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 چكيده

و « پذيریامكان»براساس دو معيار  ایدر مطالعه حاضر سند برنامه ششم توسعه از منظر توازن منطقه

های صورت گرفته سند برنامه ششم توسعه بررسيبراساس  مورد واكاوی قرار گرفته است.« هماهنگي»

های زير كرده است كه كاستي معرفي« اقدام اساسي»مورد را با عنوان  46ای در بحث عدم تعادل منطقه

 در ارتباط با اقدامات مذكور قابل طرح است:

 فاصله معنادار با مفهوم اقدام 

 های برنامهخلط سطوح و اليه 

 تباين و همپوشاني بسيار 

 اقداماتي در تضاد با تبيين 

 تأكيد و تكيه بر مناطق آزاد 

 جای اقدام و ...در نظر گرفتن برنامه به 

گانه سند توسعه در ارتباط با عدم تعادل 46پذيری اقدامات الذكر امكانهای فوقكاستيبر عالوه

توان امكان و ظرفيت تحقق برنامه را ارزيابي پذيری ميمعيار امكانبراساس  ای محل ترديد است.منطقه

ر ارتباط كرده و از پيشرفت آن، حتي پيش از اجرا، تصويری داشت. با توجه به مطالعات صورت گرفته د

 شود:ای مشاهده ميهای منطقهپذيری اقدامات پيرامون عدم تعادلبا امكان

 علت هستند. بنابراين به« اقدام» ستههای بايهای مورد بحث، فاقد ويژگيبخش عمده اقدام

 رد.ها، وجود نداها، امكان برآورد ريالي يا امكانات مورد نياز برای آن اقداممشخص نبودن ابعاد و مقياس

 هستند نيز فاقد ابعاد و مشخصات اقدام بوده و در اين موارد « احداث»هايي كه ناظر به اقدام

های اطالعاتي، نوسازی هايي نظير ساماندهي سيستمنيز امكان برآورد منابع مالي الزم وجود ندارد. اقدام

دستي نفت و پايين ، توسعه صنايعICTهای رساني به گردشگران، احداث شركتو تكميل شبكه خدمت

 پتروشيمي.

  درصد( را در  67مورد )  31توان ای، ميتعادل منطقه اقدام مطرح شده برای كاهش عدم 46از

تكميل »، «هاگذاریبندی سرمايهاولويت»بندی كرد؛ مواردی نظير: دسته« مطالعاتي-اداری»حوزه 
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بازنگری مفهومي »، «ار از سرزمينبرداری پايدتدوين معيارها و ضوابط بهره»، «مطالعات آمايش

 «. مدت توسعه مناطق آزادراه بلند تدوين نقشه»و « بندیمنطقه

توان ارزيابي ، نمي«ایهای برنامهاقدام»رعايت موازين و الزامات تدوين  در مجموع به سبب عدم

وزه آمايش، های مدنظر سند برنامه ششم )در حخصوص اقدامپذيری مالي درصي از معيار امكانمشخ

 ای( ارائه داد.توسعه و توازن منطقه

هدف كلي، جهت مواجهه با پديده خطير  5راهبرد معرفي شده در مقابل  23سوی ديگر بررسي از

هايي در اين زمينه دارد. اين مسئله با يكي از ای، حكايت از وجود ناهماهنگيهای منطقهعدم تعادل

 باشد.است، در تضاد مي ی كه ايجاد هماهنگيريزهای بنيادی برنامهترين فلسفهمهم

شمار بي مصرحاتالعاده مسئله نابرابری در سطح ملي و وجود با توجه به حساسيت و اهميت فوق

رفت كه اين قسمت از سند ای انتظار ميهای منطقهدر زمينه به رسميت شناختن استمرار عدم توازن

در اما و راهگشايي تجويزهای ارائه شده برخوردار باشد. برنامه از كفايت الزم در شناخت و تبيين مسئله 

ششم توسعه، حتي در بحث توسعه  توليد برنامه در برنامهفرآيند  اينكهدليل به توان گفت،نهايت مي

ترين اقدام، تغيير ای حداقلي، ضروریای، متمركز و از باال به پايين بوده، برای دستيابي به برنامهمنطقه

 است. « دوطرفه»ای اين رويه به رويه

های تجربه شده پيشين در طول هفت توان يادآوری كرد كه اگر رويه و روشدر توجيه اين الزام مي

ای را داشتند، امروز عدم تعادل عميق در سطح گذشته توان و قابليت مهار پديده عدم تعادل منطقهدهه 

اين بايد تكرار  بر. عالوهدر كشور وجود نداشت (بر آن تأكيد شده است نيز كه در سند برنامه)ای منطقه

ريزی بخشي( به نامهای با رويكرد سنتي )تفوق بركرد كه سند برنامه ششم حتي در بحث توسعه منطقه

محلي  -ایهای منطقهگونيموضوع پرداخته و اين رويكرد توان و ظرفيت به رسميت شناختن تنوع و گونه

توان الگوی واحدی را برای همه مناطق كه فرض پنهان اين رويكرد آن است كه ميضمن آن را ندارد.

 كار برد.به

ای داشته تغييری معنادار در وضعيت تعادل منطقه ای كه توانرسد برای رسيدن به برنامهنظر ميبه

تكيه « گرايي، بلندمدت بودن و تكثر عواملرويه پايين به باال، منطقه»مشخص بر طور به باشد، بايد و

 كرد.
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 مقدمه

ای كه در نيمه دوم قرن گذشته برای )واژه« پروقره»كه عزم  يک دهه استايران و ايرانيان بيش از 

كنند جايگاه گذشته خويش در جهان را اند و تالش ميرفته( كرده؛ به كار ميprogressپيشرفت؛ 

های پياپي دو جنگ با بازيابند؛ جايگاهي كه در پي خواب تاريخي اين مردمان از دست رفت و سيلي

يرانيان هايي كه به قامت كشور بودند، چنان پر زور و قدرت بود تا برخي از اروسيه و از دست دادن استان

 را به تأمل و مكاشفه وادارد كه چه بر ايشان گذشته و رفته است.

بار ديگر ايرانيان به عزم  1320هر چه بود رخدادهای تاريخي چنان پيش رفتند تا در ميانه دهه 

بازسازی و احيای اقتصاد و معيشت از دست رفته، نيت آباداني كردند و عمران؛ و اين تالش، ايشان را به 

ريزی جای داد. از آن ستين برنامه عمراني رساند؛ سندی كه ايران را در زمره پيشگامان برنامهسند نخ

 تدوينبرنامه در قامت ملي را  16گذرد و در اين هفت دهه ايران تاريخ تا امروز قريب به هفت دهه مي

و پرداللت و هفت دهه چنان پرمعنا  برنامه 16كرده و در خاطرات تاريخي خويش ضبط كرده است. 

 هستند تا چشم هر جستجوگری را به خويش جلب و جذب كند.

جمعي قريب هفتاد سال ايران تالش كرده تا به مدد برنامه، اقتصاد و معيشت را ارتقا دهد و زيست

رساند. اما شوربختانه با گذشت هفت دهه، عمری كه معادل تولد، قد « توسعه»اين مردمان را به 

رشيد شدن، كامل شدن و فرتوت شدن يک انسان است؛ هنوز ايران با آنچه توسعه  برافراشتن، بالغ شدن،

برنامه تدوين  16ای بس معنادار دارد. صرف منابع كمياب و شايد تكرارناشدني طي كند، فاصلهتصور مي

 .كندتر رهنمون ميأمل و مداقه عميقبرنامه اجرا شده نيز هر جستجوگری را به ت 10شده و 

ای، به نقد ای و با عنايت به چنين تجربهدر تالش است تا با تكيه بر چنين پيشينه گزارشاين 

شود اما بر يكي از دست يازد؛ نقدی كه اگر چه از مرور كليات اين سند آغاز مي« سند برنامه ششم»

 .«ايتوسعه و عدم تعادل منطقه»متعدد مباحث اين سند متمركز شده است: 

 

 درباره سند برنامه ششم توسعه. برخي نكات كلي 1

سند مربوطه( حكايت از  11 فحه)ص« تمركز بر نمودار تشكيالتي برنامه ششم»ويژه به مرور اجمالي و

نكاتي دارد كه پيش از طرح بحث اصلي، اشاره به آنها برای فهم بحث اصلي )نقد سند در حوزه توسعه 

 كار خواهند بود:كمک ای( نيزمنطقه

های تجربه شده، برای تدوين های رفته و برنامهدر سالها: فرآيندالف( رزم ديرين تشكيالت و 

شوند و جلسات بسياری با حضور مديران و اندازی ميهای متعدد و متنوعي راهبرنامه، تشكيالت و جعبه

صرف تأسيس  رسدنظر ميشود. اين رويه چنان رايج و مرسوم شده كه گاهي بهكارشناسان برگزار مي

اين تشكيالت و جلسات، مراد را حاصل كرده است! غافل از اينكه آنچه منجر به تغييرات واقعي در جامعه 
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هستند و اگر قرار به مداخله در وضع موجود برای « هافرآيند»شود؛ و جابجايي متغيرهای كليدی مي

های تشكيالتي، مسير تحقق جعبهها و نه تشكيل فرآيندشده است، تغيير تعيينتحقق اهداف از پيش

 اهداف است.

های تجربه شده پيشين در طول هفت دهه گذشته توان و قابليت مهار پديده عدم اگر رويه و روش

تأكيد ای ای را داشتند، امروز سند برنامه ششم بر وجود عدم تعادل عميق در سطح منطقهتعادل منطقه

پيش از هر بحثي الزم است رويه و روش مرسوم نقد شده  ( و اگر چنين باشد، بيش و112كرد )ص. نمي

 ی توانمند اتخاذ شود.فرآيندو 

ريزی آلوده شدن به واژگان و مفاهيم های نظام برنامهاز آفات و آسيب بافي:ب( آلودگي به واژه

در  ها و مشكالت توسعه، عباراتيپشتوانه است. منظور آن است كه در مواجهه با چالشپرجاذبه اما بي

های واژگاني و گفتاری متن برنامه و اسناد مربوط به آن نگاشته و تنظيم شوند كه مشحون از جذابيت

آن عبارات و واژگان در عرصه زيست واقعي مهيا نباشند. « واقعي و عيني»های است، درحالي كه داللت

فاقد پشتوانه الزم برای در صورت بروز چنين شرايطي، عبارات و مفاهيم نگاشته شده در اسناد برنامه، 

ريزی، عبارات و مفاهيم مطرح شده ريزی خواهند بود. زيرا بنابر قاعده و منطق برنامهادامه مسير برنامه

كننده محدوده و ابزارهای سطح پاييني خواهند بود. بنابراين وقتي مفاهيمي بدون در هر سطح، تعيين

ه منطقي و پيوند عقالني مفاهيم گسسته شده و هر شوند، زنجيرپشتوانه عيني در سطوح باال مطرح مي

 سطح از برنامه، راه متفاوت و جهتي ديگرگونه را دنبال خواهد كرد.

طلبد، طرح و نگارش عبارات داليلي كه كاويدن آنها مجالي ديگر ميرسد، بهنظر ميشوربختانه به

طح بيماری مزمن رسيده است. ريزی گذر كرده و به سپشتوانه از سطح آسيب برای نظام برنامهبي

ای كشور مشحون از مفاهيم غيردقيق، عبارات چند پهلو، واژگان ها و اسناد برنامههاست كه برنامهسال

 اند. پشتوانه واقعي شدهپذير و ادعاهايي بدون بسيار انعطاف

 كه به اهداف كلي و راهبردهای بخش فرهنگ 331برای نمونه، سند برنامه ششم، در صفحه 

هدف كلي ياد كرده و راهبرد تحقق اين هدف را عنوان به «ارتقای فرهنگ اسالمي»پرداخته است، از 

فرهنگ چه درخصوص  معرفي كرده است؛ غافل از اينكه تفاوت ارتقا و توسعه« توسعه فرهنگ ديني»

 معنا و چه داللتي دارد، پرسشي است كه پاسخ آن روشن نيست.

ارتقای ذائقه و ساليق فرهنگي و هنری »های بخش فرهنگ را در موردی ديگر يكي از سياست

های دولتي و معرفي كرده است. حال آنكه آيا دستگاه« جوانان و نوجوانانويژه به اقشار مختلف جامعه

ای را تغيير دهند و اگر بتوانند سمت و جهت اين تغيير توانند ذائقه و سليقهنهادهای وابسته به دولت مي

وسو چگونه و براساس چه معياری سنجيده شده شده است و روايي و صحت اين سمت چگونه تعيين

است و از همه مهمتر مرجع اين تغيير كجاست و به چه مجوز و استداللي چنين رخصتي را به دست 



 

 _______________________________________________________________________  
 

 

5 

آورده و در نهايت اين مرجع برای چنين تغيير عميقي، چه ابزاری در اختيار دارد؟ و باالخره آنكه منظور 

رسد های بخش فرهنگ ميچيست؟ در مثالي ديگر وقتي اين سند به سياست« ارتقای ذائقه»بارت از ع

كرده و آن را نه هدف و نه راهبرد بلكه « ایبرقراری عدالت در نظام فرهنگي، هنری و رسانه»سخن از 

شود مطرح مي «سياست»وجهي ياد شده اگر در سطح حالي كه عدالت در نظام چندنامد. درسياست مي

 بايد و الزاماً مفهومي روشن و مشخص باشد.

توان به كارگيری واژگان و مفاهيم مبهم و غيردقيق در سند برنامه ششم، ميدر مثالي ديگر از به

افزايش منزلت »های جمعيتي اين سند اشاره كرد. در ميان راهبردهای مطرح شده در اين بحث، سياست

ارتقای جايگاه و منزلت »تواند هدف كلي ی مطرح شده كه ميراهبردعنوان به «و كرامت سالمندان

را محقق كند. جدای از اينكه اين عبارات در واقع تكراری بوده و از اساس فاقد محتوای هدف « سالمندان

و راهبرد هستند؛ استفاده از عباراتي چون افزايش منزلت يا افزايش كرامت سالمندان در يک سند 

صورت تفاسير متعدد ق و مشخص داشته باشد. در غير اينتني است كه معنايي دقيای زماني پذيرفبرنامه

 های متنوع در مرحله اجرا، برنامه را دچار اعوجاج خواهد كرد.و برداشت

های مختلف رود برنامه توسعه، فعاليتانتظار مي توجهي به نگاه سيستمي:ج( غفلت و حتي بي

خروج برنامه از عنوان به ن ويژگي به قدری است كه غفلت از آنجهت كند. اهميت ايراستا و همرا هم

ها و های منتخب در حوزهروی، الزم است تا سياستاين. ازرودشمار ميمسير بايسته و منطقي به

ها و اهداف متنافر، سازوكار های مختلف برنامه، تناقضي با هم نداشته و در صورت بروز سياستبخش

گونه گواه و داللتي، ناظر بر رعايت ه باشد. مرور سند برنامه ششم هيچانديشيده شدتعديل و تلفيق آنها 

های های مختلف صنعتي در سياستحالي توسعه فعاليتين برنامه ندارد. برای نمونه دراين ويژگي بنياد

ها و به ثمر ای مطرح شده كه اجرای اين سياستهای توسعه منطقهصنعتي و همچنين در سياست

ها ها منجر به توليد گازهای آغشته به كربن خواهند شد. بنابراين با اجرای اين سياستن پروژهرسيد

زيست،  حالي كه نخستين راهبرد مطرح شده در بحث محيطای كربني افزايش خواهند داشت. درگازه

آمده ای در صفحات بعد كربن است )موارد نقض اين ويژگي در بحث توسعه منطقهتوسعه اقتصاد كم

 است(.

