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مقدمه
نظام سیاس��ت گذاری عموم��ی و برنامه ریزی 
دولت��ی در ای��ران تجربه ای هفتاد س��اله دارد. 
مهمترین اولویت ه��ا و دغدغه های برنامه  های 
عمرانی و اقتصادی پیش از انقالب را می توان 
ایجاد زیرس��اخت های اقتص��ادی و اجتماعی 
مدرن، گذار از اقتصاد س��نتی کش��اورزی به 
یک اقتصاد صنعتی و رش��د شاخص های رفاه 
اجتماعی  ش��مرد. در جمهوری اس��المی نیز 
پ��س از پایان جن��گ و آغ��از برنامه های پنج  
سالة توسعه، بازسازی و توسعة زیرساخت های 
حیاتی کشور، رهایی از اقتصاد نفتی، گذار از 
اقتصاد دولتی و عبور از بوروکراسی ناکارآمد 
و ناس��الم به یک نظام اداری پاسخگو، رهایی 
از فس��اد اداری- سیاس��ی و توزی��ع عادالن��ة 
مناب��ع و فرصت ه��ا با تأکی��د بر دس��تیابی به 
تع��ادل منطقه ای در محور برنامه های توس��عه 
ق��رار گرفت. در عرص��ة اجتماعی و فرهنگی 
نیز تقوی��ت ارزش های دین��ی- ملی، کاهش 
بنیان های  تقوی��ت  اجتماع��ی،  ش��کاف های 

اخالق��ی و فرهنگی به ویژه در حوزة خانواده، جوانان و ارتقاء جایگاه 
زنان از اهداف مهم پنج برنامه توس��عه در 25 سال گذشته بود. در این 
چارچوب تدوین سند چشم انداز بیست سالة جمهوری اسالمی در سال 
1383 نقطة عطفی در نظام سیاست گذاری جهت تعیین خط  مشی های 
کالن و بلندمدت در دس��تیابی به جایگاه قدرت برتر منطقه ای در سال 
1404 در تمام عرصه های اقتصادی و فرهنگی- اجتماعی و حتی الهام 

بخشی سیاسی- اخالقی جامعة ایرانی برای ملل دیگر بود. 
ه��دف نهایی تم��ام این سیاس��ت گذاری ها و هزینه ه��ا در طول 
هفت دهة گذش��ته عالوه بر دس��تیابی جامعه ایرانی به سهم و جایگاه 
مناس��ب و شایس��ته کش��ور در اقتصاد، علم و فناوری جهانی، رهایی 
از آس��یب هایی مانند وابس��تگی به نفت و اقتصاد وابس��ته و گذار از 
وضعیت هایی مانند فقر، تورم، بیکاری، فساد و شکاف های طبقاتی و 

نابرابری های منطقه ای بوده است.
در برنامه شش��م توس��عه نیز که در اواخ��ر دی 1395 به تصویب 
مجلس ش��ورای اس��المی رس��ید، این آرزوها و اهداف تکرار شده 
اس��ت. برآورد کلی این اس��ت که برای تحقق ای��ن اهداف در طول 
چن��د دهة گذش��ته بیش از ی��ک تریلیون دالر درآمدهای ناش��ی از 
صادرات نفت و گاز هزینه ش��ده و نزدیک به همین رقم منابع انرژی 
ارزان قیم��ت در داخل مصرف ش��ده اس��ت. هر چند به ی��اری نظام 

برنامه ششم توسعه؛ چالش ها و 
چشم انداز

این نوش�تار به روندها، اولویت ها و چالش های تدوین قانون برنامه شش�م توس�عه و چشم انداز 
ای�ن برنامه می پردازد. در ای�ن چارجوب ابتدا به ارزیابی سرنوش�ت برنامه های چهارم و پنجم 
توس�عه و عوامل مؤثر بر آن ها اشاره می نماید و سپس به اختصار چشم انداز ظرفیت های تحقق 
و امکان پذیری اهداف برنامه شش�م و عوامل راهبردی سیاس�ی– امنیتی مؤثر بر آن را در پنج 

سال آتی مورد توجه قرار می دهد. 
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برنامه ری��زی و درآمدهای عظیم نفتی، جامعه ایرانی در مس��یر گذار 
به توس��عه، دس��تاوردهای معینی داش��ته اس��ت اما آنچه از مجموعة 
این برنامه ریزی ها حاصل ش��ده، چن��دان منطبق با اهداف تکراری و 

انتظارات ملی نبوده است.
داده های جدول زیر گویای چنین واقعیتی در هدف گذاری ها و 
عملکردهای برنامه های پنج گانه توسعه در 25 سال گذشته می باشد. 
ب��ه خصوص اگر بخواهیم نتایج این برنامه  ها را با کش��ورهایی مانند 
ک��ره جنوبی، مالزی و ش��یلی که فاقد هرگونه مناب��ع انرژی بوده و 
در چند دهة گذش��ته ب��رای تأمین منابع انرژی اقتص��اد خود صدها 
میلیارد دالر هزینه کرده اند، مقایسه نماییم، دستاوردهای برنامه های 
توس��عه بیش��تر ناامید کننده خواهد بود. به ویژه اگر هزینه های نظام 
سیاس��ت گذاری مانند تخریب محیط زیست و تحریک آسیب های 
اجتماع��ی را به آن بیفزاییم. البته در موضوعات بس��یار مهم دیگری 
مانند کیفیت رش��د، توس��عه موزون و وضعیت منتفع��ان برنامه های 
توس��عه که در این آمارها نمی توان آنها را ارزیابی و مالحظه نمود، 
ش��کاف های قاب��ل توجهی بین وضعیت توس��عه در ای��ران و برخی 
کش��ورها دیده می ش��ود. این نوش��تار عالوه بر نگاهی ب��ه روندها، 
اولویت ها و چالش های تدوین برنامه شش��م توس��عه و نیز سرنوشت 
برنامه های چهارم و پنجم توسعه به اختصار به چشم انداز ظرفیت های 
اج��را و امکان پذیری تحقق اهداف برنامه شش��م در پنج س��ال آتی 

می پردازد. 

