
  

1 

  

  

  ریزي شناسی برنامه از لحاظ روش ررسی کلی الیحه برنامه پنجم توسعهب

  ١دکتر بیژن بیدآباد

  

  چکیده

هـاي پنجسـاله در بعـد از انقـالب کلیـات       در این مقاله ضمن نگاهی به روند رو بـه ضـعف برنامـه    

برنامـه پـنجم و    اهداف الیحهدر این ارتباط  .نمائیم شناسی بررسی می پنجم را از لحاظ روشمه الیحۀ برنا

مدینـۀ   ایـران را بـه  هدف برنامه پـنجم کـه   . شوند امکانپذیري حصول اهداف برنامه بطور کلی بررسی می

دار شـود غیرقابـل    عهـده نیـز  را مـدیریت منطقـه و جهـان    تبدیل نمایـد و ایـران   اي در انتهاي برنامه  فاضله

  .بینی نمود مین اآلن پیشتوان از ه عدم حصول این آمال را می. دسترس و شعاري بیش نیست

ی نبـودن برنامـه      ، و روش ناصحیح تـدوین سیاسـت  ناسازگاري اهداف برنامه و  هـاي برنامـه و کمـ

هـاي   منابع و مصارف و سازگاري برنامـه و بودجـه  عدم توجه به روش صحیح اجراي برنامه و عدم تعادل 

ایـن الیحــه بررسـی و ذکــر    ریــزي در ارتبـاط بــا  سـنواتی و بسـیاري مــوارد حسـاس متــدولوژیک برنامـه    

منطقـی و   يشود که کلیت الیحه الغاء و دولت موظف به ارائۀ پیشـنهاد  و در مجموع توصیه می. شوند می

در غیر این صـورت توسـعه در ایـران پـنج سـال دیگـر بـه        . ریزي علمی گردد ل برنامهومنضبط و طبق اص

  .تعویق خواهد افتاد
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  سه دهۀ گذشتهدر هاي پنجساله  گیري برنامه روند شکل

ـ کیفـی و  هاي اول و دوم در خصوص رسیدن به اهـداف   عدم حصول موفقیت برنامه  ی برنامـه  کم

وجـود  هـا   اي در طراحـی برنامـه   مشـکالت عدیـده  . ي پنجساله در ایران را تغییـر داد ها مسیر تدوین برنامه

ل اجراي ایـن دو برنامـه   متعدد در خال  سیاسی، اقتصادي، اجتماعی و نظامی عوقایاز آثار  که بیشداشت 

 نددر وقـایع مختلـف نتوانسـت     ها عمالً نامهاز طرفی بر. تأثیر گذاشت ها ریزي و طراحی آن ساختار برنامه رب

 ارائـه  در این راستا برنامه سوم با نگرش اصالح ساختار ضمن .دننمای سازگارخود را با شرایط پیش آمده 

 اي تدوین شـد تـا مـوارد اصـالح سـاختار      اقتصادي به گونهبینی متغیرهاي  گزارش کوتاهی نسبت به پیش

راهکارهـاي  مطـرح و  عنـوان اهـداف برنامـه    ه اقتصادي، سیاسی، اداري، فرهنگی و اجتماعی کشور را بـ 

  . تدوین نمایدرا اجرائی براي رسیدن به آنها 

رنامه دوم باالخص ب قبل از خود وهاي  در برنامه سوم آمد نسبت به برنامهیی که برخی سیاستها

. گردیدکه در مسایل اقتصادي کشور مطرح  بوداین سیاستها به دلیل نگرش جدیدي . شتتازگی دا

هاي قبل چندان تغییري در اوضاع کشور  بطوریکه چون دیده شد عمالً ادامه روند سیاستهاي برنامه

توان به  جمله می از. طرح گردید يهاي جدید آورد نتیجتاً دیدگاهیباالخص از لحاظ اقتصادي بوجود ن

 و دولتی و بخشهایی که کارگزاران آن دولتمردان در بخشهاي دولتی هاي انحصار زدایی شامل بخش

حفظ امنیت سرمایه گذاري و ارج نهادن یا نمایند  شبه دولتی هستند ولی به صورت خصوصی عمل می

عدم و مشروع و نظام هاي قانونی  به سازندگی و کارآفرینی و حفظ حرمت داراییهاي ناشی از راه

مسایل  .اي نشده بود هاي قبل به آنها اشاره در برنامهاشاره نمود که  هاهزینه استان ها ودرآمدتمرکز در 

دیگري نظیر سامان دهی شرکتهاي دولتی، امنیت غذایی یا توجه به نظام تأمین اجتماعی، آمایش 

اند ولی در برنامه سوم بیشتر مورد  دنظر بودههاي اول و دوم م اي گرچه در برنامه سرزمین و توازن منطقه
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هاي اصالحات مطرح در متن برنامه  برنامه سوم که خود موفق به دستیابی اهم ایده .تأکید قرار گرفتند

تر در ادامه اصالحات  نگردید عمالً بر تدوین برنامه چهارم تاثیر گذاشت و برنامه چهارم با نگرشی ساده

 دولت هشتم بود و اجراي آن به عهده دولت نهم قرارزمان تصدي ر مطرح گردید که تصویب آن د

هاي دیگر موفقیت مهمی در اهداف کلی مطرح شده در متن  برنامه چهارم نیز همانند برنامه. داده شد

و قوه مقننه  ها دهد که دولت هاي پنجساله نشان می بررسی روند کلی تدوین برنامه. برنامه را نداشت

نمودند و  ها هاي الزم در طراحی برنامه اقدام به تدوین و تصویب برنامه اعد و دیسیپلینبدون توجه به قو

  . ریزي پیروي نکند محکوم به شکست است اي که از اصول علمی برنامه م است برنامهمسلّ

کـه توسـط دولـت دهـم تـدوین و بـه مجلـس        ) 1389-1393( این موضوع در الیحه برنامه پـنجم 