اگر تنها بخشي كوچک از قضاوت باال پذيرفته شود،  :اي( اضطرار و مخاطره عدم تعادل منطقهد

ای از اهميت و حساسيت بايد بالفاصله افزود كه اين مخاطره و اضطرار در موضوع عدم تعادل منطقه

 انقالب اسالمي سال های اقتصادیِای برخوردار است. زيرا به استناد مطالعات متعددی كه ريشهويژه

، يكي از 1340-1350های از اندازه مواهب توسعه دهه تمركز بيش 1،اندرا شناسايي كرده 1357

                                                 

 . برای نمونه مراجعه شود به:1

 .1372، ، 2، راهبرد، شماره های اقتصادیمعیارهای اجتماعی در ارزیابی سیاستتبار، علیرضا، علوی
 .1372، ، 2، راهبرد، شماره ناموزونی فرآیند توسعه سیاسی در کشورهای پیرامونیحجاریان، سعید، 

 .1394، ، فوران، جان، مقاومت شکننده، ترجمه احمد تدین، مؤسسه خدمات فرهنگی رسا

http://www.ensani.ir/fa/content/128521/default.aspx
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ساالنه شاهنشاهي  2500های بروز انقالب و برچيده شدن دودمان سلطنت ترين ريشهترين و عميقمحكم

اثرگذاری در چنين سطحي باشد، دقت  ای دارای توان و ظرفيتدر ايران بوده است. بنابراين وقتي پديده

 رود.شمار ميمخرب، يكي از الزامات منطقي و ضروری به هایانگاریدر آن و پرهيز از ساده

ای پندآموز خالي از لطف نيست. علينقي عاليخاني، وزير اقتصاد در اين چارچوب توجه به نكته

های اقتصادی نيمه دوم آن كننده سياستنو يكي از معماران كليدی و تعيي 1340مشهور و نامدار دهه 

توصيه به »بر ، در پاسخ به پرسشي مبني، در آخرين مصاحبه خود1350ن دهه های آغازيدهه و سال

كنم اشتباه ما را توصيه مي»كند: با تأملي معنادار ابراز مي« نويسان كنوني در آستانه برنامه ششمبرنامه

 .«ان متمركز نكنندتكرار نكنند و همه چيز را در تهر

 توان گفت:شوند، مي بندی عرضه شده در بندهای باال در كنار يكديگر قرار دادهاما اگر جمع

 ،پشتوانهعبارات و مفاهيم بي .1

 و های غيرعلميرويه .2

 فقدان نگاه سيستمي .3

 است. ريزی كشورشكست نظام برنامهنمودی از 

ت كرد و با ئشود تا بتوان جرگانه باال، موجب ميسهبه بيان ديگر پذيرش تنها بخش كوچكي از 

صراحت و البته در كمال تأسف اظهار كرد كه آنچه با عنوان سند برنامه ششم منتشر شده است را 

ريزی از برنامه-توان سمبل شكست نظام تدبير كشور و پرچمي شفاف از خروج دستگاه كارشناسيمي

 دانست.« علمي و منطقي»مسير 

ها و موضوعات متعدد، در نوع و گستره موضوعي سند برنامه ششم و توجه آن به حوزهعلت تبه

 ای، تفصيل اين استدالل آمده است.بخش بعدی نوشتار، با تمركز بر بحث عدم تعادل منطقه

 

 . تحليل محتواي كمي2

تحليلي از روند  حوزه را مدنظر قرار داده و در هر حوزه تالش كرده ابتدا 54 «توسعه سند برنامه ششم»

های آن حوزه و در ادامه اهداف گذشته ارائه كرد و سپس به اهم اقدامات دولت بپردازد. سپس چالش

كند. اين شيوه سبب شده است تا در مجموع ها و اقدامات اساسي را معرفي ميكلي؛ راهبردها؛ سياست

يل اين ارقام در جدول زير سياست در اين سند مطرح شود. تفص 1551راهبرد و  654هدف كلي،  294

 شود.مشاهده مي
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 مطرح شده در سند برنامه ششم يهااهداف، راهبردها و سياستجدول 

 سياست راهبرد هدف كلي حوزه رديف

 32 7 3 اقتصاد كالن 1

 51 0 7 بودجه و ماليه عمومي 2

 41 17 5 هابازار پول و سطح عمومي قيمت 3

 61 11 3 تجارت خارجي 4

 26 8 5 نظام تأمين مالي 5

 9 5 5 صندوق توسعه ملي 6

 6 5 3 تأمين مالي خارجي 7

 9 5 2 بيمه بازرگاني 8

 14 4 2 وریبهره 9

 11 8 4 وكارمحيط كسب 10

 14 6 2 مشاركت بخش خصوصي 11

 6 5 4 سازیخصوصي 12

 23 11 10 توسعه تعاوني 13

 42 10 7 جمعيت 14

 42 23 5 ایآمايش، توسعه و توازن منطقه 15

 78 20 5 توسعه روستايي، عشايری و توانمندسازی فقرا و محرومين 16

 86 15 4 محيط زيست 17

 10 5 3 نظام اداری 18

 8 7 3 مديريت سرمايه انساني 19

 5 5 2 نظام جبران خدمات كاركنان 20

 6 5 1 مقابله با فساد اداری 21

 5 4 4 دولت الكترونيک 22

 4 4 4 توسعه مديريت عملكرد 23

 53 17 7 آب 24

 53 7 3 كشاورزی و منابع طبيعي 25

 23 6 6 صنعت 26

 17 4 2 بخش معدني 27

 6 3 3 بازرگاني داخلي 28

 33 17 8 نفت و گاز 29

 30 21 8 برق 30

 15 11 5 هامسكن و سكونتگاه 31

 14 23 6 عمران شهری و روستايي 32

 40 17 13 ونقلحمل 33

 27 15 9 ارتباطات و فناوری اطالعات 34

 81 16 27 سالمت و ارتقای كيفيت زندگي 35

 25 12 5 رفاه و تأمين اجتماعي 36

 10 10 5 بيمه اجتماعي 37
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 سياست راهبرد هدف كلي حوزه رديف

 10 10 6 امور حمايتي و توانمندسازی 38

 16 8 7 مبارزه با مواد مخدر 39

 19 4 4 امداد و نجات 40

 15 7 4 ايثارگران 41

 31 20 7 فرهنگ، هنر و رسانه 42

 48 21 2 ورزش و جوانان 43

 16 23 7 زنان و خانواده 44

 17 26 4 ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگری 45

 24 6 4 آموزش 46

 70 13 5 آموزیای و مهارتآموزش فني و حرفه 47

 64 29 6 آموزش عالي 48

 39 24 6 فناوریعلم و  49

 42 25 9 امور عمومي، سياست داخلي و ارتقای سرمايه اجتماعي 50

 40 15 5 توسعه سياسي 51

 9 7 4 مديريت بحران 52

 13 9 3 توسعه امنيت پايدار 53

 62 38 11 حقوقي و قضايي 54

 1551 654 294 جمع

 

 از:را دارند عبارتند  «هدف كلي»ای كه بيشترين تعداد پنج حوزه

 هدف 27زندگي با  كيفيت ارتقای و سالمت، 

 هدف 13ونقل با حمل، 

 هدف 11قضايي با  و حقوقي، 

 هدف 10تعاوني با  توسعه،  

 هدف 9اجتماعي با  سرمايه ارتقای و داخلي سياست عمومي، امور. 

 را دارند عبارتند از: «سياست»ای كه بيشترين تعداد پنج حوزه

 سياست 86زيست با  محيط، 

 سياست 81زندگي با  كيفيت ارتقای و سالمت، 

 سياست 78محرومين با  و فقرا توانمندسازی و عشايری روستايي، توسعه، 

 سياست 70آموزی با مهارت و ایوحرفهفني آموزش، 

 سياست 64عالي با  آموزش. 
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 ايتعادل منطقه . تبيين سند برنامه ششم از عدم3

، تالش كرده است تا تصويری از «ایتوسعه و توازن منطقهآمايش، »سند برنامه ششم توسعه در فصل 

ای ارائه كند. بدين منظور آمارهايي به تفكيک برخوردارترين و تعادل منطقه ای يا عدمشكاف منطقه

های تعادل عدم»برخوردارترين استان عرضه كرده و با تأكيد بر فاصله ميان اين دو دسته، بر وجود كم

تعادل ياد  تصريح كرده است اين سند برای ترسيم تصويری از شكاف يا عدم« شورای در پهنه كمنطقه

 های زير بهره گرفته است:شده از شاخص

 نرخ بيكاری 

 افزوده دريافتيمتوسط سرانه ماليات بر ارزش 

 ميانگين درآمد سرانه بدون نفت 

 نرخ باسوادی 

 شاخص توسعه انساني 

 شاخص رفاه اجتماعي 

ای مورد ترديد واقع شده است، اما رخ بيكاری برای ترسيم تصوير شكاف منطقهاگرچه استفاده از ن

نظر های ياد شده كافي بهگيری از شاخصدر سندی كه در پي ارائه اهداف كلي و راهبردهاست، بهره

نكته بسيار مهم آن است كه در اينجا )سند برنامه( نبايد انتظار داشت تا تصويري رسد. مي

هايي استفاده زئي از ابعاد پديده ارائه شود بلكه انتظار بر آن است شاخصكامل و بسيار ج

ها را داشته باشند. از اين منظر، به نظر شوند كه توان و ظرفيت الزم براي انعكاس واقعيت

هاي استفاده شده در سند براي ارائه ، شاخص«اصل ايجاز و اختصار»رسد با عنايت به مي

 كنند.ت ميتصويري امانتدارانه كفاي

های مختلف ای را با شاخصها افزود و پديده عدم تعادل منطقهتوان بر فهرست شاخصهر چند مي

مدت، پس از شناخت وضع به تصوير كشيد، اما نكته مهم آن است كه در تنظيم سند برنامه توسعه ميان

بايست به اهداف، ه، ميپديده حائز اهميت است. به بيان ديگر چون سند برنامه توسع« تبيين»موجود، 

های جزئي نبوده و در مقابل ها منتهي شود، الزامي به استفاده از فهرست شاخصراهبردها و سياست

كند. با اين همه هايي گويا و توانمند برای شناخت پديده، هر چند مختصر، كفايت مياستفاده از شاخص

تواند تصوير مي« زيست و آلودگي آن طوضعيت محي»و همچنين « پراكنش جغرافيايي جمعيت»توجه به 

 ای در كشور عرضه كند.تر از وضعيت شكاف منطقهتر كرده و بياني روشنارائه شده در سند را شفاف

اي تعادل منطقه همچنين به ارائه اطالعاتي از وضعيت عدم توسعه سند برنامه ششم

تداوم وضع موجود را مطرح كرده اي از پيامدهاي بسنده نكرده و در عباراتي كوتاه زنجيره

آنچه در اين سند آمده، در صورت تداوم روندهاي فعلي و استمرار وضع موجود، براساس  است.
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ايِ موجود پيامدهاي ناگوار اجتماعي، اقتصادي و حتي امنيتي در پي خواهد شكاف منطقه

نابع مالي و ادامه خروج م»ترين پيامد چنين وضعيتي را داشت. همچنين اين سند، سطحي

تداوم »ترين پيامد آن را دانسته و عميق« يافتههاي كمتر توسعههاي خالق از استانسرمايه

هاي اقتصادي ناپايداري توسعه ملي، تمركز فعاليت»داند كه به نوبه خود منجر به مي« مهاجرت

 خواهد شد.« و افزايش واگرايي

فت، ارائه تبييني روشمند و بخردانه از پديده مورد ربا اين همه آنچه از سند برنامه ششم انتظار مي

گيری و بروز پديده( امكان تفكيک عوامل كننده در شكلبحث بود. تبيين )يافتن علل و عوامل تعيين

كند. روشن است كه ای را فراهم مياصلي از عوامل فرعي و يا تفكيک عوامل مؤثر از عوامل حاشيه

ها ناظر بر عواملي با تبيين، تناسب داشته و در واقع، راهبردها و سياست ایهای برنامهراهبردها و سياست

اند. به بيان ديگر تبيين، با شناسايي عوامل اصلي شناسايي شدهعنوان به خواهند بود كه در مقام تبيين

 گيری درباره تخصيص منابع. بر اينعوامل اصلي، راهنمايي است برای گزينش راهبرد و در نهايت تصميم

های آن را رقم خواهد زد. با توجه ای از پديده، چارچوب راهبردها و سياستاساس تبيين يک سند برنامه

ای كه ای، گزارهمنطقهتعادل عدم  به اين نكته، در ميان تمام مباحث مطرح شده در سند برنامه درباره

 شرح زير است:های تبيين است بهواجد ويژگي

 های ساحلي كه دربرگيرنده كالنشهر تهران نيز است،ای البرز، دشتههای زاگرس، دامنهحاشيه»

ها در گذشته های دولتسياستهای طبيعي )عوامل غيرارادی( و همچنين تحت تأثير قابليتبراساس 

ها ای از جمعيت و فعاليتها و محورهای توسعه )عوامل ارادی(، بخش قابل مالحظهبر ايجاد قطبمبني

 .(109 :)ص «ده استرا در خود جای دا

شود كه به اعتقاد نويسندگان سند برنامه ششم، دو دسته از عوامل بر بروز پديده شكاف مشاهده مي

 اند:ای در ايران مؤثر بودهمنطقه

 های طبيعيعوامل غيرارادی شامل قابليت -

 ها و محورهای توسعهبر ايجاد قطبهای گذشته مبنيسياستعوامل ارادی شامل  -

از پديده شكاف « بخشي»توان ادعا كرد كه به اعتقاد نويسندگان سند برنامه ششم، تنها ميبنابراين 

توان كنترل و مديريت كرد؛ زيرا احتماالً ايشان نيز قائل ای كه ناشي از عوامل ارادی است را ميمنطقه

 ، بخشي از پديدههای طبيعي مناطق كشور نيستند. بر اين اساس از نظر سند برنامه ششمبه تغيير قابليت

ای، خارج از كنترل و مديريت بوده و به همان ميزان نيز بايد در انتظار پيامدهای ناگوار منطقهتعادل عدم 

ماند كنترل بود. آنچه باقي مياقتصادی، اجتماعي و حتي امنيتي برآمده و متناسب با آن بخش غيرقابل

وجود آمده است. نكته مهم در اين عوامل ارادی بهای است كه در اثر تنها بخشي از پديده شكاف منطقه

وجود آمده است و سند به« های رشدسياست قطب»ه در اثر بخش نيز آن است كه اين بخش از پديد
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تعادل عدم  برنامه بجز اين سياست به هيچ عامل يا سياست ديگری كه در بروز بخش ارادی پديده

 ت.اس های نقش داشته باشد، اشاره نكردمنطقه

 

 هاي سند برنامه در تبيين پديدهها و غفلت. نقصان4

عنوان مباحثي توان موارد زير را بهای، ميمنطقهتعادل عدم  در ادامه نكات اشاره شده درباره تبيين پديده

ای خالي است. به بيان منطقهتعادل عدم  مطرح كرد كه جای آنها در تبيين سند برنامه ششم از پديده

ها باشد؛ الزم رسد چنانچه تبيين روشمند از پديده، مبنای تنظيم راهبردها و سياستظر مينديگر به

است در شرايط حاضر، برای تبيين پديده مورد بحث به موارد زير توجه كرد و آنها را در تبيين )بيان 

 چرايي بروز پديده( مدنظر قرار داد.

