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)9(ششم توسعهدرباره برنامه
 شرايط فاز صفر برنامه چيست؟

 چكيده

هر مسئله اصلي براي هر نظام برنامه ريزي تشخيص مقدمات واجب براي شروع عملي

ميدن شرايط فاز صفركربارت ديگر مشخصعبهوبرنامه  در گزارش حاضر. باشد برنامه

و بررسيي تحليلي سامان يافته است براساس مباني نظريا كه به شيوه اي گوشهموجود

شاز و برخي از كشورهاي ديگر، اين نتايج حاصل ده است كه از تجارب تاريخي ايران

وو دنبال تلقي واحدي از توسعه كردنبايد غفلتياساسميكاوي در باب مفاه ژرف

همچنين مواردي نظير وجود دولت. گيران بود ريزي توسعه ميان تصميم برنامه

و كارگزارانش از مسائل اساس توسعه و شرايگرا، استنباط واحد دولت  دئال،ياطيموجود

و و بهينگر مسلط در جامعه، درمان كوتاهيذهنيها سازهيژگياصالح هنجارها و توجه

و اجراي هر برنامه توسعهتيظرف . استاي جذب اقتصاد از مقدمات تدوين

 مقدمه

جامعه ما بيش از هر دوره تاريخي نيازمند فكر،تصور بر آن است كه در شرايط كنوني

و هم مي كردن ها گوياي آن است كه شرايط كشور، در همه ابعاد اقعيتو.باشد فكري

مت قابل تصور، بسيار پيچيده و وأاست در عمالًسفانه تمايلي اعالم نشده اعمال شده

و تخصيص منابع وجود دارد تصميمناديده گرفتن اين شرايط پيچيده در نظام  .گيري
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دريريز برنامهفصل هميشه كشورمان، جداي از دستاوردهاي عملي توسعه

كه موتور فكر كردن به مسائل براي كشور، حداقل اين حسن را داشته استي ريز برنامه

مي كشور به به. شود صورت سيستمي روشن صورت معمول مورد غفلت واقع چيزي كه

و آن اينكه بعد از اين همه تجربه سؤالاما. شود مي ي اساسي در اين بين وجود دارد

و چه در دوران بعدريز برنامه از انقالب اسالمي در كشوري توسعه كه چه در دوران قبل

مي داشته تا ايم آيا برداشته شود؟ در حقيقت آيا قدمي به جلو اندك ولو توان كمك كرد

 باشند؟مي اين تجربيات، تجربياتي مفيد براي شرايط فعلي ايران

اهفوق بيا مسئلهبراي پرداختن به بزرگان علم.ميت استن نكاتي چند حائز

و ضرورت روي،پردازان توسعه نظريه ويژه عبارتيبهو اقتصاد درباره كاوي ژرف اهميت

و  اندهو در همين راستا بيان داشت اندهكرد تأكيد خاص هر جامعه مسائل مفاهيم بنيادي

و كشور كه جامعه،چنيني است اما در واقعيت منوط به نگاه اينها به بلوغ رسيدن افراد

بهما عكس اين مهم اس و مسئولين و مردم  وار به عكس اين مهم دعوت صورت نظامت

با شوند به نحوي كه اين دعوت مي اين مهم.ندكمي بزرگ روبروهايشلچا ها، نظام را

رسدميمدتو يا بلندمدت شود كه نوبت به فكر كردن به سرنوشت ميانمي زماني درك

 نتيجهكننده نگرانهايو مشاهده انبوه واگرايي به گذشتهروندي توانيم با نگاهميو ما

و سهل نگري كوته و ساده گيري ها امري كه در فرآيند. كنيمهايمان را نگاه انگاري ها

به نحوي كه هيچ نوع توانايي يا تمايلي در اين نامه ششم نيز تاكنون مغفول بوده بر

د حال تا به كي بايد. شود مشاهده نميو تخصيص منابعگيري بدنه نظام تصميمرزمينه

و سهلنتيجه كارهاي بدون  و سهل تأمل بي گيرانه ميايانگارانه خود را ببينيم تا به هوش

!باشدمي جدي تأملمحل
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مياي حسب اينكه ما از چه زاويهبر يقيناً كنيم، ذهن ما درگير به توسعه نگاه

ميهاي متغير يكهب. شود متفاوتي معنوان مثال فرد الف و ؤلفهسري ها را مدنظر قرار دارد