فرج�ام برنامه ه�ای چه�ارم و پنج�م 
توسعه

ب��ا توجه به اهمیت سرنوش��ت دو برنامة اخیر 
برای برنامة شش��م توس��عه ضروری است به 
اهداف و نتایج و چالش های آنها اشاره گردد. 
برنامه چهارم توس��عه در آخرین سال ریاست 
جمهوری آق��ای خاتمی تدوین و اجرای آن 
در دولت آق��ای احمدی نژاد آغ��از گردید. 
مهم ترین ویژگ��ی برنامه های چهارم و پنجم 
توسعه تهیه و تصویب آنها در چارچوب سند 
چشم انداز بیست س��اله بود و با جهت گیری 
کلی رشد اقتصادی هش��ت درصدی تدوین 
ش��د. ایدة اصلی برنامه چهارم، »توسعه پایدار 
ب��ا رویکرد جهان��ی« بود. محوره��ای اصلی 
برنامه چهارم توس��عه بر رشد و رقابت پذیری 
مبتنی بر تعامل فع��ال با اقتصاد جهانی، حفظ 
محیط زیست، توازن منطقه ای، ارتقای امنیت 
انسانی و عدالت اجتماعی، توسعه فرهنگی و 
قضایی، نوس��ازی دولت و ارتقای اثربخشی 
حاکمیت مبتنی بود. برنامه چهارم در شرایطی 
آغاز ش��د ک��ه احمدی ن��ژاد برنام��ه چهارم 
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جدول شماره 1: اهداف و وضعیت عملکرد برنامه های توسعه در جمهوری اسالمی

نرخ بیکاری
نرخ رشد 
نقدینگی

نرخ تورم نرخ رشد اقتصادی
منابع بودجه عمومی دولت 

)میلیارد ریال( برنامه های توسعه در 
جمهوری اسالمی

عملکرد هدف عملکرد هدف عملکرد هدف عملکرد هدف عملکرد برنامه پیش بینی برنامه

12/6 13/4 25 8 19 14 7/5 8/2 46142 23918 برنامه اول 1368- 1372

12/05 12/6 26 27 25 14 3/2 3/9 323195 237311 برنامه دوم 1374- 1378

12/7 12/6 23 16 14 16 5/5 6 1039114 796198 برنامه سوم 1383-1379

11/9 8/6 28 15 15/2 9/9 4/5 8 3475506 3001239 برنامه چهارم 1384- 1388

12 7 25 - 27 8/2 -0/5 8 -  - برنامه پنجم 1394-1390

- 10/2 - 17 - 8/8 - 8 - - برنامه ششم 1400-1396 
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ل
حلی

ت

توس��عه را متناقض دانس��ته و مقامات دولت 
نهم به صراحت اع����الم کردند که ما برنامه 
چه����ارم را قبول نداریم و اج��را نخواهی��م 
کرد. برنام��ه ای که پس از ماه ها صرف وقت 
در نهاده��ای برنامه ری��زی و حاکمیتی و در 
چارچوب س��ند چشم انداز و نیز سیاست های 
کلی نظام توس��ط مجلس شورای اسالمی به 

قانون تبدیل شده بود.
در سال دوم برنامه چهارم و در چارچوب 
رویکردهای غیرمتعارف مدیریتی، س��ازمان 
مدیریت و برنامه ریزی منحل گردید و این امر 
دو چالش جدی برای نظام سیاس��ت گذاری 
به وجود آورد. نخس����ت اینک��ه فرایند نظام 
برنامه ری��زی و اجرای��ی را بر ه��م ریخت و 
س��ازوکار پایش شاخص های اقتصاد کش��ور 
را از بین برد و دوم اینکه به دنبال انه��دام نظام 
برنامه ری��زی، نظ��ام بودجه ری��زی هم دچار 
آش����وب و از هم گسیختگی ش��د و امکان 
نظ��ارت و پایش جریان ه��ای مالی در دولت 
از دس����ت رف��ت و این آغازی ب��ر پیدایش 
جریان های فسادآمیز و فرصت طلب در نظام 
مالی و بانکی کش��ور بود و بر همین اس��اس 
در آخرین س��ال های دولت دهم پرونده های 
کثیر و بزرگ فساد و تخلفات مالی چند هزار 
میلی��ارد تومانی یکی پ��س از دیگری نمایان 
گردید. چنان چه محس��ن ِرنان��ی در آغاز به 
کار دولت نهم پیش بینی کرده بود با فروپاشی 
دو نظام برنامه ری��زی و بودجه ریزی، کش��ور 
وارد مرحل��ه امتن����اع برنامه گردی��د، یعنی 
امکان موفقیت و اجرای هر گونه ای برنامه ای 
ب��ا ابهامات و ام��ا و اگره��ای فراوانی مواجه 
ش��د. طبق گزارش های مس��تمر چند س��الة 
دیوان محاس��بات حتی اجرا و تحقق اهداف 
بودجه های س��االنه نیز در سال های 1385 تا 
1391 با وجود افزایش بی سابقه و چند برابری 