اي  بـه گونـه  . ي بعد از انقالب قرارداردها ان روند نزولی افت کیفیت علمی برنامهتقدیم شده است در هم

نداشـته و بـدون رعایـت     ریـزي  برنامـه  ریـزان و طراحـان برنامـه پـنجم تـوفیقی در اصـول       که گویا برنامـه 

براسـاس اصـول کلـی    . انـد  اقدام به طرح الیحـه برنامـه پـنجم نمـوده     ریزي برنامهموضوع، هدف و روش 

شوند و سعی دارند مسایل اساسی کشـور را   حل معضالت مقطعی طراحی نمی ها براي برنامهریزي،  هبرنام

عـد  در یک دوره زمانی میان مدت حل نمایند لذا نیازمند آن هسـتند کـه از    ایـن  اشـند ب  نظـري منسـجم  ب ،

در بعـد   تدوین شـده  هاي در برنامه. نماید نظري در اصل چارچوب اصلی برنامه را مشخص می چارچوب

روش رسـیدن بـه آنهـا و     ،بـه عبـارت دیگـر اهـداف برنامـه     . خـورد  چنین چیزي به چشـم نمـی   از انقالب

در . تبعیـت کننـد   یگیرند همگـی بایـد از چـارچوب نظـري خاصـ      سیاستهایی که در این ارتباط قرار می

راي مثـال برنامـه از   بـ . شـود  نمـی پرداختـه  ایـن موضـوع   به  قبلی همانند الیحۀ برنامه پنجم هاي برنامه متون

اهـداف متحقـق   ایـن    که باید در طول برنامه حاصـل شـوند ولـی چگونـه     کند اهدافی صحبت میحصول 

  . ریز مشخص نیست شوند براي برنامه می
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از  اي نگاه علمی مجموعـه  جرائی و نه باادهد که گروهی  ساختار کلی الیحه برنامه پنجم نشان می

جـاي اینکـه بخواهنـد خـط مشـی صـحیحی بـراي دولـت         ه نـد و بـ  ا هاشترا کنار همدیگر گذو بندها مواد 

بـا توجـه   . دیـ اند تا مجوزهاي کافی براي انجام اقدامات دولت فراهم آ هایی ابداع کرده ترسیم کنند شیوه

به این موضوع است که می توان گفت الیحه برنامه پنجم متن یک برنامه به مفهـوم خـاص برنامـه نیسـت     

الیحـه برنامـه   . برنـامگی دولـت اسـت    ز آنکه حاکی از برنامه دولت باشد حاکی از بـی یش ابو این الیحه 

  ها و اهداف مطرح شده جملگی به صورت آمالی طرح شـده  دهد که افکار و ایده نشان می پنجم بوضوح

اند که دستورالعمل رسیدن به آنها باید در طی سالهاي برنامه توسط دولت تـدوین و در هیئـت دولـت بـه     

. اي زیرکانه اسـت  این موضوع در عمل به معنی دور زدن نهادهاي مقننه و نظارتی به گونه. یب برسدتصو

الیحه برنامه پنجم منجـر بـه اتـالف صـدها یـا بیشـتر صـفحه سـیاهه          شاید اشاره به تک تک بندها و مواد

ا کارشناسـان و  گردد و با توجه به اینکه سابقه دول نهم و دهم نشان داده کـه اقـدامات بـدون مشـورت بـ     

بنـدهاي   گیرد لذا از ارائه نظـر در ریـز   گیري به سبک هیئتی شکل می هاي تصمیم اهل فن و با اتخاذ شیوه

   .شود الیحه خودداري نموده و فقط به کلیات الیحه برنامه پنجم پرداخته می

  اهداف الیحه برنامه پنجم

تـر یـا چشـم انـداز      ي بلنـد مـدت  هـا  امـه هاي برن بایست از هدفگذاري اي علی القاعده می هر برنامه 

هاي بلند مدت در ایران بصورت چشم اندازهاي کـالن و بلنـد    برنامه. استراتژیک کلی کشور تبعیت کند

انـد و در سـه دهـه     هایی حـدود دو دهـه یـا بیشـتر چنـدین بـار طـرح شـده         مدت و استراتژیک براي دوره

علـت ایـن موضـوع طـرح شـعارگونه      . ک نشـدند گذشته هیچکدام از این چشم اندازها بـه واقعیـت نزدیـ   

لـذا بایـد   . هاي کشور توجه شود آمال طراحان مد نظر قرارگرفتند اهداف بود که بیش از آنکه به واقعیت

دو  هـر  1400ساله و یا ایـران   به وجود این نقیصه اذعان داشت و در حال حاضر نیز سند چشم انداز بیست
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کـه عمـالً    ندستهبینی بسیار زیادي  مسائل کشور داراي خطاي پیشاز بابت نگاه احساسی و غیر عملی به 

انـدازهاي اسـتراتژیک وجـود     در هنگـامی کـه چشـم   . نماید هاي مزبور را غیرقابل حصول می اريذهدفگ

حـداقل انتهـاي برنامـه     ینـ عی تـر  بـراي دوره کوتـاه   نداشته باشد و یا غیر قابل اتکاء باشند باید هدفگذاري

هاي کلی برنامه پنجم که از سوي رهبري به دولت ابالغ گردید علـی االصـول    سیاست. تدوین شده باشد

هـاي   بررسـی اجمـالی سیاسـت   . گرفـت  گذاري در الیحه برنامه پنجم مد نظر قرار مـی  بایست براي هدف

هـاي   تنهـا بـه مفـاد سیاسـت     کلی برنامه پنجم و تطبیق آن با الیحه برنامه پنجم حکایت از آن دارد کـه نـه  