ب  راهاي مؤلفهفرد ميو ديگري م لي با وجود اين تفاوت، هر دو تالش هاي لفهؤكنند كه

چيي در ايران ريز برنامهاما در تجربه تاريخ،حياتي را مورد توجه قرار دهند زي كه آن

و سياست بسيار قابل اعتناست اين شدهاي است كه همواره راهبردها ناسنجيدهه،اتخاذ

و كار كارشناسي كافي تأملبدونو ولو با حداكثر حسن نيت هم اتخاذ شده كافي

ضد باشند و معناست كه هم منابع را هدر داده اين بدان. اند تبديل شده خوداغلب به ايم

هم زمان را از دست داده هم و شماربي. ايم مشروعيت سيستم را به چالش كشيده ايم

مي موارد اين . ريزي در ايران فهرست كرد توان در تجربه تاريخ برنامه گونه را

مدمي عنوان نمونه به و كيفيت كرد اخله دولت در اقتصاد ايران اشاره توان به كميت

كه) بعد از انقالب اسالمي(بعد از برنامه اول توسعه هايو به سال تا به امروز پرداخت

شناخته شده براي كاهش اندازه مداخله دولت در هاي از همه ابزار ان مرتباًريز برنامه

و عمالًاند ولي آنچه استفاده كردهاقتصاد  اتفاق افتاده است افزايش نامتعارف كميت

بهمي كيفيت مداخله دولت در اقتصاد اي گونهبه اغلبها مداخله نحوي كه افزايش باشد

ا نبوده د حداقل اين است كه كاركرد داراي گوييم دولت كاركرد ضدتوسعهست كه اگر

!اي نداشته است توسعه

ب باه اين مالحظبا توجه و در كننده بسيار نگرانهاي واگرايي به روند نظرات اي كه

 نند اقتصاد ايران تراز تجاري غيرنفتيرانتي هما وجود دارد براي يك اقتصاد اقتصاد ايران

و سرنوشت،عنوان نمونه به به مهمترين در اين اما مداقه. رودمي شمار سازترينِ متغيرها

 يعني دقيقاً! باشدميو متعارضهايي به شكل پارادوكسيكال متغير گوياي وجود واگرايي
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ايم اين واگرايي شدت بزرگ در درآمد نفتي روبرو بودههاي با جهشكهييها در دوره

و اين بدين معناست كه بايد بتوانيم براي حل مسئله توسعه  بيشتري پيدا كرده است

و ژرف يها در زمينه روند واگرايي. نيمككاوي كشور مسائلي از اين دست را واكاوي

بهمي تأملمتغير ديگري كه قابل كننده نگران در مسئلهباشد كاهش توان كارفرمايي

در 1335به نحوي كه از سرشماري. گرددمي ايران امروز باز تا امروز توان كارفرمايي

و بنگاه ايران به اقتصاد ايران به سمت كوچك هاي طور وحشتناكي سقوط كرده است

كهو شدن در حركت هستند در 1385تا 1335كارفرمايي از سال هاي ظرفيت قتي

اين است كه اين به معناي. نفر سقوط كرده است5نفر به زير30ايران از بالغ بر

تخصصي شدن عمالًولي ايمي را در نيروي كار انجام دادهگذار سرمايهترين سابقه بي

و صرفهيامور، تقس رهايم كار عقاليي اي. است سيدهناشي از مقياس به حداقل كهنيعني

تواندمي در صورت استمرار دهيم كه اين مهممي روز به روز توان رقابتي خود را از دست

.به منزله تهديد امنيتي براي ايران باشد

و نتايج رويكردهاي شتاب متغيرهاي فوق به عنوان دو نمونه از زده غيركارشناسي

از كوته و حاصل در عدم ژرف نگرانه به نحوي كه اگر.مسائل، قابل مالحظه استكاوي ما

ها مورد توجه قرار اين روندمااي در هيچ كدام از اسناد توسعه تقريباًدقت كرده باشيم 

ي بايد از خود ريز برنامه تجربه سال70با اين اوصاف امروز بعد از حدود. گيرندنمي

يكريز برنامهپرسيد كه چرا در روند نه سري متغيري به حساس چندان مهمهاي

يك مي و به  سؤال؟ پاسخ به اين!مانيممي كليدي غيرحساس باقيهاي سري متغيرشويم

و داليبهزگشت دارد كه در ايران كليدي به اين مهم با ل گوناگوني اهميت فهم نظري

و اين سادهمتعارفي كاوي مسائل به طرز غير ژرف انگاري تا حدي ناديده گرفته شده است
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ك كه گونه پنداشته بدين معنا كه اين! ايم شده1ه دچار خطاي تركيبپيش رفته ايم

و كوتاههاي گيري ما هم از نوع تصميممدت بلندهاي گيري تصميم .استمدت روزمره

در ايـن عـدم ژرف هاي شود كه هزينهمي فوق افزون مسئلهزماني بر اهميت كـاوي

 مسـئله ايـن هاي يكي از مهمترين عارضه عنوان مثالبه. دهيم مسائل را مورد توجه قرار

طـوري كـه ايـن بالتكليفـي باعـث بـه در تخصيص منابع كشور است، وارتكليفي نظامبال

شـود امـا از دسـتاوردهاي آن نيـز مـي غيرمتعارف براي حـل مسـائل هاي تحميل هزينه

مي! خبري نيست در، متفكران بزرگشود تا آنجا كه به دوره قاجار مربوط تجربه توسـعه

. انـد بنـدي مفهـومي كـرده استعماري صـورت ايران را ذيل رشد اقتصادي در شرايط نيمه

ايـمل را پرداخـت كـرده يك كشور مسـتق هاي در قرن نوزدهم تمام هزينه بدين معنا كه

اسـتقالل بـراي رقـم زدن سرنوشـت خـود هاي از دستاوردايم ولي به هيچ وجه نتوانسته

و  كشـور مسـتعمره را هـم پرداخـت يـك هاي طور همزمان تمام هزينهبهاستفاده كنيم

لـذا! شـويم منـد بهـره ايـم زدگي هم نتوانسـته، اما حتي از دستاوردهاي استعمارايم كرده

