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 چکیده 
های عدالت و آزادی در پنج برنامۀ توسعۀ به بررسی مؤلفهحاضر  مقاله

مقوالتی  این است کهپردازد. پرسش اصلی پژوهش ( می1368-1394ایران )
ها و مشارکت عامه، چون آزادی سیاسی، آزادی اقتصادی، برابری فرصت
اجتماعی و فرهنگی  و نظام حمایتی در اهداف پنج برنامۀ توسعۀ اقتصادی،

. فرضیۀ پژوهش بر این ایده استوار است که چه جایگاهی دارندایران .ا .ج
های و آزادی یی مانند عدالت، افزایش کیفیت زندگی،هاشاخصها و ارزش

فردی و اجتماعی، با توجه به گفتمان انقالب اسالمی و اسناد باالدستی، 
اند و در های پنج سالۀ توسعههای نظری و ارزشی تدوین برنامهپشتوانه

دهند که های پژوهش نشان میاند. یافتهها قابل ردگیریاهداف این برنامه
مرتبط با مولفۀ عدالت ی هاشاخصی مرتبط با مولفۀ آزادی، و هاشاخص

ساله مورد توجه بوده ولی توزیع یکسانی در  های توسعۀ پنجدر کل برنامه
های محیطی غالباً یکی ها نداشته و هر برنامه به تبع ضرورتدرون برنامه
های ها را در کانون توجه قرار داده است. جمع آوری دادهاز این مولفه

مقاله رویکرد تحلیلی و توصیفی دارد.  ای و اسنادی بوده وپژوهش کتابخانه
پژوهش چارچوب نظری آمارتیا سن را برای بررسی ضرورت همنشینی 

 آزادی و عدالت به خدمت گرفته است. 
های توسعه، آمارتیا سن، توسعۀ اقتصادی، آزادی،عدالت، برنامه واژه:کلید

 . آزادی سیاسی
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 مقدمه

ترین ساختار هرم اجتماعی، عموماً و غالباً، اهداف متعددی را قدرت سیاسی به عنوان عالی
که غایت نهایی آن سعادت و بهروزی شهروندانش است. در یک نگاه کلی،  کندمیدنبال 

معموالً این غایتِ نهاییِ سعادت، با دو کالن مولفۀ عدالت و آزادی بررسی شده است که دو 
اندیشی همین -دایم لیبرالیسم )اصالت آزادی(، و سوسیالیسم )اصالت عدالت( تجلی فلسفیپارا

اند؛ پارادایمهایی که یکی آزادی را دالّ مرکزیِ های سیاسی بودهدو مولفۀ کالن در تاریخ اندیشه
(nodal point( گفتمان )discourse .خود؛ و دیگری عدالت را، در این جایگاه، نشانده است )

( نقطۀ اعتدالی policy( یا سیاستگذاری )politicsر بر این است که در هر گونه سیاست )تصو
 این است که توازنی میان این دو مولفه برقرار گردد.

های سیاسی و اجتماعی مختلف مسئلۀ توسعه در طول چهار دهۀ گذشته و با استقرار گفتمان
های گفته است، و در همین راستا، برنامه های جمهوری اسالمی همواره مورد توجه قراردر دولت

های کالن برای دستیابی به اهدافی مشخص در ایران پنج سالۀ توسعه یکی از انواع سیاستگذاری
شان توجه و التفاتی جدی به آزادی و رود در اهداف نهاییمی بعد از انقالب بوده که انتظار

برای تحقق این دو کالن مولفۀ اصلی توسعه، عدالت داشته باشند و بتوانند بسترهای مناسبی را، 
تا  1374/برنامه دوم  1372تا  1368فراهم کنند. تا کنون شش برنامۀ توسعه )برنامه اول 

برنامه /1394تا  1390 برنامه پنجم/1388تا  1384برنامه چهارم /1383تا  1379برنامه سوم /1378
بعد از انقالب تهیه و تصویب و اجرا  ( در نظام سیاستگذاری ایران1400تا  1396ششم توسعه 

 شده است.
اند و اثرات آنها بنای این پژوهش مبتنی بر بررسی پنج برنامۀ اول تا پنجم است که اجرا شده

توان آنها را مورد بررسی پسینی قرار داد که تا چه حد می قابل مشاهده و سنجش است؛ لذا
توان می کنند و یا افزایش/کاهش دهند. بنابرایناند آزادی و عدالت را در جامعه متحقق توانسته

( آنها را سنجید و میزان تعهدشان به دو کالن مولفۀ Pathologicبا یک رویکرد آسیب شناختی )
فوق الذکر را بررسی کرد. از سویی دیگر، از آنجایی که جمهوری اسالمی برآمده از یک نظام 

تفریط مشهور است، و از آنجایی که در مکتبی است که به دیانت حد وسط و عدم افراط و 
های توسعه شود، فرض بر این است که برنامهمی گفتمان جمهوری اسالمی عموماً بر اعتدال تاکید

ها هستند، خط اعتدال و توازن میان آزادی و ای مبتنی بر اصول و ارزشنیز، که سیاستگذاری
 ار داده باشند. عدالت را در برنامه ریزی برای توسعه وجهۀ همت خود قر
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های توسعۀ های آزادی و عدالت در برنامهپیرو مقدمات فوق، این تحقیق، برای سنجش مولفه
اول تا پنجم، نیازمند آن بوده تا نسبت این دو را در یک رویکرد نظری بررسی کند تا ضرورت 

شده توسط متفکر همنشینی و توازن میان آنها را نشان دهد. به این منظور، از تئوری توسعۀ ارائه 
( بهره برده است تا ضرورتِ Amartya Kumar  Senتبار آمریکایی، آمارتیا کومار سِن  )هندی

های توسعه روشن کند. دالیل انتخاب این نظریه تعادلی توجه به این دو مولفه را در برنامه ریزی
شترین همپوشانی را با متعدد بوده است. اول این که به دلیل التفات به مبانی اخالقی و ارزشی بی

اصول مکتبی ج.ا. دارد. از سویی دیگر تک بُعدی نیست و قائل به توازنی میان دو مولفۀ آزادی 
(؛ و مانند 270:1388داند )شیرزادی، نمی و عدالت است. و دیگر این که، توسعه را ضد سنّت

ست. و شاید از همه بسیاری از دیگر تئوریهای توسعه خواهان نابودی سنت به واسطۀ نوسازی نی
مهمتر، برخالف رویکرد نئولیبرالیستی، در برنامه ریزی توسعه نظام حمایتی از فرودستان و ضعفا 

 سپارد.نمی را در نظر دارد و آنها را به بوتۀ نسیان
محور آمارتیا سن به توسعۀ اقتصادی و مسائل مربوط به باید توجه داشت که رویکرد آزادی

های پنجگانۀ آزادی است، و بر همین اساس آمارتیا سن سیستم خشک آن تنها یکی از محور
کشد. با توجه به نظر آمارتیا سن، که عزت و کرامت انسانی جایگاه چالش میداری را بهسرمایه

های اجتماعی به دسترسی به فرصت، فقر و نابرابری و عدمدهدمیای را به خود اختصاص ویژه
شود. او به توسعه نگاهی دوستانه، انسانی و مبتنی بر اخالق دارد قیمت رشد اقتصادی تحمل نمی

 که بعضاً با مبانی فکری ج.ا. همسو است.
ناپذیر هستند؛ در اصل، رابطۀ دو آمارتیا سن معتقد است که آزادی و عدالت اساساً جدایی

های ار آزادی. سن در کنکندمیرویدادی را به ذهن متبادر زادی و همسویۀ این مفاهیم نوعی هم
کشد و این تصویر می سیاسی و مدنی صورتی دیگر از آزادی را تحت عنوان آزادی اقتصادی به

داند: فقدان آزادی سه گونۀ متفاوت آزادی را در ارتباطی متقابل و زنجیروار با یکدیگر می
ضعیت اخیر به ها قرار دهد؛ وتواند فرد را در شرایط نقض دیگر آزادیمثابه فقر می اقتصادی به

نوبۀ خود منجر به نقض  انجامد، و فقدان آزادی اجتماعی و سیاسی بهنقض آزادی اجتماعی می
، نشانگر پیوستگی ذاتی آزادی و کندمی ای که ِسن ترسیمشود. این چرخهآزادی اقتصادی می

 گذارد.می های توسعه را ناکامعدالت است که عدم توجه به آن برنامه
رویکرد ضروری است تا رابطۀ دو سویۀ بین این مفاهیم مورد بازشناسی قرار  بر مبنای این