هـاي الزم بـراي تحقـق اهـداف مطـرح در آن نیـز        توجهی شـده بلکـه سیاسـتگذاري    برنامه پنجم بی کلی

رنامـه پـنجم در الیحـه    ابالغی بهاي کلی  نشده است و اگر بعضاً توجهی تلویحی به مفاد سیاست شخصم

هـاي کلـی    آمده است آنقدر ساده انگارانه به موضوع برخورد شده که حصول اهداف مطرح در سیاست

  .را محقق نخواهد ساخت ابالغی

  امکانپذیري حصول اهداف برنامه

باید در چارچوب توان اجرایی کشور در  می مبناي آن هر برنامه و هدفگذاري بربودن هدفمند 

، اوضاع اقتصاديبا توجه به  نظر گرفته شود و شرایط و موقعیت کشور از لحاظ داخلی و خارجی

در غیر این صورت اهداف تعیین شده قابل . مد نظر قرار گیردباید  می سیاسی، اجتماعی و فرهنگی

اول و دوم این عدم توجه به شدت به چشم پیشین باالخص هاي  در برنامه. حصول نخواهند بود

ها داللت بر این دارند که اجراي برنامه مورد  خورد نگاه گذرایی به اهداف هر کدام از این برنامه می

ضله خواهد شد که در آن رشد و توسعه اقتصادي، سیاسی و فرهنگی و نظر سبب ایجاد یک مدینه فا

به  .تحقق خواهد یافت کشوراجتماعی به میزانی خواهد بود که توسعه یافتگی به معناي کامل آن در 

ظرف مدت پنج سال یا دو پنج سال یا حتی   باشد که مثالً طور کلی این نگرش بسیار آرمان گرایانه می
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هاي  اي از لحاظ توسعه یافتگی در زمینه الت کشوري را که با ساختارهاي ویژهبیشتر بتوان معض

روبروست تغییر داده تا در ردیف کشورهاي  …مختلف، اقتصادي، تکنولوژیک، سیاسی، اجتماعی و

 ءهرگونه مصلحت اندیشی خیرخواهانه جز ها مستندات برنامهبه عبارت دیگر در . توسعه یافته قرار گیرد

این نقیصه در الیحۀ برنامه پنجم بوضوح قابل مشاهده . شد آورده میهاي مختلف  امه در زمینهاهداف برن

اي براي  شود که نه تنها مدینۀ فاضله ذیالً ذکر می 1براي مثال بخشی از مقدمه الیحه برنامه پنجم .است

عدم . ده شده استایران در انتهاي برنامه هدفگذاري شده بلکه مدیریت منطقه و جهان نیز به آن افزو

  :بینی نمود توان از همین اآلن پیش حصول این آمال را می

حضـرت ولـی عصـر    خـاص  توجهـات  در سـایه  خداوند متعـال و  ذات الیزال با اتکال به «
انـداز   چشـم برنامـه سـند   دومـین  و ساله توسعه جمهوري اسالمی  برنامه پنجپنجمین ، )عج(

که تصویب و اجراي آن بنا به فرمـوده رهبـر    را در حالی آغاز می کنیمبیست ساله کشور 
معظم انقـالب اسـالمی، اهتمـام و دقـت نظـر تمـام دسـت انـدرکاران و مجریـان را بـراي           
دستیابی به اهداف بلند و تعالی نظام مقدس جمهوري اسالمی ایران و بـا رویکـرد مبنـایی    

طلبد تا با اجـرا و   پیشرفت و عدالت و توجه به تمامی ابعاد تحوالت داخلی و جهانی را می
تحقق اهداف نگاشته شده در برنامه پنجم، بار دیگـر تصـویري از توانمنـدي عظـیم ملـت      

ي امیـد و بسـط   هـا  ایران و همبستگی قدرتمند ملت و دولت را به نمـایش گـذارد و بارقـه   
ایرانـی را در دل رهـروان حـق     –ایمان همراه با جوشش زاینـده فرهنـگ و هنـر اسـالمی     

هـاي   ي تقوا در سـایه رهبـري  ها دان و زنان پاك نهاد ایرانی به عنوان اسوهمر.  روشن کند
حکلیمانه مقام عظماي والیت، کوشش بی وقفه اي را طی سـالها دنبـال کـرده و خواهنـد     

اي و  کرد که بی گمان ایـن امـر دسـتیابی بـه جایگـاه رفیـع کشـور را در مـدیریت منطقـه         
سعه با رعایت اصول زیر تهیـه و تـدوین شـده    برنامه پنجم تو .جهانی در پی خواهد داشت

  :است
  .انداز بیست ساله در منطقه دستیابی به جایگاه ترسیم شده براي کشور در سند چشم •
  .هاي کلی ابالغی مقام معظم رهبري تحقق کامل سیاست •

                                                
راهبردي ریزي و نظارت  ، انتشارات معاونت برنامه)1389-1393(الیحه برنامه پنجم توسعه جمهوري اسالمی ایران  - 1

 .، چاپ اول1388، 128/00/88رویس جمهور، 
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ایرانی توسعه در ابعاد مختلـف فرهنگـی،    -توجه به خطوط راهنماي الگوي اسالمی •
  .اجتماعی و اقتصادي

عدالت اجتماعی، دفاع از حقوق و کرامت انسانی، تأمین اجتمـاعی، توزیـع مناسـب     •
  .درآمد به دور از فقر، فساد و تبعیض

  .هاي اقتصادي و اجتماعی جلب گسترده مشارکت مردم و مردمی کردن حوزه •
  .ایجاد فضاي مناسب براي تحقق جهش بلند اقتصادي و اجتماعی •

و اهداف مـورد نظـر آن تهیـه شـده     چشم انداز سند  يها مدر قالب الزاتوسعه برنامه پنجم 
افـزاري و   نـرم  جنـبش است، استمرار فعالیت انجـام گرفتـه و در دسـت انجـام، شـکوفایی      