و درك اهميـت فهـم نظـري مسـائل توسـعه ملـي كاوي ژرف اي مسـئله در حوزه نظري

.باشدمي مغفول در نظام حل مشكالت ما

 توسعه در امر كاوي ژرفنياز به

ميريز برنامهدر ايران افرادي هستند كه ايده امتناع و بياني را مطرح دارندمي كنند

در برابر اين افراد، كساني هستند. ممكن استغير توسعهيريز برنامهبراي ايران اساساً

شكست بلكهي نيست، ريز برنامهافتد شكستمي گويند آنچه كه در ايران اتفاق كه مي
 

1. Fallacy of Composition  




	��� �و��________________________________________���������را�ا �

و اين نيزريز برنامه مي ديگر يكي ان است .باشد از مسائل بنيادي مطرح در اين زمينه

ي ريز برنامهشود در مورد شكلمي كه در همين راستا مطرح ديگري اساسي سؤال

و مي سؤالاين به جاي است به شودمي تأكيدخواهيم؟ خواهيم يا نمي كه آيا برنامه اگر

براياي بعدي اين است كه چه نوع برنامه سؤال،خواهيم هر تقدير پذيرفتيم كه مي

كهمي داده سؤالوضعيت كنوني ايران مناسب است؟ پاسخي كه به اين  شود اين است

و برحسب يادرها تفاوت برحسب دركي كه از شرايط اوليه جامعه وجود دارد فهم نظري

و چگونگي رقم خورد الگوي نظري كه براي و توسط نظام سرنوشتندرك چرايي كشور

و سؤالانتخاب شده است، پاسخ اينو تخصيص منابعگيري تصميم متفاوت خواهد بود

يك اين و آن را پاسخ طور نيست كه و جستجو كنيم واحد مسلمي وجود داشته باشد

بهبر حسب نوع نگاه. پيدا كنيم و به شرايط جامعهريز برنامهتوسعه، مسئلهي كه ي

پا مي براي جامعه ما مناسباي چه نوع برنامه« سؤالمتفاوتي به هايسخاندازيم به

مي»است؟ يابي به يك فهم نظري قابل قبولي از براي فهم اهميت دست. يابيم دست

آنچرايي استمرار توسعه نيافتگي  ميو در بررسي سوابق توان به مطالعه خانم ازجمله

د ايرما آدلمن اشاره كرد دركه در مطالعه خود تحوالت نظري بازهر عرصه توسعه را

را مطرح مسئلهمورد واكاوي قرار داده است، ايشان اين 2000تا 1940زماني سال 

و شتاب تغيير در نگرش كرده نظري هاي كه در هيچ رشته علمي در تاريخ بشر سرعت

رخاندهب و در دوره فوق در عين حال. داده، نبوده است ازه تحوالتي كه در اقتصاد توسعه

مامي حسب هر تغييري كه در نگرش ما به توسعه پديدكه بر آيد هم رويكرد

و هم اولويتريز برنامهنسبت به  كه نياز داريم تغيير هاييو هم ابزارهاي توسعه

.كند مي
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، با وجود اينيمبه توسعه را شاهد در نگرشهايي نشيبفرازو ان گرچهايردر

به نشيب فرازو و هم اولويتريز برنامهها، هم رويكرد ما نسبت كه هاييو ابزارهاي توسعه

جر انگيز يابي اين پديده حيرت در ريشه! داريم تغيير نكرده استبه آنها نياز  تئبه

70 ما ايرانيان در طول تقريباًهاي انگاري ترين سهل كه يكي از بزرگكرد توان ادعا مي

ب تالش ناكافيي توسعه در ايرانريز رنامهبسال تاريخ دست آوردن يك فهمهدر زمينه

و  .روشمند از مفهوم توسعه استنظري

و در همايش ارزيابي تجربه 1377اي كه در سال توان به مطالعهمي عنوان مثال به

كه يافته كليدي آن مطالعه به اين كردي در ايران ارائه شد اشاره ريز برنامهساله 50

و هاي ويژگي مشترك تمام برنامهمهم اشاره داشت كه  و اجرا شده در ايران قبل طراحي

و عملياتي از توسعه صورت در فقدانبعد از انقالب اسالمي  ارائه يك تعريف عالمانه

از ايم تا وقتي تكليف خود را با مفهوم توسعه روشن نكرده عبارتيبه. گرفته است

ي يعني درك روشمند از مفهوم توسعه ريز برنامهترين ابزار براي ابتدايي

و برنامه بهره بي ريزي براي برنامهريزي توسعه در چنين شرايطي به معناي ايم

و اين به معناي تالش براي رسيدن به جايي!دانيم چيست نميكهامري است 

!!دانيم كجاست؟ نمي است كه

و تلقي از توسعه، بحران عدم درك كرد توان ادعامي لذا كه در رابطه با مفهوم

و مشترك وجود دارد و. عميق البته نه تنها در تلقي از توسعه، بلكه در مورد اجرا

را. توان ادعايي مشابه را مطرح نمودميي توسعه نيزريز برنامه  جملگي موارد فوق

جز مي بريز برنامهشروط فاز صفرءتوان عبارتي شروطي كه تا تعيينبه. شمار آوردهي

و  و راهؤميريز برنامهتكليف نشوند نمي توان به توسعه .پرداخت گشاثر
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 فاز صفر برنامه

