یه گذاریژه سرمایبه و
 هاسالن یران در ایاارد دالر برآورد شده بود،یلیم 7/5ران یرا در ا ییاروپا یکشورها یخارج
 ،،  روزنامه شرق1382 ،ی)مصاحبه با دکتر خزاع ک پنجم آن نشدی یموفق به جذب حت یحت

 شد یخارج یرذاه گیون دالر سرمایلیم 685ران موفق به جذب یا 1382تنها در سال .شماره ده(
 (.331: 1382 ،ی)عباس

 

 ضعف اجماع در برنامه سوم توسعه .6.2

اخت ف  م.یدولت هست یم اقتصادیان تیدر م ز شاهد بروز اخت ف نظر و منازعهین دوره نیدر ا
نه ساز استعفا و حذف یزم یو بانک مرکز یسازمان برنامه با وزارت امور اقتصادهای کشمکشو 
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از سازمان برنامه و بودجه  یبا رفتن نجف د.یگرد یلیمسعود ن یسپس معاون و و ینجف یمحمد عل
از  یکی یو عباد یلیمسعود نن یش اخت ف بیدایشان و پیشد حضور ا ین ویعارف جانش

س ییک سال ریعارف د.یاز سازمان برنامه و بودجه گرد یلین ین عارف باعث استعفایمشاور
ز در مصاحبه خود از ین یلینس جمهور انتخاب شد.ییاول رعاون سازمان بود و سپس به عنوان م

م ین دولت و تیکه در بگوید او اعتقاد داردمی یت خاتمدول یم اقتصادین تیبروز اخت فات ب
ه یو سرماسود بانکی همچون ارز، یدرباره موضوعات مهم یدگاه واحدیاو نظر و د یاقتصاد
که این امر نمونه بارزی از شخصی شدن (324:  1383،یی)  امووجود نداشت یخارج یگذار

 سیاست در اجرای برنامه هاست. 
ه یانیکشور صدور ب یاسیو س یان  نخبگان فکریعدم اجماع در م ینیعهای از نمود یکی
در سازمان  یمهمهای تیاز آنان مسئول یاز اقتصاد دانان برجسته کشوراست که برخ یتعداد
 کشور داشته اند. یزیت و برنامه ریریمد

 ه:یانیان شده در بیموارد ب
ت خدمات یت و کمیفیبودجه،تورم،حذف ک یکشور در ابعادکسر یمشک ت اقتصاد الف:

 ک،یتکنولوژ ی،عقب ماندگیکاری،بیو مال ی، فساد ادارینفتهای به درآمد ی، وابستگیدولت
ه  یرو یبر، مصرف یب پذیآس ی هاگروهو فقر  یمحصوالت داخل یریرقابت ناپذ

 یجه فشار اقتصادیدر نت یاخ قهای یو نا بسامان یاجتماعهای بی،گسترش آسیانرژ
ی هاسیاستاعمال  یف دولت و چگونگیمنشا مشک ت نوع نگرش به حوزه وظا: ب
ک سو و اعمال یاز  یدیتولهای ها، غلبه دولت در بخش ی، گستره حوزه تصدیاقتصاد
جه آن عدم رشد یتحت عنوان مبارزه با تورم که نت ها امور بنگاهدر  ینیش بیر قابل پیغ یدخالتها

 . ین المللیکشور در عرصه ب یاست و انزوا یبخش خصوص
دگاه  و دو گروه )طرفداران  دولت یدو د ین چالش کشور گسست و شکاف نسبیبزرگتر ج:
مهم در باره سرنوشت اقتصاد کشور   هیانیب کی) در اقتصاد  و مخالفان آن (خواهد بود. یساالر

 (18/8/1383، 2965شماره   رانیروزنامه  ا
 یتجارت جهان یسازمان  جهانوستن  به یران  مقوله پیا  یاست خارجیاز موارد  مهم در س