اند با ایجاد قابلیت در افراد و توانستهمی های توسعۀ پنج ساله در ایرانگیرد. بنابراین برنامه
های آزادانۀ بسترهای اجتماعی از طریق کاهش نابرابری، تسهیل حضور ثمربخش در فعالیت
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های بنیادی در سطح جامعه به بسط عدالت اجتماعی و سیاسی، و رشد آزادی اقتصادی، اجتماعی
های اجتماعی نظر دارد و فراگیر کمک کنند. سن به ارتقای زندگی آزاد فرد و اساساً آزادی

موازات  زند. بهافزایش کیفیت زندگی اجتماعی را به آزادی فردی و فرد را به جامعه پیوند می
جتماعی، آزادی اقتصادی از اهمیتی ویژه برخوردار است و فقدان آزادی های سیاسی و اآزادی

عدالتی و ظلم منجر های اجتماعی و سیاسی، و متعاقباً به بیبسا به نقض آزادیاقتصادی چه 
های آزادی در همین راستا، پرسش اصلی این تحقیق ناظر بر بررسی میزان توجه به مؤلفه شود.می

است. فرضیۀ پژوهش بر این ایده استوار  یرانسالۀ توسعۀ ج.ا.ابرنامۀ پنج و عدالت در اهداف پنج
های فردی و اجتماعی، با توجه ی عدالت، افزایش کیفیت زندگی، و آزادیهاشاخصاست که 

های پنج های نظری و ارزشی تدوین برنامهبه گفتمان انقالب اسالمی و اسناد باالدستی، پشتوانه
خواهد حضور این می ها قابل ردگیری اند، فلذا پژوهشاهداف این برنامهسالۀ توسعه اند و در 

 های فوق الذکر مورد آزمون قرار دهد.ها را در برنامهمولفه
 چارچوب نظری

های دولتی چگونه باید باشد؟ ها و سیاستگذارینسبت آزادی و عدالت در برنامه ریزی
توان یکی را بر دیگری برتری داد؟ برای این دست می اولویت با کدام یک از آنهاست؟ آیا

پرسشها، پاسخهای متفاوتی ارائه شده است. برای نمونه، لیبرالیسم قائل بر تقدم آزادی و اصالت 
آن، و سوسیالیسم معتقد به رحجان عدالت است؛ اما هستند نظریاتی که این دو را در پیوند 

ای دیده که بایستی در تیا ِسن نسبت این دو را چرخهاند. برای مثال، آماریکدیگر و همبسته دیده
 ها توازنی میان آنها را رعایت کرد. برنامه ریزی

ریزی توسعه، از نظر آمارتیا سِن، پیش از هر چیز معطوف به ارتقای کیفیت هدف برنامه
ارائه ها دالیل منطقی و عقالنی هایی است که افراد برای دستیابی به آنزندگی و گسترش آزادی

های اجتماعی های اقتصادی، و آزادیهای سیاسی، آزادیدهند. آمارتیا سن از سویی آزادیمی
و از سویی دیگر عدالت را به حوزۀ آزادی  کندمیهای ابزاری تلقی عنوان آزادیو فرهنگی را به

ر تبدیل درآمدها . از نظر او نابرابری دکندمیای دوسویه برقرار وارد کرده و بین این مفاهیم رابطه
 کندمیمثابه آزادی تأکید . او در نظریۀ توسعه بهکندمیها، نابرابری درآمدی را تشدید به قابلیت

که افزایش آزادی انسان هم هدف اصلی و هم از جمله ابزارهای اولیۀ توسعۀ جامعه است 
ابرازی است  های واقعی و نقش آزادی، نقشی(. هدف توسعه ارزشیابی آزادی1388)شیرزادی، 

های سیاسی، پیوسته از جمله تسهیالت اقتصادی، آزادیهمهای بهکه شامل بسیاری از مؤلفه
ها و استحقاق برابری با یکدیگر های اجتماعی، و تضمین شفافیت است. حقوق، فرصتفرصت
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ضروری است پیوسته است. همای متقابل قرار دارند و فرایند توسعه متأثر از این عوامل بهدر رابطه
های قانونی، بازار، نظام سالمت، آموزش، و مطبوعات به این ساالر، سازوکارهای مردمکه نظام

توانند حاصل ابتکار عمل مردم و اقدامات عمومی، و همچنین ها میموارد بپردازند؛ این نهاد
 (.72-71: 1395ی غیردولتی باشند )سن، هاسازمانواحدهای تعاونی و 

مدارانه و مبتنی بر این اصل است که ارزیابی توسعه لۀ هدف توسعه ادعایی ارزشمنزآزادی به
شوند جدا کرد. در واقع، آمارتیا سن مند میهای واقعی که مردم از آن بهرهتوان از آزادیرا نمی

آور نظیر افزایش تولید جان و ماللتوان توسعه را صرفاً برحسب اهدافی بیمعتقد است که نمی
شدن یا پیشرفت فناوری و نوسازی اجتماعی بررسی کرد؛ ملی، درآمد شخصی، صنعتی ناخالص

دارند. کسب توانمندی واقعی برای  هاانسانها منوط به تأثیری است که بر آزادی بلکه ارزش آن
های سیاسی، تسهیالت اجتماعی و شرایط بهداشتی، های اقتصادی، آزادیهر فرد در گرو فرصت

واسطۀ چنین ها مکمل یکدیگرند. بهو پرورش ابتکار عمل است؛ این فرصت آموزش، و تشویق
شود. اگر افراد نسبت متقابلی است که عامل انسانی آزاد و پایدار، محرک توسعۀ اقتصادی می

در دستیابی به آزادی و عدالت دچار محدودیت و محرومیت شوند زمینۀ رشد و افزایش 
بسا رخدادهایی چون بالیای طبیعی و پیامدهای آن موجب و چه رودها از میان میهای آنقابلیت

توان پنج بندی می(. در یک تقسیم42: 1397بام و سن، محرومیت اقتصادی بیشتر شود )نوس
 بندی کرد:مثابه آزادی را دستهمؤلفۀ بنیادی توسعه به

معتقد است که  داند وزاد یکدیگر می. آزادی سیاسی: آمارتیا سن آزادی و عدالت را هم1
عبارت دیگر این آزادی سیاسی است که منجر به انجامد؛ بهاین پیوند در نهایت به توسعه می

لحاظ سیاسی در قید و بند هستند، از زندگی خوب و مناسب شود. شهروندانی که به توسعه می
محرومان اَند. دموکراسی، آزادی سیاسی و مدنی از طریق حق اعتراض و اظهارنظر برای محروم

شود. این واقعیت که تا کنون هیچ پذیران موجب گسترش آزادی و امنیت اقتصادی میو آسیب
های نسبتًا آزاد ساالر که سازوکارهای انتخاباتی و رسانههای سیاسی مردمای تحت نظامقحطی

واقع  . قدرت دموکراسی در حمایت از افراد درکندمیدارند رخ نداده است ادعای اخیر را تأیید 
ای که دموکراسی در اختیار تر از جلوگیری از قحطی است و حقوق سیاسی و مدنیبسیار گسترده

 شود.ها در چنین شرایطی میدیدن غیرمعمول آنمانع از آسیب دهدمیفقرا قرار 
های اساسی، و زندگی و . آزادی اقتصادی: نقش بازار و آزادی معامله بخشی از آزادی2

نسانی در اجتماع است. آزادی اشتغال وحرفه در برابر مسائلی نظیر بردگی یا تعامل موجودات ا
شود. آزادی اشتغال مبتنی بر بازار یک آزادی اساسی است. در توسعه کار اجباری مطرح می
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مند معامالت و همچنین اثرگذاری مستقیم و غیرمستقیم بازار بر مثابه آزادی، اهمیت ساختبه
 (.56: 1398گیرد )سن، د توجه قرار میاساس نگرش سیستمی مور

های اجتماعی: آموزش عمومی ابزاری مؤثر برای رهایی مردم از بند . برابری فرصت3
فرض هر نوع آزادی دیگر است. نفسه ارزشمند و پیشسوادی و جهل است. این آزادی فیبی

رونق اقتصادی را فراهم  هایی که موجباتآموزش به استفادۀ مؤثرتر از سازوکار بازار و به آزادی
های اجتماعی در برگیرندۀ ترتیباتی است که جامعه برای آموزش . فرصتکندمیکمک  کنندمی