هاي بلند در مسیر دستیابی به جایگاه اول علمی و فنآوري در منطقـه، اجـراي    برداشتن گام
ات زدایـی، رفـع موانـع و    ، مقـرر 44هاي کلی اصل  کامل و کارآمد قانون اجراي سیاست

هاي مختلف کـه از چنـد سـال پـیش تـاکنون       به مشارکت گسترده در عرصهمردم ویق شت
حرکت به سمت جایگـاه  راستاي گیري اصلی دولت بوده است با شتاب بیشتر و در  جهت

 .ر کـرده اسـت  اثمحوري بوده که شـاکله برنامـه را متـ    يها اول اقتصادي منطقه از موضوع
بـاوري و خودبـاوري    اي پیشرفت و عدالت و توجه به دین دو شاخص پایه به منظور تحقق

. ریزي نـوآوري صـورت گرفتـه اسـت     هاي گذشته در نظام برنامه با تغییر رویکرد از دوره
ایرانـی بـه منظـور حرکـت      –ترسیم الگویی بومی و نقشه اسـالمی  تالش شده است که با 

هد؛ بـا رویکـرد عـدالت محـوري و     بـه سـمت تحقـق جامعـه اسـالمی اسـوه و شـا        ندهشتاب
هاي مادي و معنـوي   ها و ظرفیت مندي از قابلیت ها با بهره مشارکت مردمی در تمام عرصه

در برنامـه پـنجم بـه     .شـود ساله اول دهه پیشرفت و عدالت تهیه و تدوین  کشور، برنامه پنج
در تحـول  لـذا  . ساختار و وظایف دولت در جهت دولت اسالمی توجـه ویـژه شـده اسـت    

 ،هـاي برنامـه پـنجم    مراحـل و بخـش   یاي کـه در تمـام   ساختار اداري و مدیریتی، به گونه
اولویت تحول فرهنگی بر مبناي فلسفه تعلیم و تربیت اسالمی و مهندسی فرهنگـی لحـاظ   

بعد از اجراي برنامـه پـنجم، خـانواده، مدرسـه،      انتظار می رود. استو مورد اهتمام جدي 
و از لحـاظ  شـوند  اداره بر پایه هویت اسالمی و انقالبـی متحـول    دانشگاه، مسجد، رسانه و

اسـالم، الهـام   بـه ویـژه جهـان    با جهان  ابطهو در ربوده اقتصادي و علمی و فنآوري پیشرو 
  ».الملل، تعامل سازنده و مؤثري داشته باشیم بخش و در عرصه روابط بین

  ناسازگاري اهداف برنامه

خورد ناسازگاري و  به چشم میپنجم برنامه الیحه در  یکی از مواردي که عدم رعایت آن
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رسیدن به دو هدف در معلوم نیست به عبارت دیگر . باشد ناهمخوانی اهداف برنامه در درون خود می

براي مثال . توانند در تضاد یکدیگر واقع شده باشند یک زمان امکان پذیر باشد زیرا آن دو هدف می

باشند  دو هدف متضاد می یاستهاي توزیع عادالنه ثروت و درآمدو سسیاستهاي حصول رشد اقتصادي 

سیاستهاي حصول عدالت اقتصادي برخالف سیاستهاي  یعنی. که به طور همزمان قابل حصول نیستند

د ولی اتخاذ نتر ثروت دار اول احتیاج به توزیع عادالنههاي نوع زیرا سیاست. دنگیر رشد اقتصادي قرار می

سیاستهاي افزایش اشتغال و کاهش بیکاري همواره با . باشد انباشت سرمایه میسیاست دوم نیازمند 

اتخاذ سیاستهاي افزایش صادرات با سیاستهاي . برد متعارضند سیاستهایی که رفاه نیروي انسانی را باال می

 این قبیل موارد از لحاظ اقتصادي. د در تخالف شدید قرار داشته باشدنتوان حفظ ارزش پولی ملی می

این امر نشان دهنده عدم رعایت   .در یک مقطع قابل حصول نیستنداهداف متعارض بسیار زیادند و 

  .است پنجم برنامهالیحۀ اصول هدف گذاري و سیاستگذاري در 

  هاي برنامه تدوین سیاست

کلـی کـه در سـطحی بـاالتر از برنامـه       ریزي باید از یک سیاست در اسلوب صحیح برنامه ها برنامه 

قاعـدتاً از  . تـوان احصـاء نمـود    اي نمـی  هلبه عبارتی هر هدفی را به هر وسـی . شده باشد تبعیت کنند تدوین

بـه  . باشـد  ریزي حصول هر هـدف نیازمنـد اجـراي یـک سیاسـت اجرایـی خـاص مـی         لحاظ اصول برنامه

طـرح  طرح شده باید به همان تعـداد ابزارهـاي سیاسـتی    معبارت دیگر در یک برنامه براي تعداد هدفهاي 

 ایـن اصـل کـه از   . شوند به طوري که هر سیاست اجرایی خاص سبب حصول یـک هـدف خـاص شـود    

شـود   رعایت نمـی  هاي پیشین پنجم همانند برنامه برنامهالیحۀ شود در  اصول سیاست گذاري محسوب می

پر واضح اسـت کـه حصـول اهـداف طـرح      . ه استو براي هر هدف یک ابزار سیاستی خاص تعیین نشد

این موضـوع در مـورد سیاسـتها و ابزارهـاي الزم     . د بودنبق این اصل همچنان مورد تردید خواهشده بر ط
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ایـن قاعـده کـه بـا تفصـیالت ریاضـی آن توسـط        . براي اهداف کوچک و بـزرگ هـر دو صـادق اسـت    

. شـود  گـذاري تلقـی مـی    سال پیش مطرح شده هنوز از اصـول روشـهاي سیاسـت    80برگن در حدود  تین