قیمت  نفت با انحراف های بزرگی مواجه گردید. معاونت برنامه ریزي و 
نظارت راهبردي ریاست  جمهوري دولت دهم نیز در گزارشي به عدم 
تحقق اهداف برنامه در کاهش وابس��تگي به نفت، افزایش هزینه هاي 
دولت و تراز منفي بودجه و دیگر اهداف برنامه اعتراف کرد. بر همین 
مبنا بود که گزارش عملکرد برنامه چهارم تا ماه ها بعد از مهلت قانوني 

آن به تأخیر افتاد و طرح تحقیق و تفحص مجلس را در پي داشت.
با وجود این که دولت های نهم و دهم در عمل برنامه چهارم را به کنار 
گذاشتند و نیز متعهد به برنامه های ساالنه خود نبودند، بر حسب سنت معمول، 
الیحة برنامه پنجم در دی ماه 1388 توسط آقای احمدی نژاد  به مجلس نهم 
ارائه گردید و وی طبق لوایح بودجه س��نواتی انتظار داشت مجلس دخل و 
تصرفی در آن نداشته باشد و با توجه به انتقادات گسترده ای که از محتوای 
الیحة برنامه پیشنهادی وجود داشت، موقع ارائه الیحه به مجلس تأکید کرد 
»اگر بنا باش��د وقت مجلس صرف این شود که از اول برنامه بنویسد، یعني 
مجلس هم از صفر برنامه نوش��تن را شروع کند آن وقت تمام زحماتي که 
بدنه کارشناسي کشور متحمل شده و وقت و انرژي کشور به هدر خواهد 
رفت«. احمدي نژاد مي خواس��ت الیحه تنظیم شده در دولتش تمام و کمال 
براي اجرا به پاس��تور برگردد، بي آنکه مجلس در آن دست برده باشد. این 
در حالی بود که وی پس از به دس��ت گرفتن دولت در س��ال 1384، قانون 
برنامه چهارم توسعه را به طور کل کنار گذاشت. اما مجلس نهم با دخل و 
تصرف گسترده الیحه برنامه پنجم را به قانون تبدیل کرد و بدین صورت در 
خصوص اهداف، اولویت ها و جهت گیری های برنامه پنجم بین مجلس و 
دولت اجماع نظری حاصل نگردید. بر همین مبنا بود که احمدي نژاد در دو 
سال آخر دولتش هیچ کدام از آیین نامه هاي اجرایي قانون برنامه پنجم توسعه 
را ابالغ نکرد. بر مبنای ماده 234 و در راستای سیاست های کلی برنامه پنجم 
مقرر بود تا پایان برنامه پنجم اهداف زیر تحقق یابد: رشد اقتصادی با نرخ 
متوس��ط هشت درصد، کاهش شکاف پس انداز و سرمایه گذاری به میزان 
متوسط 40درصد ، قطع وابس��تگی هزینه های جاری دولت به درآمدهای 
نف��ت و گاز تا پایان برنامه، کاهش نرخ بیکاری ب��ه هفت درصد در پایان 

برنامه، دستیابی به ضریب جینی 0/35.
در دس��تیابی ب��ه این اهداف آرمان��ی، عالوه ب��ر موضوعاتی مانند 
فروپاش��ی نظام برنامه ریزی و نظارت و عدم تعهد دولت دهم به اجرای 
برنام��ه پنجم توس��عه، عوامل و متغیرهای نامس��اعد محی��ط داخلی  و 
خارجی مانند بحران سیاسی پس از انتخابات 1388، تنش با غرب بر سر 
برنامه هسته ای جمهوری اس��المی و آغاز تحریم های فراگیر بین المللی 
علیه ایران باعث گردید تا نه تنها هیچکدام از اهداف قانون برنامه پنجم 
توس��عه محقق نگردد، بلکه وضعیت برخی شاخص های مهم توسعه ای 
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مانند فضای کس��ب و کار، س��رمایه اجتماعی و سالمت و شفافیت مالی 
در کش��ور نس��بت به پیش از سال 1390 به شدت س��قوط کند. جداول 
فوق که برگرفته از گزارش مرکز آمار ایران و بانک مرکزی می باش��د، 

نشان دهندة بخشی از این واقعیت ها است. 
بر اس��اس نتایج و پیامدهای برنامه های توس��عه که معموالً با اهداف و 
آرمان های بزرگ همراه بوده است، برخی تحلیل گران معتقدند که جامعه 
ایران مدت هاس��ت به عادی شدن تجربه شکس��ت برنامه های توسعه عادت 
کرده اس��ت و دیگر برنامه های بلندمدت و یا میان مدت را جدی نمی گیرد. 
مثاًل در جمهوری اسالمی بیش از دو دهه است که با تفسیر اصل 44 قانون 
اساسی، اجراي سیاست خصوصي سازي با هدف کم کردن بار دولت آغاز 
شده است، اما بر اساس نظر مقامات اقتصادی دولت و نیز نهادها و مراکز معتبر 

پژوهشی کشور، س��هم دولت و دیگر نهادهای 
ش��به دولتی در اقتصاد هنوز بی��ش از 70درصد 
اس��ت. این س��هم در حالي اس��ت که در تمام 
برنامه های توس��عه یکی از اهداف مهم برنامه ها 
کوچک س��ازی دولت بوده و هم��واره و در دو 
دهة گذشته دولت ها نسبت به واگذاري سهام و 
مدیریت واحدهاي تولیدي و صنعتي در اختیار، 
اق��دام کرده اس��ت. در واقع همزم��ان با اجراي 
سیاس��ت خصوصي س��ازي، دولت نیز هر سال 
بزرگ تر شده است و چنین روند و تجربه ای در 
دنیا تقریباً از استثناها می باشد. همچنین مبارزه با 