ای( نيز تعادل منطقه ای )عدممنطقهعدی است، توسعه گونه كه توسعه مفهومي چندبُهمان .1

ای چندبعدی است كه دارای ابعاد و وجوه مختلف اقتصادی، اجتماعي، فرهنگي و حتي سياسي پديده

گرفته تک شود تبيين صورتهای ياد شده سبب مياست. بنابراين تقليل آن به موضوعي در يكي از حوزه

 ای را از دست بدهد.های برنامهراهبردها و سياستساحتي بوده و ظرفيت و توان الزم برای استخراج 

ای، عوامل طبيعي با عنوان عوامل منطقهتعادل عدم  اگر چه در تبيين سند برنامه از پديده .2

از عوامل مغفول مانده « های آنجغرافيا و داللت»توان ادعا كرد موضوع اند؛ اما ميغيرارادی مطرح شده

های آن تنها يک جنبه از موضوع است. بنابر رافيای طبيعت و ويژگيدر سند است. زيرا در مفهوم، جغ

 بياني به. آنهاست زندگي محيط و انساني متشكل جوامع بين روابطمطالعه باور جغرافيدانان، جغرافيا 

 خاک، ها،رستني هوا، و آب طبيعي، هایپديده و زمين درباره سطح كه است دانشي جغرافيا ديگر

عنوان به جغرافيا. كندد آن و پراكندگي آنها بر روی زمين و روابط آنها با انسان گفتگو ميمانن و هاوردهآفر

به علم روابط متقابل انسان و طبيعت دانست. توان آن را مي است و« پلي ميان انسان و علوم فيزيكي»

 و زمين مختلف نواحي و مناطق مشخصات از كه  جغرافيا آن قسمت از دانش بشری استبيان ديگر 

وجود آمدن ه از روابط انسان و محيط كه خود باعث ب وطح زمين در س گوناگون هایپديده پراكندگي

. نكته جالب توجه آن است كه اگر كندديده بحث مياين پهای انساني است و نيز از روابط متقابل پديده

های طبيعي ض و ويژگيهای گذشته جغرافيا را تنها مطالعه و شناسايي پراكندگي عوارچه در زمان

پردازد. اين همه در حالي است كه زمين مي با رابطه او و دانستند، اما امروزه اين علم به مطالعه انسانمي

ای پرداخته، دركي از جغرافيا سند برنامه ششم توسعه وقتي به شناسايي عوامل بروز پديده شكاف منطقه

 ن واژه نداشته و آن را به عوامل فيزيكي تقليل داده است.را به ميان آورده كه تناسبي با مفهوم دقيق اي

مغفول واقع « مردم و نهادهای محلي»ای منطقهتعادل عدم  در تبيين سند برنامه ششم پديده .3

شده است. اين همه درحالي است كه امروزه سياستگذاری برای توسعه مناطق بدون حضور معنادار و 
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ها شود. سند برنامه ششم هرچند در سياستني دانسته ميمحلي ناشد-غيرنمايشي نهادهای مردمي

های محلي دارد، اما در مقام تبيين و شناسايي علل و عوامل بروز اشاراتي بر نهادهای مردمي و تشكل

 ای نقشي برای اين نهادها قائل نشده است.منطقهتعادل عدم  پديده

آمايش، توسعه و توازن  از مهمترين انتقادهاي وارد بر سند برنامه ششم )در بحث .4

اي است. به استناد تبيين آن به موضوع سياستگذاري براي توسعه منطقه« رويكرد»اي( منطقه

هاي مطرح شده در اين حوزه، سند برنامه ششم ارائه شده در سند و همچنين به استناد سياست

نگر است چون رچهبه موضوع دارد. يكپا« نگر، از باال به پايين و متمركزيكپارچه»رويكردي 

استوار است، تمام « به رسميت شناختن تنوع»اي بر اصل رغم آنكه موضوع توسعه منطقهعلي

هاي( كشور را از يك زاويه مدنظر قرار داده و در مجموعه مطالب ارائه شده، نشانه مناطق )استان

شود. ه نمياستاني و همچنين تنوع فضايي كشور مشاهدگوني درونو شاهدي از تنوع و گونه

ها و مناطقي هايي يكپارچه و يكسان را براي استانبر اين از باال به پايين است، چون سياستعالوه

كند و باالخره، متمركز است چون هيچ نشانه و گواهي ناظر بر انعكاس به غايت متنوع ديكته مي

 ود.شهاي استاني در مطالب و محتواي سند يافت نميهاي اليهنظرات و ديدگاه

 توان نمودار زير را عرضه كرد:در توضيح رويكرد سند برنامه مي

 

 ايمقايسه رويكردهاي سنتي و نوين به توسعه منطقهنمودار 

 
 2مديريت و توسعه، شماره فرآيند  ای در ايران از ديدگاه رويكرد نهادی،منطقه های توسعهشناسي سياستراد، خدر و ديگران، آسيبفرجي :مأخذ

 .1392 ،(84)پياپي 
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ای ريزی بخشي است؛ نكتههای رويكرد سنتي، تفوق برنامهشود كه از مهمترين ويژگيمشاهده مي

تا  113ای )صص ها و اقدامات برنامه در حوزه توسعه منطقهكه به روشني و با مراجعه به جدول سياست

های بزرگ و تر از اين نكته، تمركز رويكرد سنتي بر پروژهشود. مهمتر و كانوني( برجسته مي115

های مالي است كه تنها مرور فهرست اقدامات در جدول مربوطه به روشني حكايت از تمركز سند مشوق

 برنامه ششم بر اين دو ابزار سياستگذاری دارد.

های گذشته در دهه آنچهبراساس  گونه ادامه داد كهتوان ايندر نقد رويكرد سند برنامه ششم مي

-محور، انگيزهبنگاه»ای در كشورهای پيشرفته به شدت های توسعه منطقهتجربه شده است، سياست

بودند. اين چارچوب به واقع بر سنت انديشه « بنياد، متكي به دولت و استانداردشده برای همه مناطق

بر انديشه  1980دارد كه در دهه  كينزی تكيه دارد، اما به رويكردهای نئوليبرال اقتصادی نيز داللت

  1اقتصادی غلبه يافتند.

های رفاهي تأكيد دارد تا بدين ترتيب با تحريک تقاضا در رويكرد كينز بر توزيع درآمد و سياست

های دولت برای های مستقيم و غيرمستقيم )مانند كمکمناطق كمتر برخوردار و همچنين با ارائه مشوق

ها را به حضور و فعاليت در چنين مناطقي ترغيب كند. رويكرد نئوليبرال نيز هها(، بنگابهبود زيرساخت

كند از برخوردار است و تالش ميبا اتكا بر سازوكار بازار، در جستجوی تشويق كارآفريني در مناطق كم

هزينه ويژه درخصوص به زدايي شده،های كوچک، بازارهای مقرراتهای حمايت از بنگاهطريق سياست

 روی كار و همچنين هزينه سرمايه؛ اين مهم را انجام دهد. ني

نگرش باال به »با اين همه، نكته بسيار مهم و قابل توجه آن است كه فرض مشترک اين دو رويكرد 

 كار برد. اين نگرش و بنيانتوان الگوی واحدی را برای همه مناطق بهكند مياست كه تصور مي« پايين

ای، در ايجاد روندی مستمر و پايدار ت رويكرد كينزی در سياستگذاری منطقهنظری سبب شده تا كاربس

از رشد و همچنين در بسيج منابع محلي و برقراری پيوند ميان آنها ناكام باشد. رويكرد نئوليبرال نيز 

 ای شد كه ثابتهای مالي و درآمدیتری داشته است. زيرا باعث حذف رويهتر و نااميدكنندهنتايج وخيم

بر اين فشار بازارهای بزرگي را به اقتصادهای محلي تحميل شده برای بقای اجتماعي حياتي هستند. عالوه

 (. Ibidكرده كه خارج از توان تحمل آنهاست )

های تجربه شده، رويكرد سومي مطرح بندی سياستو جمعتعادل عدم  با مشاهده شواهد متعدد از

رويه پايين به »مشخص بر طور به يكرد اشاره شده،وبرخالف دو رشده است. اصل مسلم در اين رويكرد، 

های استوار است. اين رويكرد بديل بنيان 2«گرايي خاص، بلندمدت بودن و تكثر عواملباال، منطقه

                                                 

1. Amin, Ash, 1998, ‘an Institutionalist Perspective on Regional economic development”, Economic 

Geography Research Group Seminar on ‘Institutions and Governance’, Department of Geography 

UCL, London, July 3, 1998. 

2. bottom-up, region-specific, longer-term, and plural-actor 
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توان آن را نگاهي نهادگرايانه به اجتماعي و جمعي در رفتار اقتصادی را مدنظر دارد و از اين منظر مي

 (. Ibidقلمداد كرد ) ایتوسعه منطقه

در توضيح اين رويكرد بديل الزم است ابتدا به سه نكته محوری نقطه عزيمت تفاوت اين رويكرد با 

 رويكردهای تجربه شده است، توجه شود: 

توان به خوبي از اين باور دفاع كرد كه رفتار شناسي اقتصادی ميهای جامعهآموزهبراساس  نخست؛

ای از روابط متقابل معنا داشته و بر اين اساس به شدت تحت تأثير اين روابط متقابل اقتصادی در شبكه

 و مفاهيمي چون اعتماد و همكاری است. 

های متفاوت يک عامل، رفتارهای عقالنيتتوان گفت كه های علوم رفتاری ميبراساس آموزه دوم؛

ی فرآيندمختلف اقتصادی در پي خواهند داشت، مثالً عقالنيت علمي با رفتار منطبق بر قوانين و عقالنيت 

های تحميل شده توسط محيط سازگار است؛ اما عقالنيت منعطف با با رفتار متناسب با محدوديت

 گيری از محيط است. رفتارهای استراتژيک همراه است كه بيانگر توانايي عامل در بهره

های نهادگرايي قديم، اقتصاد برآمده از نيروهای جمعي است. اين نيروها شامل آموزهبراساس  سوم؛

ها و نظاير آن است كه همه آنها ها، هنجارها، رويهادهای رسمي، نهادهای غيررسمي از قبيل عاداتنه

 شوند.گيری ثبات در شرايط نااطميناني ميباعث شكل

ها و بازارهای توان نتيجه گرفت كه اقتصاد چيزی فراتر از جمع بنگاهبراساس اين سه نكته مي

های جمعي كه كنش فردی را رقم ها و جريانتركيبي است از شبكهخودكار است. به بيان ديگر اقتصاد 

های جداگانه است كه رابطه متقابلي با فرهنگ و شرايط پيراموني دارد و ای از فعاليتزنند و مجموعهمي

سند برنامه ششم نشانه و گواهي ناظر  متأسفانهشده مشروط شده است. موضوعي است كه به مسير طي

 به اين دسته از مباحث ندارد. بر رعايت و توجه

های پيشين له مغفول مانده در سند برنامه ششم، همان معضل و چالش بزرگ برنامهئديگر مس .5

است: روش و سازوكار تلفيق. هر چند سند برنامه ششم اشاره مستقيمي به اين موضوع ندارد، اما تكاليفي 

های اجرايي، ارتقای هدايت فعاليتسازی مقررات، ها آورده )مانند هماهنگكه در بحث سياست

ای در مناطق مرزی، توسعه صادرات خدمات و نظاير اينها( جملگي نيازمند و موكول های توسعهفعاليت

های بخشي/مركزی است. اگر چه ضرورت و اهميت اين ای/استاني با ديدگاههای منطقهبه تلفيق ديدگاه

سال  70 برمبتنيسندی عنوان به ت تا سند برنامهتلفيق محل بحث و پرسش نيست، انتظار بر آن اس

های تلفيق اين دو جريان را آشكار كند؛ امری كه دشواری و پيچيدگيفرآيند  ريزی، سازوكار وبرنامهسابقه 

ريزی در آن توفيق اندكي داشته، ابعاد موضوع و اجرايي بسيار زيادی دارد كه چون تاكنون نظام برنامه

بر كل برنامه هنوز به قدر كافي آشكار و روشن نشده فرآيند  آن و درنهايت اثر اين كنندهنقش ابرتعيين

 است.
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ها معرفي كرده ای از دانستنيبنيان، زنجيرهامروزه ادبيات مديريت دانش يا ادبيات اقتصاد دانش .6

. به استناد كندو در نتيجه نسبت آنها با يكديگر را آشكار مي« هادانستني»های مختلف و سطوح يا اليه

 شود حاصل مسير و زنجيره زير است:خالصه دانش خوانده ميطور به مجموعه ادبيات اين حوزه آنچه

 

 
 

های علمي آن را به دانش اگر اطالعات حاصل پردازش داده است و پردازش اطالعات به مدد نظريه

محلي  - كنار تجارب بوميرسد گام بعدی، ارتقای سطح دانش است كه در نظر ميكند، بهتبديل مي

 70ريزی داللت از آن دارد كه اين نظام تقريباً رنامهشود. مرور تجربه نظام ب)تاريخ( تبديل به حكمت مي

ای كسب كرده است. اما هنوز در تبديل اطالعات به دانش ساله، در توليد داده و اطالعات توانايي برجسته

ی با حكمت دارد. اين همه درحالي است كه ماهيت و های جدی مواجه است و فاصله بسياربا چالش

مندی از دانش و ای يا توسعه محلي، به شدت نيازمند و موكول به بهرهچارچوب بحث توسعه منطقه

ای از توجه به اين نياز و ضرورت كليدی ندارد. به حكمت است. سند برنامه ششم هيچ داللت و نشانه

شدت و به تمام معنا نيازمند و مستلزم ای بهمنطقهتعادل عدم  دهبيان ديگر درحالي كه مبارزه با پدي

ريزی توسعه های برآمده از فهم تاريخي و تجارب بومي است، سند برنامه ششم و نظام برنامهحكمت

 توجه است.كشور، به اين مهم بي

با وجود  گذرد،اگر چه امروزه و پس از گذشت بيش از چهار دهه از خيز نوين ادبيات نهادی مي .7

بسط اين ادبيات نظری در كشور، سند برنامه ششم، به انباره عظيم و بسيار پندآموز دانش نهادی در 

ای توجه بايسته نداشته و نه تنها در مقام تبيين به ذخيره دانش ياد شده توجهي حوزه توسعه منطقه

گشا ندارد. سند برنامه ششم با نداشته بلكه در مقام سياستگذاری نيز توجهي به الزامات اين رويكرد راه

ها و اقداماتي تمركز شده كه در نهايت )و در صورت توفيق؛ به فرض( تبيين ناقص و معوج، بر سياست

 منجر به رشد اقتصادی خواهند شد.