هاي کلی برنامه پنجم را دسـتورالعمل خـود قـرارداده     توانست روح سیاست نجم حداقل میالیحه برنامه پ

مسلماً چیدن یـک مجموعـه   . دایهاي عملیاتی نم و براساس آنها به صورت مشخص اقدام به طرح سیاست

نامـه  نگـاهی بـه مـواد الیحـه بر    . ریزي ندارد بند و ماده در پهلوي هم مفهوم برنامه و سیاستگذاري و برنامه

آورد که این الیحه با این آرزو تدوین شـده کـه اصـول منـدرج در مقدمـه       پنجم این گمانه را بوجود می

اند کـه بـه دولـت اجـازه داده      اي تنظیم شده الیحه برنامه را محقق سازد ولی در عمل مواد فصول به گونه

ت دیگـر سیاسـتگذاري   شود که آنگونه که مایل است روش رسیدن به این اهـداف را تـدوین و بـه عبـار    

ها از قوه مقننه سـلب و   به معنی این است که نظارت در هنگام تدوین سیاستنماید و مفهوم این موضوع 

در صورتی که منظور از برنامـه فقـط اختیـار دادن بـه     . فقط در پایان برنامه نتایج را ارزیابی کندقوه مقننه 

طبق خواست ملـت اسـت   ر نیست بلکه موظف و مکلف کردن دولت به انجام امور دولت براي انجام امو

دولت طبق اصول مشخص قانون اساسی وظیفه دارد که به اموري بپـردازد  . شود که در قوة مقننه ظاهر می

   .و نه غیر آن که قانون یعنی مصوبات قوه مقننه او را مکلف به انجام آن کرده است

ه در کـ در مـورد اهـدافی   محـق نیسـت کـه    ریـز   برنامـه کـه  است این تباط نکته دیگر که در این ار

این موضـوع بـه ایـن معنـی اسـت کـه        .خط مشی تعریف نماید فضاي متغیرهاي برنامه تعریف نشده باشد

خواهـد   هاي اقتصادي، اجتماعی و یـا فرهنگـی بـه هـر صـورت کـه مـی        دولت مجاز نیست در همۀ حیطه

تغیرهاي سیاستی خاص که تحت نظر وي اسـت و قـانون اساسـی آنهـا را     و فقط در حیطۀ م .دخول نماید

حیطۀ مداخله الیحـۀ پـنجم آن هـم بـه شـکلی کـه تصـمیمات        . تواند طرح برنامه نماید مشخص کرده می

ها و هیئت دولت صورت خواهـد گرفـت عمـالً مداخلـۀ      اساسی بعد از تصویب الیحه و توسط کمیسیون
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  .شاند که مجاز به ورود به آنها نیستهایی خواهد ک دولت را به حیطه

نبودن برنامه یکم  

اي و منافعی به  هاي مشخص است که هرکدام هزینه اي از سیاست اي شامل مجموعه هر برنامه

هاي یک  ها و پیش بینی منافع ناشی از اجراي هرسیاست از مهمترین بخش برآورد هزینه. دنبال دارد

تی مستلزم این است که یک برنامه اجرایی براي پیاده نمودن اجراي هر سیاساز طرفی . برنامه است

این طرح باید تمام مراحل الزم براي اجراي سیاست مزبور را تا . سیاست مورد نظر طرح شده باشد

بتوان  تاداشته باشد   باید تمام مراحل طراحی شده ارزیابی کمی. حصول هدف تعیین شده داشته باشد

سازي  فاقد این اصل مهم در برنامه الیحۀ برنامه پنجم. قبل پیش بینی نمود هزینه اجراي هر عمل را از

در . مقداري و اجرایی آن طرح نگردیده و هزینه اجراي آنان معلوم نیست شکلسیاستها به . باشد می

مشاهده قابل هاي سنواتی است نیز  در اسناد مالی دولت که بزرگترین آن بودجهنحوة اجراي آن نتیجه 

ها  تحلیلهاي روشنی از هزینه باید مستندات و سیاستهاي اجرایی اصوالً می در کلیه طرحها و. بود خواهدن

روشهاي هزینه فایده که بدین منظور بکار گرفته . هاي اجراي سیاست وجود داشته باشد و فایده

تحمیل  اي بر دولت یا جامعه سازند که از اجراي یک طرح یا یک سیاست چه هزینه شوند روشن می می

چنانچه هزینه آن بر فایده آن فزونی . اي را خواهند برد گردیده و از نتایج آن دولت و جامعه چه فایده

ها منحصر به هزینه و  ها و فایده این هزینه. گیرد اجراي طرح مقرون به صرفه نخواهد بود و بالعکس

فنی د که بحث مفصلی در متون شو ها و فایده اجتماعی نیز می فایده اقتصادي نیست بلکه شامل هزینه

هاي کمی ارائه نداده است و از  الیحه برنامه پنجم هیچگونه برآوردي از هزینه. دارد ها ارزیابی طرح

اي در مورد تک تک بندها و مواد  که با چه مقدار هزینه بینی نکرده سوي دیگر به هیچ وجه پیش

یافت و آیا هزینه و منفعت اجراي آن سیاست  مذکور در الیحه نهایتاً به چه میزان منافع دست خواهد
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از این اطالعات هزینه و درآمد که باید در قدم بعدي . داراي خالص مثبت منفعت است یا خیر

توان  نمید وهاي سنواتی که تابلوي عملیات مالی دولت است مشخص ش چارچوب کلی بودجه

هاي  ید از همین اآلن منتظر بستن بودجهبرآوردي از منابع الزم براي اجراي آن سیاست داشت و لذا با

تدوین بر اساس این شیوه قابل هاي سالیانه دولت  از طرفی گام. سنواتی بصورت کامالً غیرعلمی بود

شکل  با .که در هرسال باید به چه وظایفی بپردازد ریزي کند تواند برنامه دولت میاز این طریق و  است