های اساسی افراد جهت زندگی بهتر ها بر آزادی. این فرصتکندمیو بهداشت عمومی ایجاد 
ی، اجتناب از تنها برای هدایت زندگی شخص مانند سالمتگذارند. این تسهیالت نه تأثیر می

های اقتصادی و رنجوری، و افسردگی و مرگ زودرس، بلکه برای مشارکت مؤثر در فعالیت
تواند مانعی مهم برای مشارکت در سوادی میسیاسی نیز اهمیتی فراوان دارند. برای مثال، بی

ندن تواند بر اثر ناتوانی مردم در خواهای اقتصادی باشد. همچنین، مشارکت سیاسی میفعالیت
 (.130: 1389تأخیر افتد )امینی سابق، روزنامه یا برقراری ارتباط نوشتاری به 

فرض که چه . تضمین شفافیت سیاسی: افراد در کنش متقابل اجتماعی بر اساس این پیش 4
. جامعه بر کنندمیها چه انتظاری داشت با هم رفتار شود و باید از آنها ارائه میچیزی به آن

. تضمین شفافیت نیازمند فضای باز است. زندگی کندمیتماد به یکدیگر عمل اساس فرض اع
ها ابزاری بسنده پذیرد. از این رو، تضمین شفافیتبسیاری از مردم از فقدان چنین فضایی تأثیر می

 (.61: 1398پذیری مالی است )سن، خواری و عدم مسئولیتبرای جلوگیری از رشوه
ین امنیت و نظام حمایتی، مشتمل بر ترتیبات نهادی معینی مانند . نظام حمایتی: قلمرو تام5

بیمۀ بیکاری و کمکهای درآمدی الزم و ضروری برای حمایت از فقرا؛ ترتیبات الزم برای 
مواجهه با قحطی و کمبودهای فراگیر و مانند اینها است. تامین امنیت و نظام حمایتی برای ایجاد 

یری از تهیدستی یا گرسنگی و مرگ ضعفا و دهکهای پایین های تامین اجتماعی و جلوگشبکه
 ضرورت حیاتی دارد.

داند و بر این عقیده است که برخی آمارتیا سن توزیع قدرت در جوامع انسانی را نامتقارن می
که از قدرت خود برای  کندمیطلبی حکم شوند و نفعمند میاز این موهبت بیشتر بهره هاانساناز 

طور ای بهعبارت دیگر، قدرت تا کنون در هیچ جامعهدیگران استفاده کنند؛ به سرکوب آزادی 
تر هستند. برای مهار قدرت برابر و یکسان توزیع نشده است، برخی قدرتمندتر و برخی ضعیف

هایی اخالقی که پیشوانۀ آزادی های رسمی وجود داشته باشد و هم ارزشهم باید محدودیت
ویژه صاحبان قدرت سیاسی که آنچه قدرتمندان و به  کندمیا سن تاکید باشند. همچنین، آمارتی
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رسمی و غیررسمی و هم باور مشترک به  های اجتماعی و نهادهایدارد هم محدودیترا باز می
های اخالقی در حفظ آزادی است. در کنار ساختارهای سیاسی، اجتماعی، و اقتصادی، ارزش

 (.46: 1392 آزادی تأثیرگذارند )هزار جریبی،
آمارتیا سن به رابطۀ بین آزادی فردی و دستیابی به توسعۀ اجتماعی توجهی ویژه دارد و این 

داند. او اهمیتی خاص برای این رابطه قائل است، و بر این ای ساختاری میرابطه را فراتر از رابطه
تأثیر حتها و تمتأثر از فرصت کنندمیطور مثبت کسب باور است که آن چه مردم به 

ها گیری برای بهبود فرصتهایی است که با مشارکت آزاد در گزینش اجتماعی و تصمیمآزادی
پذیرد. مردم جامعه بدون آزادی سیاسی و حقوق مدنی با ناامنی اقتصادی مواجه و از صورت می

های اجتماعی از شوند، و فرصت مشارکت در تصمیمآزادی در هدایت زندگی خود محروم می
. آمارتیا کنندمیها زندگی اجتماعی و سیاسی را محدود ها سلب خواهد شد. این محرومیتآن

های سیاسی و مدنی عناصر . آزادیکندمیها را نوعی سرکوب تلقی سن این محرومیت
شود خود نقص و معلولیت محسوب میخودی  ها بهبخش آزادی انسانی هستند و نفی آنقوام

 (.78: 1395)سن، 
ها بر آزادی فردی، که عنصری سازنده است ی دیگر، آمارتیا سن در تفکیک آزادیاز سو

. از نظر او، آزادی مبنای ارزیابی موفقیت و شکست کندمیشود، تأکید و مبنای توسعه تلقی می
های شخصی و تأثیرات اجتماعی نیز بسیار مهم است، اما تنها معیار سنجش نیست و نوآوری

در فرایند  هاتوانمندیو این  دهدمیتوان مردم را در خودیاری افزایش  هستند. آزادی بیشتر
 (.53: 1382)زاهدی،  کنندمیتوسعه نقشی محوری ایفا 

 نتوسعۀ اقتصادی در جمهوری اسالمی ایرا

ها است که بایستی مورد اهتمام جدی های دولتترین کارویژهتوسعۀ اقتصادی یکی از اصلی
 ریزی برای آن نه در خالء بلکه تابعی از سه پارامتر اساسی شکلی و برنامهباشد. اما توسعه اقتصاد

های مدیریتی و گیرد. یکی محیطی اجتماعی و سیاسی؛ و دیگر، امکانات و محدودیتمی
ساختاری؛ و در نهایت نظام باورها و ارزشهای حاکم. از همین رو بهتر است تا همیشه برای فهم 

 ها را مدنظر داشت. های توسعه این مولفهگی برنامهتر از چرایی و چگونمناسب
پس از پیروزی انقالب اسالمی، کشور سریعاً درگیر جنگ و دشمن خارجی شد، لذا عماًل 

ریزی در جهت پیشبرد اهداف عالی کشور فراهم نشد )جغتایی و فرصت چندانی  برای برنامه
ساله یا از سوی مجلس های پنجنامههای ابتدایی برای تصویب بر( و تالش58:1395همکاران، 

ریزی کشور در تصویب نشدند یا موقتی بودند و به سرانجام نرسیدند. سازمان مدیریت و برنامه
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مدت پنج سال به مجلس ارائه کرد؛ اما این میلیارد ریال به 8863ای را با اعتبار برنامه 1361سال 
ریزی نفت، کاهش منابع ارزی، فقدان برنامه دلیل جنگ عراق علیه ایران، نوسان قیمتبرنامه به

تصویب نرسید. پس دقیق برای مدیریت اقتصادی، سیستم اداری ناکارآمد، و افزایش جمعیت به
و آزادی منابعی که به جنگ اختصاص پیدا کرده بودند، شرایط  1367از پایان جنگ در سال 

آغاز شد.  1368سالۀ توسعه در سال برای رونق مجدد بخش اقتصادی فراهم و نخستین برنامۀ پنج
درصدی به تصویب  5,1با هدف توسعۀ اقتصادی و رشد  1373سالۀ دوم در سال سپس برنامۀ پنج

 (.117-114: 1381رسید )قدیری معصوم و نجفی کانی، 
دو برنامۀ اول و دوم توسعه تابعی از دو پارامتر تاثیرگذار تدوین شدند: روحیۀ 

های سریع و چکشی مبتنی بر نظام صادی حاکم که بیشتر به دنبال توسعهمَنش تیم اقتبوروکرات
بازار آزاد بودند. و دیگر، ضرورت توجه به بازسازی کشور که از پی هشت سال جنگ تحمیلی 

های آن دچار نابودی و تخریب شده بود. لذا بدیهی بود که وزن اصلی بسیاری از زیرساخت
 های اقتصادی و بازار آزاد باشد.معطوف مولفهها در برنامۀ توسعه گذاریهدف

« برنامۀ تعدیل»سالۀ دوم توسعۀ ایران در دهۀ هفتاد شمسی در ارتباطی تنگاتنگ با برنامۀ پنج
المللی در دورۀ نخست ریاست های بینعلت نیاز دولت به استفاده از وامبود. این برنامه به

سازی، بازار رقابتی، یاستی ناظر بر خصوصیجمهوری هاشمی رفسنجانی آغاز و پیگیری شد؛ س
ها، کاهش مقررات و نقش دولت. برنامۀ اول توسعه نیز بر همین مبنا به چهار تقویت نظام قیمت