له ئهای رشد نئوكالسيكي، توسعه اقتصادی در اصل مسدر چارچوب نظريهشايان توجه است كه 

گذاری؛ كليد اصلي در تبيين ( و تفاوت در ذخيره و سطح سرمايه1956ولو، گذاری است )الگوی سسرمايه

 1980زا در دهه تفاوت رشد اقتصادی و در نهايت توسعه است. با اين وجود بسط نظريه رشد درون

(. اما 1988( و آموزش )لوكاس، 1986فزايد: نوآوری )رومر، اتوانست دو عامل ديگر به اين معادله بي

عوامل »اين باور شكل گرفتند كه براساس  ای( تأكيد داشت، سياست منطقه1999امين )طور كه همان

در دستيابي به توسعه نقش دارند. اين سنت فكری با قوت تمام در اين باور ريشه « مشترک و مشابهي

ی های صنعتي بدون توجه به زمينه نهادی، براهای باال به پايين، آموزش و سياستدارد كه تكثير رويه

حكمتدانشاطالعاتداده
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شايان توجه است در شرايطي كه بحث  1(. ,.2006Pike et alكنند )رشد بيشتر و توسعه كفايت مي

تر نسبي اجراييطور به ها، آموزش يا نوآوری )عليرغم پيچيدگي اين مفاهيم(گذاری در زيرساختسرمايه

داليل متعددی اجرايي برانگيزتر بوده و بهتر و چالشمتر، مبهتر هستند؛ مفهوم نهاد ذهنيو كاربردی

 كردن آن بسيار دشوار است.

گيری مزيت رقابتي يكي از منابع مهم در شكلعنوان به «مناطق»های اخير با اين همه در سال

(. اين پيشرفت نظری ناشي از ارزيابي تجربه كشورهايي است كه برای Cooke, 1997اند )مطرح شده

خود را مدنظر قرار دادند. از « ایهای منطقهدارايي»پذيری، رقابتايجاد مزيت رقابتي خود و افزايش 

مطرح شد كه پيامدهای « زاالگوی رشد درون»منظر نظری اين پيشرفت در چارچوب سنت فكری 

 ;Krugman, 1995زند )های تخصصي پيوند ميخارجي و بازدهي فزاينده به مقياس را با خوشه

Porter, 1994; Martin and Sunley, 1996.) 

توان گفت، نهادها با كاهش نااطميناني و هزينه با تكيه بر كاركردهای نهاد كه در باال اشاره شد، مي

انتقال دانش و نوآوری بين مناطق و درون مناطق را تسهيل كرده و شرايط را برای  فرآينداطالعات، 

 ,North, 1990, 1995; Vázquez- Barqueroبخشند )های اقتصادی بهبود ميتوسعه فعاليت

زنند كه برای ايجاد تعادل ها را رقم ميانگيزه ها و عدمای از انگيزه(. همزمان با آن نهادها مجموعه2002

يادگيری را تسهيل  فرآيندكافي بين همكاری و رقابت ميان فعاالن محلي دخيل بوده و بدين ترتيب 

، قوی و كافي برای توسعه اقتصادی در مقياس آركند. كالم نهايي در اين بحث آن است كه نهادهای كامي

، ضعيف و ناكافي هستند آای و محلي ضروری و الزامي هستند و مناطقي كه دارای نهادهای ناكارمنطقه

ای نيز با شكست مواجه خواهند شد های منطقهشانس كمي برای توسعه دارند و حتي اجرای سياست

(Woolcock, 1998:153نهادهای كارآ از .) های شرطهای الزم، پيشدهيطريق سازمان

گذاری، روابط متقابل اقتصادی، تجارت، كاهش ريسک اجتماعي و ثبات سياسي را فراهم كرده و سرمايه

 (.Jütting, 2003آورند )در نهايت رشد و توسعه به بار مي

 

 ايها در بحث تعادل منطقه. ارزيابي سازگاري5

رعايت آن بسيار الزم كه نه، حياتي است؛  موازيني كه در مرحله تدوين برنامهيكي از مهمترين معيارها و 

های توجه و تالش برای حفظ سازگاری بندها و سطوح مختلف برنامه است. در اين خصوص انواع سازگاری

 زير قابل طرح و پيگيری است:

                                                 

1. Rodríguez-Pose, Andrés, …“Do institutions matter for regional development in the EU?”, 

Department of Geography and Environment And Spatial Economics Research Centre London 

School of Economics 
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 سازگاری ميان سطوح مختلف برنامه 

 نگاه سيستمي(ها/اهداف مختلف سازگاری ميان حوزه( 

 ها(سازگاری ميان اهداف و ابزارها )سياست 

 ها و امكاناتسازگاری ميان سياست 

 سازگاری برنامه و موازين و الزامات قانوني 

فرابخش آمايش، توسعه و توازن »كند تا بخشي از بحث سازگاری را تنها در تالش مي گزارشاين 

 سعه، مورد ارزيابي قرار دهد.( سند برنامه ششم تو115تا  109 :)صص« ایمنطقه

اما پيش از طرح بحث سازگاری و سنجش اين ضابطه بسيار كليدی و حياتي در تدوين برنامه، به 

 شود:چند نكته كانوني در اين سند اشاره مي

 

 . تناقضي شگرف5-1

كار كند، تناقضي آشيكي از مواردی كه سند برنامه ششم را به سندی سرگردان و بالتكليف تبديل مي

انداز روند موجود، چشم»كند: ( به صراحت تمام اظهار مي109در آن است. اين سند در جايي )ص. 

 «.گذاردای در كشور به نمايش نميروشني را برای آمايش سرزمين و توسعه منطقه

نيز اشاره « ريزیرويه و شيوه برنامه»توان پرسيد آيا مفهوم روند موجود به در اين خصوص مي

تواند ، نيز نمي«ایل منطقهدريزی برای كاهش عدم تعاادامه روند متعارف در برنامه»اگر بله، پس دارد؟ 

 70هايي كه در بنابراين حركت در مسير مرسوم و ادامه رويه «.انداز روشني را به نمايش بگذاردچشم»

 ريزی در ايران تجربه شده، از تحقق اهداف مدنظر ناتوان خواهند بود.سال برنامه

گذرد و از ريزی در اين كشور ميسال( از تجربه برنامه 70فراموش نشود كه قريب به هفت دهه )

ها/مناطق كشور مورد همواره تفاوت سطح توسعه استان، 1327همان نخستين برنامه عمراني در سال 

توان نشان داد كه اين شكاف و عدم تعادل، ريزان بوده است. اما به استناد مطالعات متعدد ميتوجه برنامه

های ريزی به شيوهروندی صعودی و فزاينده داشته است. بر اين اساس الزم به تأكيد دوباره است كه برنامه

 ای( وافي به مقصود نخواهد بود.ه شده )حداقل در حوزه توسعه منطقهمتعارف و تجرب

 109در موردی ديگر كه نشان از تناقض و سرگرداني سند برنامه ششم دارد، در همان صفحه 

ای در ساختار نظام اداره كشور سازوكار مشخصي در زمينه سياستگذاری توسعه منطقه»چنين آمده است: 

ها در دستيابي به اهداف كالن ای و نقش استانهای اصلي توسعه منطقهگيریكه در آن مسيرها و جهت

 42راهبرد و  23اما در صفحات بعد به ارائه و معرفي  «.توسعه كشور مشخص شده باشد، وجود ندارد

ای( اقدام كرده است. اگر نظام و ماشين توليد ای )كاهش عدم تعادل منطقهسياست برای توسعه منطقه

است و از اساس چنين « ایسازوكار مشخصي در زمينه سياستگذاری توسعه منطقه»ر كشور فاقد برنامه د

سياست ارائه شده در اين سند، محصول كدام  42ريزی كشور وجود ندارد، سازوكاری در نظام برنامه
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وسعه های اصلي تگيریجهت»اين سند سازوكاری كه بتواند  گفتهسازوكار است؟ از آن مهمتر، وقتي به 

را مشخص كند وجود ندارد؛ چگونه « ها در دستيابي به اهداف كالن توسعه كشورای و نقش استانمنطقه

ای توان به اهداف مطرح شده و راهبردهای آمده در اين سند اعتماد كرد؟ مگر نه اينكه توسعه منطقهمي

ريزی وجود ام برنامههای اصلي است؟ وقتي سازوكار چنين تشخيصي در نظگيریدر گرو تعيين جهت

توان به روايي آمده را چه بايد ناميد و تا چه ميزان مي« اهداف كلي»ندارد، آنچه در اين سند زير عنوان 

 و درستي آن اعتماد كرد؟

 

 ناشدههايي آزمون. اسارت در اسطوره5-2

يافته و رويكرد  هايي است كه بر ذهن و روان جامعه سيطرههای علوم اجتماعي، اسطورهيكي از دشواری

كنند. هر چند اگر موازين و اسلوب روش مطالعه علمي، مي« شرطي»مردمان و سياستگذاران را محدود و 

هايي كه برای دستيابي به شناختي علمي الزم هستند، طي شوند؛ وقوع يكان گامرعايت شده و يكان

« روش شناخت علمي»د و رعايت يابد. اما سند برنامه ششم از رويكرشدت كاهش ميچنين انحرافي به

وجود دارد كه يكي و « خروج از مسير و روش علمي»فاصله دارد. در سند برنامه ششم موارد بسياری از 

سطح زندگي و درآمد در مناطق شهری و »آن مطرح شده است:  109تنها يكي از اين موارد در صفحه 

اوت را عامل اصلي جابجايي جمعيت و بروز و در ادامه اين تف« دهدروستايي شكاف زيادی را نشان مي

 ای برشمرده است.های منطقهشكاف

اند اين همه درحالي است كه مطالعات متعددی كه پديده مهاجرت از روستا به شهر را بررسي كرده

دانند: عوامل اقتصادی و عوامل غيراقتصادی. اگر چه حداقل دو دسته از عوامل را بر اين پديده مؤثر مي

رسد آنچه در نظر ميسطح درآمد در روستا و شهر امری واقعي است و محل اختالف نيست، اما به فاصله

يي رفاهي پول در روستا و شهر باشد و نه عدد مطلق درآمد؛ آاين مورد شايسته توجه و مداقه است، كار

است. ضمن آنكه  يي رفاهي پول در روستا بيشتر از شهرآزيرا مطالعات متعدد حكايت از آن دارند كه كار

در مقايسه ميزان تأثير عوامل اقتصادی و عوامل غيراقتصادی بر پديده مهاجرت، نقش عوامل غيراقتصادی 

 1تر مشاهده شده است.بسي پررنگ

 

                                                 

 برای نمونه مراجعه شود به: . 1

ای، ریزی منطقه، فصلنامه برنامه«پیشرو، بررسی عوامل مؤثر بر مهاجرت جوانان روستایی به شهرحمداله پناهی و  ،لیال -
 1390، 50تا  41سال اول، شماره دوم، صص. 