که عملیات دولت در زمینه مفاد ارائه شده کی شروع و کی  تواند حدس بزند فعلی الیحه چه کسی می

تواند با یک جمله  به پایان خواهد رسید و هرگونه سوالی از دولت در مورد اجراي بندهاي برنامه می

  .کلی که این سیاست هنوز آغاز نشده است تا سال پایانی برنامه پاسخ داده شود

  روش اجرا

توان با استفاده از ابزارها و  وجود داشته باشد می  یموقتی ریز اجراي برنامه به صورت ک

یا مجموعه نیازهاي برنامه به منابع آ بدین ترتیب که. سنجی نمود اي اقدام به برنامه تحلیلهاي ویژه

نماید  اي و سایر عوامل تولید از حد موجود منابع تجاوز می مختلف اهم از مالی، نیروي انسانی، سرمایه

اي طرح شده باشد که جمع منابع مورد نیاز از ظرفیت  اهداف و سیاستهاي برنامه به گونهچنانچه . یا خیر

توان منابع  اینکه می  با توجه به. منابع موجود تجاوز نماید حصول اهداف برنامه امکان پذیر نخواهد بود

ابط در را از یک سیاست به یک سیاست و از یک طرح به طرح دیگر منتقل نمود باید کل مجموعه رو

د و کل برنامه در یک سیستم روابط طرح و آنالیز شود در غیر این صورت انسجام نیک آن حل شو

در این راستا کلیه . هاي برنامه با کل مجموعه روابط به وجود نخواهد آمد کلی در زیر مجموعه

فضاي مالحظات ساختاري باید در این سیستم تبیین گردند به طوري که تمام اجزاي طرح شده در 

به طور مثال، هدف قرار دادن یک بخش اقتصادي بدون در . متغیرها و روابط برنامه مالحظه شده باشد
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شود که ساختار ارتباط اقتصادي بخش مورد نظر با سایر بخشها  نظر گرفتن روابط بین بخشی سبب می

صادسنجی بسیار در این راستا یک الگوي اقت. مانع از رسیدن بخش مربوطه به هدف تعیین شده گردد

هاي مختلف آنالیز سیاستگذاري و  باشد که بتواند گونه کارآمد براي آنالیز و سنجش برنامه الزم می

 خورد به چشم نمی پنجم برنامهالیحۀ در  مالحظۀ اساسیاین  . پیش بینی را در ارتباط با برنامه مهیا سازد

  .اند شده هم چیدهار نبرنامه به ک بسیار ابتدایی و مجزا از سایر قسمتهايها بصورت  سیاست و

. هاي مطرح شـده در هـر برنامـه اي هسـتند     سیاستي ذیل آن از اجزاء ها ها و پروژه طرحاز طرفی 

هـا   الیحـه برنامـه پـنجم نـه تنهـا بـه طـرح پـروژه        . هر طرح و هر پـروژه نیازمنـد ارائـه روش اجرایـی دارد    

است بلکـه ماهیـت مـواد آن     و اجرائی خورد نکرده هاي عملیاتی نپرداخته و طرحهاي کلی را نیز به طرح

هاي بودجه غالباً موارد استثناء از کلیت عملیـات   در تبصره. هاي سنوانی دارد هاي بودجه شباهت به تبصره

  یعنی دولـت بـا طـرح   . گردد و این شباهت در الیحه برنامه پنجم کامالً مشهود است مالی دولت طرح می

دا تصمیم گرفته که استثنائاتی که بـراي انجـام عملیـات اجرائـی و مـالی خـودش       الیحه برنامه پنجم از ابت

الزم دارد را با وضع و تصویب قانون برنامه پنجم از پیش مهیا سازد، یعنی به عبارتی این الیحه براي ایـن  

نکـه  و نـه ای  تدوین شده که موانع قانونی از ابتدا کنار زده شوند تا دولـت در تصـمیمات خـود آزاد باشـد    

  .نقشه راه براي دولت ترسیم نماید

  منابع و مصارف

این  در .مالی باید کلیه عملیات مالی دولت در طی دوران برنامه شفاف و روشن باشداز لحاظ  

هاي اجرایی کشور  از لحاظ میزان ظرفیتارتباط باید میزان منابع و مصارف مالی دولت مشخص و 

شود و  یت وجود نداشته باشد دولت یا دچار کسري منابع میاگر این شفاف. قابلیت اجرا داشته باشد

 .گردد که به معنی عدم استفاده بهینه از منابع است ماند یا دچار مازاد منابع می ها نیمه تمام می پروژه
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از . شفافیت منابع و مصارف نه تنها در طول برنامه بلکه باید براي سالهاي برنامه مشخص و روشن باشد

شده باشند به دست آوردن سرجمع   یکه اجزاي سیاستهاي مطروحه در برنامه کم امیهنگطرف دیگر 

به عبارت دیگر . قسمتهاي مختلف قابل حصول خواهد بوددر هاي الزم براي اجراي کل برنامه  هزینه

 در. توان مجموعه کل سیاستها را در قالب ارقام کلی ارائه نمود که ریز سیاستها روشن باشند می هنگامی

توان از لحاظ  ند و در نتیجه نمیا دهمطرح نش  ها و سیاستها به صورت کمی ریز برنامهالیحۀ برنامه پنجم 

توان  اثر جرح و تعدیل در اجزاي برنامه و هدفها و سیاستها را نمی مقداري کل برنامه را ارزیابی نمود و

بتی از منابع و مصارف و در الیحه تقدیمی هیچ صح. دکردر کل برنامه از لحاظ مقداري بررسی 

ظرفیت اجرائی کشور به میان نیامده و اغماض این موضوع به معنی این است که برنامه مورد نظر 

هیچگونه مسیري جز انجام امور جاري مقطعی آن هم بدون محاسبه ظرفیت عملیاتی در نظر نگرفته 