ها؛ . تقویت زیرساخت2. بازسازی اقتصادی در دوران پس از جنگ؛ 1پرداخت: محور اساسی می
نقل از ، به1393وزیع منابع )ترابی، . ایجاد تعادل در ت3. گسترش شبکۀ خدمات اجتماعی؛ 3

 (. 93: 1397مردیها، 
توانست منجر به بسط عدالت در جامعه، می ترین اقدامات زیرساختی کهیکی از اصلی

های برابر شود، اصالح نظام مالیاتی و کارآمدسازی آن حمایت از اقشار ضعیف، و ایجاد فرصت
فقدان نظام مالیاتی کارآمد، کماکان وابستگی به بود. ولی از همان ابتدای برنامۀ اول توسعه، 

های ادارۀ کشور صرفاً از محل فروش نفت را تداوم بخشید؛ این درآمدهای نفتی و تأمین هزینه
ها فاقد هرگونه انضباط مالی مشخص بود کرد درآمدهای دولتدرحالی است که حتی هزینه

 (.177-176: 1398)رشیدی و موسوی، 
سبب وابستگی به درآمدهای نفتی هرگز پایدار نبوده است. افزایش یران بهرشد اقتصادی در ا

درآمدهای نفتی به بیماری هلندی، و کاهش آنها به کسری بودجه و تورم فزاینده منتهی 
تواند اند با توجه به نوسان درآمدهای نفتی، هیچ اقتصادی نمیگردد. برخی محققان نشان دادهمی
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گذاری زیرساختی اطمینان و پایدار متکی باشد و سرمایهنبع درآمدی قابلمثابه مبه فروش نفت به
: 1389صورت مستقیم اثرگذار است )هوشمند و همکاران، دولت بر صادرات غیرنفتی کشور به

132-134.) 
(، از برنامۀ petrodollarsهای نفتی )گیر در برابر این نوسان درآمدبرای ایجاد یک ضربه 

ند تا مازاد کردمیهای مستقر با استفاده از حساب ذخیرۀ ارزی تالش د، دولتسوم توسعه به بع
رویه از درآمدهای نفتی را ذخیره و از بخش خصوصی حمایت کنند؛ در حالی که برداشت بی

هایی مغایرت داشت و این حساب و تزریق دائمی پول با اهداف ابتدایی تشکیل چنین صندوق
)برخی معتقدند که صندوق ذخیرۀ ارزی  کردمیتر مراتب پیچیدهمعضالت اقتصادی کشور را به

نحوی صحیح های آن بهنیازمند مدیریت هیأت عامل و کارشناسان مجرب است تا سیاست
 (.1394نیا و صدرآبادی، اجرایی شود، برای مطالعۀ بیشتر بنگرید به الجوردی، توحیدی

رت تمکین مالیاتی؛ و محوریت آن در پیامد اصلی وابستگی به نفت عدم توجه جدی به ضرو
از نظر تمکین مالیاتی  یرانهای توسعه است. این وابستگی موجب شده است که ج.ا.اریزیبرنامه

در میان سایر کشورها جایگاهی بسیار ضعیف داشته باشد. از سویی دیگر، مالیات یکی از 
تعمیق فرصتهای برابری  ترین ابزارهای گسترش عدالت اقتصادی در جامعه است که موجبجدی

 شود.می نیز
ترتیب در برنامۀ پردازند بههای توسعۀ کشور، سهم موضوعاتی که به مالیات میطبق برنامه

درصد، و در برنامۀ چهارم و پنجم با  30درصد، در برنامۀ سوم  23درصد، در برنامۀ دوم  25اول 
طور متوسط های توسعۀ کشور بهدرصد بوده است؛ در کل، برنامه 15و  27توجه کاهشی قابل

اند. در نتیجه، وابستگی به نفت و محوریت درآمد در درصد به تمکین مالیاتی پرداخته 24تنها 
سیستم مالیاتی ایران بنیادی ناقص دارد که عدالت مالیاتی و میزان اثرگذاری مالیات بر رفاه 

 (. 194-193: 1393پور، )موالیی کندمیاجتماعی را لحاظ ن
های توسعه رابطۀ غیرخطی در تأثیرگذاری اندازۀ دولت بر رشد کی دیگر از مشکالت برنامهی

گذاری دولتی در ابعاد کالن تأثیری معنادار دهند که سرمایهها نشان میاقتصادی است. پژوهش
هایی که گذاری خصوصی در بخشویژه که ورود سرمایهاند؛ بهبر رشد اقتصادی کشور نداشته

اساً کارآمدی چندانی ندارد بر رشد اقتصادی بسیار مؤثر بوده است. در همین راستا، دولت اس
تنها ناکارآمد بلکه موجب که دخالت دولت در بخش اقتصاد نه کنندمیپژوهشگران تأکید 

شود و پیامدهایی منفی بر اقتصاد کشور دارد. برای مثال، های مصرفی دولت میافزایش هزینه
ت در بخش کشاورزی عمالً موجب رشد منفی این بخش شده است )زیبایی گذاری دولسرمایه
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های توسعه آنجا که موجب افزایش توان گفت که برنامه(. بنابراین می18: 1388و مظاهری، 
اند، نقض غرض بوده، و در واقع خالف اهداف حجم دولت و گسترش نفوذ آن در اقتصاد شده

 اند.شان عمل کردهواقعی
های راهکارهای گسترش عدالت و توسعۀ متوازن، بسترسازی برای ایجاد فرصتیکی از 

های توسعه، در ای، غیرشهری و روستایی است. اما برنامههای حاشیهاشتغال و درآمد در بخش
های نادرست و بخشی در اثر علت سیاستتوسعۀ کشاورزی و روستایی ناموفق بوده که بخشی به

درصد بود.  8بوده است. سهم بخش کشاورزی از برنامۀ اول توسعه  هااجرای غلط این برنامه
تر از تر منابع میان کشاورزان موفقبرخی معتقدند که گرچه جمهوری اسالمی در توزیع عادالنه

ها، و ناکارآمدی سیستم علت نظارت نادرست، عدم پیگری برنامهرژیم سابق عمل کرده اما به
نقل ؛ به1377ورزی برنامۀ اول توسعه ناموفق بوده است )رحیمی، ریزی عمالً در بخش کشابرنامه

توان طور مشابه، در زمینۀ عمران روستایی می(. به118: 1381از قدیری معصوم و نجفی کانی، 
گفت که گرچه چهرۀ مناطق روستایی در دو دهۀ نخست انقالب نسبت به پیش از آن متفاوت 

انات بین شهر و روستا، فقر اقتصادی، درآمد نازل به نسبت بوده است، هنوز توزیع ناعادالنۀ امک
های نشینی، و فعالیتها، حاشیهکار زیاد، و بیکاری فزاینده موجب افزایش مهارجرت به شهر

 (.119-118: 1381شود )قدیری معصوم و نجفی کانی، اقتصادی کاذب و غیرمولّد می
ها بوده که از سویی مانعی «یارانه»ث یکی دیگر از ابزارهای گسترش عدالت در جامعه، بح

شود و از چند دهه می برای آزادی اقتصادی و از سویی دیگر، موجب تشدید شکافهای طبقاتی
های توسعه بوده است. درآمدهای فروش ریزیقبل سازماندهی آن مورد تاکید بسیاری از برنامه

درآمد کشور و تخصیص یارانه  درصد 90در ایران بیش از  1387های انرژی تا سال انواع حامل
برنامۀ سوم  47و  46ای گزاف بر دوش دولت بود. از این رو، مواد ها هر ساله هزینهبه این حامل

ها ها اختصاص یافت. با این حال، افزایش قیمت این حاملتوسعه به موضوع پرداخت یارانه
دولتی، و تشکیل  های مصرفی خصوصی وموجب تغییراتی وسیع در متغیرهایی چون هزینه

(. در چنین شرایطی و برای تحقق 93: 1387سرمایۀ ثابت ناخالص شد )شریفی، صادقی و قاسمی، 
ابالغ شد که بر اقتصادی  1392ماه های کلی اقتصاد مقاومتی در بهمنعدالت اقتصادی، سیاست

نین کاهش گرا، و همچزا و برونبنیان، و درونمحور و دانششفاف، مردمی، رقابتی، عدالت
وابستگی به نفت و جایگزینی درآمدهای نفتی دولت با درآمدهای مالیاتی و صادرات غیرنفتی 