، شماره 6، فصلنامه تحقیقات جغرافیایی، دوره «های روستا/شهرمؤثر در مهاجرتتحلیلی بر عوامل »طاهرخانی،  ،مهدی -
 .1381، 60تا  41، صص. 2
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 . برخوردهاي شكلي و اقدامات دولت5-3

معرفي اهم به  110در ادامه برخوردهای شكلي و غفلت از محتوای مفاهيم، سند برنامه ششم در صفحه 

ای اشاره كرده و موارد زير را در اين چارچوب اقدامات دولت در مقابله با پديده عدم تعادل منطقه

 شمارد:برمي
 

های استاني برای فراهم نمودن امكان ريزی كشور و سازماناحيای سازمان مديريت و برنامه

 های آنهای بهبود شاخصفرآيندرصد توسعه و نظارت عالي بر 

 

كند، ای هموار مياقدامي كه راه را بر كاهش عدم تعادل منطقهعنوان به رابر تأكيد بر اين اقدامدر ب

تنها كافي است به دوره پيشين فعاليت اين سازمان )در سطح ملي و استاني( اشاره كرد و از توفيق آن 

ريزی سال برنامه 70در مديريت شكاف توسعه مناطق پرسيد. متأسفانه از قرار هنوز پس از قريب به 

يكرد شكلي چنان استوار است كه حتي در سطح سند برنامه ششم نيز تشكيالت بر توسعه در كشور، رو

اندازی تشكيالت باعث اصالح شود برای حل مشكلي، تأسيس و راهها غلبه داشته و تصور ميفرآيند

 .ها خواهد شدفرآيند

 

اجتماعي های زيربنايي، اختصاص دو درصد از اعتبارات بودجه عمومي دولت برای ارتقای شاخص

 ها، كاهش يابد.و اقتصادی اين شهرستان

 

ترين ضمني اشاره بر آن دارد كه گويي مشكل )يا يكي از مهمطور به طرح تخصيص اعتبار ياد شده

ها/مناطق كشور، كمبود بودجه و اعتبار است و دولت با افزايش مشكالت( تفاوت سطح توسعه استان

 برآمده است. تخصيص ياد شده در مسير كاهش اين تفاوت

ای است، يادآوری اين نكته فارغ از اينكه كمبود بودجه چندمين اولويت در بحث توسعه منطقه

مفيد است كه سياست ياد شده )حداقل( از زمان دولت موقت در كشور اجرا شده و در طول سه دهه 

آن است كه اين اند. پرسش ها همواره رديفي از بودجه را به اين منظور تخصيص دادهگذشته دولت

ای چه نقشي ايفا كرده است؟ سازمان احيا شده سياست در جلوگيری از بروز يا كاهش عدم تعادل منطقه

ها/مناطق طي سه دهه گذشته ای از تأثير اين سياست بر توسعه استانريزی چه ارزيابيمديريت و برنامه

مناطق واقعيتي است كه هرگونه ها/دارد؟ فراموش نشود شكاف عميق و فزاينده سطح توسعه استان

 ای بايد بتواند نسبت خود با آن را آشكار و شفاف كند.ارزيابي
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 . فقدان نگرش سيستمي5-4

ای در سند برنامه ششم پس از ارائه تحليلي )ضعيف و بسيار غيرسيستمي( از پديده عدم تعادل منطقه

در اجرای »كند كه وب، اظهار ميكشور و همچنين پس از معرفي اهم اقدامات دولت در اين چارچ

مندی و منظور ايجاد تعادل در بهرههای كلي اقتصاد مقاومتي و برنامه ششم توسعه و بهسياست

پذيری آنها در برابر انواع تهديدات ها از امكانات و ارتقای توانايي و انعطافبرخورداری مناطق و استان

 بايست ...:محيطي و خارجي مي

 ها ايجاد شدهي در استانهای رقابتمزيت .1

 برداری گرددبهينه بهرهطور به های نسبي آنهااز مزيت .2

 های نسبي و رقابتي توسعه يابديافته متناسب با مزيتگذاری صنعتي در مناطق كمترتوسعهسرمايه .3

 يافته ارتقا يابدخدمات زيربنايي در مناطق كمترتوسعه .4

 شود پيوندهای قلمروهای مرزی با داخل كشور تقويت .5

 نقش شهرهای مياني و كوچک تقويت شود .6

 «.از كالنشهرها با حفظ نقش سياستگذاری ملي آنها تمركززدايي شود .7

هايي قلمداد كرد كه از نظر سند گانه باال را با عنوان الزامات و بايسته7توان موارد رسد مينظر ميبه

گيرند. اما بايد يادآوری كرد كه سند ای بايد مدنظر قرار برنامه ششم برای كاهش عدم تعادل منطقه

ترين معيارهای الزم برای تدوين برنامه، بازمانده است. زيرا برنامه در رعايت يكي از مهمترين و حياتي

های توليدی )صنعت و ها/مناطق، در بخشهای رقابتي و نسبي استانگذاری براساس مزيتبحث سرمايه

ها شود و مرور مباحث اين بخشقتصاد كالن( تعيين تكليف ميهای اكشاورزی و در سطحي باالتر سياست

های صنعتي، كشاورزی و حتي اقتصاد كالن با الزامات ای ندارد كه حكايت از پيوند سياستداللت و نشانه

 ای داشته باشد.توسعه منطقه

سكونتگاهي در همين چارچوب، تكليف نقش شهرها، خواه بزرگ و خواه مياني، در بخش و نظام 

های مطرح شده در آن حوزه نه تنها پيوند روشن و صريحي با مباحث مطرح شود. اما سياستروشن مي

صورت بخشي لحاظ شده و به« نظام سكونتگاهي»ای ندارند، بلكه به تمامي شده در فصل توسعه منطقه

راهبرد  11و همه  هدف كلي 5ای كه همه گونهشدت زير سيطره بحث مسكن قرار گرفته است. بهبه

 ها، به مسكن اختصاص دارند.مطرح شده در بخش مسكن و سكونتگاه

ای يكي از الزامات توسعه منطقهعنوان به از طرف ديگر در شرايطي تمركززدايي از شهرهای بزرگ

های اين موضوع در شود كه اين موضوع بايد در بحث نظام اداری انعكاس داشته و سياستمطرح مي

 های بحث نظام اداری پيوند معناداری برقرار كرده باشند.ای با سياسته منطقهبحث توسع

 (:171تا  157اگر چه سند برنامه ششم در بحث نظام اداری )
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 تمركز اداری و تراكم امور در پايتخت و سطوح ستادی دولت 

 ساخت كشورنظام اداری تک 

تمركززدايي اداری و تفكيک امور عمومي »های نظام اداری كشور برشمرده است و چالشعنوان به را

در « راهبرد»عنوان به را« ريزیتمركززدايي مالي و اصالح نظام بودجه»و همچنين « ملي و امور محلي

در « اقدامات اساسي»ريزی را ادامه داده و به حوزه نظام اداری مطرح كرده است؛ اما وقتي سطوح برنامه

 رات زير در سند برنامه ششم تدوين شده است:رسد عباراتي همچون عبااين حوزه مي

 هاواگذاری وظايف و اختيارات به استان -

 1هاواگذاری وظايف و اختيارات به بخش خصوصي و سمن -

 های دولتي در سطح استان، شهرستان و شهركاهش و تجميع ادارات و سازمان -

سطوح باالتر چيست؟ آيا سند ماند كه تفاوت اين عبارات با عبارات حال جای اين پرسش باقي مي

( نشده است. زيرا در سطح اهداف سخن از تمركززدايي tautology« )تكرار زائد»برنامه در اين باره دچار 

شود! رسد اين عبارت به واگذاری تبديل ميتر( مياليه پايين 2است و وقتي به سطح اقدامات اساسي )

اقداماتي باشد كه با اجرای آن بتوان تمركززدايي »از رود در سطح اقدامات سخن درحالي كه انتظار مي

ها بسنده شود. شايان يادآوری است كه اگر طرح مفاهيم نه آنكه تنها به تكرار معاني واژه« را پيگيری كرد

پذيرفته « اقدام»پذيرفتني باشد، تكرار معنای واژگاني مفاهيم در سطح « اهداف كلي»كلي در سطح 

ی معين و محصولي فرآيندريزی، كنشي مشخص است كه دارای م در قاموس برنامهنخواهد شد. زيرا اقدا

 معين است.

 

 ها. سازگاري اهداف كلي با الزامات و بايسته5-5

سياست را مدنظر قرار داده  42راهبرد و  23هدف كلي،  5ای سند برنامه ششم در بحث توسعه منطقه

ای را كاهش داده و اين پديده مخرب و عدم تعادل منطقه سياست بتواند 42و انتظار دارد با اجرای اين 

 اين سند در حوزه مورد بحث به شرح زير هستند:« اهداف كلي»پرمخاطره را مديريت كند. 

 ور، پايدار و ها در دستيابي به اشتغال، درآمد و اقتصاد بهرهارتقای توانايي مناطق/استان

 جيپذير در برابر تهديدات محيطي و خارانعطاف

 ایهای منطقهتعادل ارتقای انسجام ملي و كاهش عدم 

 های پهنه سرزميني و ايفای نقش مؤثر كشور در جهانها و مزيتاستفاده حداكثری از ظرفيت 

 منطقه آسيای جنوب غربيويژه به

 های موجد توسعه مناطقتمركززدايي در نظام توسعه ملي و ارتقای سرمايه 

                                                 

 .نهادمردم سازمان .1
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 ای و بخشيهای منطقهيزی و هماهنگي بين سياستگذاریرسازی نظام برنامهيكپارچه 

بنابر ضوابط و معيارهای تدوين برنامه، انتظار بر آن است كه اين اهداف برآمده از تحليلي علمي از 

هايي كه تنها با الزامات و بايسته« حداقل»رود اين اهداف شرايط موجود باشند. به بيان ديگر انتظار مي

اند، سازگاری داشته باشند. برای سنجش ميزان اين سازگاری جدول زير مطرح شدهتر يک صفحه پيش

 تنظيم شده است:

 

 اهداف كلي الزامات

o ها ايجاد شدههای رقابتي در استانمزيت 

 ها در دستيابي به اشتغال، ارتقای توانايي مناطق/استان

پذير در برابر ور، پايدار و انعطافدرآمد و اقتصاد بهره

 تهديدات محيطي و خارجي

o برداری بهينه بهرهطور به های نسبي آنهااز مزيت

 گردد

 ایهای منطقهتعادل ارتقای انسجام ملي و كاهش عدم 

o يافته گذاری صنعتي در مناطق كمترتوسعهسرمايه

 های نسبي و رقابتي توسعه يابدمتناسب با مزيت

 پهنه های ها و مزيتاستفاده حداكثری از ظرفيت

ويژه به سرزميني و ايفای نقش مؤثر كشور در جهان

 منطقه آسيای جنوب غربي

o يافته ارتقا خدمات زيربنايي در مناطق كمترتوسعه

 يابد

 های تمركززدايي در نظام توسعه ملي و ارتقای سرمايه

 موجد توسعه مناطق

o  پيوندهای قلمروهای مرزی با داخل كشور تقويت

 شود

 ريزی و هماهنگي بين نظام برنامهسازی يكپارچه

 ای و بخشيهای منطقهسياستگذاری

o نقش شهرهای مياني و كوچک تقويت شود 

 o گذاری ملي آنها شهرها با حفظ نقش سياستاز كالن

 تمركززدايي شود

 

سند برنامه ششم(، در  111الزام برآمده از تحليل روند گذشته )صفحه  7شود از ميان مشاهده مي

اند. به بيان ديگر يكي از اهداف كلي با دو الزام تحليلي مورد متجلي شده 2، تنها «هدفگذاری»مرحله 

الزام تحليلي ديگر، در  5ای ارتباط برقرار كرده است. نكته مهمتر آن است كه در بحث توسعه منطقه

رفته شوند. به ها و عبارات واسط پذياند كه برخي از استداللصورتي در مرحله هدفگذاری متجلي شده

كنند. بيان ديگر اهداف كلي اول، دوم و چهارم ارتباطي ضعيف با الزامات اشاره شده در جدول برقرار مي

شايان توجه است كه اگر در الزامات تحليلي، سخن از نقش شهرهای مياني و تمركززدايي از 

و تنها به مفهوم كلي و در اهداف نداشته « صريح و روشني»كالنشهرهاست، اين مفاهيم هيچ انعكاس 

 بسنده شده است.« تمركززدايي در نظام توسعه ملي»پرپهلوی 



 

 _______________________________________________________________________  
 

 

23 

بر همين رويه است الزام تحليلي پنجم و ارتباط آن با هدف كلي دوم؛ چرا كه تنها با اما و اگرهايي 

« كشورتقويت پيوندهای قلمروهای مرزی با داخل »را تجلي الزام تحليليِ « ارتقای انسجام ملي»توان مي

كند آنجاست كه در هدف كلي ز اهميت كه فاصله زياد اين دو عبارت را آشكار ميئدانست. نكته بسيار حا

 هيچ جايگاهي ندارد.« مرز و قلمروهای مرزی»اشاره شده، مفهوم 

 

 . سازگاري اهداف كلي و راهبردها  5-6

راهبردهای مدنظر اين سند در راهبرد مطرح كرده است.  23هدف كلي،  5سند مورد بحث، در مقابل 

 ای عبارتند از:مواجهه با پديده خطير عدم تعادل منطقه

  ور، ها در دستيابي به اشتغال، درآمد و اقتصاد بهرهارتقای توانايي مناطق/استان .1هدف كلي

 پذير در برابر تهديدات محيطي و خارجي:پايدار و انعطاف

 ایتعادل منطقهايجاد فرصت برابر رشد در جهت نيل به  .1

 زای هر منطقهايجاد بستر مناسب برای توسعه درون .2

 بخشي قانوني و حقوقي مناطق كشورهويت .3

  ای:های منطقهتعادل ارتقای انسجام ملي و كاهش عدم :2هدف كلي 

 ایهای ملي و منطقهافزايش همگرايي و تقويت هويت ملي در طراحي و اجرای طرح .4

های های مناطق گوناگون كشور با استفاده از ظرفيتو مزيتها تعامل سازنده ميان ارزش .5

 فرهنگي، آموزشي و اقتصادی

ها و های مناطق )استانتجهيز منابع اعتباری دولتي و غيردولتي برای ارتقای شاخص .6

 يافتههای( كمترتوسعهشهرستان

و پيوندهای های توسعه با هدف تقويت همگرايي، يكپارچگي ملي، وحدت ها و كانونتقويت قطب .7

 اجتماعي

 های نسبي و رقابتييافته متناسب با مزيتگذاری صنعتي در مناطق كمترتوسعهتوسعه سرمايه .8

 سازماندهي شبكه سكونتگاهي و فضاهای فعاليتي و زيستي .9

 های خالي دارای مزيتتوسعه و آباداني نواحي مرزی و مكان .10

  پهنه سرزميني و ايفای نقش مؤثر های ها و مزيتاستفاده حداكثری از ظرفيت :3هدف كلي

 منطقه آسيای جنوب غربيويژه به كشور در جهان

 هاهای كشور براساس مزيتتعيين نقش ملي و فراملي برای مناطق و استان .11

 هاهای كليدی استانتوسعه هسته .12

 بخشي برای اقتصاد دريامحوربسترسازی برای رونق .13

 المللايفای نقش مؤثر كشور در حوزه ترانزيت بينها و امكانات الزم برای سازی زمينهفراهم .14
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 توسعه كشاورزی با لحاظ محدوديت منابع آب .15

 منظور رونق گردشگری در كشوربسترسازی و انجام تمهيدات الزم به  .16

های ها و اتحاديههمسايگان و گسترش همكاریويژه به تعامل مؤثر و سازنده با كشورهای جهان .17

سازی مذهبي، منافع مشترک اقتصادی و فعال-تأكيد بر اشتراكات فرهنگيالمللي با اقتصادی بين

 تيكي كشوريهای ژئوپلظرفيت

  های موجد توسعه مناطق:تمركززدايي در نظام توسعه ملي و ارتقای سرمايه: 4هدف كلي 

 هزينه استاني و ملي-تعادل نظام درآمد .18

 بخشي رابطه دولت مركزی، مديريت محلي و مردمانتظام .19

 ريزی و مديريت توسعه كشورای در نظام برنامهجايگاه توسعه منطقه یقاارت .20

  ای و بخشي:های منطقهريزی و هماهنگي بين سياستگذاریسازی نظام برنامهيكپارچه :5هدف كلي 

 ريزی و مديريت توسعه سرزمينتدوين نظام يكپارچه برنامه .21

 های مختلفای بخشهای توسعهفرآيندبخشي و كنترل اقدامات و سازی، انتظامهماهنگ .22

 ای و استانيمنطقهبسترسازی برای ايجاد تعامالت بين .23

مانند بند پيشين، انتظار بر آن است كه اين راهبردها با اهداف كلي مطرح شده در سطح باالتر از  

 خود، سازگار بوده و به بيان ديگر راهبردها توان تحقق اهداف را داشته باشند.

