
 47-70ات صفح -1395 ، تابستاندهمپانزترويجي اقتصاد و بانکداري اسالمي، شماره _فصلنامه علمي 

 های توسعه مرور برنامه

 با معیار برخی شاخص های مرتبط با اقتصاد اسالمی
 

  1سید محمد حسن مصطفوی
 

  28/1/1395 تاريخ پذيرش:  28/11/1394 تاريخ دريافت:
 

 چکیده
ساله اول،  7اگرچه دو برنامه  -سال می گذرد 70توسعه در کشور، حدود از تالش برای تدوین اولین برنامه 

عمالً اجرای چند پروژه عمرانی بود که برای شکل گیری سازمان برنامه و برنامه ریزی در ایران، بر آنها عنوان 
 هنوز کشور بر روی ریل توسعه قرار نگرفته است. -برنامه نهادند

برنامه ولی در  11بازمی گردد، تاکنون به طور اسمی  1327ن به سال از اجرای اولین برنامه که آغاز آ
برنامه اجرایی  7ها، عمالً ششم نیز در دست تهیه است که از این برنامه برنامهو شده  نیتدوبرنامه  9عمل، 

ی انقالب اسالمی با طوفان انقالب مواجه و به اجرا روزیپشده است؛ به دلیل اینکه اجرای برنامه ششم قبل از 
نیز با مخالفت دولت نهم روبرو شد و اکثر مفاد آن از دست اجرا  انقالبدر نیامد و برنامه چهارم توسعه پس از 

خارج گردید که اتفاقاً به نظر برخی از صاحب نظران، این دو برنامه از جهاتی بهترین برنامه تدوین شده قبل و 
 اند. بوده (انقالب اسالمی از بعد بهترین چهارم برنامه و قبل، بهترین ششم برنامه)ز انقالب پس ا

های برنامه توسعه اهداف قانون کشور مرور گردد و توسعه های در این مقاله، سعی می شود کل برنامه
و روح حاکم  یمحور جمهوری اسالمی و نیز تحقق اجرایی برخی محورهای اصلی آنها استخراج و با ارزش های

 سنجیده شود.اسالم اقتصادی  یآموزه ها بر
ای و تحلیل محتوا تحلیلی و مقایسه -ای و اسنادی و به روش توصیفیمقاله حاضر با استفاده از داده های کتابخانه

 نگارش یافته و در پایان مقاله، پیشنهاداتی ارائه شده است.

 

عدالت، تبعیض، رشد، سرمایه گذاری،  ،اسالماقتصادی  یآموزه هابرنامه توسعه،  واژگان کلیدي:

 تورم، بیکاری.

 JEL: O21, P41, P48طبقه بندي 

 

  

                                                                                                                   
 mmostafavi@modares.ac.ir                                              عضو هیات علمی دانشگاه تربیت مدرس .1
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 مقدمه

در دنیای معاصر با پیشرفت های شگرف علمی و فناوری، روند جهانی شدن و برخی عوارض صنعتی 

جای داده اند های نوظهور اقتصادی که نزدیک نیمی از جمعیت جهان را در خود شدن سریع قدرت

 های و گرم شدن زمین، رشد مهاجران قانونی و غیر قانونی، چندی است که طراحی و اجرای برنامه

را می توان به  های تدوین برنامه های توسعهضرورتتوسعه را ضروری ساخته است که اهم دالیل و 

 طور خالصه در محورهای زیر برشمرد:

ی های جهانیابد، برای کاهش آسیبها کاهش میر دولتدر روند پرشتاب جهانی کنونی که اقتدا -

 کنند.اجرا می و طراحی توسعه را هایها برنامهدولت مندی از منابع،شدن و بهره

ی های بدهد و نیز فرصتپرشتاب فناوری که شکاف کشورها را از نظر توسعه افزایش می روند -

 را افزایش می دهد. نماید که غفلت از آن فاصله توسعه اینظیری خلق می

 پرشتاب اقتصاد دانش بنیان که شکاف درآمدی را به شدت افزایش می دهد. روند -

فاصله مناطق در کشورهای در حال توسعه زیاد است که می توان با برنامه ریزی توسعه، آن را  -

 جبران کرد.

 است.نگرانی های فرهنگی و نیز منازعات قومی که پس از جهانی شدن تشدید شده  -

 بحران های اقتصادی که امروزه سریع تر سرایت می کند. -

یده توسعه دست کش ریزی امروزه حتی به دالیلی که بعضاً برشمرده شد، کشورهایی که از برنامه

 اند.بودند، دوباره به آن روی آورده

 ریزی برنامه سابقه مقاله، تدوین روش و ها برنامه ارزیابی روش در این مقاله، فصول زیر ارائه شده است:

 محتوای تحلیل اسالمی، انقالب پیروزی از پس های برنامه انقالب، از پیش های برنامه و ایران در

 عملکرد مقایسه اسالمی، اقتصاد با مرتبط های شاخص برخی معیار با انقالب از پس توسعه های برنامه

 .پیشنهادات و پایانی سخن اصلی، هایشاخص برخی در ایران. ا. ج توسعه هایبرنامه

 

 روش ارزيابي برنامه ها و روش تدوين مقاله

شود که  می در ارزیابی ها، از سویی، به متن برنامه ها مراجعه و از سوی دیگر، عملکردها بررسی

 توضیحی خالصه در این خصوص در پی می آید: 

که شامل طی شدن فرایندهای قانونی، دانش باالی تدوین کنندگان،  مکانیزم تنظیم برنامه:

درونی، حاوی اهداف روشن و محدود، قابلیت انعطاف در صورت  داشتن تئوری پشتیبان، سازگاری

مواجهه با مشکالت و مدیریت آن، برخورداری از بودجه الزم، موجود بودن مجریان اعم از متخصصان، 

الزم، سابقه اجرای موفق آن در کشور و یا کشورهای نسبتاً مشابه،  کارشناسان و نیروی انسانی
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 فایده و از این قبیل می باشد. -اثربخشی آنها، تحلیل هزینه

 شامل می شود. که مطالعه واژگانی معطوف به اهداف و نتایج برنامه را تحلیل محتوا:

عیت هدف برنامه، ارتقاء که در سه سطح: انتظارات کارشناسان، اصابت به جم ارزيابي عملکرد:

 های هدف را در بر می گیرد.کیفیت زندگی گروه

برنامه  5واژه از  50محتوا با بیش از  تحلیل و ای مقایسه و تحلیلی -توصیفی روش به مقاله این

 روش نظر از یافته و اسالمی، نگارش اقتصاد با مرتبط شاخص 5عملکرد با  و ارزیابی توسعه ج. ا. ایران

 اسنادی تدوین شده است. و ای کتابخانه های داده از استفاده با اطالعات، آوری جمع

 

 انقالب از پیش هاي برنامه و سابقه برنامه ريزي در ايران،

 و دمانمتق از« دستیابی به رشد و توسعه اقتصادی»و  «دور باطل فقر»برای شکستن  در ایراندولت 

 دور باطل فقر و شکستن»اصطالح  توسعه بود و حالدر  کشورهای در اقتصادی ریزی برنامه مبتکران

 کار برد.ه ب 1به کمک برنامه را برای اولین بار «آن

آمده  2تریبون هرالد نیویورک روزنامه که طوری به اند نبوده غافل نکته این از نیز خارجی ناظران

 «. ابتهاج این مکتب )برنامه ریزی( را با انرژی بی پایانی تبلیغ می کند»است: 

به تشکیل  و شد شروع 1316 از ایران در برنامه تهیه و اقتصادی تیم یک ایجاد برای تالش

طرح »برای تهیه اولین برنامه اقتصادی ایران که 1323انجامید. پس از آن در سال « شورای اقتصاد»

که موفق به انجام  گردیدسیس أت« شورای عالی اقتصادی»نامگذاری شده بود، « برنامه اقتصادی

س مشاور توسط یک شرکت مهند 1325ماموریت خود نشد. اولین برنامه اقتصادی ایران در سال 

ه که ب تدوین گردیدبرای ارائه به بانک جهانی جهت دریافت وام « موریسن نودسن»خارجی به نام 

به نقل از: جنت،  ؛200 -300 .، صص1326نودسن، )دلیل کمبود اعتبارات الزم به مرحله اجرا نرسید 

تصادی توسط تیم اقهیات دولت ایران تصمیم به تهیه یک برنامه اقتصادی  ،(. پس از این ناکامی1385

خود متناسب با توان کشور گرفت و بدین ترتیب برنامه ریزی اقتصادی در ایران وارد مرحله عملیاتی 

 (.1393 صفت، جنانشد )