برنامه ششم توسعه؛ چالش ها و 
چشم انداز



9

فساد و حرکت به سمت شفافیت های مالی نیز با انواع 
قوانین، بخشنامه ها یا فرامین حکومتی و بیانیه های قوا 
همواره به عنوان یکی از اهداف نظام و نیز برنامه های 
توس��عه بوده است. این در حالی اس��ت که پس از 
اجرای پنج برنامه توس��عه، شدت و گستره تخلفات 
مالی و فس��اد سیاسی در کش��ور به نحو بی سابقه ای 
افزایش یافته و رتبه ایران در ش��فافیت مالی و دیگر 
ش��اخص های فساد از 87 در س��ال 1383 به 143 در 

سال 1395 رسیده است. 

برنام�ه شش�م توس�عه؛ نم�ودی از اختالل 
نظام برنامه ریزی در ایران 

در م��رداد 1392 دولت یازدهم در ش��رایطی نظام 
مدیریتی را در اختیار گرفت که به واس��طه عوامل 
و زمینه های یادش��ده به وی��ژه تحریم های فراگیر 
بین الملل��ی، اقتص��اد ملی ب��ا بحران بی س��ابقه ای 
مواجه شده و زمین گیر ش��د و به دنبال قطع نسبی 
صادرات نفت و کاهش ش��دید درآمدهای نفتی 
اهداف س��ند چشم انداز نظام و برنامه پنجم توسعه 
عماًل به فراموشی سپرده ش��د. در سطح اجتماعی 
نتیجة این وضعی��ت در اواخر دولت دهم افزایش 
ش��اخص فالکت ناش��ی از تورم لجام گسیخته و 
افزایش بیکاری بود. مهمترین هدف دولت جدید 
ایجاد انضباط مالی و حرکت به سمت احیای نظام 
مدیریت و عقالنیت بوروکراتیک بود. بر این مبنا 
س��ازمان مدیریت و برنامه ریزی پس از هفت سال 
در دی م��اه 1393 احیا گردید و یکی از مهمترین 
دس��تورکارهای آن تدوی��ن الیحة برنامه شش��م 

توسعه بود. 
با وجود احیای سازمان مدیریت و برنامه ریزی، 
فراین��د تصوی��ب قان��ون برنام��ه شش��م توس��عه 
پرچالش ترین نظام برنامه ریزی و سیاس��ت گذاری 
در جمهوری اس��المی بوده اس��ت. در چارچوب 
تقوی��م این برنام��ه، در تیرماه 1394 سیاس��ت های 
کلی برنامة ششم توسعه توسط مقام معظم رهبری 
ابالغ ش��د. این سیاست ها در 80 بند با تأکید بر سه 
محور »اقتصاد مقاومتی«، »پیش��تازی در عرصه علم 
و فناوری« و »تعالی و مقاوم سازی فرهنگی« تنظیم 

شده تا جهت و راهبرد کالن برنامه ششم را تعیین نماید. پس از ابالغ این 
سیاس��ت ها، دولت روحانی بر خالف رویه های پیشین در آستانة دهمین 
دورة انتخاب��ات مجلس، لوایح دوگان��ه ای را در آبان و بهمن ماه 1394 با 
عنوان »الیحه تنظیم برخی از احکام برنامه های توسعه کشور« معروف به 
الیحه احکام دائمی شامل 50 ماده و »الیحه احکام مورد نیاز اجرای برنامه 
شش��م توس��عه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اس��المی ایران« 
)ش��امل 31 ماده( تقدیم مجلس نهم کرد. سازمان مدیریت و برنامه ریزی 
همراه با این احکام در  یک هزار و 300 صفحه اس��ناد پش��تیبانی از این 

لوایح را نیز تقدیم مجلس نمود. 
 ارائ��ه این لوای��ح مقدماتی به جای الیحة برنامه شش��م توس��عه و 
برخالف رویة دولت های پیشین بر مبنای تفسیری بود که دولت از اصل 
126 قانون اساس����ی داشت که بر اس��اس آن »رئیس جمهور مسئولیت 
امور برنامه و بودجه و امور اداری و اس��تخدامی کش����ور را مس��تقیماً 
ب��ر عهده دارد«. از نظر رئیس جمه��ور و دولت تدوین محورها و تعیین 
اولویت های برنامه پنج س��الة کش��ور در حوزة اختیارات رئیس جمهور 
می باشد و در جایی که نیاز به »اس��تجازه« از مجلس ش��ورای اس��المی 
اس����ت باید اح��کام و تبصره های��ی را در قال��ب »الیحه احکام برنامه 
توس����عه« تهی��ه کرده و مجوزه��ای قانونی را اخ��ذ کند. این مهم در 
نامه ابالغی سیاس��ت های کلی به سازمان مدیریت و برنامه ریزی کش��ور 

به وضوح از طرف رئیس جمهور مورد تأکید قرار گرفته اس��ت.
پس از مذاکرات اولیه در مجلس نهم و هیئت رئیس��ه تأکید ش��د که 
این دو الیحة احکام نمی تواند به جای الیحة برنامه شش��م بررس��ی شود. 
ام��ا دولت نیز خود را موظف به ارائه الیحه برنامه نمی دانس��ت. بنابراین، 
مجلس الیحة احکام را همراه با اسناد پشتیبان به کمیسیون تلفیق فرستاد و 
این کمیسیون مبادرت به تکمیل هر دو الیحه کرده و مفاد لوایح تقدیمی 
را مورد تغییر و تحول اساس��ی قرار داد که این امر با ایراد شورای محترم 
نگهبان مواجه ش��د چرا که هم ماهیت الیحه تغییر پیدا کرده و تبدیل به 