سبا توجه به مطالب فوق؛ كهؤيك  شرايط اوليهال بنيادي در مطالعات توسعه آن است

به مناسب به ريزي كردن برنامهعبارتي فاز صفر برنامه كه امكان موضوعيت پيداو توسعه

و پيشبرد آن را فراهم مي  كند چيست؟ معناي دقيق كلمه

ميريز برنامهبه فاز صفر زماني كه راجع كنيم يكسري بديهيات اوليهي صحبت

يكي از اين بديهيات. مشكل داريمنيز سفانه درباره آن بديهيات اوليهأوجود دارد كه مت

به دولت توسعهفرض وجود تواند پيشمي اوليه از عنوان گرا باشد كه اصول موضوعه يكي

گرايي كه قادر به اعمال حق حاكميت ملي دولت توسعه. شودمي مباحث توسعه مطرح

.كه مورد غفلت واقع شده است مهم مبحثي. باشد

از گرا توسعهمشخصات دولت غفلتي كه منجر به عدم احصاي و يافتن فهم نظري

و نيز انتخاب شاخص توان رصدهابوده كه در نتيجه آن نبودآنگيري اندازههاي آن

به. شده است بسيار مورد غفلت واقع در ايرانها بودن دولت گرا توسعهروند نوسانات 

اما اگر ماجراي توسعه. مختلف قضاوت كردهاي توان درباره دولتمي صورت شهودي

و همه در آن موارد االذهاني وجود بخواهد جلو برود بايد يك اجماع بين داشته باشد

و در اين زمينه با مشكل جدي روبرو هستيم  يكي از مهمترين! اتفاق نظر داشته باشند

جرميراهايي علل نبود چنين مشخصه هنوز صحبت كردن.ت نقد جستئتوان در نبود

و بايسته اين بدين. امور ممنوعه است حداقلي توسعه جزءهاي درباره برخي از مضامين

كهامعن هيچ كشوري توان توسعه پيدا كردن ندارد مگر اينكه اين گستاخي ست

و سپس طور كه هست روبرو موجود همانهاي را داشته باشد كه با واقعيت شود
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و بهبود و اصالح .كندمي موضوعيت پيدا،تصميم به تغيير

بريز برنامهدر مورد ازمي وجودهي نيز مشكلي مشابه و آن به نبود درك روشني آيد

و در آخرين تحليل به ريز برنامهايده. گرددميي بازريز برنامهمفهوم  ي در آخرين سطح

 دانان متعارف بازددر بين اقتصا شناختي روشبنيادي آموزه فردگرايي هاي كاستي

دومي فرض شناختي روشدر چارچوب فردگرايي. گردد مي راستايي بنياديهمشود كه

و وجود دارد، هم و منافع جمعي ات ميان مالحظ راستاييهمراستايي ميان منافع فردي

شود كه منافعمي گفته شناختي روشاز ديدگاه آموزه فردگرايي. مدتو بلندمدت كوتاه

دي نيست، بنابراين به تعارض منافع در جمع قائلاجمعي چيزي جز جمع منافع انفر

كهام. نيستند بازار در سطح نظري به رسميت شناخته شد هاي درماندگي مسئلها وقتي

و ايجاد مطرح شد كه براي مسئلهاينجا اين  و همراستايي بين منافع فردي هماهنگي

هاي يا تعادل مدت از آن ديدگاه افق زماني بلند.ي داريمريز برنامهجمعي نياز به 

درو نيستاي لحظه هاي هم چيزي جز جمع افقي تعادلمدت بلند لي وقتي كه

چارچوب آن چيزي كه در ادبيات علم اقتصاد به عنوان انقالب كينزي معروف است، اين 

و معلوم شد كه بين كوتاه حتي مدتو بلندمدت ايده هم به چالش كشيده شد

 مسئلهوجود داشته باشد در آنجا هم به اعتبار تواندمياي هشتاد درجهوصدهاي تعارض

ي در سطح ريز برنامه ضرورت مدت مسئلهو بلندمدت هماهنگي ميان مالحظات كوتاه

صنعتي هاي ذهني مسلط در كشورهاي اما سازه. نظري به رسميت شناخته شد

و ضرورت هماهنگي همچنان مقاومتريز برنامهبود كه در برابر ايدهاي گونه به هايي

.جدي وجود داشت

درگير هاي بوديم كه تا اواخر جنگ جهاني اول، در كشوردر عمل نيز شاهد آن
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به جنگ به و بهريز برنامه مسئلهطور مشخص انگلستان، طور عمومي مثابه يك امري