 شهریور تا 1327 برای مهر) تهیه وقت دولت هیات توسط 1326 سال در ایران عمرانی اول برنامه

 میلیون 600 حدود) ریال میلیارد 21 بر بالغ ها بخش تفکیک به برنامه نیاز مورد اعتبارات کل(. 1332

 منسجمی ارتباط بود که کشور نیاز مورد عمرانی های طرح از ای مجموعه اول برنامه. شد برآورد( دالر

 با اول برنامه اجرای دوره. بود نشده بینی پیش برنامه برای مشخصی رشد هدف و نداشت هم با

                                                                                                                   
 ایران. در اقتصادی ریزیبرنامه بنیانگذاران از ابتهاج، . توسط ابوالحسن1

 .1947 مارس 12 شماره . در2
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 همزمان 1330 دهه اوایل و 1320 دهه اواخر در ایران خارجی و داخلی سیاسی های تنش و تحوالت

 کودتای و نفت شدن ملی مصدق، دولت کارآمدن روی و ها دولت پی در پی با مشخصه سقوط)شد 

 و تنیاف تحقق خارجی استقراض و نفت بخش از بویژه برنامه اعتبارات نتیجه، در و( 1332 مرداد 28

 فتهیا خاتمه ابتهاج، ابوالحسن برنامه، سازمان شده انتخاب تازه رییس توسط برنامه ،1333 سال در

: ر. ک) گردید منتقل دوم برنامه به پیش بینی شده برای آن، اعتبارات درصد 80 به نزدیک و اعالم

  (.1380 یوسفی، حاج

 70 مجموع با( 1341 مهر اول تا 1335 مهر اول) سال 7 مدت در اجرا برای عمرانی دوم برنامه

 ملی شورای مجلس تصویب به( 1336 سال در ریال میلیارد 84 به با افزایش) اعتبار ریال میلیارد

 طرح چند از اول برنامه مانند و نبود کالن سطح در رشد هدف دارای و جامع دوم برنامه الگوی. رسید

 و مردم ضروری نیازهای تأمین و صادرات و تولید افزایش هدف یکدیگر با با ارتباط بدون عمرانی

 یعملیات نوع هر انجام و بهداشتی امور و ارتباطی وسائل تکمیل و معادن و صنایع کشاورزی، ارتقاء

 بود دهش تشکیل عمومی، معیشت وضع بهبود و زندگی فرهنگ، سطح بردن باال و کشور عمران برای

 ساخت: کرد اشاره زیر موارد به توان می دوم برنامه دستاوردهای ترین مهم از(. 1343 برنامه، سازمان)

 و ساخت آبادان، و شیراز اصفهان، مهرآباد، فرودگاه 4 ساخت. دز و رود سفید کرج، بزرگ سد 3

 ی،انزل بندری ظرفیت افزایش آسفالته، راه کیلومتر 2500 حدود و آهن راه کیلومتر 900 حدود تکمیل

 (.1389ر. ک: جنت، ) امام() شاهپور بندر و خرمشهر

 میلیارد 230 با( 1346 اسفند تا1341 مهر) سال 5/5 مدت در اجرا برای ایران عمرانی سوم برنامه

 و اتوارد جایگزینی و با جامع ریزی برنامه. رسید ملی شورای مجلس تصویب به و تهیه اعتبار ریال

 درآمد درصد 41 حدود رشد به دستیابی و درسال درصد 6 رشد هدف و داخلی صنایع از حمایت

 3/8 ساالنه رشد به دستیابی به موفق سوم برنامه(. 1346 برنامه، سازمان) بود برنامه افق در کشور

 شد. برنامه پایان در ملی درآمد درصد 58 رشد و سال در درصد

 اقتصادی رشد درصد 9با ( 1347-1351) سال 5 مدت در اجرا برای کشور عمرانی چهارم برنامه

 اهم. رسید ملی شورای مجلس تصویب به ،(ریال میلیارد 560 عمل در) ریال میلیارد 480 اعتبار با و

 ی،داخل تولید قدرت افزایش طریق از کاالی خارجی نیاز کاهش درآمد، تر عادالنه توزیع: برنامه اهداف

 نظام تحول طریق از اداری خدمات صادراتی و بهبود کاالهای کشاورزی، رشد و اساسی احتیاجات رفع

 (1381 جنت،) بود اداری

 زینیجایگ با اقتصادسنجی الگوی از استفاده با ارشادی و اقتصادی جامع ریزی برنامه برنامه، الگوی

 8/56 حدود رشد به دستیابی و سال در درصد 9 رشد هدف با ها قیمت ثبات و ملی تولید رشد و واردات

 رشد اهداف تحقق نظر از برنامه(. 1347 برنامه، سازمان) است بوده برنامه افق در کشور درآمد در درصد
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 قبول قابل اقتصادی تثبیت و وری بهره هدف(، از بیش درصد 2/2 و سال در درصد 2/11 تولید )حدود

 و شدند برخوردار سال در درصد 23 عمومی بخش و درصد 9 رشد از خصوصی بخش مصرف. است بوده

 . یابد دست شده بینی پیش اهداف به نتوانست کشاورزی بخش تنها

 میلیارد 1560 اعتبار با و( 1352-1356) سال 5 مدت در اجرا برای ایران عمرانی پنجم برنامه

 توجه با .بود شده تعیین درصد 2/11 اقتصادی رشد هدف. رسید ملی شورای مجلس تصویب به ریال

 و برنامه زدایی تمرکز اداری، تحول ایجاد کشور، مختلف مناطق بین توسعه و رشد ناهماهنگی به

 پی واردات، جایگزینی و گذاری سرمایه افزایش و دولتی های شرکت ایجاد اقتصادی، جامع ریزی

 به(. 1351 برنامه، سازمان) گرفت قرار کار دستور در جمعیت رشد کاهش و سنگین صنایع ریزی

 پنجم برنامه ایران، ارزی درآمدهای افزایش و 1352-53 سال در خام نفت جهانی قیمت جهش دلیل

 ریال میلیارد 2626 حدود به برنامه اعتبارات گرفت و قرار نظر تجدید مورد 1353 سال ماه مرداد در

 دکه رش شد ایران( تعیین اقتصاد ظرفیت از )بسیار بیش درصد 9/25 آن رشد هدف و یافت افزایش

 هایبنیان تمام در تنگناهایی بروز باعث و داشت درپی را کشور اقتصادی هایبخش ناهماهنگ

 (.1353برنامه،  سازمان) گردید کشور اجتماعی و اقتصادی

 7/16 ،6/16 ترتیب به نفت داخلی بدون ناخالص تولید رشد اول، سال 3 در برنامه دستاوردهای

 کاسته کشور اقتصادی رشد از برنامه پایانی سال دو در. (1355 ایران، آمار مرکز) بود درصد 6/18 و

 شده برآورد درصد 15 متوسط طور به نفت بدون پنجم برنامه سال 5 تولید رشد که طوری به شد؛

 .(1360اقتصادی، های حساب اداره) است

برنامه برنامه تدوین و اجرا گردید و  3برنامه ولی عمالً  6تا قبل از پیروزی انقالب اسالمی اسماً 

میلیارد ریال  71430( با اعتبار 1362تا  1357از سال ششم عمرانی برای اجرا در مدت پنج سال )

آینده نگری ده ساله برای یافتن »ند از بود صورت گرفت که عبارت آندو نوآوری در  که تهیه شد

الگوی «. ساله 20 انداز چشمبرنامه آمایش سرزمین برای »و « چشم انداز بلند مدت توسعه کشور

ی برنامه، رشد ارگانیک اقتصاد کشور، جایگزینی برنامه ششم، برنامه ریزی جامع اقتصادی و استراتژ

که با طوفان انقالب  واردات همراه با سیاست های صرفه جویی ملی جهت کاهش تقاضا، تعیین شد

 متوقف ماند.

 

 برنامه هاي پس از پیروزي انقالب اسالمي

پس از پیروزی انقالب اسالمی، سازمان برنامه و بودجه، فعالیت برای تهیه برنامه های  برنامه صفر توسعه:

، 1362 -66برای اجرا در دوره  1361گرفت. اولین برنامه توسعه پس از انقالب در سال پی توسعه را 

ار (. از شم1365تصویب و آماده تقدیم به مجلس شد )بانکی،  دولت هیاتو  شورای اقتصاد درتهیه و 
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(. اما برنامه 1377)صادقی تهرانی، « تدوین برنامه بازسازی مناطق جنگی بود»نکات مهم این برنامه 

در مجلس شورای اسالمی متوقف ماند و به تصویب مجلس نرسید و امکان اجرا نیافت. این برنامه 

دجه در (. پس از عدم موفقیت سازمان برنامه و بو1393 جنت،) بعدها به برنامه صفر معروف شد

متوقف ماند. بدین ترتیب از سال  1368تصویب برنامه صفر، تهیه و تصویب برنامه های توسعه تا سال 

ر کشو د و عمالًگردیهیچ برنامه میان مدت توسعه اقتصادی در ایران تصویب ن 1368تا سال  1357

  بیش از یک دهه فاقد برنامه توسعه اقتصادی بود.