بنیان همان ارتقای عدالت اجتماعی است که بر . در اینجا منظور از اقتصاد عدالتکردمیتأکید 
صالح ها، توزیع عادالنۀ منابع و درآمدها، و اهایی چون فقرزدایی، برابرسازی فرصتسیاست
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)شقاقی  کندمیدرآمد تمرکز ساز و کارهای تأمین اجتماعی و حمایت از افراد و خانوارهای کم
 (.62-61: 1398شهری، 

ها و برخی از اسناد باالدستی، همانند کنیم، اهداف این برنامهمی همان گونه که مشاهده
های گفتمان عدالت لفههای کلی اقتصاد مقاومتی  ابالغی از سوی رهبری، همراستا با مؤسیاست

های نظام اداری کشور و ، اما ظرفیتکندمیو توسعه در انقالب اسالمی بر کرامت انسانی توجه 
: 1382زیرساختهای موجود در  دستیابی به این اهداف پتانسیل الزم را نداشته است )زاهدی، 

وسعه مالزم با عدالت (. لذا از همین رو، برخی معتقدند که گرچه در گفتمان توسعۀ ج.ا.ا. ت46
های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در جهت مقابله با عواملی چون فقر و ظلم، فرصت

توجهی به تأمین امکانات عمومی است، اما اجرای آن کم اقتصادی، محرومیت اجتماعی، و بی
اسناد راستا با اهداف مصرح در در ابعاد سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی توسعه هم

 (.104: 1396باالدستی نیست )رحیم رائر و همکاران، 
 های توسعهعدالت در اهداف برنامه

ها برای افزایش کیفیت زندگی است که غالبًا ای از اهداف و آرمانآزادی و عدالت مجموعه
شود. این های توسعه حاصل میریزیهای کالن و فراگیر دولت در قالب برنامهتوسط سیاست

مثابه اخالق توسعه و در قالب رفاه و امنیت یی اجتماعی و فرهنگی بههاشاخصاهداف غالباً تحت 
اَند از: حمایت اجتماعی دسترسی به خدمات زیربنایی، خدمات و عبارت گیرندمیعی جای اجتما

های جمعیتی و اشتغال مسکن، سالمت و ثبات خانواده، سالمت، بهداشت و درمان، سیاست
پذیر، خدمات آموزشی، ی آسیبهاگروهوضعیت سالمندان، وضعیت جوانان، حمایت از 

توان از (؛ همچنین، در این راستا می39: 1394انی و همکاران، آموزش رایگان و برابر )باباخ
ای، آموزش و پرورش، حقوق شهروندی )قومیتی، جنسیتی، مذهبی(، آموزش فنی و حرفه

همبستگی و انسجام ملی، مشارکت اجتماعی، اعتماد اجتماعی، امنیت عمومی و فردی، امنیت 
وری، خدمات فرهنگی و هنری، کار و بهرههای اجتماعی و ارتقای قضایی، پیشگیری از آسیب

مثل وسایل ارتباط جمعی، ارتباطات، تئاتر، سینما و مطبوعات، دسترسی آزاد افراد جامعه به 
اطالعات و منابع اطالعاتی، اشتغال، برخورداری از امکانات اوقات فراغت، تغذیه و حفاظت از 

ه از منابع نام برد )جغتایی و همکاران، برداری بهینمحیط زیست، در قالب توسعۀ پایدار و بهره
1395 :81.) 

هایی های توسعه پس از پیروزی انقالب اسالمی، مؤلفههای عدالت در برنامهدر بررسی مؤلفه
 اَند از:شناسایی هستند که عبارتدر سطح کالن قابل
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صادی، های اقت. عدالت و توسعۀ اقتصادی: تولید و توزیع عادالنۀ ثروت، برابری آزادی1
زدایی، فرصت برابر اشتغال، بازتوزیع فقرزدایی، تأمین کاالهای اساسی و پرداخت یارانه، تورم

عادالنۀ درآمدها )ضریب جینی(، تعدیل شکاف فقر و ثروت، توزیع متناسب منابع، رشد 
 (؛151: 1396اقتصادی )قریشی و همکاران، 

های سیاسی، ت، برابری و آزادی. عدالت و توسعۀ سیاسی: تولید و توزیع عادالنۀ قدر2
های سیاسی، برابری توزیعی، برابری حقوق شهروندی برای برابری منصفانۀ استفاده از فرصت

همۀ شهروندان، برابری قانونی، اجرای یکسان قانون دربارۀ همۀ افراد جامعه، برابری مشارکتی، 
 (؛152: 1396و برابری مدنی )قریشی و همکاران، 

عۀ اجتماعی و فرهنگی: تولید و توزیع عادالنۀ تعهد و احترام، برابری . عدالت و توس3
های اجتماعی، تولید و انتقال عادالنۀ های اجتماعی، برابری منصفانۀ استفاده از فرصتآزادی

های فرهنگی، برابری منصفانۀ نیروی انگیزشی، منابع معرفتی و اطالعات بر اساس برابری آزادی
 (.56: 1391فرهنگی )آزاد برمکی و همکاران،  هایاستفاده از فرصت
ی عدالت را باید در کاهش فقر و افزایش درآمد سرانه ببینیم. هاشاخصتجلی نهایی 

اند، توسعه یمهم و شروط ضرور یهانه تنها از جمله مؤلفه یرفاه اجتماع یشو افزا ییفقرزدا
انقالب  یارزشها ترینیاز اصل ( و1398و همکاران،  ی)شمخ یبلکه از اصول مسلم گفتمان علو

است. در فقر  یفقر مطلق و فقر نسب یاربر دو مع یمبتن یطور کلهستند. سنجش فقر به یزن یاسالم
خود، از جمله خوراک، نوشاک،  یواقع یستز یادینبن یازهایخانوار از ن یشتی،فقر مع یا مطلق

معاش  یناست که در آن سطح تأم یطیاشاره به شرا یپوشاک و مسکن محروم است. فقر نسب
در اصل  شودیم یدهاز سطح متعارف در جامعه است. آنچه خط فقر نام تریینخانوار پا یکدر 
است.  یشتیمع یهابه حداقل یابیلحاظ دستدر جامعه به یاقتصاد یهاگروه تمییز یبرا یاریمع

 1394تا  1368از سال  نیراا یفقر در مناطق شهر یتکه وضع دهندینشان م یراخ یهاپژوهش
 یافتهبهبود  یطور نسببه یاقتصاد ۀتوسع یهابا اهداف برنامه یسهدر مقا)یعنی در بازۀ پنج برنامه( 

 یاز بهبود یالمدوم و سوم توسعه در استان ا هاینامهعنوان مثال، شاخص فقر در براست )به
دوم  ۀبا برنام یسهسوم در مقا ۀمبرنا یانمعنادار برخوردار بوده است، و عمق و شدت فقر در پا

: 1386 ی،و گرج میرییهسا ی،بهتر خانوارها است. نک: محمد یتاز وضع یکمتر است که حاک
و  گذاردیمشابه صحه م یبر آمار یزن یزد تاندر مورد اس یگرد یپژوهش ین،؛ همچن185-186

درصد بهتر  یکسوم  ۀچهارم نسبت به برنام ۀدر برنام یزدفقر در استان  یتکه وضع کندمی ییدتأ
 یحال، همچنان اکثر مناطق شهر ین( با ا66-65: 1390خواه، و سعادت یانشده است. نک: مک
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: 1396 راد،یمیو رح ییهستند )موال عیو سطح نازل رفاه اجتما یکاریب یرنظ یدچار معضالت
ی هاشاخصۀ توسعه در تحقق توان گفت که کارنامۀ پنج برناممی بدین لحاظ (.188و  171

 عدالت در کل مثبت بوده است.
 های توسعهآزادی در اهداف برنامه

های غیرقابل نقض اسالم و فلسفۀ حکومت آزادی از ارکان انقالب اسالمی و از مبانی و ارزش
ها لحاظ شده و مورد توجه قرار ریزیها و برنامهنامهاسالمی که باید در تمامی قوانین و آیین

های توسعه به عنوان جفت مکمل عدالت گیرد. از همین رو حضور آن در جوهره و اهداف برنامه
 نماید.می ضروری

نخستین برنامۀ توسعه بر ده هدف عمده متمرکز بوده است: بازسازی و تقویت بنیۀ دفاعی 
های تولیدی و زیربنایی؛ ارتقای کمی و کیفی آموزش؛ رشد اقتصادی کشور؛ نوسازی ظرفیت