ميهاي مختص نظام منحصراً به.شد كمونيستي در نظر گرفته به عنوان مثال با رجوع

ازمي تاريخ اقتصادي انگلستان مشاهده جنگ جهاني اول شروعكه 1914شود كه حتي

در هيئت.ي وجود داشتريز برنامهجدي در رابطه با هاي مناقشه 1917شد تا اواخر 

اساسي مطرح شد كه آيا شرايط خاص جنگي، مداخله دولت سؤالحاكمه انگلستان اين 

تا 1917اواخر طلبد يا خير؟ تقريباً در جنگ را مي و به اين نتيجه رسيدند كه آري

آن دغدغه در واقع نيروي.ي جنگ اول تمام شده بودريز برنامهفراهم كردن مقدمات 

مت تري بسيار جديهاي محركه بحث و واكاوي سفانه در زبان فارسي مورد توجهأشد كه

. قرار نگرفته استجدي

و به صورت فزاينده جايگاه خود را بعد از جنگ جهاني اول كه انگلستان به تدر يج

را ره يك جهاني از دست داد، انگليسيبه عنوان قدرت شما  سؤالدر برابر اين ها خود

اينها قرار دادند كه چه خطايي كرديم كه آن جايگاه را از دست داديم؟ يكي از يافته

با منابع انساني در جنگ اول عامل اصلي تنزل جايگاهاي برنامهبود كه برخورد غير

آنها بحثشان اين بود كه آن چيزي كه انگلستان را قدرت شماره. انگلستان بوده است

در گام نخست متوجه سؤاليك دنيا كرده بود، چه چيزي بود؟ در پاسخ به اين 

و ذخاي كالسيك قدرت شدند، يكي وسعتهاي مؤلفه و ديگري منابع و زمينير زيركشور

و و مشخص شد هاي مؤلفهيكي پس از ديگري. بود... جمعيت قدرت را بررسي كردند

همچنين. استنيروي انسانيِ با كيفيت، كانون اصلي مزيت انگلستان بوده مؤلفهكه 

ان در خط مقدم كيفي انگلستهاي در جنگ جهاني اول بهترين نيروگفته شده بود كه 

از جبهه از دست رفتند ريزي براي نيروي انساني در امر جنگ اين زاويه ضرورت برنامهو
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طور كه در حوزه عملكرد همان. موضوعيت يافتهاو چگونگي استفاده بهينه از آن

به. ريزي مورد اجماع قرار گرفت ضرورت برنامه،شمار ديگربيهاي اقتصادي نيز از زاويه

به همين خاطر وقتي جنگ جهاني دوم شروع مي اعتبار تجربيات جنگ جهاني اول شود،

و هم به اعتبار تحوالت نظري بزرگي كه در فاصله بين دو جنگ اتفاق افتاده بود، 

بهانگلستان در جنگ اقتصادي مديريت م جهاني دوم ازثَعنوان ل اعالي يكي

و مديريت منابع ملي هايو تمركزگراترين الگوترين جويانه مداخله تخصيص منابع

نتايج اين رويكرد اين بود كه تمام متغيرهاي اقتصاد انگلستان در سال. شود شناخته مي

مي دومجهاني پاياني جنگ . داد نسبت به سال شروع جنگ وضعيت بهتري نشان

كه اين دوم در دوره پس از جنگ خالف تجربه پرخسارت دوران جنگ اولبر گونه بود

در آنجا. ابزار ايدئولوژي در ميان نيستي به عنوان يك ريز برنامهبحثي از انحصار ديگر

كه گفته مي و تكنيكي منطقريز برنامهشود و هاي متفاوت ابزارها هاي متفاوت دارد

و الگوهاي هدفگذاري متفاوت مي تواند مورد استفاده قرار بگيرد برحسب شرايط متفاوت

.و دستاورد هم داشته باشد

به عنوان مثال. باشيممي عدم اجماع نظر ها ما در كشورمان شاهد اما در اين زمينه

و در زمينه  ي قلمريز برنامههمين امروز در ايران به عدد كساني كه صالحيت دارند

در مورد اينكه؛ل اختالف نظرهاي اساسي وجود داردئترين مسا درباره ابتدايي، اندهزد

درباره اينكه هدف. شوندمي مختلفي ذكرهاي، آدماندهي چه كساني بودريز برنامهآغازگر 

ي چه بوده است به عدد كساني كه در اين زمينه مطلب ريز برنامهو دغدغه آغازين 

أرا درباره اينكه منش مسئلههمينو وجود داردها در ديدگاه، تفاوت فاحشاندهنوشت

.كنيممي اين اختالف را مشاهده باز...وي چه بوده استريز برنامهتفكر
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و مسائل حل نشده نظام تأمل و مشكالت ي هزينه فرصت ريز برنامهدر مسائل فوق