 جمهوری فرهنگی و اجتماعی -اقتصادی توسعه اول برنامه ،جنگ پایان از پسبرنامه اول: 

 شورای مجلس تصویب به و تهیه( 1368 -72) سال 5 مدت در اجرا برای 1368 سال در اسالمی

 . رسید اسالمی
 کزمرا و زیربنایی و تولیدی ظرفیت های نوسازی و بازسازی برنامه عالوه بر این کالن هدف های

 دهش تعیین زیر شرح تحمیلی، در ارتباط با موضوع مقاله به جنگ طول در دیده خسارت جمعیتی

 است )ر. ک: قانون برنامه اول توسعه(:
 با یاقتصاد وابستگی کاهش و مولد اشتغال سرانه، تولید افزایش جهت در اقتصادی رشد ایجاد -

 تورم؛ مهار کشاورزی و استراتژیک محصوالت کفایی خود بر تأکید

 اسالمی؛ اجتماعی عدالت تأمین جهت در تالش -

  مردم؛ آحاد اساسی نیازهای حداقل تأمین -

 تحصیلی؛ پوشش و باسوادی نرخ افزایش میر، و مرگ نرخ کاهش -

 گفرهن کیفی ارتقای و کمی گسترش و آزادگی و کرامت حفظ با معنوی و مادی تکامل و رشد -

 جوان. نسل به خاص توجه با عمومی،

 برنامه، الگوی و سال در درصد 16/8 ساالنه اقتصادی رشد متوسط برنامه، سند پایان جداول در

 اهشک و داخلی صنایع از حمایت با واردات جایگزینی برنامه استراتژی و اقتصادی جامع ریزی برنامه

 متوسط رشد به توانست توسعه اول برنامه(. 1368 برنامه، سازمان) شد تعیین نفت درآمد به وابستگی

 ایجاد به توجه با 1372 سال در توسعه اول برنامه پایان با. یابد دست سال در درصد 52/7 ساالنه

 عمالً و افتاد تأخیر به توسعه دوم برنامه اجرای و تصویب 1374 سال تا اول، برنامه اجرای در مشکالت

 ای در دست اجرا نداشت. برنامه سال دو -یکی کشور

 در اجرا برای اسالمی جمهوری فرهنگی و اجتماعی -اقتصادی توسعه دوم برنامهبرنامه دوم: 

 .شد تهیه( 1374-78) سال 5 مدت
 (:توسعه دوم برنامه قانون: ک. ر)بود  شده تعیین زیر شرح به برنامه این کالن هدف های

 اجتماعی؛ عدالت تحقق جهت در تالش -
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 جامعه؛ عمومی فرهنگ ارتقاء و اسالمی اخالق اساس بر فضائل رشد -

 در مشارکت خالقیت و خودی، فرهنگ مذهبی، ایمان هایعرصه در نوجوانان و جوانان هدایت -

 اقتصادی؛ و سیاسی اجتماعی، فرهنگی، هایصحنه

 وری؛بهره نیاز و افزایش مورد انسانی نیروی تربیت -

 کشاورزی؛ بخش محوریت با اقتصادی پایدار توسعه و رشد -

 مه؛برنا اجرای بر پیوسته و شایسته نظارت برای تدابیرالزم اتخاذ و مردم عموم مشارکت تقویت -

 نفت؛ از حاصل درآمدهای کشور به اقتصاد وابستگی کاهش جهت در تالش -

 کشور؛ طبیعی منابع از بهینه استقاده و زیستی محیط حفظ -

 خارجی؛ سیاست در کشور مصلحت و حکمت و عزت اصول رعایت -

 دولتی. امکانات و مالی منابع کردن عرضه در اسالمی انقالب ارزش های ترویج و تقویت -

الگوی برنامه دوم، برنامه ریزی جامع اقتصادی و استراتژی برنامه، رشد و توسعه پایدار، حمایت از 

 برنامه طول در درصد 1/5 برنامه ساالنه رشد هدف باصنایع داخلی و کاهش وابستگی به درآمد نفت 

 (. 1374 بودجه، و برنامه سازمان) بود شده بینی پیش

اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسالمی برای اجرا در  -برنامه سوم توسعه اقتصادیسوم:  برنامه

 (:توسعه سوم برنامه قانون: ک. ر) زیر تدوین و تصویب گردید با اهداف( 1379-83سال ) 5مدت 
ل و تولید به همراه گسترش تجاری، اشتغا ارزی، ازنگری و تنظیم سیاست های مالی، پولی،ب -

 ؛با تاکید بر هدفمند کردن سیاست های حمایتی افزایش اشتغال مولد مین اجتماعیأم تانظ

 ؛خصوصی سازی و کاهش تصدی گری دولت کاهش وابستگی به درآمدهای از صدور نفت خام -

پیمانکاران و یاستفاده مناسب از توان ساخت داخل و تقویت  ایجاد جهش در صادرات غیرنفت -

 مشاوران داخلی

ارتقای ظرفیت های معنوی جامعه و تقویت باورهای دینی به منظور  رشد ارزش های انسانی، -

 .توسعه فرهنگی

ایران(  اقتصاد برای دولت قبول رشد قابل )حداقلدرصد  6رشد اقتصادی ساالنه در این برنامه، 

که  گردیددرصد  تعیین  18/7در این دوران  . این. میانگین رشد سرمایه گذاریشده بود بینی پیش

تحقق آن نیازمند پس انداز عمومی از طریق ایجاد امنیت اقتصادی و قضایی مطمئن و جلب اعتماد 

 (.1378سازمان برنامه و بودجه، ر. ک: ) استبوده عمومی نسبت به سیاست های کالن اقتصادی دولت 

 تهیه زیر اهداف با( 1384-88برنامه چهارم توسعه برای اجرا در دوره پنج ساله )چهارم:  برنامه

 (:توسعه چهارم برنامه قانون: ک. ر) شد تصویب و
 ؛سترسازی برای رشد سریع اقتصادیب -
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 ؛رقابت پذیری اقتصادیو  تعامل فعال با اقتصاد جهانی -

 ؛توسعه مبتنی بر دانایی -

 ؛زیست طحفظ محی -

 ؛امنیت انسانی و عدالت اجتماعیارتقای  -

 .ارتقای سالمت و بهبود کیفیت زندگی -

رشد پایدار اقتصادی استوار الگوی و با  1404برنامه چهارم در چارچوب چشم انداز آینده در افق 

  بر دانایی و رویکرد جهانی، برای اصالح ساختارها و فرآیندهای جامعه تهیه و تدوین شد.

 (. 1383)سازمان مدیریت و برنامه ریزی،  گردیددرصد در طول برنامه تعیین  8هدف رشد ساالنه برنامه 

قانون برنامه پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسالمی ایران، : پنجم برنامه

 رسماً 1390به تصویب مجلس شورای اسالمی رسید و اجرای آن با ابالغ در سال  1389دیماه  15در 

رویکرد دولت یازدهم با توجه به  تشکیل. ه استآغاز شد (1390-95) ساله پنج دوره در اجرا برای

ا ب اقتصادی و سیاسی  ،آن در حوزه های مختلف اجتماعی، فرهنگیی ها گذاریسیاست کامالً متفاوت

ه به عدم انتشار عمومی با ابهام روبرو بوده و با توجاین برنامه  تداوم اجرای ،دولت های نهم و دهم

سال اول اجرای برنامه، مشخص نیست که دولت قبلی نیز به چه میزان به آن  2گزارش رسمی درباره 

  طلبد.بیشتری میگذشت زمان بررسی و ارزیابی عملکرد برنامه پنجم،  صورتبه هر  پایبند بوده است و

 (:توسعه پنجم برنامه قانون: ک. ر) اهداف اصلی برنامه پنجم به شرح ذیل است

 ؛آموزش و پرورش و با هدف ارتقای کیفی آنو  حول در نظام آموزش عالی و پژوهشت -

 ؛تکمیل و اجرای نقشه جامع علمی کشور -

 ؛کید به رویکرد انسان سالم وسالمت همه جانبهأت -

 ؛رشد مناسب اقتصادی -

 ؛متکید بر کارآیی، شفافیت و سالأا ت)سرمایه، پول و بیمه( ب ارتقای کمی و کیفی بازارهای مالی -