  1. سازگاري در هدف كلي 5-6-1

پذير در ور، پايدار و انعطافها در دستيابي به اشتغال، درآمد و اقتصاد بهرهارتقای توانايي مناطق/استان

 برابر تهديدات محيطي و خارجي:

 ایايجاد فرصت برابر رشد در جهت نيل به تعادل منطقه .1

 زای هر منطقهايجاد بستر مناسب برای توسعه درون .2

 شي قانوني و حقوقي مناطق كشوربخهويت .3

بنا به تعريف، راهبرد مسير تحقق هدف است يا شيوه و مسير دستيابي به هدف را راهبرد گويند. 

كند با سه راهبرد ياد شده در باال، هدف كلي مربوطه محقق خواهد شد. اما بر اين اساس سند ادعا مي

 توان پرسيد:در برابر اين سند مي

 برقراری « متوقف و مشروط به»ي مناطق در دستيابي به اشتغال، درآمد و ... آيا ارتقای تواناي

 های برابر رشد است؟فرصت

  ايجاد بستر مناسب برای توسعه »تمايز و تفاوت محتوايي و نه لفظي و واژگاني بين عبارت

ها در نارتقای توانايي مناطق/استا»راهبرد مطرح شده با عبارت عنوان به كه« زای هر منطقهدرون
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شود و يا چيست؟ آيا عبارت نخست به واقع راهبرد عبارت دوم تلقي مي «...دستيابي به اشتغال، درآمد 

 تكرار همان مفهوم است؟

  متوقف و مشروط به  «...ها در دستيابي به اشتغال، درآمد ارتقای توانايي مناطق/استان»آيا

 ان ديگر آيا تعريف و تأسيس واحدهای حقوقياست؟ به بي« بخشي قانوني و حقوقي مناطق كشورهويت»

منطقه، منجر به ارتقای اشتغال و درآمد در آنها خواهد شد؟ آيا اين مورد نيز نشانه و گواهي عنوان به

 ريزی و توسعه نيست؟ی از مباحث برنامهفرآيندديگر بر سيطره نگاه تشكيالتي و به حاشيه رفتن درک 

 2سازگاري در هدف كلي . 5-6-2

ای؛ راهبردهای دستيابي به اين هدف كلي موارد ذيل های منطقهتعادل تقای انسجام ملي و كاهش عدمار

 اند:معرفي شده

 ایهای ملي و منطقهافزايش همگرايي و تقويت هويت ملي در طراحي و اجرای طرح .1

های ظرفيتهای مناطق گوناگون كشور با استفاده از ها و مزيتتعامل سازنده ميان ارزش .2

 فرهنگي، آموزشي و اقتصادی

ها و های مناطق )استانتجهيز منابع اعتباری دولتي و غيردولتي برای ارتقای شاخص .3

 يافتههای( كمترتوسعهشهرستان

های توسعه با هدف تقويت همگرايي، يكپارچگي ملي، وحدت و پيوندهای ها و كانونتقويت قطب .4

 اجتماعي

 های نسبي و رقابتييافته متناسب با مزيتدر مناطق كمترتوسعهگذاری صنعتي توسعه سرمايه .5

 سازماندهي شبكه سكونتگاهي و فضاهای فعاليتي و زيستي .6

 های خالي دارای مزيتتوسعه و آباداني نواحي مرزی و مكان .7

های زير را از توان پرسشباره، ميهای مطرح در ايندر مورد سازگاری هدف كلي دوم و سياست

 دگان سند برنامه ششم پرسيد:كننتدوين

  چيست؟ چرا يكي در « افزايش همگرايي و تقويت هويت ملي»و « ارتقای انسجام ملي»تفاوت

 سطح هدف آمده و ديگری در سطح راهبرد؟

  های مناطق گوناگون كشور با ها و مزيتبرقراری تعامل سازنده ميان ارزش»توان و ظرفيت

ای چه ميزان های منطقهتعادل در كاهش عدم« شي و اقتصادیهای فرهنگي، آموزاستفاده از ظرفيت

تر بوده و توجه به است؟ به استناد كدام مطالعه ميزان اثرگذاری اين تعامل از متغيرهای ديگر برجسته

 تأثيرگذاری تعامل ياد شده بر كاهش عدم فرآيندآن را در اولويت سياستگذاری تشخيص داده است؟ 

های دولتي چه دستگاه فرآيندتا چه ميزان قابل مداخله سياستي بوده، در اين ای های منطقهتعادل

 سال پيامد مورد انتظار قابل تحقق است؟ پنججايگاهي دارند و آيا در بازه زماني 
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 ای منوط و متوقف به منابع مالي است كه سند برنامه بر تجهيز منابع مالي آيا عدم تعادل منطقه

های گذشته سياست مشابهي اجرا نشده است؟ ارزيابي ته تأكيد دارد؟ آيا در ساليافبه مناطق كمترتوسعه

 كنندگان اين سند از تجارب مشابه پيشين چيست؟تدوين

 های مكاني، تناسب داشته گذاری بايد با مزيتريزی، سرمايهبنابر يكي از مباني ابتدايي برنامه

راهبرد تلقي عنوان به توانسند برنامه ششم را مي باشد. آيا تكرار يک الزام و يک بايسته كالسيک در

رعايت و تحقق اين تناسب را دنبال كرده « و چگونگي فرآيند»كرد؟ آيا برنامه توسعه جای آن نيست كه 

 ريزی پرهيز كند؟های اوليه برنامهو از تكرار درسنامه

 3. سازگاري در هدف كلي 5-6-3

ويژه به های پهنه سرزميني و ايفای نقش مؤثر كشور در جهانمزيتها و استفاده حداكثری از ظرفيت

 طور كه ذكر شد راهبردهای تحقق اين هدف عبارتند از:منطقه آسيای جنوب غربي؛ همان

 هاهای كشور براساس مزيتتعيين نقش ملي و فراملي برای مناطق و استان .1

 هاهای كليدی استانتوسعه هسته .2

 برای اقتصاد دريامحور بخشيبسترسازی برای رونق .3

 المللها و امكانات الزم برای ايفای نقش مؤثر كشور در حوزه ترانزيت بينسازی زمينهفراهم .4

 توسعه كشاورزی با لحاظ محدوديت منابع آب .5

 منظور رونق گردشگری در كشوربسترسازی و انجام تمهيدات الزم به .6

های ها و اتحاديهگان و گسترش همكاریهمسايويژه به تعامل مؤثر و سازنده با كشورهای جهان .7

سازی مذهبي، منافع مشترک اقتصادی و فعال-المللي با تأكيد بر اشتراكات فرهنگياقتصادی بين

 تيكي كشوريهای ژئوپلظرفيت

رود توضيح دهند كه تفاوت عبارات زير در چيست، كنندگان سند برنامه ششم انتظار مياز تدوين

دفاع كرد كه تمايزی معنادار و نه واژگاني « راهبرد»عنوان به ن از حضور آنهاتوابديهي است زماني مي

 ميان آنها ترسيم شود:

 (12ها )راهبرد شمارههای كليدی استانتوسعه هسته 

 های توسعه با هدف تقويت همگرايي، يكپارچگي ملي، وحدت و پيوندهای ها و كانونتقويت قطب

 (7اجتماعي )راهبرد شماره 

 (2زای هر منطقه )راهبرد شماره ستر مناسب برای توسعه درونايجاد ب 

های نقش ملي و فراملي برای مناطق و استان»ضمن آنكه شايسته توضيح است كه وقتي قرار است 

توسعه يابند، چرا بايد « هاهای كليدی استانهسته»تعيين شود و عالوه بر آن « هاكشور براساس مزيت

های مختلف تبه توسعه كشاورزی تأكيد و تصريح شود؟ دليل و منطق جدا كردن كشاورزی، از ميان فعالي
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های فاقد و برجسته كردن آن چيست؟ آيا چنين تأكيدی در مراحل بعدی منجر به انحراف در استان

 مزيت كشاورزی نخواهد شد؟

 4سازگاري هدف كلي . 5-6-4

های موجد توسعه مناطق؛ در سند برنامه ششم توسعه، تمركززدايي در نظام توسعه ملي و ارتقای سرمايه

 ی اين هدف ذكر شده است:راهبردهای ذيل برا

 هزينه استاني و ملي-تعادل نظام درآمد .1

 بخشي رابطه دولت مركزی، مديريت محلي و مردمانتظام .2

 ريزی و مديريت توسعه كشورای در نظام برنامهجايگاه توسعه منطقه یارتقا .3

 توان پرسيد كه:در اين مورد مي

 ا يبخشي رابطه دولت مركزی با مديريت محلي و مردم بر تمركززدايي تقدم دارد آيا انتظام

برعكس؟ كدام يک هدف است و كدام يک راهبرد؟ تعيين تكليف كدام يک تكليف ديگری را روشن 

 خواهد كرد؟

 د يا شوريزی كشور تمركززدايي محقق ميای در نظام برنامهآيا با ارتقای جايگاه توسعه منطقه

 شود؟ كدام هدف است و كدام راهبرد؟برعكس؛ تمركززدايي موجب ارتقای جايگاه ياد شده مي

 هزينه در سطح استاني و ملي چيست؟ آيا طرح مفهوم تعادل در -منظور از تعادل نظام درآمد

چنين هزينه استاني همان موازنه )تراز مالي( است؟ در اين صورت آيا اصرار بر -سازوكار نظام درآمد

 تعادلي، نقض غرض از تأسيس اين نظام در سطح استاني نيست؟

  و پس از تعريف مفهوم تعادل در پرسش باال؛ آيا برقراری تعادل راهبرد رسيدن به هدف

 تمركززدايي است يا برعكس؟

 5سازگاري در هدف كلي . 5-6-5

ی و بخشي؛ درابه اين هدف اهای منطقهريزی و هماهنگي بين سياستگذاریسازی نظام برنامهيكپارچه

 راهبردهای ذيل مطرح شده است:

 ريزی و مديريت توسعه سرزمينتدوين نظام يكپارچه برنامه .1

 های مختلفای بخشهای توسعهفرآيندبخشي و كنترل اقدامات و سازی، انتظامهماهنگ .2

 ای و استانيبسترسازی برای ايجاد تعامالت بين منطقه .3

« ایهای بخشي و منطقهسازی و هماهنگي سياستيكپارچه»م ناظر بر فارغ از اينكه طرح هدف پنج

كنندگان رود تدوينشود، انتظار مياذعان و اعتراف به سطحي از گسيختگي ميان اين دو محسوب مي

واقعي و غيرنمايشي و به دور از مغالطات واژگاني، تمايز سه راهبرد باال را شفاف بيان طور به برنامه ششم

دارای چنان معنا « ريزی و مديريت توسعه سرزميننظام يكپارچه برنامه»رسد كنند. چرا كه به نظر مي
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مالت بخشي و ايجاد تعاسازی، انتظامو ابعادی است كه متضمن و دربرگيرنده مفاهيمي چون هماهنگ

 است.« ایمنطقهبين

 بر آن تفاوت اين راهبرد با راهبردهای پيشين مانند موارد زير در چيست؟عالوه

 (19بخشي رابطه دولت مركزی، مديريت محلي و مردم )راهبرد شماره انتظام 

 های توسعه با هدف تقويت همگرايي، يكپارچگي ملي، وحدت و پيوندهای ها و كانونتقويت قطب

 (7)راهبرد شماره اجتماعي 

 (11ها )راهبرد شماره های كشور براساس مزيتتعيين نقش ملي و فراملي برای مناطق و استان 

 (2زای هر منطقه )راهبرد شماره ايجاد بستر مناسب برای توسعه درون 

 

 برنامه ششم« اقدامات اساسي». تأملي بر 6

های منتخب، فهرست راهبردها و سياست ها، پس از معرفيسند برنامه ششم در تمام مباحث و حوزه

ها، سند برنامه جدولي را منتشر در آن حوزه را ارائه كرده است. البته در برخي از حوزه« اقدامات اساسي»

سند « ایآمايش، توسعه و توازن منطقه»كرده كه حكايت از اهداف كمي آن حوزه دارد. اما در حوزه 

 .برنامه، چنين جدولي ارائه نكرده است

ها شأن های مختلف يک برنامه توسعه، اهداف، راهبردها و سياستاگر چه در سلسله مراتب و اليه

های ياد شده ای دارند، اما آنچه در سطح اجرايي و عملي باعث تجلي و بروز و ظهور اليهو جايگاه ويژه

امات برنامه است. بر اين است. به بيان ديگر انعكاس و تجلي واقعي برنامه از طريق اقد« اقدام»شود، مي

ساز و بستر ها، زمينهاساس شايد بتوان گفت سطوحي چون اهداف كلي، راهبردها و حتي سياست

تغيير در وضع »رود برنامه توسعه توان هستند. بنابراين اگر انتظار مي« ایهای برنامهاقدام»گيری شكل

پاسخگوی چنين انتظاری باشد. بالفاصله بايد  بايست مجهز به اقداماتي باشد كهداشته باشد، مي« موجود

ريزی عبارت است از انتقال يا جابجايي از وضع برنامهفرآيند  ريزی،های برنامهافزود كه مطابق درسنامه

است و برنامه بايد بتواند وضع موجود « تغيير»ريزی واجد مفهوم موجود به وضع مطلوب. بنابراين برنامه

 های الزم و كليدی خواهد بود.ترين ويژگيصورت برنامه فاقد يكي از كانونياين دهد. در غير« تغيير»را 

ها، باره آن است كه نه تعيين اهداف و نه اتخاذ راهبردها و نه تدوين سياستنكته بسيار مهم در اين

، مه توسعهتغيير مورد انتظار نيستند. در يک برنا« عامل و باعث»شود، هيچ يک( هيچ يک )تأكيد مي

است كه اين گزاره به معنای ناديده است. شايان توجه « ایاقدامات برنامه»شود، آنچه موجب تغيير مي

های پيشيني، های پيشينيِ اقدامات نبوده و روشن و بديهي است كه آن اليهگرفتن شأن و نقش اليه

از برنامه كه موجب  ایكنند. اما به معنای دقيق، اليهوسوی اقدامات را تعيين ميگيری و سمتجهت

 شود، اقدام است.مي« تغيير در عرصه واقعي»
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بنابراين اگر سند و برنامه ادعای تغيير وضع موجود را دارد، بايد فهرستي از اقدامات ارائه كند كه 

توان و ظرفيت تغيير را داشته باشند و به بيان ديگر، اقدامات منتخب بتوانند به دور از شعارزدگي و 

واژگاني، اهداف ترسيم شده را در عرصه واقعي محقق كنند. از اين منظر سند برنامه ششم،  هایسرگرمي

 دارای نقايص جدی است.