)افزایش تولید سرانه، اشتغال، کاهش وابستگی(؛ تأمین عدالت اجتماعی؛ تأمین نیازهای اساسی 
لگوی مصرف؛ اصالحات سازمانی و مدیریتی؛ تأمین امنیت قضایی و حمایت از مردم؛ اصالح ا

 های مشروع فردی و اجتماعی؛ سازماندهی و توزیع جغرافیایی. آزادی
شوند که جز در عنوان اهداف کالن کیفی معرفی میدر برنامۀ دوم توسعه شانزده هدف به

، حفظ محیط زیست، رعایت عزت و موارد هدایت جوانان و نوجوانان، تقویت مشارکت عامه
مثابه ابزاری در جهت توسعه، کارگیری پژوهش بهمصلحت کشور در عرصۀ سیاست خارجی، به

های تعاونی، خصوصی و دولتی باقی اهداف همان اهداف برنامۀ توسعۀ و ایجاد تعادل بین بخش
طور خشی در قانون برنامه بهاول است )ولو با ادبیاتی متفاوت(. از برنامۀ سوم توسعه به بعد هیچ ب

صورت موردی و ضمنی مشخص به معرفی اهداف کالن برنامه اختصاص نیافته است و اهداف به
 اند.در مواد مختلف بیان شده

ذیل اهداف « های مشروع فردی و اجتماعیحمایت از آزادی»قانون برنامۀ اول جز در مورد 
های های سیاسی و اجتماعی ندارد. آزادییای به مسئلۀ آزادکلی برنامه، هیچ توجه ویژه

های تولید و اشتغال مالحظه شده است؛ لذا این قانون بیشتر بر کلیاتی اقتصادی عموماً در زمینه
های زا، و صنایع و کارگاههای اشتغالنظیر حمایت از اشتغال مولد، خوداشتغالی، تکنولوژی
 شوند متمرکز است. در داخل تولید می کوچک، و همچنین جلوگیری از واردات کاالهایی که

(، 1392ای مستقل از دولت و بخش عمومی )هابرماس،توجه به نقش بازار، به عنوان حوزه
مالحظه است: ویژه با درنظرگرفتن تحوالت پس از پایان جنگ قابلدر قانون برنامۀ اول به

ی مبتنی بر بازار کار هاآوری و پردازش اطالعات بازار و نیروهای انسانی، و پژوهشجمع
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بندی مشاغل، آموزش و تأمین نیازهای کمی و کیفی، حذف ضوابطی که موجب انقباض طبقه
هایی که از ایجاد بازار گیری مشاغل جدید، و نیز اتخاذ سیاستشوند و تسهیل شکلبازار می

 . کنندمیسیاه جلوگیری 
شده و در موارد متعددی به افزایش  آموزش در قانون برنامۀ اول توسعه مورد توجه ویژه واقع

های : آموزش اولیه و افزایش امکانات آموزش عالی در بخشکندمیامکانات آموزشی اشاره 
محروم، احداث و توسعۀ مدارس و مراکز فرهنگی و هنری، آموزش فنی نیروی کار از طریق 

تقویت امکانات  ای، تغییر بنیادی نظام آموزش و پرورش کشور،سازمان آموزش فنی و حرفه
خصوص آموزش پزشکی، گسترش آموزش عالی در سطح کارشناسی ارشد و آموزش عالی به

 دکترا. 
نظارت مردم و شفافیت، به عنوان یک مورد خاص، در قانون برنامۀ اول، کم و بیش مسکوت 

« رهای مناسب برای مشارکت مردم در امور کشوایجاد زمینه»مانده است؛ جز در یک مورد که به 
پردازد، هیچ و اندک موارد دیگر که به کلیاتی نظیر مشارکت در امور سیاسی و اجتماعی می
 شود.نمونۀ دیگری از ایجاد شرایط مشارکت سیاسی، شفافیت و نظارت مردم دیده نمی

های مدنی و گسترش مشارکتهای عمومی در برنامۀ دوم توسعه ذیل سرفصل ایجاد آزادی
د بر نظارت این شوراها بر کلیۀ امور عمرانی، فرهنگی، اجرایی، و شوراهای اسالمی و تأکی

گیرد که تجسم عملیاتی بخشی از قانون اساسی های مرتبط مورد توجه قرار میاقتصادی در حوزه
و یکی از آرمانهای انقالب اسالمی است. اما با این حال، مشارکتهای مردمی در برنامۀ دوم 

( Statismمحوری )ون اول دارد و کماکان از مشکل غلبۀ نگاه دولتتری به نسبت قانجایگاه نازل
برد. مشارکت و نظارت مردم در امور جاری کشور ذیل این قانون صرفاً به کلیاتی چون می رنج

های اقتصادی، اجتماعی، و فرهنگی، و همچنین هدایت حمایت از مشارکت مردم در فعالیت
برای مشارکت در امور فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و  لحاظ دینی، اخالقی و علمیجوانان به

که حتی در مواردی که برنامه از شود. نکته ایناقتصادی، تقویت حسن نظارت عامه محدود می
باز هم این  کندمیهای اجرایی، فرهنگی و ورزشی به مردم صحبت واگذاری برخی فعالیت

 داند. جانبۀ دولت میمشارکت را مقید به نظارت همه
ایجاد محدودیت در اشتغال نیروی کار »در حوزۀ اشتغال، برنامۀ دوم جز در یک مورد 

طور کلی مشابه رئوس کلی برنامۀ اول است. توجه برنامۀ دوم به امور بازار، گرچه به« خارجی
م تر است. َاهمِّ اهداف برنامۀ دوبسا دقیقتر و چهیافتههای برنامۀ اول، اما سازمانسو با سیاستهم

اَند از: تنظیم بازار سرمایه، کار، کاال، تجارت و خدمات، تسهیل بازاریابی، در مورد بازار عبارت
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های پولی، بازنگری در مقررات مؤسسات شناسایی بازارهای جدید، تقویت و اصالح سیاست
توان گفت که آموزش در برنامۀ توسعۀ دوم مالی، و توسعه و تقویت بورس. در این بین، می

 ای محل توجه بوده است.    مالحظهطور قابلبه
طور جدی به برنامۀ دوم در حوزۀ آموزش پا را فراتر از اهداف کلی برنامۀ اول گذاشته و به

مقوالتی این چنین پرداخته است: احداث فضاهای چندمنظورۀ آموزشی، آموزش عمومی از 
ویژه به آموزش زبان و ادبیات  ی آموزش نیروی انسانی، توجههاشاخصها، تعیین طریق رسانه

های کالن آموزش همگانی و آموزش اجباری فارسی، تقویت آموزش تخصصی، طرح
اند )برای نمونه اصل هایی که همگی تابعی از سند باالدستی قانون اساسیسوادان. سرفصلبی

 ام درباب حق آموزش عمومی(.سی
حوزۀ فناوری اطالعات و ارتباطات در سومین برنامۀ توسعۀ کشور مقارن با تحولی عظیم در 

که قانون سوم توسعه مصادف است با گفتمان دولت آور اینتصویب شد. شگفت 1379سال 
ها و تقویت جامعۀ مدنی، اما در این قانون حتی اصالحات و تأکید دولت مستقر بر افزایش آزادی

 استفاده نشده است. « آزادی»بار از کلیدواژۀ یک
در مورد توسعۀ مشارکت مردم با کاهش تصدی دولت در امور اجرایی و قانون سوم جز 

های محیط زیستی، و حفظ و افزایش مشارکت بخش خصوصی، مشارکت مردم در برنامه
 نگهداری از مراکز فرهنگی و ورزشی هیچ مزیتی نسبت به قانون دوم توسعه ندارد. 

امۀ سوم، مورد توجه ویژه بوده لذا قانون برن 182نهادهای مدنی و نظارت مردمی، طبق مادۀ 
ی غیردولتی و هاسازمانهای مردمی، وزارت کشور موظف شده تا برای تسهیل و تقویت تشکل

همین قانون،  189یافتۀ مردم بر دولت اقدام کند. همچنین، طبق مادۀ محلی جهت نظارت سازمان
مشارکت مردمی و رفع  ویژه برای افزایشبرای کاهش مراجعۀ مردم به محاکم قضایی و به

شود. در مورد خاص اشتغال، جز اختالفات محلی از ایجاد شوراهای حل اختالف حمایت می
یافته، های تشویقی برای کارفرمایان، ایجاد اشتغال در مناطق کمتر توسعهتمهیداتی در زمینۀ طرح

دهی وضعیت انزا، سامگذاری در امور اشتغالهای حمایتی خوداشتغالی، تشویق سرمایهطرح
های توصیه شده های شغلی زنان، خط مشیاقتصادی، معیشتی، و اشتغال عشایر، و افزایش فرصت

 مشابه دو برنامۀ توسعۀ پیشین است. 
گذاری تجارت الکترونیک در این قانون مورد توجه واقع شده و اگرچه ضعف سیاست

است، ولی قانون سوم توسعه بحث ویژه در مورد مقتضیات بازار داخلی بعضاً قابل مشاهده به
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تر ای بازار سرمایه و تسهیل انجام داد و ستد الکترونیکی اوراق بهادار را بسی مترقیشبکۀ رایانه
 از دو برنامۀ پیشین دنبال کرده است. 