 ؛سیاسی و زیست محیطی آب امنیتی، توجه به ارزش اقتصادی، -

 ؛تنظیم همه فعالیت های مربوط به رشد و توسعه اقتصادی بر پایه عدالت اجتماعی -

 .تقویت حضور و مشارکت مردم در عرصه های سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی -
 

 اسالمي اقتصاد با مرتبط هاي شاخص برخي برنامه هاي توسعه پس از انقالب با معیارتحلیل محتواي 

 در این مقاله، ابتدا سعی گردید به تحلیل محتوای معطوف به اقتصاد اسالمی  اسالمي: واژه اقتصاد

های توسعه در برنامه «اقتصاد اسالمی»پرداخته شود، ولی به دلیل اینکه واژگان مستقیم ازجمله واژه 

 اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی ج. ا. ایران، به کار نرفته بود، طبیعتاً در جداول نیامد. 
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 مرتبط اسالمي و واژگان مالي تأمین 

در سطوح بعدی نیز برخی از واژه ها در برنامه ها به چشم نمی خورد، مانند: تأمین مالی اسالمی،  الف(

 جعاله، مشارکت مدنی و فروش اقساطی.قرض الحسنه، مضاربه، مزارعه، مساقات، 

های اسالمی موارد معدودی از واژه -درباره عملیات بانکی بدون ربا و عقود و ابزارهای معامالت شرعی ب(

 شود.مشاهده می 1و نمودار  1ها به کار رفته بود که در جدول مرتبط در برنامه

 

 -شرعي معامالت ابزارهاي و عقود و ربا بدون بانکي هاي عملیات. تعداد واژه1جدول 

 ايران .ا. ج توسعه هاياسالمي در برنامه

 برنامه اول برنامه دوم برنامه سوم برنامه چهارم برنامه پنجم جمع
 برنامه ها             

 موضوعات

 عملیات بانکی بدون ربا - - 3 2 2 7

 عقود اسالمی - - - 2 1 3

 اجاره به شرط تملیک - - 2 1 - 3

 معامالت سلف - - - 1 - 1

 صکوک - - - - 5 5

 جمع - - 5 6 8 19

 

 اسالمي معامالت ابزارهاي و عقود و ربا بدون بانکي عملیات هايواژه تعداد. 1 نمودار

 .ا. ج توسعه هايبرنامه در 

 
 مطالعه های یافته: مأخذ

 

 3ها نشده و در این واژهبرنامه اول و دوم استفاده ای از  2گردد در همان گونه که مالحظه می

 برنامه بعدی، به معدود مواردی اشاره شده است.

به دلیل اینکه که از شاخص های اقتصاد اسالمی در واژگان برنامه ها کمتر استفاده شده و یا اصالً 
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 استفاده نشده بود، به سطح دیگری از آموزه های اسالمی در حوزه اقتصادی )و اجتماعی( پرداخته شد. 

 نور ، صحیفه(1361) (، طباطبایی1360به ذکر است که برای انتخاب واژه های مرتبط، از آثار صدر )الزم 

و  (، صادقی1380نظرپور ) سبحانی و ،(1384)صدر  (،1380، موسویان )(1394) شاهرودی ، هاشمی(1370)

یوسفی  حائری و (،1381) اختر (،1380(، یوسفی )1381) (، الفنجری1380) ( میرمعزی1382فرد ) فراهانی

( که 1381) سبحانی مصباحی و (، نمازی،1389دادگر ) و باغیان، سبحانی قره (،1381) زاده (، مدرّس1380)

 اهبا دیدگ وابستگی، توسعه منع و در آن آثار، به برداشت هایی از آموزه های اسالمی درباره به عزت، استقالل

تولید،  (تبعیض منع و) سازی(،عدالت، برابری عزت )توانمند با کار زدایی، ایجاد و فقر محرومان به اسالمی، توجه

رار، اض زیست از آلودگی ها،منع اشتغال، جلوگیری از افزایش قیمت ها، آموزش، سالمت، بیمه، دور کردن محیط

 تجمل، تآمین غذا و سرپناه برای همگان، نظارت بر اعمال و حسابرسی از کارگزاران حکومتی برای  و اسراف

 1فساد تا اعتماد و همیاری بین مؤمنان بیشتر شود. نترلک

 ،شود، می مشاهده 2جدول  در که گونه همان :اسالمي -ايراني توسعه و استقالل عزت 

                                                                                                                   
 :گویاست بسیار زمینه این در السالم علیهم معصومین سیره فوق، موارد از نمونه . برای1

 خرسند ؛(1394 الحدید، ابی ابن) العَجزِ عادَةَ أکرَهُ لِأَنّی کُلَّهُ؛ الدُّنیا أمرَ کُفیتُ أنّی یسُرُّنی ما: السالمعلیه علی امام 

 .بیزارم بیکارگی از من زیرا گردم؛ نیازبی سراسر، دنیا، کار از اگر شومنمی

 القَلبِ؛ مَشغولَ العَقلِ زائِلَ العَیشِ ناقِصَ یزَل لَم مِنهُنَّ واحِدَةً فَقَدَ مَن خِصالٍ خَمسُ: السالمعلیه صادق امام       

 (.5/ 186/ 74 األنوار، بحار... ) الرِّزقِ فِی السَّعَةُ: وَالثّالِثَةُ األَمنُ،: وَالثّانِیةُ البَدَنِ، صِحَّةُ: فَأَوَّلُها

 رد،پذیمی زوال عقلش دارد، کاستی اشزندگی همواره باشد، نداشته را هاآن از یکی کس هر که اندویژگی پنج      

 ....روزی، گشایشِ سوم امنیت، دوم تندرستی، یکم دارد؛ دغدغه دلش و

 .شودمی زاییده آن از اجتماعی و فردی سطوح در جسمی و روحی هایناآرامی که است تباهی و فساد انواع ریشه فقر 

 .((3428 الحکم، غرر) لِلهُمومِ جالِبٌ لِلعَقلِ، مَدهَشَةٌ لِلنَّفسِ، مَذَلَّةٌ الفَقرَ إنَّ: السالمعلیه علی امام

 .اندوه آورنده فراهم و عقل سرگشتگی مایه و است جان خواری فقر، آینه هر

 هک طوفانی همانند برد،می میان از را آن ثبات که است دینی جامعه هایارزش برای جدّی تهدیدی فقر سان، بدین 

 (.1382 شهری، ری محمدی) بپراکَند هوا به را خشک هایعلف بادخیز، روزی در

 و زشت امر به را انسان فقر، ناچاری ؛(5894: الحکم غرر) األَمرِ فَظیعِ عَلی تَبعَثُ الفَقرِ ضَرورَةُ: السالمعلیه علی امام

 .داردمی وا انگیزوحشت

 (:ع) حجت حضرت ظهور از پس جامعه توصیف در( ع) صادق امام

 اللّه زَقَهُمُرَ بِما النّاسُ استَغنَی ذلِکَ؛ مِنهُ یقبَلُ أحَدا یجِدُ فَال زَکاتَهُ مِنهُ ویأخُذُ بِمالِهِ یصِلُهُ مَن مِنکُم الرَّجُلُ ویطلُبُ»... 

 (.381/ 2: اإلرشاد) فَضلِهِ؛ مِن

 کند، نچنی که یابدنمی را کس هیچ امّا بپذیرد، را زکاتش و بستاند را مالش که گرددمی فردی دنبال به شما از کسی و...