مورد را با  46گانه، ای برای تحقق اهداف كلي پنجمنطقهتعادل عدم  سند برنامه ششم در بحث

درباره اقدامات ياد توان مي(. نكات زير را 115تا  113معرفي كرده است )صص « اقدام اساسي»عنوان 

 شده مطرح كرد:

 

 . فاصله معنادار با مفهوم اقدام6-1

ای( آمده، به اقدام اساسي در سند برنامه ششم )در حوزه آمايش، توسعه و توازن منطقهعنوان به آنچه

اقدام نيست. زيرا حسب تعريف، اقدام كنشي مشخص است كه با « های بايستهواجد ويژگي»هيچ عنوان 

استفاده از منابع معين، توسط عوامل اجرايي مشخص و در بازه زماني معين انجام شده و در نهايت 

گيری توان با معياری معين، به صورت دقيق اندازهداشته كه به ثمر رسيدن آن را مي« محصولي مشخص»

 كرد.

ارهای بايسته را های زير به روشني فاصله معنادار سند برنامه ششم با معيمرور مفاهيم و عبارت

 آشكار خواهد كرد:

توسعه  -ICTهای احداث شركت-دستتوسعه صنايع پايين -هااعالم جذابيت -بازنگری مفهومي

رعايت مباني ارزيابي و نظاير  -اصالح قوانين و مقررات -تدوين نقشه راه -هاتدوين شاخص -جغرافيا

 اينها.

ريزی رود اگر نظام برنامهت. بلكه انتظار ميشايان توضيح است كه سخن از لزوم اين مباحث نيس

برای « اقدامات»توسعه كشور به ضرورت و لزوم اين مباحث واقف شده است، در سطح اقدام، فهرستي از 

ها بسنده كند. برای مثال اگر نظام اجرايي شدن آنها عرضه كند؛ نه آنكه تنها به بيان دوباره ضرورت

رود داند، انتظار ميرا الزم مي ICTهای ای احداث شركتمنطقهدل تعاعدم  ريزی برای كاهشبرنامه

ها را مشخص كند و اگر بر لزوم بازنگری در قوانين تأكيد دارد، ... اين شركتو تعداد، ظرفيت، پراكندگي 

 ای از زمان.در سطح اقدام مشخص كند، كدام قوانين، توسط كدام مرجع، در چه بازه

 

 ريزيهاي برنامه. خلط سطوح و اليه6-2

اقدام مورد بحث( به روشني  46مرور و خوانش دقيق و همراه با حوصله اقدامات اساسي سند برنامه )

 دارد. ترين مشكالت سند برميپرده از يكي از بزرگ



 

 اه مجلس شوراي اسالمي مركز ژپوهش __________________________________________________________ 

 

 

30 

اند، با اقدام در سند برنامه معرفي شدهعنوان به بايد اظهار كرد كه بسياری از مواردی كه متأسفانه

های باالتر )راهبردها و حتي اهداف كلي( تعلق دارند. به بيان ديگر بسياری روايي، به اليه فرض صحت و

تلقي كرده، در واقع راهبرد و يا هدف هستند! برای نمونه « اقدام»هايي كه سند برنامه آنها را از عبارت

 توان به موارد زير اشاره كرد:مي

 ای با توجه به سند آمايش استانهای توسعهفعاليتهای مختلف در گذاریبندی سرمايهاولويت 

 های اجرايي مورد نيازها و شرح وظايف دستگاهها، اساسنامهنامهينياصالح قوانين، آ 

 ريزیبررسي و تصويب نظام يكپارچه برنامه 

 ای در مديريت كشوربازبيني جايگاه مديريت توسعه منطقه 

 ایمنطقه های بخشي/ی اجرايي نظامسياستگذاريندهای ارزيابي و آسازی فرهماهنگي و يكپارچه 

 

 هاي بسيارتباين و همپوشاني .6-3

اقدام  46از ميان  .ديگری دارد مشكلگانه مورد بحث در سند برنامه ششم داللت بر 46مرور اقدامات 

 نيهمپوشا مشخص و از نظر مفهومي و عملياتيطور به مورد 11« حداقل»مطرح شده در اين سند: 

 نمونه:برای  داشته و هر يک به زباني و بياني، به تدوين سندی باالدست و مرجع اشاره دارند.

 بندیبازنگری مفهومي و اجرايي كردن منطقه .1

 های مختلفمعيارها و شاخصبراساس  بندی كشورتدوين سند منطقه .2

 بلندمدت توسعه بنادر شمالي و جنوبي كشور پيگيری تدوين برنامه .3

 برداری پايدار از سرزمينتدوين معيارها و ضوابط بهره .4

 تكميل مطالعات آمايش سرزمين در سطح ملي و استاني .5

 شناختي هر قلمروی بوماهبازنگری ضوابط و معيارهای تغيير كاربری اراضي متناسب با ويژگي .6

 تدوين الگوی بهينه كشت .7

 نابع و امكانات منطقهافزايي متنظيم محدوده مناطق برای استفاده بهينه و هم .8

 ایمنطقه های بخشي/ی اجرايي نظامسياستگذاريندهای ارزيابي و آسازی فرهماهنگي و يكپارچه .9

 های سرزمينها و مزيتگذاری متناسب با ظرفيتهای سرمايهشناسايي پتانسيل .10

 ها در پهنه سرزمينتدوين برنامه توسعه متوازن امكانات و خدمات و زيرساخت .11

 

 اقداماتي در تضاد با تبيين. 6-4

بسا ( يكي از عوامل )و ای109ای در كشور )ص سند برنامه ششم در بخش تبيين پديده شكاف منطقه

حالي های رشد تشخيص داده است. درقطب مهمترين عامل( بروز اين پديده نامطلوب را تكيه بر سياست



 

 _______________________________________________________________________  
 

 

31 

ح شده كه در تضاد با اين تبيين قرار دارند. اقدام مطر 9های اساسي، حداقل كه در جدول مربوط به اقدام

 هايي مشخص در نقطه خاصي از كشور تصريح دارند. مانند:مورد بر لزوم تمركز فعاليت 9زيرا همه اين 

 های بزرگ اقتصادی طبای و اولويت ايجاد قهای عمراني بزرگ ملي، منطقهتعريف و اجرای طرح

 يافتهويژه كمترتوسعهدر مناطق به

 دستي نفت و پتروشيمي در منطقه آزاد اروندصنايع پايين توسعه 

 توسعه صنايع سنگين فلزی و نفت در منطقه آزاد قشم 

 

 . تكيه بر مناطق آزاد6-5

ای در سند برنامه ششم آمده است، تأكيد منطقهتعادل عدم  ای كه به هدف كاهشاز اقدامات برجسته

 9صريح و مشخص، تعداد طور به اقدام مطرح شده، 46مجموع است. از « مناطق آزاد»بسيار برجسته بر 

اقدام به مناطق آزاد اختصاص دارد. اين همه درحالي است كه چنين انتخابي بايد بتواند پاسخي روشن 

 و مستدل به دو پرسش زير ارائه كند:

 يندی است؟آبر چه فرای مبتنيمنطقهتعادل عدم  نقش اين مناطق در كاهش .1

 ريزی توسعه كشور از سرريزهای محلي اين مناطق چگونه است؟م برنامهارزيابي نظا .2

 

 . برنامه يا اقدام6-6

های اساسي سند برنامه ششم، وجود مواردی است كه نشان از ديگر موارد بسيار مشهود در جدول اقدام

اسناد، »ساالری كشور است. سند ياد شده در شرايطي تدوين و گواهي از يكي از معضالت نظام ديوان

رود در سطح اقدام، سخن از معرفي كرده است كه انتظار مي« اقدام»عنوان به را« هاها، طرحبرنامه

يندها شوند. آها و فرهايي در ميان باشد كه در عرصه واقعي توان تغيير داشته باشند و موجب رويهكنش

 توان موارد زير را يادآوری كرد:در اين خصوص مي

 ايش سرزمينتكميل مطالعات آم 

 ایهای توسعههای مختلف در فعاليتگذاریبندی سرمايهاولويت 

 ایونقل ريلي و جادهتدوين برنامه جامع بلندمدت شبكه حمل 

 تدوين الگوی بهينه كشت 

 و مانند اينها 

ريزی توسعه كشور آن بوده كه تنها با تدوين و رسد فرض پنهان و ضمني نظام برنامهنظر ميبه

 .يندها تغيير خواهند كردآها و فراسناد باالدست، رويهابالغ اين 

 



 

 اه مجلس شوراي اسالمي مركز ژپوهش __________________________________________________________ 

 

 

32 

 اياي يا اقدامات برنامههاي حرفه. بايسته6-7

ای طرح كرده است، مواردی منطقهتعادل عدم  اقدامي كه سند برنامه ششم برای كاهش 46در ميان 

 شوند:ای محسوب ميای در تنظيم اسناد برنامهآمده كه در واقع اصولي حرفه

 ایهای بخشي به تهيه پيوست توجيهات آمايشي و توسعه منطقهالزام دستگاه 

 ایهای آمايشي و توسعه منطقهمنظور كردن اصول اكولوژيک سرزمين در تدوين و اجرای طرح 

 های توسعه در پهنه سرزمينرعايت مباني ارزيابي راهبردی محيط زيست در فعاليت 

خود گواه و اعتراف نظام مديريت توسعه كشور بر وخامت اوضاع هر چند تصريح بر اين موارد به نوبه 

سازی دارد، با اين همه نبايد فراموش كرد كه گنجاندن اين گيری و تصميمو سطح نازل نظام تصميم

 محل تأمل است.« اقدام»عنوان به موارد

 

 هاي اساسيپذيري اقدام. امكان7

براساس  است.« پذيریامكان»توسعه پيش از اجرا، معيار  از جمله معيارها و ضوابط ارزيابي يک برنامه

توان امكان و ظرفيت تحقق برنامه را ارزيابي كرده و از پيشرفت آن، حتي پيش از اجرا، اين معيار مي

. 1پذيری در سه سطح زير قابل سنجش است: بندی داشت. شايان يادآوری است كه معيار امكانجمع

 اعي. . اجتم3. اقتصادی و 2فني؛ 

روشن است كه بررسي توجيه اقتصادی طرح/اقدامي كه فاقد توجيه فني باشد )از نظر فني امكانپذير 

پذيری اجتماعي نيز است. پذيری اقدام، منوط به ارزيابي امكاننباشد( موضوعيت نداشته و ارزيابي امكان

الي؛ الزم برای اجراست. به بيان پذيری، فراهم بودن منابع و امكانات؛ به ويژه منابع مجنبه ديگر امكان

گانه فني، اقتصادی و ای دارای توجيهات سهتوان حالتي را متصور شد كه اقدام/طرح/پروژهديگر مي

 اجتماعي است اما منابع و امكانات؛ به ويژه منابع مالي؛ الزم برای اجرای آن در دسترس نيست.

های اساسي مطرح شده در حوزه آمايش، پذيری، اقدامتوان از منظر امكاندر اين چارچوب مي

اقدام مطرح  46درخصوص  ای در سند برنامه ششم را مدنظر قرار داد. اما اين مهمتوسعه و توازن منطقه

 شده، با مسائل و اقتضائاتي مواجه است:

های بايسته های مورد بحث، فاقد ويژگيبه شرحي كه در بندهای پيش آمد، بخش عمده اقدام .1

ها، امكان برآورد ريالي و يا امكانات مورد هستند. بنابراين به علت مشخص نبودن ابعاد و مقياس« اقدام»

 ها، وجود ندارد.نياز برای اجرای آن اقدام

هستند نيز فاقد ابعاد و مشخصات اقدام بوده و در اين موارد « احداث»هايي كه ناظر به اقدام .2

های اطالعاتي، نوسازی هايي نظير ساماندهي سيستمارد. اقدامنيز امكان برآورد منابع مالي الزم وجود ند
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دستي نفت و ، توسعه صنايع پايينICTهای رساني به گردشگران، احداث شركتو تكميل شبكه خدمت

 پتروشيمي.