و نشانميي را بسيار آشكارريز برنامهاعتنايي به شرايط موسوم به فاز صفر بي كند

ازتوسعه هاي دهد كه ما برنامه مي ها طراحي ناهماهنگيوها ابهام را در دل چه انبوهي

و  .ها نيانديشيده بوديم آن ناهماهنگي فصلوحل برايهيچ تمهيدي هم كرده بوديم

و ارائه گوشهبراي توان به تحقيقاتمي مسئلههايي از سوابق تأييد ادعاهاي فوق

و كار70گالبرايت در  و ويليامسون در آستانه هزاره جديد اشاره امثال سال پيش نورث

سجهاني اوليه پس از جنگ هاي گالبرايت كه در سال. كرد گويد وجودميخندوم

مي دولت توسعه ت مسئلهگيرد، گرا را مفروض وأاي كه در ايران مورد و محل بحث مل

را گالبرايت دولت توسعه. واقع شده است چالش و چهار بايسته گرا را مفروض گرفته

: نمايدميي بيانريز برنامه اوليه عنوان الزامات به

از:اين چهار ويژگي عبارتند از در هاي شرايط اوليه كشور( سطح سوادحداقلي

كه سعهحال تو بر از آن زمان را به ياد آوريد بي75بالغ .) اند سواد بوده درصد از جمعيت

دو. اجتماعي تأمينسطح حداقلي از  و دولت هم حال اگر اين شرايط وجود داشت

به تعيينيك شرط ابر گرا توسعهدولت گرا بود، در درون توسعه عنوان شرط كننده

و آن هم  و كارگزارانش از حداقلي مورد نياز است شرط استنباط واحد دولت

و شرايط  اگر اين تحليل را مبنا قرار. است مورد نظر ايدئالمسائل اساسي موجود

و كرد توان ادعامي دهيم كه تا حدودي واجد شرايط دو شرط اول يعني حداقل سواد

و تأمين دراجتماعي هستيم . باشيممي جدي روبروهاي شرط سوم ما با چالشباره لي

راهاي بخشي از علت كامي اين امر آموزش، هاي موجود در نظامهاييستتوان در

و بخشي ديگر را و تبليغات كشور هاي در اقتصاد. در رانتي بودن اقتصاد جست پژوهش
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كه در ايراناي مسئله. باشيممي فرادستهاي رانتي شاهد وجود منافع ناهمگون گروه

.شديدتر شده است اخيرهاي طي سال طور غيرمتعارفي به

و ويژگي ذهني هاي سازههاي از طرف ديگر ويليامسون نقطه عزيمت را هنجارها

ذهني ايرانيان هاي حال حاضر درك مشخصي از سازهدر. دهدمي مسلط در جامعه قرار

از. درباره مسائل مختلف وجود ندارد كه در دنيا ماجراي فهم سال است50بيش

بههاي سازه يك ذهني و مدته كوتاهاي اريذگكننده در سياست تعيينمتغير ابرعنوان

و در طول مدت بلند بار اين كار براي ايران انجام شده3سال اخير تنها50مطرح است

شناخت اين،عنصر را براي رفتن به سمت توسعهترين ويليامسون زيربنايي!1است

بهاندهذهني كه در هويت جمعي نمود پيدا كردهاي سازه ميمي شمار، و گويد آورد

ميبر كند كه آخرين اساس آنها به صورت سلسله مراتبي مسائل بعدي موضوعيت پيدا

قبل از آنكه مناسبات بازاري بخواهد اتفاق بيافتد بايد. باشدمي مورد آن مناسبات بازاري

فرهايي مراحل قبلي حداقل .اهم كرده باشندرا

و وينگس و واليس از توسعه مطرح كردند تحت عنوانتدرك جديدي كه نورث

و شمايل  ميبسالگوي توازن دوگانه يك شكل جايي.گذارد يار قابل اعتنايي را به نمايش

مي»نظم اجتماعي دسترسي باز«ر كه توسعه در كاد آنمي در آنجا.گردد فهم گويند كه

ميفكر كردن درباره توسعه را امكانكههايي حداقل كند اين است كه در ميان پذير

و. فرادستان بايد قانون حاكم شود نكته دوم اين است كه نظاميان بايد كنترل سياسي

كه. اقتصادي بشوند ساختار نهادي از نظر امنيت حقوق شرط سوم از نظر آنها اين است

 
و دو مورد بعد از انقالب در دوره رياست.1 جمهوري آقاي خاتمي يك بار قبل از انقالب توسط مجيد تهرانيان

.انجام شده است
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و وضعيت هزينه و اقتصادي هايي باشد كه سازمانمبادله بايد طورهاي مالكيت سياسي