 .«اندشده نیازبی فرموده، عطا ایشان به خویش بخشی فزون با خداوند که هاییروزی رهگذر از مردم[ زیرا]

 .بینجامد کفر به فقر که است نزدیک ؛(4/ 307/ 2: الکافی) کُفراً یکونَ أن الفَقرُ کادَ: »همچنین
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 استفاده بار 25 برنامه 5 در جمعاً اسالمی، – ایرانی توسعه و( وابستگی منع و) استقالل  عزت، واژه از

 (.2 نمودار و جدول)است  کم بسیار که است شده
 

  اسالمي -عزت، استقالل و توسعه ايراني هاي واژه تعداد. 2 جدول

 ايران .ا. ج توسعه هايبرنامه در
 برنامه ها               برنامه اول برنامه دوم برنامه سوم برنامه چهارم برنامه پنجم جمع

                       موضوعات  

 عزت - 2 - 1 - 3

 استقالل )و منع وابستگی( 4 5 1 1 8 19

 اسالمی -توسعه ایرانی  - - - - 3 3

 جمع 4 7 1 2 11 25

 

 .ا. ج توسعه هاي برنامه در اسالمي -ايراني توسعه و استقالل عزت، هايواژه تعداد. 2 نمودار

 
 مطالعه های یافته: مأخذ

 

 ،به ، توجه(زدایی) به فقر 3در جدول : برابري و عدالت سازي، توانمند محرومیت، فقر 

پرداخته شده که بجز  (تبعیض منع و) سازی، عدالت و برابری ، توانمند(زدایی محرومیت) محرومان

 محرومان به در برنامه سوم مجموع این واژه ها از برنامه اول تا پنجم سیر صعودی داشته و توجه

 (.3 نمودار و جدول)در مجموع برنامه ها بیشترین تعداد را شامل می شود  (زدایی محرومیت)
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 فقر، محرومیت، توانمند سازي، عدالت و برابري هاي واژه تعداد. 3 جدول

 ايران .ا. ج توسعه هايبرنامه در 

 برنامه اول برنامه دوم برنامه سوم برنامه چهارم برنامه پنجم جمع
 برنامه ها                                        

                               موضوعات 

 فقر )زدایی( 1 1 - 16 1 19

 توجه به محرومان )محرومیت زدایی(  6 24 7 4 19 60

 توانمند سازی - - - 20 18 38

 عدالت 8 5 5 12 16 46

 برابری )و منع تبعیض( 4 4 3 4 4 19

 جمع 19 34 15 56 58 182

 

 برابري و عدالت سازي، توانمند محرومیت، فقر، هايواژه تعداد. 3 نمودار

.ا. ج توسعه هايبرنامه در 

 
 مطالعه های یافته: مأخذ

 

 ،ل بیکاری از برنامه او در جمع واژه های تولید، اشتغال، تورم، و بیکاري: و تورم، اشتغال، تولید

تا سوم تعداد کاهشی و سپس افزایشی می شود که در این میان واژه تولید و پس از آن واژه اشتغال 

های جدول بیشتر بوده و واژه تولید دربین برنامه ها در برنامه پنجم ها از دیگر واژهبرنامهدر همه 

 (.4 نمودار و جدول)بیشتر به کار رفته است 
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  بیکاري و تورم، گذاري، اشتغال، سرمايه تولید، هاي واژه تعداد. 4 جدول

 ايران .ا. ج توسعه هايبرنامه در

 برنامه اول برنامه دوم برنامه سوم چهارمبرنامه  برنامه پنجم جمع
 برنامه ها                

                 موضوعات

 تولید 144 98 80 94 157 573

 سرمایه گذاری 47 43 44 57 59 250

 اشتغال 29 32 28 23 13 125

 )کنترل( تورم 10 3 4 4 5 26

 )کنترل( بیکاری 7 2 4 9 6 28

 جمع 237 178 160 187 240 1002

 

  بیکاري و تورم، گذاري، اشتغال، سرمايه تولید، هاي واژه تعداد. 4 نمودار

  ا. .ا. ج توسعه هايبرنامه در

 
 مطالعه های یافته: مأخذ

  

 ،بهداشت، سالمت، آموزش، های واژه در مجموع تعداد زيست و ...: محیط سالمت، آموزش 

کنون سیر صعودی داشته است که توجه روزافزون  اول تا برنامه از  زیست محیط و آلودگی بیمه،

سیاستگذاران برنامه را به توسعه انسانی و توسعه پایدار نشان می دهد که از آموزه های اسالمی محسوب 

جایگاه ویژه ای دارد. بعد از آن مجموع بهداشت و سالمت «  آموزش»می شوند که بین این شاخص ها، 

 (.5مشترکی دارند، قرار می گیرد )جدول و نمودار  که در برنامه ها تقریباً کاربرد
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 هايبرنامه در آموزش، سالمت، بهداشت، بیمه، آلودگي و محیط زيست هايواژه تعداد. 5 جدول

 ايران .ا. ج توسعه

 برنامه اول برنامه دوم برنامه سوم برنامه چهارم برنامه پنجم جمع
 برنامه ها                           

 موضوعات                

 آموزش 79 117 143 156 175 670

 سالمت 2 1 2 22 67 94

 بهداشت 20 26 48 49 65 208

 بیمه 6 22 83 45 130 286

 )کنترل( آلودگی 3 7 9 8 12 39

 محیط زیست 4 9 16 31 37 97

 جمع 114 182 301 311 486 1394

 

 در زيست محیط و آلودگي بیمه، بهداشت، سالمت، آموزش، هاي واژه تعداد. 5 نمودار

  توسعه هايبرنامه

 
 مطالعه های یافته: مأخذ

 

 ،و غذایی امنیت اسراف، اضرار، های واژه : در تعداد1مسکن و غذايي امنیت اسراف، اضرار 

مسکن، فراوانی کلمه مسکن با فاصله زیادی از کلمات دیگر، باال است، اگرچه نسبت به مسائلی که 

در بخش موجود است، هنوز جای کار دارد. امنیت غذایی نیز از مواردی است که در برنامه ها به آنها 

از  ار بیشبی توجهی و یا کم توجهی شده است. به اضرار و اسراف و تجمل گرایی نیز می باید بسی

 (.6 نمودار و جدول)اینها پرداخته شود 

                                                                                                                   
و وزارتخانه ها بوده، نیز احصا شده، مانند . الزم به ذکر است که اگر برخی از این واژه ها جزو عناوین سازمان ها 1

 ، به دلیل اینکه ورود نام آنها توجه به آن موضوع را دربر داشته است.«شهرسازی و مسکن وزارت»
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 ايران .ا. ج توسعه هاي برنامه در مسکن و غذايي امنیت اسراف، اضرار، هاي واژه تعداد. 6 جدول

 برنامه اول برنامه دوم برنامه سوم برنامه چهارم برنامه پنجم جمع
 برنامه ها             

 موضوعات              

 )منع( اضرار - - - - 1 1

 اسراف )و منع تجمل( 1 8 1 - - 10

 امنیت غذایی - - 1 - 7 8

 مسکن 14 26 38 37 35 150

 جمع 15 34 40 37 43 169

 

 ا. .ا. ج توسعه هاي برنامه اضرار، اسراف، امنیت غذايي و مسکن در هاي واژه تعداد. 6 نمودار

 
 مطالعه های یافته: مأخذ

 

 ،بار  3فساد، در کل برنامه ها فقط  و به واژه های شفافیت و ...:فساد  شفافیت، حسابرسي

بار سخن رفته، اما  11و  10برنامه به ترتیب  5اشاره شده و مجموعاً پاسخگویی و حسابرسی در 

 (.7 نمودار و جدول)هیچیک از این واژه ها در برنامه ها سیرخاصی ندارند 
 

 افیت، پاسخگويي و فساد حسابرسي، نظارت، شف هاي واژه تعداد. 7 جدول

 ايران .ا. ج توسعه هاي برنامه در

 برنامه اول برنامه دوم برنامه سوم برنامه چهارم برنامه پنجم جمع
 برنامه ها              

 موضوعات                

 حسابرسی 1 1 - - 9 11

 نظارت 7 36 29 22 68 162

 شفافیت - - - 1 2 3

 پاسخگویی 2 2 1 2 3 10

 )مقابله با( فساد - 1 - 1 1 3

 جمع 10 40 30 26 83 189
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 فساد و پاسخگويي شفافیت، نظارت، حسابرسي، هاي واژه تعداد. 7 نمودار

  توسعه هايبرنامه در

 
 مطالعه های یافته: مأخذ

 

 به مفاهیم با اهمیتی مانند سرمایه اجتماعی و  مشارکت و ...: اجتماعي، تأمین و سرمايه

 برنامه ها بی توجهی و یا بسیار کم توجهی شده است در سه برنامه اول تا سوم واژه سرمایه اعتماد در

اجتماعی به کار نرفته و از واژه اعتماد تنها یک بار استفاده شده است. لفظ مشارکت تا برنامه چهارم 

 چهارم نامهبر افزایشی است و در برنامه پنجم کاهش می یابد. در مجموع نیز تعداد این واژگان تا

 (.8 نمودار و جدول)کاهش پیدا می کند پنجم برنامه در و دارد افزایش

 

 هايبرنامه در اعتماد، سرمايه اجتماعي، تأمین اجتماعي و مشارکت هايواژه تعداد. 8 جدول

 ايران .ا. ج توسعه

 برنامه اول برنامه دوم برنامه سوم برنامه چهارم برنامه پنجم جمع
 برنامه ها               

 موضوعات                

 اعتماد 1 1 1 3 2 8

 سرمایه اجتماعی - - - 4 1 5

 تأمین اجتماعی 6 6 20 15 23 70

 مشارکت 13 35 47 57 40 192

 جمع 20 42 68 79 66 275
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  توسعه هاي برنامه در مشارکت و اجتماعي تأمین و سرمايه اعتماد، هاي واژه تعداد. 8 نمودار

 
 مطالعه های یافته: مأخذ

 

واژه که از واژگان اقتصاد اسالمی انتخاب و این واژگان از متن قانون  50با توجه به اینکه بیش از 

ها، ها از عملکرد برنامهساله جمهوری اسالمی استخراج و احصاء شده، رصد تمامی این واژه 5های برنامه

های صفحات مقاله، تعدادی از آنها که از نظر شاخصگنجد، و به دلیل محدودیت دراین مقال نمی

 اقتصادی اهمیت زیادی دارند، گزینش و بررسی عملکرد درباره آنها صورت گرفت.