عضویت در کند می فایرا ا ینقش مهم یجهان یدر عرصه بازرگان یسازمان  تجارت جهاناست.
با ثبات تر، هماهنگ  یحرکت به سمت اقتصاد،یان رفتن موانع تجاریمانند از م یمهم یایآن مزا

ه  قابل اعتماد در عرصه یدا نمودن سهمیپ د و صادرات ویش تولیافزا  یجهان یشدن با استانداردها
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ن به رایوستن ایدر رابطه با پ یاز موارد عدم اجماع نخبگان دولت یکیاست  ین المللیتجارت ب
 . باشدمی تجارت یسازمان جهان
 ییواقع گرا یش نوعیدایز پحاکی ا یلیانجام گرفته پس ازاتمام جنگ تحمهای ت ش

وستن به سازمان یپ یران برایا یاس م یجمهورهای ن ت شیاولکشور بود. یخارجاست یس
که  یآغاز شد زمان یرفسنجان یهاشم یاست جمهوریو در دوره ر1374در سال  یتجارت جهان
وستن به یپ یران برایاهای ران عضو ناظر گات بود و ت شیافت ایر نام ییتغ WTOگات به 

 آمریکا بدون نتیجه ماند. های با مخالفت یسازمان تجارت جهان
( 1380)2001افت که تا سال یادامه  ییتا جا  WTOوستن به یپ یران  برایاهای ت ش یناکام

 (8:  1382، یسازمان قرار نگرفت. )فاخر یمعمو یران در دستور کار شورایا یموضوع تقاضا
طلبد و به منظور بهره می را یطیلوازم و شرا یوستن به سازمان تجارت جهانیهر چند که پ

ت حضور در سازمان یظرف یرد اقتصاد داخلیانجام گ ید اقدامات مهمیاز آن با یمنطق یریگ
فراهم شدن رسد می به نظرت ییاهمز یان حاین میا آنچه در ارا داشته باشد ام  یتجارت جهان

ران به سازمان یا یاس م یوستن جمهوریاجماع نظر ک ن در خصوص پ یداش نسبیپهای نهیزم
کشور و  یاست  اقتصادیرا در س یشفاف و روشن ترهای افق توانمی است که یتجارت جهان

است چرا که اگر شکل  یتایار حیک امر بسین اجماع نظر ک ن یابه دنبال داشته باشد. یملتوسعه 
 به نظر یعیطبو مشک ت آغاز راه ها وستن و در کوتاه مدت که چالشیپ  یرد در ابتداینگ
و جناحی خواهد  یاسیسهای جدی داخلی و استفادههای عدم اجماع باعث بروز چالش رسدمی
ن اخت ل در مراحل پنج گانه یکند که امی جادیا یاخت ل اساس سیاستگذاریو در چرخه شد 

 چرخه خود را نشان خواهد داد . 
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 نتیجه گیری

بیان شده در رابطه با مسئله اجماع نظر نخبگان و نقش آن در موفقیت های با توجه با تئوری
 سیاستگذاریتوسعه در این مقاله ت ش کردیم تا نشان دهیم که با توجه به چرخه های برنامه

توسعه اول،دوم و سوم ضعف اجماع نخبگان باعث بروز مشک تی های برنامه توسعه در ایران در
 چهارم و پنجم نیزهای این مسئله را در مورد برنامه .گردیده استها تحقق اهداف برنامهدر زمینه 

های مورد بررسی قرار داد که در این مقاله به آن پرداخته نشده و به عنوان نمونه برنامه توانمی
ادعا کرد این مسئله در تمامی مراحل  توانمی به طور کلیو سوم بررسی شده است. دوم،اول

باشد و از شکل گیری یک مرجعیت واحد در تعریف و ادراک مشکل می پنجگانه تاثیر گذار
 سیاستگذارینماید و به دنبال آن در مراحل تصمیم گیری و اجرا و ارزیابی چرخه می جلوگیری