ریزي مهیا  برنامه در دوره برنامه  یوقتی کلیات کم .است و هیچ دور نمائی از حجم عملیات خود ندارد

گردید وقت آن است که ریز عملیات اجرایی ساالنه تهیه و طراحی شود به طوري که مجموعه 

ها در ایران به نام تلفیق برنامه  این شکستن برنامه به بودجه. باشدسیاستهاي سالهاي برنامه مبین کل برنامه 

بین برنامه پنج ساله و  فی ما ارتباط  پنجم برنامهالیحۀ در  متأسفانه. شود هاي سنواتی شناخته می دجهو بو

نیز به راه  هاي سنواتی ؛ یعنی برنامه به راه خود و بودجهبه تصویر کشیده نشده استهاي ساالنه  بودجه

دولت که مهم ترین  باید از طریق سیاستهاي مالی در صورتی که روش اجراي برنامه می. روند خود می

به عبارت دیگر بیان این موضوع به . هاي سنواتی است صورت گیرد لت یعنی بودجهآن سند مالی دو

یات هر برنامه باید با تبلور در ردیفهاي بودجه در ئجز. معنی تبدیل اسناد برنامه به اسناد بودجه است

تمام اگر برنامه به طور اصولی طراحی شده باشد برآیند . نهایت سبب شود که بودجه به ساز برنامه باشد

تصمیمات و نقطه نظرات در آن حاصل شده است و سند بودجه نحوه دریافتها و پرداختهاي مالی آن را 

دهد و وضعیت اقتصاد کشور در  میسرمسلم است که با این ترتیب برنامه نداي خود را . باید ارائه دهد
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  .کند جهت قانون مندیهاي خود حرکت می

  منابع

ریزي و  ، انتشارات معاونت برنامه)1389- 1393(ي اسالمی ایران الیحه برنامه پنجم توسعه جمهور •
 .، چاپ اول1388، 128/00/88نظارت راهبردي رویس جمهور، 

تبیین پولی تورم در ایران و امکانپذیري فرهاد خداداد، محسن نظري، بیژن بیدآباد، اکبر کمیجانی،  •
 ،نگی جمهوري اسالمی ایرانحصول اهداف برنامه اول پنجساله توسعه اقتصادي اجتماعی فره

هاي مجلۀ  چاپ مجدد در شماره. 1369معاونت امور اقتصادي، وزارت امور اقتصادي و دارائی 
 1372اردیبهشت  1اقتصادي، معاونت امور اقتصادي، وزارت امور اقتصادي و دارایی، شمارة 

 .2-16ت صفحا 1372مرداد  3، شمارة 13- 25صفحات  1372خرداد  2، شمارة 25-46صفحات 

امکان پذیري حصول اهداف برنامه  مریم کیهانی، فریبا شیرخانی،بیژن بیدآباد، اکبر کمیجانی،  •
پنجساله اول توسعه اقتصادي، اجتماعی، فرهنگی جمهوري اسالمی ایران در بخش تجارت 

هاي  چاپ مجدد در شماره. 1369معاونت امور اقتصادي، وزارت امور اقتصادي و دارائی  .خارجی
 1372مهر  4لۀ اقتصادي، معاونت امور اقتصادي، وزارت امور اقتصادي و دارایی، شمارة مج

 .25-33صفحات  1372دي  6، شمارة 9- 26صفحات  1372آبان  5، شمارة 33-40صفحات 

بررسی عملکرد گذشته و (ها و ساختار مالی دولت در ایران  اثر مالیه تورمی بر قیمتبیدآباد، بیژن،  •
، )اي برنامه دوم توسعه اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی جمهوري اسالمی ایرانتحلیل سناریوه

چاپ مجدد در مجلۀ پژوهشها و . 1373معاونت امور اقتصادي، وزارت امور اقتصادي و دارائی، 
 2و  1سیاستهاي اقتصادي، معاونت امور اقتصادي، وزارت امور اقتصادي و دارائی سال سوم شمارة 

 .72-94صفحات  1374پائیز و زمستان 

بررسی امکان حصول اهداف کمی کالن برنامه دوم توسعه اقتصادي، اجتماعی و بیدآباد، بیژن،  •
فرهنگی جمهوري اسالمی ایران در بخش دولت، معاونت امور اقتصادي، وزارت امور اقتصادي و 

 .1373دارائی، 

ون سیاستهاي پولی مناسب مروري بر الگوهاي پژوهش یافته پیرام، بیژن بیدآباد، اکبر کمیجانی •
جهت تثبیت فعالیتهاي اقتصادي در برنامۀ پنجساله دوم توسعه اقتصادي، اجتماعی، فرهنگی 
جمهوري اسالمی ایران، مجلس و پژوهش، مجلۀ مرکز پژوهشهاي مجلس شوراي اسالمی شماره 

نگی جمهوري ویژه برنامه پنجساله دوم توسعه اقتصادي، اجتماعی، فره 1373نهم سال دوم خرداد 
 .59-95اسالمی ایران، صفحات 
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سنجش اهداف کمی کالن برنامه پنجساله دوم توسعه اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی بیدآباد، بیژن،  •
 .1373جمهوري اسالمی ایران، معاونت امور اقتصادي، وزارت امور اقتصادي و دارایی 

اول و دوم توسعه اقتصادي، اجتماعی، هاي پنجساله  هاي عدم توفیق در برنامه ریشهبیدآباد، بیژن،  •
فرهنگی جمهوري اسالمی ایران، مرکز پژوهشهاي مجلس شوراي اسالمی، دفتر بررسیهاي 

: تجدید نظر و چاپ مجدد آن تحت عنوان. 2403859، کد گزارش 1377اقتصادي، آذر 
ی، اقتصادي و هاي اقتصاد، ماهنامۀ علم در مجلۀ تازه »هاي اول و دوم معضالت اساسی در برنامه«

، خرداد 77مؤسسۀ تحقیقات پولی و بانکی، بانک مرکزي جمهوري اسالمی ایران، شمارة . بانکی
 . 12-8، صفحات 1378

روشهاي مطالعۀ برنامۀ سوم توسعه اقتصادي، اجتماعی، فرهنگی جمهوري اسالمی بیدآباد، بیژن،  •
، کد گزارش 1377تصادي، ایران، مرکز پژوهشهاي مجلس شوراي اسالمی، دفتر بررسیهاي اق

2403314. 