 

 توسعه ج. ا. ايران در برخي شاخص هاي اصلي هايعملکرد برنامه مقايسه

 ررسیب در است، نیافته عمومی انتشار توسعه پنجم برنامه درباره کافی گزارشات اینکه به توجه با

 .اندشده بررسی دیگر برنامه 4 و نگرفته قرار پنجم مدنظر برنامه عملکرد،

قانون برنامه چهارم  در بیکاری و تورم، اشتغال، گذاری،سرمایه تولید، هایواژه مجموع فراوانی

 ایران، بیشترین بوده است؛ معهذا در این . ا. ج توسعه های، در بین برنامه187توسعه با تعداد 
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 1شاخص های محوری اقتصادی، برنامه چهارم در اجرا موفقیتی به دست نیاورده است.

 از و بوده غیراقتصادی و اقتصادی عوامل تمام عملکرد محصول اقتصادی رشد :اقتصادي رشد -

 جامعه رفاه سطح تغییر و شغلی هایفرصت ایجاد در اقتصادی ارزیابی برای اساسی هایشاخص

 رد توسعه سوم برنامه کارکرد تنها برنامه ها، میان از که نشان می دهد بررسی ها. می گردد محسوب

 افاهد از انحراف بیشترین دارای توسعه چهارم برنامه و بوده مؤثر شاخص این به مربوط اهداف تحقق

 طول رد پشتیبانی کم سابقه تمامی نهادها ملی و امکانات و نفتی درآمدهای البته برنامه می باشد.

 . نیست مقایسه قابل آن از های قبل برنامه با چهارم از دولت، برنامه

 «سرمایه گذاری» واژه تعداد مجموع در اگرچه پنجم، برنامه قانون از نظر صرف با :گذاريسرمايه -

 مهبرنا کشور، در سرمایه گذاری رشد نظر از دارد، را تعداد بیشترین چهارم برنامه توسعه، های برنامه در

 طی اریسرمایه گذ نرخ پایین ترین دارای نیز توسعه چهارم برنامه و دانست برنامه موفق ترین باید را سوم

 . است اول تا چهارم بوده برنامه اجرای سالهبیست  دوره

 است ودهب برنامه در چهار برنامه ناموفق ترین توسعه، دوم برنامه تورم، کنترل  در :کنترل تورم -

 دوم تورم در قانون برنامه( کنترل) واژه تعداد. رسید درصد 25 حدود به نرخ تورم آن که متوسط

 هب نیز توسعه چهارم برنامه توسعه کمترین تعداد را داراست که با عملکرد همخوانی دارد. همچنین

 عملکرد ،(درصد 5 تا 3) اندازچشم سند اهداف در اختالل و تورم رقمیتک نرخ تحقق عدم دلیل

 است. داشته ناموفقی

وانی را به فرا بیشترین توسعه چهارم برنامه قانون بیکاری در( کنترل) واژه تعداد :بیکاري کنترل -

                                                                                                                   
 برنامه اجرای از مستدلی و مستقل گزارش هیچ دولت: اسالمی شورای مجلس بودجه و برنامه کمیسیون . عضو1

 برنامه اجرای مورد در تفحصی و تحقیق به دست مجلس بودجه و برنامه کمیسیون بنابراین. نکرد ارائه توسعه چهارم

 ملزم توسعه چهارم برنامه قانون 157 ماده اجرای در دولت .است کرده تهیه موضوع این از نیز گزارشی و زده چهارم

. ندک ارائه مجلس به بعد سال آذرماه پایان تا حداکثر را توسعه چهارم برنامه اجرای نظارتی گزارش سال هر که بوده

 النک عمده متغیرهای عملکرد بررسی چهارم، برنامه قانونی مواد عملکرد بررسی چون مواردی شامل باید گزارش این

 و کردعمل نتایج ارزیابی همچنین و بیکاری و اشتغال تورم، و پولی بخش گذاری،سرمایه و تولید جمله از بخشی و

 ودخ عملکرد از گزارش پنج مجموع در و گزارش یک هرسال باید دولت که شودمی...  و برنامه با مغایرت علل تبیین

 با تفحص و تحقیق برای بودجه و برنامه کمیسیون دلیل همین به. نشد انجام کار این اما کردمی ارائه مجلس به

 دیوان ایران، آمار مرکز مرکزی، بانک راهبردی، نظارت و ریزیبرنامه معاونت هایگزارش و آمارها از استفاده و استناد

 .تاس کرده توسعه چهارم برنامه در دولت عملکرد از گزارشی تهیه به اقدام کشور، کل بازرسی سازمان و محاسبات

 این و نبوده پایبند برنامه اهداف از درصد 67 به و کرده اجرا را توسعه چهارم برنامه درصد 33 تنها دولت مجموع در

شورای اسالمی،  گزارش تحقیق و تفحص مجلساست )ر. ک:  مشهود کامل طور به مختلف هایزمینه در موضوع

1390.)   
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  1خود اختصاص داده ولی بیشترین شکاف بین پیش و عملکرد در اجرای این برنامه رخ داده است.

 طول در آن متوسط رسد¬می نظر به که است جینی ضریب شاخص نهایت در: جینی ضریب -

 وسعهت سوم یبرنامه نیز برنامه اهداف تحقق یزمینه در و بوده رقم پایین ترین توسعه اول یبرنامه

 می گیرد. پیشی برنامه ها سایر از

 

 توسعه مختلف هايبرنامه در کالن هايشاخص برخي عملکرد مقايسه .9 جدول
برنامه ها و                                

 عملکرد

 شاخص ها 

 چهارم برنامه سوم برنامه دوم برنامه اول برنامه

 عملکرد برنامه عملکرد برنامه عملکرد برنامه عملکرد برنامه

 82/5 8 1/6 6 26/3 1/5 52/7 16/8 رشد تولید ناخالص داخلی )درصد( 

 9/6 2/12 7/10 18/7 4/8 2/6 2/9 6/11 گذاری )درصد(رشد سرمایه 

 52/16 9/9 12/14 92/15 62/25 4/12 88/18 38/14 میانگین نرخ تورم )درصد( 

 12/11 4/8 3/12 65/12 1/13 6/12 5/11 4/13 میانگین نرخ بیکاری )درصد( 

 401/0 38/0 406/0 43/0 399/0 - 398/0 - میانگین ضریب جینی 

 ایران اسالمی جمهوری مرکزی بانک: مأخذ

 

 سخن پاياني

، در دسترس نمی باشد بخش ها کامل از آنجا که برنامه پنجم توسعه در حال اجرا است و آمارهای

د، اما به صورت کلی می توان گفت که فاصله نمو را ارزیابینمی توان چگونگی اجرای برنامه پنجم 

 که در زمان تصویب - است که تحریم ها قابل توجه ،عملکردآنچه که در برنامه پیش بینی شده با 

قابل توجهی داشته است که هزینه بسیار  تأثیراز اهداف برنامه  بخشیحقق عدم تبر  -انکار می شد

 هنگفتی را بر کشور و مردم تحمیل کرد.
 ابزارهای و عقود و ربا بدون بانکی عملیات های واژه تعداد مجموع در پنجم، برنامه از نظر صرف اب

 تعداد همین اگرچه دارد؛ را تعداد بیشترین چهارم برنامه توسعه، های برنامه در اسالمی -شرعی معامالت

 همین اگرچه دارد؛ را تعداد بیشترین دوم برنامه استقالل، و عزت های واژه تعداد مجموع در. است اندک هم

 رد برابری و عدالت سازی، توانمند محرومیت، فقر، های واژه تعداد مجموع در. کم شمار می باشد نیز تعداد

 دارد. را فراوانی بیشترین چهارم برنامه ها، برنامه

دهد در بخش رشد های چهارگانه نشان میها در برنامهنگاهی کلی به کارنامه عملکردی دولت

                                                                                                                   
 برنامه بینیپیش برابر 5حدود  خدمات بخش در و داشته کاهش کشاورزی بخش اشتغال همچنین برنامه این . در1

 .دارد دوره این در گریواسطه مشاغل رشد از نشان که است بوده
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حالی  این در اول موفق ترین برنامه بوده است و ناموفق ترین آنها، برنامه چهارم است. هاقتصادی، برنام

 ،است که با توجه به اینکه رشد اقتصادی ایران همواره وابسته به رشد درآمدهای نفتی بوده است

 باالترین میزان متوسط درآمدهای نفتی در زمان برنامه چهارم واقع شده است.