آموزش و توجه به مسئلۀ نیروی انسانی کارآمد اگرچه در برنامۀ سوم مشابه و هم جهت با 
مراتب طور کلی، برنامۀ سوم در زمینۀ آموزش بهم توسعه است؛ اما بههای اول و دوبرنامه
برنامۀ سوم توسعه برای انسجام  99مندتر از دو برنامۀ قبل عمل کرده است. طبق مادۀ روش

های نظام علمی کشور، وزارت فرهنگ و آموزش عالی به وزارت علوم، بخشیدن به سیاست
ریزی، د؛ شرح وظایف این وزارتخانه عبارت است از: برنامهیابآوری تغییر نام میتحقیقات و فن

 های راهبردی در حوزۀ آموزش عالی و پژوهش. حمایت، نظارت، و بررسی و تدوین سیاست
های مدنی که همواره در گفتمان انقالب اسالمی و اسنادباالدستی حقوق شهروندی و آزادی

قانون برنامۀ چهارم  100مانند قانون اساسی و بیانات رهبری بر آنها تاکید شده است در مادۀ 
شود؛ محورهای این منشور متجلی می« منشور حقوق شهروندی»توسعه با تأکید بر لزوم تدوین 

مداری و احترام به آئین شهروندی، تضمین آزادی و صیانت اَند از: تقویت قانونر عبارتاختصابه
گیری های سیاسی و اجتماعی بر بستر قوانین جاری، تسهیل شکلاز رأی مردم، حمایت از فعالیت

آفرین، صیانت های اجتماعی و صیانت از حقوق کودکان و زنان، ترویج مفاهیم وحدتتشکل
 صی، افزایش حس امنیت اجتماعی. از حریم خصو

زدایی از قوانین های مدنی، و جرمها و تشکلتأمین آزادی و امنیت نیروی کار، آزادی انجمن
های عمومی از دیگر مواردی است که برنامۀ چهارم در همین کیفری در جهت حفظ آزادی

همچنان در چارچوب سه  پردازد. با این حال، نظام نظارتی قانون برنامۀ چهارمراستا به آن می
. کندمیهای مشارکت و نظارت پیشین تأکید بر همان طرح 98برنامۀ توسعۀ قبلی است و در مادۀ 

گیر صرفاً های قبلی است و تفاوت چشمدر حوزۀ اشتغال، بازار، و آموزش این برنامه تداوم برنامه
 شود.های نوین مربوط است دیده میدر مواردی که به فناوری

ها در های خصوصی و تعاونیکت مردمی در برنامۀ پنجم توسعه متمرکز بر شرکتمشار
های ها، یا هیأتطور کلی به نهاد ریاست جمهوری، وزارتخانهحوزۀ اقتصادی است، و نظارت به

عبارت دیگر، تخصصی وابسته به این نهادها، و در مواردی به مجلس واگذار شده است؛ به
در قانون برنامۀ پنجم توسعه اولویت محوری نبوده است. در عوض،  سازوکارهای نظارت مردمی

های تخصصی جدید، آموزش عمومی، تبلیغ، ترویج و آموزش عالی قرآنی، تأسیس رشته
ویژه در حوزۀ دین و معارف اسالمی، تعمیق مبانی های بنیادین و کاربردی بهحمایت از پژوهش

های آموزشی و درسی مبتنی بر ن، محتوا، و برنامههای اسالمی، بازنگری متواعتقادی و ارزش
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کردن های متناسب با نقش دختران و پسران، نهادینههویت دینی، ایرانی و انقالبی، تأمین آموزش
مندی های علمیه و بهرههای علمی و عملی انقالب اسالمی و دفاع مقدس، همکاری با حوزهتجربه

های آزاداندیشی، مطالعات گسترش کرسی های مختلف،های حوزه در عرصهاز ظرفیت
های علمی بومی با همکاری شورای عالی حوزۀ علمیه و دفتر تبلیغات ای، توسعۀ قطبرشتهمیان

خصوص در دانشگاه پیام ی نسبت اعضای هیئت علمی به دانشجویان بههاشاخصاسالمی، ارتقاء 
بسا ترین بخش برنامۀ پنجم توسعه چهگیرد. اما مهمنفر مورد توجه قرار می 250نور تا حداکثر 

های پیشین مورد توجه قرار گرفته است و اساسًا وضعیت اشتغال باشد که کمتر از تمامی برنامه
. در حوزۀ بازار، برنامۀ پنجم تمهیداتی را برای حمایت کندمیهیچ خط مشی متقاوتی را عرضه ن

های نوین جهی ویژه به استفاده از فناوریهای خطرپذیر در نظر گرفته است و توگذاریاز سرمایه
 در بازار دارد.

 

 ی آزادیهاشاخص ی عدالتهاشاخص برنامه

ــۀ اول  ــام ــرن ب

 توسعه

 اشتغال 

 آموزش

 تامین عدالت اجتماعی

 مشارکت مردم

 ییقضا یتامن ینتأم

 یو اجتماع یمشروع فرد هاییاز آزاد یتحما

ــامــۀ دوم  بــرن

 توسعه

 تنظیم بازار سرمایه

 بورس تقویت

 اشتغال پایدار

گســــتــرش فضــــاهــای 

 آموزشی

 ایجاد شوراهای اسالمی

ـــوم  مۀ س برنا

 توسعه

ترونیــک و  ک ل تجــارت ا

 بازارهای نوین

تهــای  فرصــــ ترش  گســــ

 آموزشی 

 اجرایی امور در دولت تصدی کاهش

 مردم مشارکت خصوصی، بخش مشارکت افزایش

 مردمی هایتشکل تقویت و تسهیل

برنامۀ چهارم 

 توسعه

 اشتغال

 بازار

 آموزش

 شهروندی حقوق منشور

 مدنی هایتشکل و هاانجمن آزادی

برنــامــۀ پنجم 

 توسعه 

 گذاری خطرپذیرسرمایه

 فناوریهای نوین

ــی و تعاونی و  ــوص ــرکتهای خص ــارکت مردمی به ش تقلیل مش

 انتقال سازوکارهای نظارتی به نهادهای حکومتی
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 گیرینتیجه

تجلی سیاستگذارانۀ همان ارزشها و آرمانهایی باشد که  دای بایهای توسعه در هر جامعهبرنامه
همانا آزادی و  یراندر گفتمان حاکم و فلسفۀ حکومت بر آنها تاکید شده است که در ج.ا.ا

های پنج کرامت انسانی و عدالت و برابری است. بنابراین سیاستگذاری، از جمله تدوین برنامه
چه نها را دنبال کند. چنانآقی جامعه باشد و تحقق های اخالسالۀ توسعه، باید تابعی از ارزش

گذشت، آزادی و عدالت همزاد یکدیگرند و توجه به یکی از این دو، بدون در نظر گرفتن 
تواند وافی به مقصود باشد؛ کما این که در گفتمان انقالب و قانون اساسی اهمیت دیگری، نمی

آنها تایید شده است، و از سویی دیگر  بر محوریت این دو و ضرورت تحقق همزمان و متوازن
نشان داده شد که این توازن و تعادل از منظر رویکردهایی مانند تئوری توسعۀ آمارتیا سن نیز 

نگر غربی امری معقول و ممکن است، و هیچ نیازی نیست تا همانند برخی از مکاتب یک سویه
در همین راستا، این پژوهش، بر  )همچون لیبرالیسم و سوسیالیسم( یکی را فدای دیگری کنیم.