درصد( را در  67مورد )  31توان ای، ميمنطقهتعادل عدم  اقدام مطرح شده برای كاهش 46از  .3

 بندی كرد؛ مواردی نظير:دسته« اتيمطالع-اداری»حوزه 

 هاگذاریبندی سرمايهاولويت 

 تكميل مطالعات آمايش 

 برداری پايدار از سرزمينتدوين معيارها و ضوابط بهره 

 بندیبازنگری مفهومي منطقه 

 مدت توسعه مناطق آزادراه بلند تدوين نقشه 

 ... و 

نيازها برای برنامه هستند، اما آنچه در اين ميان پيشاگر چه اين قبيل موارد در زمره نيازها و حتي 

توان صريح ميطور به است.« ایها و اقدامات برنامهنسبت و رابطه پژوهش با سياست»فراموش شده، 

های متولي تهيه اسناد پژوهشي پشتيبان با ها و سازمانگفت كه انتظار منطقي آن است كه دستگاه

عنوان به «نتيجه و محصول پژوهش»سناد مورد نياز را توليد كرده و ريزی، اهماهنگي نظام برنامه

ها و اقدامات برنامه متكي بر ريزی استفاده شود. به بيان ديگر راهبردها، سياستدر نظام برنامه« ورودی»

های پشتيبان )هر ها باشند. آنچه در سند برنامه آمده، انجام مطالعات و پژوهشنتايج مطالعات و پژوهش

اقدام در نظر گرفته شده است. درحالي كه حتي عنوان به ند ستبر و بنيادين مانند طرح آمايش( خودچ

گيری از است و بهره« مطالعه»مطالعات سترگ و بنياديني همچون طرح آمايش، در تحليل نهايي تنها 

 ريزی است.محصول و نتايج آنها مستلزم و نيازمند طي مسير برنامه

توان ارزيابي ، نمي«ایهای برنامهاقدام»رعايت موازين و الزامات تدوين  عدمدر مجموع به سبب 

های مدنظر سند برنامه ششم )در حوزه آمايش، اقدامدرخصوص  پذيری ماليمشخصي از معيار امكان

 های گذشته و با يادآوریگيری از تجارب سالای( ارائه داد. هرچند، شايد، با بهرهتوسعه و توازن منطقه

های مطرح شده در اين سند را به محاجه طلبيد و با های گذشته، بتوان اجرايي شدن اقدامتجربه برنامه

ها را به كارشناسي كشور، به انجام رسيدن اين اقدام-ساالریيادآوری كرختي و معضالت نظام ديوان

ای و ايت موازين حرفهلزوم رعدليل به چالش كشيد؛ اما با كمال تأسف و البته صراحت بايد افزود كه

های بايسته است اقدام آمده فاقد ويژگيعنوان به رعايت شأن معيارهای علمي، آنچه در سند برنامه ششم

 پذيری موضوعيت ندارد.و بنابراين پرداختن به بحث امكان
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 بنديجمع. 8

را با عنوان  كتابي 1368ريزی كشور( در سال سازمان برنامه و بودجه )سازمان مديريت و برنامه

منتشر كرده است. اين كتاب كه با « ها و فنونها، روشريزی توسعه؛ رويهرهنمودهايي برای برنامه»

ترجمه محمد هومن منتشر شده، در واقع، دستورالعمل و يا راهنمای پيشنهادی سازمان ملل متحد به 

توان تدوين كنند. اين كتاب را مي مندهای توسعه را منطقي و ضابطهاست تا بتوانند برنامه وكشورهای عض

ريزی توسعه قلمداد كرد. نكته جالب توجه آن است كه نسخه اصلي اين كتاب در سال الفبای برنامه

 خورشيدی( منتشر شده است. 1357-1356) 1978

كننده اين كتاب بسيار آموزنده است؛ رسد يادآوری برخي از نكات بسيار كليدی و تعييننظر ميبه

سال پيش  40سال دارد به منبعي كه نزديک به  70ارجاع نظام و دستگاهي كه قدمتي قريب  هر چند

ای منظور تعيين معيار و ضابطهبا اين همه به جهت اهميت موضوع و به .نگاشته شده، مايه تأمل است

های ضرورتالزامات و درخصوص  های ارائه شده در باال، ارجاع به محتوای اين كتاببرای سنجش ارزيابي

 بسيار روشنگر و پندآموز خواهد بود.« تهيه برنامه توسعه»

های رسد سند برنامه ششم يكي از وجوه مشخصه يا يكي از ويژگينظر ميطور كه آمد، بههمان

كند را ندارد. اين همه در شرايطي است كه اصليِ يک برنامه توسعه كه آن را از فهرست آرزوها تمايز مي

ل پيشِ سازمان ملل كه توسط سازمان برنامه و بودجه منتشر شده، در بياني بسيار قابل سا 40راهنمای 

 كند:تأمل و بسيار كليدی، به صراحت اظهار مي

ها، سازند. اين هدفها را مشخص ميكنند و اولويتهای كلي را تعيين ميمراجع سياسي، هدف»

ي، تأكيد بر ايجاد اشتغال، كاهش ميزان تورم، يا به ضرورت، پردامنه هستند؛ مانند تسريع توسعه روستاي

های های كلي بازتاب خواستهای اقتصادی. چون در اين مرحله، هدفافزايش خصوصي كردن فعاليت

هايي تهيه برنامه، محدوديت فرآيندطلبانه و غالباً متناقض هستند. سياسي است، ناگزير بيش از حد جاه

هايي برای حل برخي از آنها ارائه سازد. راهای كلي وجود دارد، آشكار ميهرا كه در راه دستيابي به هدف

های گريزناپذير معلوم دارد. پس از اينكه محدوديتهايي را كه ناگزير است، معلوم ميدهد و محدوديتمي

های كلي گوناگون در ی ميان هدفهاشد، مرحله بعدی در تهيه برنامه تعيين حدود و ميزان انتخاب

نامه است؛ مانند افزايش تورم كه ممكن است با كاهش بيكاری ربط داشته باشد يا كسری در موازنه بر

ها معلوم شد و حدود و ها كه ناشي از افزايش محصول ناخالص ملي است. هنگامي كه انتخابپرداخت

 های كلي كه در برنامه آمده،ميزان آن مشخص گرديد، برعهده مراجع سياسي است كه در هدف

 .(36)ص  «تجديدنظر كنند و اصالحات الزم را به عمل آورند تا دستيابي به آنها امكانپذير باشد

ريزی كشور در ايفای رسد دستگاه برنامهنظر ميبا استناد به چنين ضابطه و ترازويي است كه به

ن با آشكار كردن ريزابرنامه»يكي از مهمترين وظايف خويش ناكام بوده است. زيرا انتظار بر آن است كه 
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ها در مورد داوریها و ارزشدهند تا انگيزههای گوناگون مراجع سياسي را ياری ميروابط ميان هدف

 «سياست اقتصادی را بهتر مشخص سازند و بدين ترتيب سياست اقتصادی امكانپذير را در نظر بگيرند

 .(همان)

هايي كه )حداقل در بحث عدم ياستطور كه آمد، سند برنامه ششم مملو از راهبردها و سهمان

سال  40ای( فاقد سازگاری مورد انتظار است. درحالي كه در راهنمای منتشر شده در های منطقهتعادل

سياستگذاری عمومي در زمينه  فرآيندهای توسعه ملي، در اساس، تهيه برنامه»پيش به صراحت آمده كه 

هايي است كه مقصود از آن، تشخيص و تعيين سياستآيد. شمار مياقتصاد، در سطح حكومت مركزی به

سازد. دو عنصر مهم در های كلي اقتصادی و اجتماعي را هموار ميبه بهترين وجه، راه دستيابي به هدف

های بخردانه و كارگيری روشپذيری و سازگاری. ... انجام اين كار با بهتهيه برنامه عبارت است از انجام

 .(55)ص  «ها امكانپذير استكمي و واقعيتهای تحليل علمي داده

های بزرگ سند برنامه ششم رسد يكي از غفلتنظر ميبه استناد معيارها و ضوابط ياد شده به

ای( ناديده گرفتن و غفلت از منابع و امكانات موجود برای های منطقه)حداقل در بحث عدم تعادل

درحالي است كه سازمان ملل در راهنمای  است. اين همه« های منتخبپذير شدن سياستامكان»

ريزی توسعه، مسائل اقتصادی غالباً در آغاز برنامه»سال پيش تأكيد داشته كه  40پيشنهادی خود در 

ای برای تعيين و پيشنهاد شوند. تشخيص اين مسائل شالودهكند، ارزيابي ميكه توسعه را محدود مي

ها فراهم زم برای كاستن و از ميان برداشتن محدوديتها و اقدامات الراهبردهای توسعه و سياست

 .(66)ص  «آوردمي

 Wuu-Long Linخود به استناد نوشته  27و باالخره؛ كتاب و راهنمای ياد شده در صفحه 

and M. G. Otteviani-Carra  ريزی خورشيدی( نمودار مراحل برنامه 1354)برابر با  1975در سال

اين نمودار، در مرحله تهيه برنامه، برای شناسايي راهبردها پشت سر براساس  را ترسيم كرده است.

 گذاردن سه گام اساسي، الزم و ضروری است:

های رسمي و غيررسمي به توسعه . تعيين و تعريف استنباط از توسعه از طريق بررسي رهيافت1

 ها(داوریها و ارزش)با استفاده از تحليل اقتصادی، واقعيت

ها پيش از اجرا )با استفاده از تحليل های مختلف توسعه از طريق ارزيابي اين راهيابي راه. ارز2

 فايده و مالحظات سياسي و اجتماعي(-هزينه

نيازهای ملي و متناسب با ساختار اجتماعي و اقتصادی )با استفاده از براساس  . انتخاب راهبرد3

های جمعيتي رز، حجم تقاضای داخلي و خارجي، شاخصمختلف مانند سرمايه، كار، ا یهامنابع و نهاده

 و مانند آن(

معيار برگرفت و محتوای سند عنوان به توان اين نمودار و الزام مطرح شده در آن رابنابراين مي

تحليل روند گذشته، اهم عنوان به رسد آنچهنظر ميآن ارزيابي كرد. بر اين اساس به برنامه ششم را با
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ها در سند مورد بحث آمده، به هيچ عنوان نشان و گواهي از رعايت سه گام مطرح چالش اقدامات دولت و

 شده در نمودار و اقتضائات هر گام، ندارد.

اين همه سبب شده تا آنچه با عنوان سند برنامه ششم عرضه شده، مملو از آرزوهای برجای مانده 

ها و باالخره متني بدون واجد انبوهي از ناسازگاری پذير،تاريخي، سرشار از واژگان پرپهلو و بسيار انعطاف

 ريزی توسعه باشد.رعايت اصول و ضوابط اوليه برنامه

 

 هاي سياستي. توصيه9

 ای آمده است:ها و منابع علمي مرتبط با موضوع توسعه منطقهدر درسنامه

مهارت،  به آموزش بر طرف عرضه و نهادگرا باشند؛هايي مبتنيای بايد سياستهای منطقهسياست

ای، ای از نهادهای توسعهمحور قلمداد شوند و همچنين مجموعه-نوآوری و ارتباطات متمركز بوده تا عرضه

توانند با تشكيل های اقتصادی و مؤسسات سياسي مستقل را مدنظر قرار دهند. بدين ترتيب ميسازمان

های مشخص سياستطور به ب كنند.های رقابتي شانس حضور در زنجيره ارزش اقتصاد را كسمزيت

 ای بايد:توسعه منطقه

 از نظر اجتماعي متضمن اشكال مختلف كارآفريني و اشتغال باشند 

 بتوانند نهادهای منطقه را بسيج كرده و بنيان نهادی منطقه را گسترش دهند 

 بايد بياموزند كه ياد بگيرند و خود را تعديل كنند 

 ای تشكيل دهنداقتصادیِ منطقههای ها و تشكلبايد خوشه 

ها موارد زير را مدنظر ای، دولتشود كه در هرگونه سياستگذاری منطقهبر اين اساس توصيه مي

 قرار دهند:

 جای تمركز بر افراد فعال و اثرگذار.ها بهتقويت شبكه انجمن 

 های مستقل باشند.شدت غيرمتمركز بوده و متضمن سازمانها بايد بهسياست 

  گری ش دولت بايد تدارک منابع، ميانجيهای مستقل، نقچارچوب حكمراني متكثر و سازماندر

 يک است.ژبين نهادهای تمركززدايي شده، صيانت از نتايج جمعي و باالتر از همه، تعيين اهداف استرات

  ی و بازگشتي فرآيندهدف سياست بايد تقويت حق اعتراض و مذاكره به همراه تشويق عقالنيت

انداز استراتژيک تضمين شده و همه طلبانه، تا بدين ترتيب چشمو نه رفتارهای تابع قانون و منفعتباشد 

 ها تعديل و اصالح شوند.ياد گرفته و سياست فرآيندفعاالن از اين 

 ها متناسب با زمينه پيراموني باشند و به مسير طي شده در منطقه حساس باشند.حلراه 

 ای شكل گيرد. اين مهم روری است تا ضخامت نهادی منطقهتشويق اشكال مياني دولت ض

 ها، نهادهای سياسي و شهروندی است.های پشتيباني از بنگاهشامل نظام
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 گيری های مناسب اقتصادی است كه شكلو باالخره، موفقيت اقتصادی موضوع اعمال سياست

 1های اجتماعي برای اقدامات مستقل را تشويق كنند.قابليت

ای نيازمند افزايش قابليت انطباق نهادهای ری اصرار دارند كه مداخله در توسعه منطقهمنابع نظ

های پذيرتر برای تناسب فعاليتتر و انعطافای با تغييرات پيراموني است. زيرا نهادهای قویمنطقه

 2ی هستند.رگيری توسعه پايدار ضرواقتصادی با محيط و شكل

سال  70ای كه پس از قريب ريزیهايي برای نظام برنامهچنين توصيهالبته بالفاصله بايد افزود كه 

هايي آسماني های مختلف برنامه و اقتضائات هر يک درمانده است، توصيههنوز در شناختن سطوح و اليه

هايي را داشته و ذهني بوده و نبايد انتظار داشت چنين سيستمي توان برقراری ارتباط با چنين توصيه

شود؛ تنها( برای توصيه سياستي آمد تنها )و تأكيد ميعنوان به ين اساس، آنچه در بندهای باالباشد. بر ا

ريزی كشور با مباحث جاری تخصصي )حداقل در حوزه آشكار كردن فاصله توان و ظرفيت نظام برنامه

 ای( بوده است.توسعه منطقه

توليد برنامه در برنامه ششم، فرآيند  با اين همه و در نهايت، الزم و ضروری به تأكيد است كه چون

ای حداقلي، برای دستيابي به برنامه ای، متمركز و از باال به پايين بوده،حتي در بحث توسعه منطقه

است. روشن و بديهي است كه اجرای غيرنمايشي « دوطرفه»ای ترين اقدام، تغيير اين رويه به رويهضروری

و از سطح تبيين تا « به تمامي»يندی محتوای سند برنامه را آن فرایِ چنيو وفادار به اقتضائات حرفه

 سطح اقدام، دگرگون خواهد كرد. 

های تجربه شده پيشين در طول هفت دهه توان يادآوری كرد كه اگر رويه و روشدر توجيه اين الزام مي

امه ششم بر وجود عدم تعادل ای را داشتند، امروز سند برنگذشته توان و قابليت مهار پديده عدم تعادل منطقه

توسعه اين بايد تكرار كرد كه سند برنامه ششم  بر(. عالوه112 كرد )صای اعتراف نميعميق در سطح منطقه

ريزی بخشي( به موضوع پرداخته و اين رويكرد ای با رويكرد سنتي )تفوق برنامهحتي در بحث توسعه منطقه

كه فرض پنهان محلي را ندارد. ضمن آن -ای منطقه هایگونيگونهتوان و ظرفيت به رسميت شناختن تنوع و 

 كار برد.لگوی واحدی را برای همه مناطق بهتوان ااين رويكرد آن است كه مي

ای كه توان تغييری معنادار در وضعيت تعادل رسد برای رسيدن به برنامهنظر ميبنابراين به

گرايي، بلندمدت بودن و تكثر رويه پايين به باال، منطقه»ر مشخص بطور به ای داشته باشد، بايد ومنطقه

 تكيه كرد.« عوامل
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