ه گردید هم در تحلیل محتوای برنامه ها و هم پیش بینی )اهداف(، به همان گونه که مالحظ

ه بیکاری، توجه قابل قبولی ب( کنترل)گذاری، اشتغال و  شاخص های اصلی مانند رشد تولید، سرمایه

عمل آمده بود و بویژه که این موارد در برنامه چهارم بارز بود، که برنامه چهارم در عملکرد، در شاخص 

موفقیت نداشت و همان طور که مالحظه گردید، بر اساس گزارش کمیسیون تحقیق و  های محوری

 درصد قانون برنامه اجرا نگردید.  67تفحص مجلس شورای اسالمی، حدود 

 شکاف بین برنامه ها و عملکردها، دالیل گوناگونی دارد که در حد ارتباط با مقاله به آن پرداخته می شود:

 نظر اجماع و کشور توسعه برای نظری چارچوب انتخاب و یعلم معین فکری مشی نبود -

 اداقتص مدرسان و متخصصان محققان، در نقص این که گیران روی آن تصمیم و سیاسی نخبگان

 دارد؛ وجود هم اسالمی

بلند نبودن صدای پژوهشگران و استادان اقتصاد اسالمی در جهت استیفای سهم اقتصاد  -

 در تحقق اهداف عدالت خواهانه برنامه ها؛اسالمی در برنامه ها و بویژه 

عدم اعتقاد و عدم اهتمام جدی برخی سیاستگذاران به آموزه های اقتصادی اسالم، شاید به  -

 دلیل مواردی از تجربه های ناموفق؛

فقدان انتخابات حزبی مجلس و دولت که یک حداقلی از انسجام و دیسیپلین فکری و اجرایی  -

 1مام امور شاهد باشیم.را پس از به دست گرفتن ز

نبود احزاب و کار نکردن روی برنامه ها و ارائه آنها به عنوان محور تبلیغات انتخاباتی  -

درکشورمان، شرایطی را به وجود آورده است که دولت ها برنامه ای را تدوین و تصویب می کنند که 

بعدی تعهدات غیرقابل دسترس لزوماً، خود اجرای آن را برعهده ندارند و چه بسا که برای دولت های 

یا  به هر دلیلی، سیاسی و -ترسیم نمایند و از سوی دیگر، دولت های بعدی که رویکرد دولت قبلی را

از اجرای  -قانونی و یا اگر جسارت شان زیاد باشد، غیرقانونی -نپسندند، به انحاء مختلف -دالیل دیگر

 2آن حتی االمکان سر باز می زنند.

                                                                                                                   
با یکدیگر به امور علمی و تحقیقاتی در مؤسساتی مشغول بوده اند و با  . البته در برخی مقاطع، جمعی که قبال1ً

 رسیدن به قدرت، تشتت آرای کمتری داشته اند.یکدیگر همکاری داشته اند، پس از 

 درصد از مفاد برنامه چهارم نمونه بارز آن است. 67. اجرا نشدن 2
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 2همه چیز دان دخالتگر در کشور؛1زرگ قدرتمنددولت ثروتمند ب -

 ضعف در نظارت، اداری -تمرکزگرایی سیاسیو مالی،  وجود فسادادرای ،سازمان دولتی ضعیف -

 ، که هر برنامه ای را می تواند زمینگیر کند..و کنترل
 

 پیشنهادات

بر  ها و نظارتمستقل در تدوین برنامه  غیردولتی دخالت دادن دانشگاهیان، حوزویان و نخبگان -

 اجرای آنها؛

اسالمی می توانند با انسجام خود بر پیگیری موارد  اقتصاد مدرسان و کارشناسان، متخصصان  -

مورد توافق عموم مردم و نخبگان مسلمان )مانند کنترل تورم، بیکاری، بی عدالتی، نابرابری و تبعیض( 

 پای بفشرند.

ساله احزاب در  5یا  4قرارگرفتن برنامه های جهت گیری به سمت حزبی شدن انتخابات و محور  -

 بلندمدت؛  رقابت های انتخاباتی در

انطباق طول سالیان برنامه ها با مدت تصدی دولت ها که ارزیابی ها، دو منظوره می شود که، هم  -

کامیابی و ناکامی برنامه ها و هم، دولت ها را نشان می دهد که بر آن اساس، در دوره های بعدی، رأی 

 هندگان با اطالعات بیشتری نسبت به کارآمدی گروه ها و احزاب، تصمیم خواهند گرفت. د

دن جایگزین ش برنامه ها از سوی دولت ها و پیگیری و برنامه ریزی اصول به کامل التزام و اعتقاد -

 روش های عملیاتی، تعریف شده و کمی.

سالیان پیش منحل و ادغام شده تقویت بیش از پیش سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور که  -

و  3بود و به مشارکت طلبیدن نخبگان علمی غیردولتی و استفاده از حداکثر ظرفیت تخصصی کشور؛

 و پایش مستمرمورد وفاق علمی و سیاسی در سازمان و  و قدرتمند پویا، فکری نهاد یک تأسیس

 .اندازتحقق سند چشمها در جهت اجرای برنامه جدی

ششم توسعه در مراحل پایانی است، و توجه حداقلی و حتی االمکانی به موارد فوق تدوین برنامه  -

 در نهایی شدن آن، پیشنهاد آخر و یک آرزو است.  

                                                                                                                   
رقمی داشته باشد و کسی  2تورم و بیکاری  -جز معدودی از سالها -دهه گذشته 4. که قدرت این را دارد که در 1

 )پس از پیروزی انقالب( اسالمی بداند.را یارای مقابله با آن نباشد و بانکداری در کشور را هم 

 1390البته با استثنائاتی در ایران بوده است که از دهه  -پس از افزایش قیمت نفت -سال گذشته 40. این وصف دولت در 2

 به دلیل تحریم ها، وضعیت تاحدودی متفاوت شده است که این همه تالش برای برداشتن تحریم ها می شود.

 دانستند،پژوهشگران که قانون برنامه چهارم توسعه را تا زمان تدوین آن، برترین برنامه کارشناسانه می. به زعم برخی از 3

متخصص و کارشناس دولتی و غیر  400به دلیل آن بود که حسین عظیمی که از مسؤوالن اصلی تدوین برنامه بود، 

 ر گرفت.دولتی بویژه آکادمیک در گروه های مختلف را در تدوین برنامه به کا
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 منابع و مآخذ

 نیستان. انتشارات الیقی؛ غالمرضا البالغه؛ ترجمه نهج ( شرح1394الحدید ) ابی ابن

ترجمه عبّاس عرب ؛ از توازن زیست محیطیبه سوی رویکردی اسالمی ( 1380) رمضان اختر، محمد

 .، زمستان8 .سال دوم، شاسالمی،  اقتصاد فصلنامه ؛حسن دادگرو مازار 

 تهران: بانک مرکزی. ؛1338 -56های ملی ایران: ( حساب1360های اقتصادی )اداره حساب

نکی )برنامه اول وگو با محمد تقی با ها در اولین تجربه: گفت( بازدارنده1377بانکی، محمد تقی )

 ماه.دی، 50 .ش ؛غیرمصوب( ایران فردا

سازمان چاپ و  ؛گزیده متون حدیثی :«غررالحکم و دررالکلم»( 1389) محمد بن الواحد عبد تمیمی،

 .نشر دارالحدیث

 .1393 شهریور 25؛ اعتماد، آرزوی ایرانیان در برنامه ششم( 1385محمدصادق ) صفت، جنان

ها و ای در ایران: روشریزی منطقهپیدایش و روند تحولی برنامه( 1381جنت، محمد صادق )

  .واحد علوم و تحقیقات ،نامه کارشناسی ارشد رشته اقتصاد دانشگاه آزاد اسالمیپایان ؛دستاوردها

: 2191 شماره - اقتصاد دنیای اقتصادی؛ ریزیبرنامه در ایران تجربه( 1389) محمدصادق جنت،

1389/07/10. 