های پنج سالۀ توسعه در ایران بعد از انقالب های کالن را در اهداف برنامهآن بود تا این مولفه
 .بررسی کند

( مسئلۀ 1368-1394که کانون توجه پنج برنامۀ توسعه ) دهدمیهای پژوهش حاضر نشان یافته
و دوم این توجه اصوالً برآمده از ضرورت توسعۀ اقتصادی بوده است که در دو برنامۀ اول 

گریزناپذیر بازسازی کشور از پی جنگ تحمیلی بوده است. از سویی دیگر، تغییرات جمعیتی و 
زایی و تجارت ضرورتهای مانند تغییرات تکنولوژیک موجب شده تا موضوعاتی مانند اشتغال

ئماً در محورهای اصلی باشند. با های توسعه داهای نوین مرتبط در برنامهالکترونیک و فناوری
های پیشین، این حال، عدم توجه به سازوکارهای نوین اقتصادی و تداوم ساختاری سیاست

زایی نابسنده کماکان از وابستگی به نفت، حضور همچنان فراگیر دولت در اقتصاد، و اشتغال
 شوند. میهای توسعه در حوزۀ تأمین آزادی اقتصادی محسوب نقاط ضعف جدی برنامه

ای را حضور شهروندان آگاه و فعال بدانیم اگر اساس توسعۀ سیاسی و اقتصادی هر جامعه
توان توجه دقیق و که الجرم باید پرورش یافتۀ یک نظام آموزشی کارآمد و فراگیر باشند، می

 مند هر پنج برنامه به آموزش نیروی انسانی و توجه به اهمیت گسترش و اصالحدر مواردی روش
های توسعه پایدار و تحقق متوازن آزادی و نهادهای آموزشی و پژوهشی را در راستای مؤلفه

های مستخرج از مواد پنج برنامۀ توسعۀ کشور پس از انقالب حاکی از عدالت لحاظ کرد. داده
های مدنی، و مشارکت و نظارت مردم در ادارۀ کشور آن است که پرداختن به موضوع آزادی

ی همچون شوراهای اسالمی و تأکید بر نظارت این شوراها بر کلیۀ امور عمرانی، در سرفصلهای
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های مرتبط و همچنین منشور حقوق شهروندی و گسترش فرهنگی، اجرایی، و اقتصادی در حوزه
 .ی مردم نهاد مورد توجه واقع شده استهاسازمان

( برای چگونگی تدوین policy recommendationاما در مقام نقد و از منظر توصیۀ سیاستی )
 –ها توان گفت که چگونگی توزیع این ارزشمی های پنج سالۀ توسعه در ادوار بعدی،برنامه

برای نمونه در برنامۀ ششم توسعه . نیست متوازن مختلف هایبرنامه متن در – عدالت و آزادی
برنامۀ ششم ذیل بحث سالمت و بیمه  15و  14های شود؛ در بخشمی نیز این عدم توازن مشاهده

ی سالمت بسیار مورد توجه قرار گرفته ولی در بخش نوزدهم که موضوع حقوقی و هاشاخص
اگرچه در زدایی از شهرها و مباحث اعسار پرداخته شده است. لذا قضایی است صرفاً به زندان

( مورد توجه بوده است. 1394تا  1368 یک نگاه کالن در کلیّت این دوره )یعنی در بازۀ سالهای
ها گاهی به غلبۀ یک وجه و گاهی این عدم توزیعِ متوازن، موجب آن شده که محوریت برنامه

ای برای توسعه کشور تواند تبعات ناخوشایند و ناخواستهمی به غلبۀ وجه دیگر بیانجامد که خود
 به همراه داشته باشد.
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. تهران: توسعه و نابرابری. (1382زاهدی مازندرانی، محمد جواد. ) -
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 نوری تأمینی(. تهران: نی.
)ترجمه وحید محمودی  عقالنیت و آزادی(. 1398سن، آمارتیا. ) -

 و علیرضا بهشتی(. تهران: نی.
ـــمی، عابدین. ) - ـــادقی، مهدی، و قاس ـــریفی، علیمراد، ص (. 1387ش

شی از حذف یارانه حامل های انرژی در ایران. ارزیابی اثرات تورمی نا
 .119-91(، 31)8، پژوهشنامه اقتصادی

(. ارزیابی وضـــعیت اجرای اقتصـــاد 1398شـــقاقی شـــهری، وحید. ) -
، یفصففلنامه علمی اقتصففاد اسففالم(. 1396-1390مقاومتی )دوره 

19(76 ،)60-88 . 
ـــری کریموند، امان - ـــمخی، مینا؛ ناص (، 1398اله؛ مرادی، فاطمه )ش

 هاینشففریه آموزهراهکارهای تربیتی فقرزدایی در نهج البالغه، 
ــماره تربیتی در قرآن و حدیث ــال پنجم ش ، بهار و 9پیاپی ) 1، س

 100- 81، صص (1398تابستان 

ه مثابه آزادی )نقد و اســن، توســعه بی(،آمارت1388شــیرزادی، رضــا ) -
شماره   ،-دوره   ،1388، زمستان نشریۀ علوم سیاسیکتاب(،  یبررس

 . 276تا صفحه  269از صفحه  ; 9
های (. برنامه1382قدیری معصوم، مجتبی، و نجفی کانی، علی اکبر. ) -

ها بر نواحی روستایی. توسعه بعد از پیروزی انقالب اسالمی و تأثیر آن
 .121-111، 44، ییهای جغرافیاپژوهش

(. 1396قریشی، فردین، علیزاده اقدم، محمد باقر، و زایرکعبه، رحیم. ) -
لت عه موردی دو طال لت در ایران: م عدا مان  های محمود تحول گفت

فصلنامه جامعه شناسی اقتصادی و احمدی نژاد و حسن روحانی. 
 .180-143(، 2)6، توسعه

رضـــایی صـــدرآبادی، نیا، ابوالقاســـم، و الجوردی، عدنان، توحیدی -
سن. ) سعه ملی در تحقق عدالت 1394مح صندوق تو سی نقش  (. برر

ـــادی.  پژوهشففی مطالعات اقتصففاد -دوفصففلنامه علمیاقتص
 .120-91(، 1)8، اسالمی

یه - ــــا ــــاکر، س مدی، ش هادی. )مح (. 1386میری، علی، و گرجی، 
ــتم مخارج خطی: مورد اندازه ــیس ــتفاده از س گیری حداقل معاش با اس

ــتان ای های اقتصففادی فصففلنامه پژوهشالم در طی دو برنامه. اس
 .188-165(، 31)9، ایران

ضی. ) - صادی در تحول فرهنگی: 1397مردیها، مرت سعه اقت (. نقش تو
ساجنگ در ایران.  صر پ سیع سیا شنامه علوم  -87(، 2)13، پژوه

116. 
گیری حداقل (. اندازه1390خواه، آزاده. )مکیان، نظام الدین، سعادت -

استفاده از سیستم مخارج خطی، مطالعۀ موردی: جامعه شهری  معاش با
های فصلنامه پژوهشهای سوم و چهارم توسعه(. استان یزد )برنامه

 .68-45(، 5)2، رشد و توسعه اقتصادی
ـــن، آمارتیا. )نوس - )ترجمه  کیفیت زندگی(. 1397بام، مارتا، و س

 حسن فشارکی(. تهران: شیرازه.
(. بررســی وضــعیت فقر 1397راد، زهره. )موالیی، محمد، و رحیمی -

در خانوارهای شـــهری ایران طی پنج برنامه توســـعه اقتصـــادی ایران: 
صلنامه پژوهش. 1368-1394 صادیف )رشــد و توســعه  های اقت

 .192-167(، 3)18پایدار(، 
ـــور. )موالیی - ـــعه (. تمکین مالیاتی در برنامه1393پور، منص های توس

صادی ایران.  صلنامه اقت ستپژوهشف سیا صادیها و  ، های اقت
22(72 ،)173-196. 
تاری حوزۀ (، 1392هــابرمــاس، یورگن ) - دگرگونی سفففاخ

 ، ترجمۀ جمال محمدی، تهران، نشر افکارعمومی
ضا. ) - شالی، ر صفری  سی گفتمان (1394هزارجریبی، جعفر، و  . برر

های پس از انقالب. عدالت حاکم بر مقوله تأمین اجتماعی در دولت
 .49-1(، 23)6، ریزی رفاه و توسعه اجتماعیبرنامه فصلنامه

شمند، محمود، دانش - سکندریهو پور، نیا، محمد، عبدالهی، زهرا، و ا
مل مؤثر بر صــــادرات غیرنفتی. 1389زهره. ) لۀ دانش و (. عوا مج
 .146-127(، 34)17، توسعه