طرح شده بود و هم در الیحه برخی احکام دائمی وجود داشت. 
پس از کش��مکش های زیاد میان مجلس نهم و دولت یازدهم بر سر 
ماهیت و محتوای الیحه برنامه شش��م توسعه، باالخره مجلس نهم زیر بار 
تصویب این لوایح نرفت و در بهمن 1394، نمایندگان برنامه پنجم توسعه 
را با 146 رأی موافق برای یک سال تمدید کردند و بررسی و تکمیل لوایح 
احکام برنامه ششم در کمیسیون تلفیق مجلس ادامه یافت که گزارش آن 
در 15 اردیبهش��ت 1395 به مجلس ارائه گردی��د. مصباحی مقدم رئیس 
کمیسیون تلفیق مجلس نهم در توضیح نحوة تدوین گزارش اظهار داشت: 
منطق دولت عدم لزوم ارائه برنامه شش��م توسعه برای تصویب به مجلس 
بود و فقط احکام اجرایی به مجلس تقدیم شد، اما ما معتقدیم باید برنامه و 
بودجه توسط مجلس به تصویب برسد. با این رویکرد، متن الیحة تکمیلی 
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و پیشنهادی کمیسیون تلفیق که در 28 جلسه تدوین و تصویب شده بود، 
کام��اًل متفاوت با اهداف، اولویت ها و چارچوب الیحه احکام مورد نظر 
دولت بود که طبعاً با توجه اتمام عمر مجلس نهم بررسی و تصویب الیحه 
پیشنهادی دولت که اکنون به »طرح« کمیسیون تلفیق تبدیل شده بود، به 

مجلس دهم موکول گردید. 
پس از شکل گیری مجلس دهم، هیئت رئیسه و اکثریت نمایندگان به 
تکمیل و اصالح الیحه پیشنهادی دولت اصرار نمودند. بر این مبنا دولت 
در 4 مرداد 1395 متن پیش��نهادی جدی��دی را با امضای آقای محمدباقر 
نوبخت معاون رئیس جمهور و رئیس س��ازمان مدیریت و برنامه ریزی با 
اصالحاتی در 35 ماده و با افزودن چهار جدول در خصوص برخی اهداف 
و شاخص های کّمی برنامه ای به مجلس تقدیم نمود. در مقدمه این الیحه 
آمده بود که این برنامه »در راس��تای تحقق اهداف سند چشم انداز بیست 
س��اله و اجرای سیاست های کلی برنامه شش��م توسعه و اقتصاد مقاومتی« 
تدوین ش��ده و مهمترین اهداف آن »دس��تیابی به رشد اقتصادی متوسط 
س��الیانه هش��ت درصد و ضریب جینی 0034/ ، نرخ بیکاری 9.2، رش��د 
بهره وری 2.8، تورم 9.8، رشد متوسط سرمایه گذاری 15.4درصد، رشد 

صادرات غیرنفتی 21.8درصد و ...« اعالم گردید. 
مهمترین اولویت ها و مس��ائل محوری در سه بخش؛1( موضوعات 
خ��اص راهبردی ش��امل آب و محی��ط زیس��ت، 2( موضوعات خاص 
مکان محور شامل توسعه سواحل مکران و حاشیه شهرها، 3( موضوعات 
خاص بخش پیشروی اقتصاد شامل معدن و صنایع معدنی، گردشگری، 
ترانزی��ت و حمل و نقل ریلی، فناوری اطالع��ات و ارتباطات و انرژی 
تعیین ش��ده است. براس��اس اعالم مقامات اقتصادی دولت برای تحقق 
نرخ رشد مس��تمر هشت  درصدی س��االنه، به طور متوس��ط به اعتباری 
مع��ادل 734 هزار میلیارد تومان و تقریباً معادل 200 تا 250 میلیارد دالر 

ساالنه نیاز خواهد داشت. 
چارچوب و نحوة تقدیم الیحه با امضای نوبخت با اعتراض و انتقاد 
مجل��س مواجه گردی��د و حتی نمایندگان نزدیک ب��ه دولت نیز الیحه 
احکام پیشنهادی را به عنوان الیحه برنامه ششم قبول نکردند. کواکبیان 
و پزش��کیان از نماین��دگان ش��اخص فراکس��یون امید با انتق��اد از ارائه 
اصالحیه الیحه برنامه شش��م با امضای نوبخت، در 24 مرداد در صحن 
مجلس اظهار داش��تند که »ما باید بدانیم که محتویات برنامه چیس��ت و 
س��پس آن را به تصویب برس��انیم و نه اینکه احکام کلی صادر شوند و 

انتظار داشته باشند مجلس آن را تصویب کند«. 
مرکز پژوهش های مجلس در بررس��ی تفصیلی الیحه پیشنهادی طی 
گزارش��ی که به مجلس ارائه گردی��د به هفت ایراد در این الیحه اش��اره 
کرد؛ به نظر کارشناس��ان ای��ن مرکز؛ 1( نامش��خص بودن ارتباط اهداف، 
اولویت ه��ا با طرح های م��ورد نظر الیحه؛ 2( مبه��م و نامعین بودن منابع و 