نگاهی به ساختار الیحه برنامه پنجساله سوم توسعه اقتصادي، اجتماعی، فرهنگی بیدآباد، بیژن،  •
هاي پیشین، مرکز پژوهشهاي مجلس شوراي  جمهوري اسالمی ایران و تطبیق آن با قوانین برنامه

الیحه برنامه «: جدد آن تحت عنوانتجدید نظر و چاپ م. 1378اسالمی، دفتر بررسیهاي اقتصادي، 
هاي اقتصاد، ماهنامۀ علمی، اقتصادي و  در مجلۀ تازه »هاي پیشین پنجساله سوم و قوانین برنامه

، آذر 83مؤسسۀ تحقیقات پولی و بانکی، بانک مرکزي جمهوري اسالمی ایران، شمارة . بانکی
  .6-9، صفحات 1378

ار اداري و مدیریت الیحه برنامه پنجساله سوم توسعه نگاهی به فصل اصالح ساختبیدآباد، بیژن،  •
اقتصادي، اجتماعی، فرهنگی جمهوري اسالمی ایران، مرکز پژوهشهاي مجلس شوراي اسالمی، 

اصالح ساختار اداري «: تجدید نظر و چاپ مجدد آن تحت عنوان. 1378دفتر بررسیهاي اقتصادي، 
. هاي اقتصاد، ماهنامۀ علمی، اقتصادي و بانکی ازهدر مجلۀ ت »و مدیریت الیحه برنامه پنجساله سوم

، 1378، آذر 83مؤسسۀ تحقیقات پولی و بانکی، بانک مرکزي جمهوري اسالمی ایران، شمارة 
 .10-11صفحات 

صادرات غیرنفتی در الیحه برنامه پنجساله سوم توسعه اقتصادي، اجتماعی، فرهنگی بیدآباد، بیژن،  •
. 1378ژوهشهاي مجلس شوراي اسالمی، دفتر بررسیهاي اقتصادي، جمهوري اسالمی ایران، مرکز پ

مؤسسۀ . هاي اقتصاد، ماهنامۀ علمی، اقتصادي و بانکی تجدید نظر و چاپ مجدد آن در مجلۀ تازه
، صفحۀ 1378، بهمن 85تحقیقات پولی و بانکی، بانک مرکزي جمهوري اسالمی ایران، شمارة 

58. 

و و نقاط قوت الیحه برنامه پنجساله سوم توسعه اقتصادي، برخی ویژگیهاي نبیدآباد، بیژن،  •



  

16 

  

اجتماعی، فرهنگی جمهوري اسالمی ایران، مرکز پژوهشهاي مجلس شوراي اسالمی، دفتر 
هاي اقتصاد، ماهنامۀ علمی،  تجدید نظر و چاپ مجدد آن در مجلۀ تازه. 1378بررسیهاي اقتصادي، 

کی، بانک مرکزي جمهوري اسالمی ایران، شمارة مؤسسۀ تحقیقات پولی و بان. اقتصادي و بانکی
 .4- 5، صفحات 1378بهمن  85

امنیت اقتصادي در الیحه برنامه پنجساله سوم توسعه اقتصادي، اجتماعی، فرهنگی بیدآباد، بیژن،  •
. 1378جمهوري اسالمی ایران، مرکز پژوهشهاي مجلس شوراي اسالمی، دفتر بررسیهاي اقتصادي، 

مؤسسۀ . هاي اقتصاد، ماهنامۀ علمی، اقتصادي و بانکی دد آن در مجلۀ تازهتجدید نظر و چاپ مج
 .5، صفحه 1379خرداد  89تحقیقات پولی و بانکی، بانک مرکزي جمهوري اسالمی ایران، شمارة 

هزینه استان در الیحه برنامه پنجساله سوم توسعه اقتصادي، -نگاهی به نظام درآمدبیدآباد، بیژن،  •
جمهوري اسالمی ایران، مرکز پژوهشهاي مجلس شوراي اسالمی، دفتر  اجتماعی، فرهنگی

تجدید نظر و چاپ مجدد آن در مجلۀ . 1378، 5404920بررسیهاي اقتصادي، کد گزارش 
مؤسسۀ تحقیقات پولی و بانکی، بانک مرکزي . هاي اقتصاد، ماهنامۀ علمی، اقتصادي و بانکی تازه

 .6-7، صفحات 1378 ، بهمن85جمهوري اسالمی ایران، شمارة 

هاي پیشین و نگاهی به برنامۀ چهارم، مجموعه مقاالت همایش الیحۀ  بازبینی برنامهبیدآباد، بیژن،  •
برنامۀ چهارم توسعه، سازمان بسیج اساتید، معاونت پژوهشی، گروه اقصاد، دانشگاه تربیت مدرس، 

 .85-120صفحات 1383شهریور  5
http://www.bidabad.com/doc/4thplanseminar2.html 

chaharom.html-barnameh-http://www.bidabad.com/doc/bazbini 
 : مقاله 40، مجموعۀ ستگذاریهاي کالن اقتصادي در ایرانمسائل سیا) کتاب(بیدآباد، بیژن،  •

http://www.ieicenter.com/article/ 
http://www.bidabad.com/doc/ketab5 
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