 سایت مدیریت صنایع های توسعه اقتصادی به پایان رسیده است؟آیا دوران برنامه محمدصادق؛جنت، 

 وری.و بهره

اقتصاد اسالمی و روش کشف آن از دیدگاه شهید ( 1382) یوسفی احمدعلی کاظم و سید حائری،

 ، بهار.9، ش. 3اسالمی، سال  اقتصاد ؛ فصلنامهصدر

فصلنامه مدیریت  ؛1350ای در ایران از آغاز تا دههمنطقه ریزی( برنامه1380حاج یوسفی، علی )

 .6 .شهری، ش

اه فصلنامه رف؛ ( بررسی سیر تکوین اندیشه برنامه ریزی و توسعه در ایران1382) حاج یوسفی، علی

 پاییز. ،9 .ش اجتماعی،

ارزیابی برنامه های اوّل و دوم توسعه از  (1380سبحانی ) حسن باغیان و قره دادگر، یداللّه؛ مرتضی

 .20 تا 7 .، بهار ، صص1 .سال اوّل، شاسالمی، اقتصاد فصلنامه ؛ای اقتصاد اسالمیهمنظر آرمان

  .انتشارات سازمان برنامه و بودجه ؛سابقه برنامه ریزی در ایران( 1377دفتر اقتصاد کالن )

 اندازچشم سند اساس بر اندازه چه تا ایران اقتصاد ز؛انداچشم مسیر در ( ایران1392رادنسب، بهزاد )

 http://borhan.ir برهان:  اقتصادی است؟ گروه نموده عمل

  .( گزارش اجرای برنامه هفت ساله دوم1343سازمان برنامه )

 ( قانون برنامه عمرانی سوم کشور. 1346سازمان برنامه )
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 69                                        1395 تابستان، پانزدهمترويجي اقتصاد و بانکداري اسالمي، شماره  –فصلنامه علمي 

 قانون برنامه چهارم عمرانی کشور.  (1347سازمان برنامه )

 ( برنامه پنجم عمرانی کشور.1351سازمان برنامه )

 .( برنامه پنجم عمرانی کشور )تجدید نظر(1353سازمان برنامه )

 . . ایرانا .اجتماعی و فرهنگی ج -( قانون برنامه اول توسعه اقتصادی1368سازمان برنامه و بودجه )

 . ایران. ا. ج اجتماعی و فرهنگی -( قانون برنامه دوم توسعه اقتصادی1374سازمان برنامه و بودجه )

 .ایران. ا. ج ( سند برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی1378سازمان برنامه و بودجه )

 .ا. ا. ج اجتماعی و فرهنگی -توسعه اقتصادی 4( قانون برنامه 1383ریزی )سازمان مدیریت و برنامه

برنامه  درباره( گزارش نهایی شرکت 1326مللی مهندسی مشاوران موریسن نودسن )الشرکت بین

 تهران.  ؛توسعه و عمران ایران

گو با علی صادقی تهرانی  و همزیستی تاریخی فرمان و برنامه: گفت (1377صادقی تهرانی، علی )

 ماه(. دی، 50 .)برنامه اول غیر مصوب(، ایران فردا، ش

؛ گذاری خارجی و استقالل و عزّت اسالمیسرمایه( 1380) نظرپور نقیحسن و محمد سبحانی،

 .18تا  7 .، پاییز، صص3 .سال اوّل، شاسالمی،  اقتصاد فصلنامه

 سسه آل البیت علیهم السالم،ؤتصحیح م ؛حجج اهلل على العباد هاإلرشاد فی معرف ق(1413) شیخ مفید

 .4، ص1کنگره شیخ مفید، ج قم:

 اقتصاد فصلنامه ؛محیط زیست از منظر دین و اقتصاد( 1382) فرد فراهانی سعیدو  حسین صادقی،

 .52تا  23 .، تابستان، صص10 .سال سوم، شاسالمی، 

  http://ruralspace.ir : 93اسفند  16 در ؛های توسعه کشورتحلیل برنامه  (1393صادقی، مظفر )

ازمان مدراک فرهنگی انقالب ( مجموعه رهنمودهای حضرت امام خمینی )ره(، س1370صحیفه نور )

 اسالمی، وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی.

وزارت جهاد سازندگی جهاد و ؛ علی اسپهبدی مهترج ( اقتصاد ما؛1360) سیدمحمدباقر صدر،

 .تحقیقات و آموزش

( موانع توسعه فرهنگ و تفکر اقتصاد اسالمی؛ مجموعه مقاالت چهارمین 1384صدر، سیدکاظم )

چالشهای اقتصادی ایران و راهکارهای اقتصاد »اقتصاد اسالمی با عنوان همایش دوساالنه 

 ؛ پژوهشکده اقتصاد دانشگاه تربیت مدرس.«اسالمی

 ( مبانی برنامه ریزی توسعه منطقه ای، انتشارات سازمان برنامه و بودجه.1377) صرافی، مظفر

حسن تواناییان فرد(؛ تهران: ( فلسفه اقتصاد اسالم )گردآوری 1361طباطبایی، سید محمد حسین )

 انتشارات عطایی.

 http://old.ido.ir:  اسالم دین منظر از اقتصادی توسعه (1391) علی فخیمی،
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 هاي مرتبط با اقتصاد اسالمي / سیدمحمدحسن مصطفويهاي توسعه با معیار برخي شاخصمرور برنامه       70

 اقتصاد فصلنامه ؛ترجمه یوسف محمّدی؛ مبانی نظری توزیع عادالنه( 1381) شوقی محمد الفنجری،

 .160تا  137، صص 1381، پاییز 7 .سال دوم، ش اسالمی،

(، هفته نامه برنامه، سال 1359 – 1384( تاریخچه برنامه ریزی در ایران)1387) کردبچه، محمد

 4٫-9، شنبه، صص 278هفتم، شماره 

 دارالکتب االسالمیة، ، چاپ سوم. تهران: الکافی؛ (ق 1388محمد بن یعقوب ) رازی، کلینی

 مردادماه 27است:  نشده محقق چهارم برنامه اهداف از درصد 67: مجلس تفحص و تحقیق گزارش

90 http://www.entekhab.ir/fa/news/35384 

 http://icnc.ir: سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران( بحاراالنوار؛ 1390مجلسی، محمدباقر )

 علمی موسسه ؛1ج  حدیث: و قرآن پایه بر اقتصادی ( توسعه1382شهری، محمد ) ری محمدی

 .113 دارالحدیث، ص فرهنگی

 ؛ فصلنامهنگاهی به برنامه های اقتصادی حضرت علی علیه السالم( 1381) زاده، مجدالدّین مدرّس

  .44تا  31 .صص، 5 .سال دوم، ش اسالمی، اقتصاد

  ایران، آمار مرکز

( نظام تهیه و تدوین برنامه ششم 1393) معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری

 معاونت برنامه ریزی. (،1395-99) توسعه جمهوری اسالمی ایران

اسالمی،  اقتصاد ؛ فصلنامهعدالت، محور آموزه های اقتصادی اسالم (1380) عبّاس سیّد موسویان،

 .59تا  35 .ان، صص، زمست4 .سال اوّل، ش

ال ساسالمی،  اقتصاد ؛ فصلنامهجایگاه دولت در اقتصاد از دیدگاه اسالم( 1382) عبّاس موسویان، سیّد

 .، تابستان10 .سوم، ش

 فصلنامه ؛جایگاه بانک در نظام اقتصادی اسالم و الگوی مناسب آن( 1380) حسین سید میرمعزی،

 .2 .سال اوّل، شاسالمی،  اقتصاد

؛ آیا اقتصاد ایران، اسالمی است؟  (1381سبحانی ) حسن مصباحی مقدم و غالمرضا حسین؛نمازی، 

  .27تا  9 .صص ،هار، ب5، ش. 2اسالمی، سال  اقتصاد فصلنامه

شاهرودی؛  اهللآیت اقتصادی نظرات به مربوط اخبار (1394شاهرودی، سید محمود ) هاشمی

 .1394تاریخ مراجعه شهریور  ؛http://www.isna.ir ایسنا: خبرگزاری

 سالاسالمی،  اقتصاد ؛ فصلنامهتحلیل تاریخی تورم و کاهش ارزش پول( 1380) احمدعلی یوسفی،

 .، تابستان2 .اوّل، ش
http://www.magiran.com/npview.asp?ID=1325095 
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