نح��وة تأمین مالی م��ورد نیاز تحقق اه��داف برنامه؛ 
3( نامش��خص بودن نس��بت مواد 34 گان��ة الیحه با 
اقتصاد مقاومتی؛ 4( نامش��خص بودن روش، منطق و 
دالیل تعیین اولویت ه��ا؛ 5( بی توجهی الیحه به بند 
یک برنامه پنجم توس��عه در ارتباط با الگوی توسعه 
اس��المی- ایرانی؛ 6( بی توجهی به وضعیت موجود 
اقتصادی کشور و امکان پذیری برنامه؛ 7( عدم توجه 
الزم و کافی به مسائل اساسی کشور. گزارش تأکید 
داش��ت که با توجه با این کاستی ها، الیحة ارائه شده 
دولت در مردادماه ویژگی های یک برنامه را ندارد و 
کلیات الیحه بایستی توسط مجلس مورد پذیرش قرار 
نگی��رد زیرا در صورت عدم رد کلیات الیحه برنامه، 
مجلس مجب��ور به دخالت و تدوی��ن محتوای برنامه 
خواهد شد و این امر زمینه را برای مطرح شدن انبوهی 
از خواسته های ناسازگار استانی، منطقه ای و دستگاهی 
به وجود می آورد که نه تنها موجب ناهماهنگی های 
متناقض با فلسفة برنامه ریزی می گردد، بلکه با بار مالی 
گس��ترده ای نیز همراه می باشد. عالوه بر این ها به نظر 
کارشناس��ان مرکز، چنین وضعیتی در تبدیل الیحه 
به طرح، عدم همراهی دولت و نیز مخالفت ش��ورای 

نگهبان را به دنبال خواهد داشت. 
ب��ه دنبال چنی��ن رویکردی در مجل��س، دولت 
الیحه را با اصالحاتی از طریق ارائه و تکمیل جداول 
برخی شاخص ها در حوزة اهداف یا تأمین منابع مالی 
اج��رای برنامه الیحه در اواس��ط ش��هریور مجدداً به 
مجلس تقدیم کرد اما مجلس این اصالحیه را بسیار 
جزئی و ناکافی دانس��ت. با توجه ب��ه اصرار دولت و 
مجلس بر ترکیب و محتوای برنامه مورد نظر خود و 
با در نظرگرفتن رویکرد و پیشنهاد مرکز پژوهش ها، 
کلیات الیحه در مجلس به رأی گذاشته نشد. پس از 
عدم دس��تیابی دو قوه به راه حل معینی برای بررسی 
و تصویب الیحه برنامه شش��م توسعه، رئیس  مجلس 
در اوایل مهر 1395 نامه ای را به مقام رهبری ارس��ال 
کرد. ب��ا توجه به اینکه الیحه ارس��الی دولت درباره 
برنامه ششم »الیحه احکام مورد نیاز برای برنامه ششم 
توسعه« بود، لذا رئیس  مجلس در این نامه دو راهکار 
پیشنهادی را مطرح نمود؛ اولین راهکار تدوین و ارائه 
یک الیحه جدید به مجلس توس��ط دولت و دومین 

برنامه ششم توسعه؛ چالش ها و 
چشم انداز
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راهکار تکمیل و نگارش الیحه موجود توسط مجلس 
بود. رهبر انقالب در پاس��خ به نامه رئیس  مجلس در 
خصوص الیحه برنامه ششم توس��عه تأکید نمودند: 
»ترجیحاً باید دولت الیحه برنامه شش��م را ارائه کند 
و اگر چنین نشد مجلس خود می تواند الیحه احکام 
برنامه ششم را در قالب برنامه تکمیل کند«. الریجانی 
در زمان بررسی کلیات الیحه پیشنهادی برنامه ششم 
کمیس��یون تلفی��ق در 28 آذر 1395 به مطرح ش��دن 
موضوع در مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز اشاره 
نمود: »در مجمع تشخیص این مسئله مطرح شد که آیا 
تدوین برنامه جزو ش��ئونات دولت است یا خیر؟ که 
نظر نظام مخالف این موضوع بود و کار به مقام معظم 

رهبری کشید«.
با توجه به تقسیر دولت آقای روحانی از اصول 
134 و 126 قانون اساس��ی در خص��وص اختیارات 
رئیس جمه��ور در نظام برنامه ریزی و این که وی و 
دولت ایشان تمایل و اعتقادی به ارائه برنامه تفصیلی 
نداشتند، کلیات الیحه پس از پاسخ مقام رهبری در 
مهرماه 1395 در کمیسیون تلفیق مجلس دهم تأیید 
و سپس در دستورکار بررسی و تکمیل قرار گرفت. 
این کمیسیون بعد از چند ماه بررسی در 24 آذر پس 
از چهل و پنج جلسه رسمی و ده ها جلسه در کمیته ها 
و کارگروه های مختلف، الیحة برنامه شش��م را در 
144 ماده، صدها تبص��ره و بند و 17 جدول تدوین 
و تصویب نمود و گ��زارش خود را جهت تصویب 

کلیات در اختیار مجلس قرار داد. 
در یک ارزیابی کلی مف��اد اصلی الیحة مورد 
نظر دولت از 35 م��اده به 144 ماده و با صدها بند و 
تبصره و از یک متن چند صفحه ای به یک متن 139 
صفحه ای افزایش یاف��ت، در واقع »الیحه« مختصر 
دول��ت به یک »طرح« تفصیل��ی و جامع مجلس که 
هیچ موضوعی را از قلم نینداخته باش��د، تبدیل شد. 
اولویت ها در 20 بخش به تفصیل گس��ترش یافت. 
همان طور که مرکز پژوهش های مجلس پیش بینی 
کرده بود، با ورود مجلس به تدوین برنامه حوزه های 
تمرک��ز برنامه از بین رفت و اهداف و اولویت ها هر 
چند با ابهاماتی مواجه بود، انسجام خود را از دست 
داد. دول��ت وظایف و تکالیف کثیری پیدا کرد که 