شوند و نیل به اهداف می دچار سیاست زدگیها ه جای نگاه فنی این برنامهباثیر منفی دارد و ت
 .سازدمی را با مشکل مواجهها برنامه
  
 



 ...یگذار استیآن برچرخه س یامدهایضعف اجماع نخبگان و پ                                                         132

مهمی که همواره قابل لمس بوده عدم اجماع نخبگان در مراحل مختلف های یکی از چالش
 توسعه گراهای مهم دولتهای است که دقیقا در نقطه مقابل یکی از ویژگی سیاستگذاریچرخه 
داخلی و خارجی های رسد عدم اجماع نخبگان بر روی مسایل مهم در حوزهمی باشد.به نظرمی

های و پتانسیلها پس از پیروزی انق ب بوده که خیلی از ظرفیتی هاسالیک چالش اساسی  در 
 سیاستگذاریکشور را تحت تاثیر خود قرار داده و  تا حدی باعث ناکارآمدی مراحل  چرخه 

دوم و سوم توسعه به آن اشاره گردید.در ،توسعه گردیده است که در محورهای برنامه توسعه اول
توسعه در های نظر گرفتن این چالش عمده وت ش برای حل آن یکی از رمزهای موفقیت برنامه

یک د توانمی باشد. به خصوص در حوزه اقتصاد مقاومتی و رسیدن به اهداف چشم اندازمی ایران
بلند مدت راهبردی های موفق در مسیر توسعه برنامههای نکته کلیدی باشد. باید گفت همه کشور

است. برای رسیدن به سقف   1404دارند. سند چشم انداز شش صفحه  آرزوهای ما برای سال 
ی هاتمایلی به برنامهها سند ما نیازمند نردبان برنامه راهبردی بلند مدت هستیم متاسفانه دولت

بایستی جنبه حاکمیتی داشته باشد و می راهبردی بلند مدت ندارند. پس هرگونه برنامه بلند مدت
بخواهد که در درون برنامه حرکت کنند و تخلف از آن قابل پیگیری باشد.تو گویی ها از دولت

در یک عقل منفصل و خارج از قوا  در تدوین و نظارت بر برنامه راهبردی باید نقش داشته باشد 
که سیاست  شودمی دانند و این گونهمی تمای ت روزمره خود را اساسها غیر این صورت دولت

 .کندمی جنبه شخصی پیدا
تمام  بلند مدت هست که  یک برنامه راهبردی رسد راه ع ج توسعه در ایران می به نظر

آن سند راهبردی نقش ایفا نمایند و  در نوشتن سیاسی  مشروعهای قوم از تمام جریان یعق 
در عرصه باالخره تعیین تکلیف شود که  محور قرار گیرد و به عنوان میثاق ملی قانون اساسی



 133                                  99تابستان /51سال چهاردهم/شماره                         

ملی دیده شود. اقتصاد چه سمت گیری انجام شود؟ تکلیف سرمایه و مشارکت مردم در توسعه 
یک وفاق حول این مسایل که  یمادام. تا سیاست خارجی تعیین تکلیف شود بر اساس آن نهایت

پیشرفت  نخواهد بود و توجه به  موارد در  کشور شکل نگیرد امکانسطح حاکمیت کلی در 
احتماال نقش قاطع در توسعه ندارند .مشکل جامعه امروز ما این است که با فراز و سطح خرد 

بردی مشخص جه به نبود مسیر راهبا تو ،که هرکدام تاکیدات خود را دارندها دولتهای فرود
رود و مشک ت جدی تر و حل آنها نیز می کشور به فرسایشهای روند و سرمایهمی راه خود را

فقر برنامه نویسی راهبردی بلند مدت و نبود اجماع نخبگان در گردد.می مشکل تر و پیچیده تر
که باشد.می سطح حاکمیت جمهوری اس می ایران حول محور آن چالش امروز توسعه در ایران

عمومی یاری  سیاستگذارید ما را در موفقیت مراحل پنجگانه  چرخه توانمی شکل گیری آن
 رساند.
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