به كه ايجاد مي از. ان خودشان داشته باشندمؤسسشود عمر بيشتري نسبت يعني پس

م به شودمي با اين تبيين امر مهمي مطرح. سسان هم امكان بقا داشته باشندؤمرگ كه

بر وضوح مشاهده مي هاي بايد سراغ متغير متفاوت از توسعههاي حسب فهمشود كه

و اطالعات سازي متفاوت، شاخص و نظام آمارها متفاوت برحسب تفاوت از نظر ها

به.ه باشيميافتگي رفت توسعه حس چيزي كه جاي خالي آن با اين تبيين. شودمي شدت

و اطالعات كشور هنوز درباره هيچ  براي سرنوشت توسعه كننده تعيين مسئلهنظام آمار

.ستاز توانايي الزم برخوردار ني

بههاي مؤلفهدر كنار اين و شدت كلي كه سخت نيازمند تعاريف عملياتي، عمومي

به اختصاصيهاي مؤلفههستند، هر كشور بايد گيريو اندازهسازي به شاخص تر مربوط

ل ايران شناختي كه از مسائ براساسريزي را جستجو كند براي مثال فاز صفر برنامه

بهداريم، به شكل خاص براييريز برنامهعنوان فاز صفر آن چيزهايي كه

است كه ايران در هايي پذيري انواع آسيبلويت دارد در فهموا كشورمان

ميهاييه با انواع شوكهمواج و جامعه وارد .شود بايد داشته باشد كه به اقتصاد

و رفاه، زماني معني پيدا شود كه اساساًمي در سطح نظري گفته  انديشه درباره توسعه

ب مي و عدم اطمينانهكند كه حداقلي از اطمينان درباره بقا را و دست آورده باشيم ها

و عدم اطمينان هايي كه منشأ شوك هاي تعاملأكه منشهاييو شوكها طبيعي دارند

از جنبه. باشدميهاو ثباتها منشأ تهديد اين اطمينان ترين سطح در كلي انساني دارند،

در برابر يك شوك برونزا به نام نوسانات شديد تا امروز دائماً 1352اقتصادي، ايران از 

و اين شوك از آن روز آنومي اقتصا و اجتماعقيمت نفت قرار داشته است ي را به اين دي
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غم. ور تحميل كرده استكش ردانگيز است كه ما حتي يك مطالعه جدي اين بسيار

و توسعه ملي نداريم زمينه تبيين نقش نفت در سرنوشت در. اقتصاد يعني حتي

كهدر. گيرد هرگز بحث جدي صورت نمي مسئلهتوسعه نيز درباره اين هاي برنامه حالي

را زير نظر قرارها بنابراين بايد اين شوك. كمتر بحثي است كه به اين اندازه جدي باشد

و هزينه مهايي داده ميكه نظام .كنيمپردازد را آشكار لي براي آنها

 طور خاص براي اين كشوربهيريز برنامهدومي كه براي ورود به فاز صفر مؤلفه

و بايد مورد مطالعه قرار گيرد، يابي به يك فهم عالمانه از دست اهميت بسياري دارد

فر نگري كوته پيامدهايوو سازوكارهاها ريشه تخصيصو گيري يندهاي تصميمآدر

ات مالحظعموماً،كندمي تصميماتي كه در ايران معني پيدا. است منابع

نگري سازه ذهني مسلط كوتاه.دهدمي ترجيحمدت را به مالحظات بلندمدت كوتاه

ب باندهايرانيان بوده كه به هيچ وجه و ه اهميتي كه دارد، موردازاندهازه كافي

نگري كه ريشه تاريخي طوالني كوته ذهني سازه. شناسي قرار نگرفته است آسيب

و درونزايي كه در هاي اخير با شوكهاي در ايران دارد در سال اقتصادي برونزا

با كل نظام حيات جمعي عيار شده يك درهم تنيدگي تمام پديداراقتصاد ايران 

هاي اي مقاومت در برابر هر اقدام اصالحي رو به توسعههاو اين پديد آورده

!كنندمي شديدي

به مؤلفه و  شناخت كافي درباره ديگري كه در سطح نظري مورد غفلت قرار گرفته

مي مسئله. آن هم نيازمنديم، ظرفيت جذب اقتصاد است تواند ظرفيت جذب از دو زاويه

و حد توانايي ايران براي جذب. مورد بررسي قرار گيرد يك زاويه اين است كه ظرفيت

و از چه ميزان تزريق بيشتر دالر نفتيهاي سالم دالر نفتي اقتصاد هاي به چه ميزان است؟
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ميآناكار مسئلهايران را با و چالش مشروعيت روبرو جنبه دوم كند؟ يي در ابعاد گسترده

كه مسئله و ظرفيت ظرفيت جذب به ظرفيتآن است در هاي دانش ضمني هاي سازماني

دربه. شودمي ايران مربوط ميهاي نظريهعنوان مثال كه جديدتر توسعه گفته شود

در حال توسعه ظرفيتدرهاي مهمترين تنگنا براي كشور . باشدمي آنها هاي اندك سازماني

افراطي هاي دهنده اين بوده است كه ماجراي رويه سال اخير نشان8-7طالعات در طولم

و رويههاي انبساط مالي در دوره اني در دوره افول شوك درمهاي شكوفايي درآمد نفت

خواهي ايرانيان زده است از كانال ضربه كه به توان توسعهاي ضربهترين درآمد نفت، كاري

و اين كار از طريق حساسيتوارد كردن به اشتغال مولد بو و زدايي از نظام تصميم ده گيري