بخش زیادی از آنها در حیطة وظایف، تکالیف و صالحیت های حرفه ای 
و تخصصی س��ازمان ها می باشد. در واقع کمیس��یون تلفیق مجلس بیشتر 
برای س��ازمان  ها و نهادهای دولتی، تکالیف بخش��ی و دس��تگاهی تعیین 
و ترس��یم نموده و در این چارچوب بخش های��ی از الیحه به آئین نامه و 
بخش��نامه های فنی و اداری وزارت خانه ها و سازمان ها تبدیل شده است. 
از مهمترین پیامدهای گس��ترش این وظای��ف افزایش هزینه های عمومی 
دولت برای اجرای چنین اولویت های دستگاهی می باشد. همچنین برای 
دولت و قوة قضائیه در ماده 141 وظایفی با عنوان تهیه 6 س��ند ملی مانند؛ 
»الگوي اس��المي- ایراني پیشرفت«، »سند امنیت قضایی«، »سند ملي کار 
شایس��ته«، »س��ند ملي روابط فرهنگي جمهوري اس��المي ایران در سطح 
بین المللي« در نظر گرفته ش��ده که بایس��تی تا پایان س��ال دوم برنامه این 
اس��ناد تهیه و به تصویب برس��د. با توجه به تکلیف و تجربه برنامه پنجم 
در تهی��ة س��ند ملی الگوی پیش��رفت، تهیه برخی از این اس��ناد که مورد 
اجماع نهادهای حاکمیتی باش��د، چندان ممکن نیست. مثاًل هنوز پس از 
چند سال از شکل گیری مرکز الگوی اسالمی ایرانی پیشرفت و برگزاری 
پن��ج همایش و کنفرانس س��االنه علمی و دریافت صده��ا مقاله و انجام 
پروژه های تحقیقاتی کثیر، نتیجه و محصول فعالیت های این مرکز به یک 
نقطة روشنی نرسیده است و البته ضرورت و منطق تهیه و تدوین این اسناد 

نیز چندان شفاف و مشخص نمی باشد. 
به هر تقدیر کلیات الیحة تغییریافته برنامه ششم توسعه در 28 آذرماه در 
مجلس به رأی گذاشته شد و دولت مخالفت خود را با چارچوب و محتوای 
این برنامه اعالم نمود. رئیس سازمان برنامه و بودجه در ارزیابی برنامه تهیه شده 
کمیسیون تلفیق به برخی ایرادات آن اشاره نمود؛ به نظر نوبخت »سازگاری 
درون اه��داف برنامه به هم ریخته اس��ت و برخی اح��کام در هنگام اجرا، 
بازدارنده است و اگر این موارد و اشکاالت در الیحه باقی بماند، این مصوبه 
مانند مصوبه های گذش��ته قدرت اجرایی ندارد. برخی از احکام اضافه شده 
از س��وی گزارش کمیسیون تلفیق، امکان اجرا ندارد و کمک نمی کند که 
رشد اقتصادی هشت درصدی محقق شود«. همچنین وی نسبت به تغییر تراز 
منابع مالی انتقاد کرد که کمیسیون تلفیق 585 هزار میلیارد تومان به هزینه های 
دولت اضافه کرده است و این مغایر با سیاست های اقتصاد مقاومتی می باشد. 
نوبخت مخدوش کردن اولویت های برنامه را از دیگر مش��کالت گزارش 
کمیس��یون تلفیق عنوان و این پرسش را مطرح کرد که »آیا می خواهیم در 
برنامه شش��م نیز اهداف برنامه مانند گذش��ته اجرایی نشود؟ می خواهیم در 
برنامه شش��م چند اولویت کشور اعم از محیط زیست، حمل و نقل، آب و 
گردشگری حل شود و مسائلی همانند بهبود فاصله دهک ها را داشته باشد نه 

اینکه برنامه های متعددی بنویسیم که در نهایت اجرایی نشود«.
ب��ا توجه به مخالفت دولت و نی��ز برخی نمایندگان نزدیک به دولت 
در فراکس��یون امید با کلیات برنامه تهیه ش��ده در مجلس، رد کلیات آن 
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موجب می ش��د تا این الیحه کاماًل از دس��تورکار مجلس خارج ش��ده و 
دولت مجبور بود الیحة جدید برنامه شش��م را به مجلس ارائه نماید. اما با 
توجه به سوابق و اختالفات موجود در دو سال گذشته، نوعی مصالحه بین 
دولت و مجلس و نیز جریان های سیاس��ی به وجود آمد تا با شرط حذف 
برخی م��واد و مفاد مخالف نظر دولت، کلیات الیحه تصویب و س��پس 
مواد آن بررس��ی شود و با این فرمول سیاسی در 28 آذر کلیات برنامه به 
تصویب رس��ید و این در حالی بود که مجلس چاره ای جز موافقت با آن 
نداشت و در 26 دی ماه 1395 نیز نمایندگان مجلس شورای اسالمی پس 
از چند هفته بررسی فشرده مفاد برنامه کمیسیون تلفیق  با 143 رأی موافق 

با اتمام بررسی الیحه برنامه ششم در مجلس موافقت کردند.

نتیجه گیری
در یک ارزیابی کلی برحسب میزان تحقق اهداف و موفقیت عملکرد، 
می توان نظام برنامه ریزی و برنامه های توسعه در جمهوری اسالمی پس 
از جنگ را به دو مقطع متمایز تفکیک نمود؛ دورة 16 س��اله ای که سه 
برنامة اول توسعه از سال 1368 تا 1384 را در برمی گیرد و این برنامه ها 
طبق جدول شماره 1 به طور نسبی به اهداف تعیین شده دست یافته اند و 
در مسیر تحقق کّمی و کیفی حرکت کرده اند. هر چند الزامات گذار از 
اقتصاد جنگی و دولتی به اقتصاد آزاد و برخی محدودیت های حقوقی و 
قانونی پیوند با اقتصاد جهانی این برنامه ها را با چالش های جدی مواجه 
نمود. امّا دو برنامه چهارم و پنجم توسعه پس از روی کار آمدن دولت 
آقای احمدی ن��ژاد و تغییر رویکرد کالن در نظام برنامه ریزی و انحالل 
سازمان مدیریت و برنامه ریزی به حاشیه رفت و بی اعتنایی دولت نهم و 
دهم به این برنامه ها، تنش های سیاس��ی داخلی پس از انتخابات 1388 و 
تنش در روابط منطق��ه ای و بین المللی و به دنبال آن تحریم های فراگیر 
جهانی موجب تضعیف و نامساعدش��دن عمیق فضای کس��ب و کار در 
کشور و در نتیجه به حاشیه رفتن اهداف و اولویت های برنامه پنجم شد. 
ه��دف از یادآوری مجدد بر این نکات تأکید بر این موضوع اس��ت 
که برنامه های توسعه در جمهوری اسالمی به شدت تحت تأثیر مؤلفه های 
سیاس��ی و راهب��ردی دو عرصة سیاس��ت داخل��ی و خارجی ق��رار دارد 
و بدون توجه به آنها تحلیل و برآورد چش��م انداز برنامه های توس��عه در 
کشور غیر ممکن می باشد. بر این مبنا برنامه ششم توسعه در سطح داخلی 
متأثر از مؤلفه هایی مانند سرنوش��ت انتخابات ریاست جمهوری در سال 
1396، می��زان اعتنا و اعتقاد دولت آتی به این برنامه و الگوی مناس��بات 
قوا و جریان های سیاسی در کشور؛ در سطح منطقه ای متأثر از سرنوشت 
بحران های س��وریه، یمن و روند روابط با کشورهای همسایه؛ و در سطح 
جهانی موضوعاتی مانند سرنوشت برجام و رویکرد دولت جدید آمریکا 
نس��بت به توافق هس��ته ای، قیمت نفت و گاز و درآمدهای نفتی کشور و 

وضعیت تحریم های بین المللی و نوع تعامالت اقتصاد 
ملی با اقتصاد جهانی چش��م انداز آتی برنامه ششم را 

مشخص خواهد نمود. 
در سیاس��ت داخلی در صورت ت��داوم دولت 
فعل��ی پ��س از انتخابات آتی ریاس��ت جمهوری با 
توج��ه به اختالفات رویکردی دولت آقای روحانی 
با مجلس در خص��وص جهت و اولویت های برنامه 
توسعه ششم که نهایتاً موجب شد تا این برنامه بیشتر 
توس��ط مجلس تدوین و تهیه گردد، به نظر می رسد 
مقامات اجرایی انگیزه و تعهد جدی در قبال اهداف 
و اولویت های کثیر و پردامنه برنامه نخواهند داشت. 
چ��ون طبق نظ��ر مدی��ران عالی رتبه و نیز ش��خص 
رئیس جمهور این برنامه از انس��جام الزم برخوردار 
نبوده و تعهدات و تکالیف متصور دولت متناس��ب 
با می��زان منابع عمومی مالی دولت نمی باش��د. طبق 
نقل قول رئیس کمیس��یون اقتصادی مجلس در 26 
دی ماه 1395 ترجی��ح آقای روحانی عدم تصویب 
کلی��ات و مفاد برنامه در مجلس و برگرداندن آن به 

دولت برای تدوین برنامه جدید بوده است.
طبعاً ح��ل و فص��ل بحران های پیرامون��ی مانند 
سوریه و یمن و ظهور امنیت منطقه ای موجب کاهش 
تعهدات و هزینه های راهبردی جمهوری اسالمی شده 
و گس��ترش روابط اقتصادی و تجاری با کش��ورهای 
همس��ایه می تواند تأثیر زیادی در حرکت به س��مت 
تحقق برخی اهداف کالن برنامه شش��م داش��ته باشد 
و در مقاب��ل ت��داوم این بحران ها و  اس��تمرار تنش با 
کشورهای منطقه، تحقق اهداف برنامه را تحت الشعاع 
قرار داده و مانند برنامه پنجم توس��عه آن را به حاشیه 
خواه��د راند. پذی��رش برجام و تعه��د دولت جدید 
آمری��کا در عمل ب��ه توافقات هس��ته ای و رفع کامل 
تحریم های هسته ای موجب بهبود فضای کسب و کار 
در اقتصاد ملی شده و زمینه سرمایه گذاری های پایدار 
داخلی و خارجی را فراهم خواهد کرد و طبعاً این امر 
تأثیر مهمی در تحقق اهداف برنامه خواهد داشت، در 
غیر این صورت تداوم محدودیت ها در عرصه اقتصاد 
و تجارت جهانی می تواند سرنوشت برنامه ششم را به 

برنامه پنجم گره بزند. 

برنامه ششم توسعه؛ چالش ها و 
چشم انداز