. تخصيص منابع از اهميت اشتغال مولد رخ داده است

و انباشت ظرفيت برداشت ما اين است به اعتبار هاي اينكه انباشت دانش ضمني

 تواند خصلت پايدار پيدا كند، ضربه اصلي خورده سازماني فقط از طريق اشتغال مولد مي

و بنابراين زير ذره در در شرايط كنوني بين قرار دادن بازار كار در ايران شده، آنجاست

تا 1385هاي در سال. است براي مهيا شدن براي توسعهها متغيرترين زمره زيربنايي

بي 1390 ودرون هاي ترين شوك سابقه كشورمان ايران و زا برونزا را تجربه كرده

بها ضربهترين سهمگينانه و كلي اين بازار را تغيير شكله به بازار اشتغال ايران وارد شده

. داده است

و ناهنجاري و هاي ريشه بسياري از سوءكاركردهاي اقتصادي شدن ثمريباجتماعي

در روندهاي تحول انحطاطي در كيفيت اشتغال ايرانياندباي تخصيص دالرهاي نفتي را 

.جستجو كرد
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 گيري نتيجه

و مسا ژرف حل مسئلهل بنيادي مليئكاوي در باب مفاهيم اساسي اي مغفول در نظام

و اساساًريز برنامهاي كه در نظام مسئله. باشدمي مشكالت ما  مسئلهخودي براي توسعه

و. توسعه نمود داشته است هميني توسعه نيز جزءريز برنامهنبود تلقي واحد از توسعه

بر مسئلهضرورت اين. باشدمي دست مسائل حسب هر به اين مهم بازگشت دارد كه

بهمي تغييري كه در نگرش ما به توسعه پديد ي ريز برنامهآيد هم رويكرد ما نسبت

و هم اولويت و هم ابزاريها توسعه ميهايي ما ماليو كند كه نياز داريم تغيير رويكرد

ازي توسعهريز برنامهنسبت به  و تصور مسلط هاييو ابزارها اولويت همچنان مبهم است

جردر! كه به آنها نياز داريم تغيير نكرده است اميتئاين بين به كه يكي كرد دعا توان

ي توسعه ريز برنامهسال تاريخ70 ايرانيان در طول تقريباًهاي انگاري ترين سهل از بزرگ

ب با اين. دست آوردن يك فهم روشمند از مفهوم توسعه استهدر ايران در زمينه

ازمي مطرح سؤالمقدمات اين  ي براي ريز برنامهشود كه فاز صفر توسعه كه بتوان در آن

بايد گرا توسعهتوسعه صحبت نمود چيست؟ شرايط اوليه را در ضرورت وجود دولت

از دولتي كه به ايجاد. جست در تأمينسطح حداقلي از سواد، سطح حداقلي اجتماعي

و شرايط  و كارگزارانش از مسائل اساسي موجود و استنباط واحد دولت بين آحاد جامعه

ورزد كه در ايران دو شرط اول يعني حداقلمي مبادرت نظر به امر توسعهموردايدئال 

و  هاي اجتماعي را تا حدودي واجد هستيم، ولي درباره شرط سوم با چالش تأمينسواد

از. توان جستمي بخشي از علت اين امر را در رانتي بودن اقتصاد. باشيممي جدي روبرو

و ويژگي اصالح طرف ديگر ويليامسون نقطه عزيمت را ذهني هاي سازههاي هنجارها

ذهني هاي دهد حال آنكه درحال حاضر درك مشخصي از سازهمي مسلط در جامعه قرار
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.وجود نداردنيز ايرانيان درباره مسائل مختلف

بها مي ما و وينگستـ اي مطرح شده توسط نورث رسد كه شروط آستانه نظر واليس

و ريزي براي ايران حياتي صفر برنامهر از فاز گانه عبوسههاي شرط عنوان پيش به تر

آن. سازتر است سرنوشت كه در كنار اين شروط عمومي، شروط خاص ايران نيز بايد ضمن

.شودلحاظ 

 گفته عمومي پيشهاي مؤلفهدر كنار شناختي كه ما از مسائل ايران داريم، براساس

اولويت دارد، توسعه در ايرانيريز برنامهعنوان فاز صفربه طور خاصبه آن چيزهايي كه

كه به هاييه با انواع شوكهاست كه ايران در مواجهايي پذيري در فهم انواع آسيب

و جامعه وارد مي . نگري بايد دانست دوم را كوتاه مؤلفه. شود بايد داشته باشد اقتصاد

را به مالحظات مدت مالحظات كوتاه عموماً. كندمي تصميماتي كه در ايران معني پيدا

به مؤلفه. دهدمي بلندمدت ترجيح و ديگري كه در سطح نظري مورد غفلت قرار گرفته

آن هم نيازمنديم، ظرفيت جذب اقتصاد است كه جملگي موارد فوق به اشتغال مولد 

در ضربه و انباشت ظرفيتزده است، اين هاي حالي است كه انباشت دانش ضمني

ك ميسازماني فقط از طريق .تواند خصلت پايدار پيدا كند انال اشتغال مولد
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