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و التستوی الحسنه و ال السیئه ادفع بالتی هی احسن
نیکــی و بــدی یکســان نیســت. پــس بــه شــیوه ای کــه نیکوتــر 

اســت بــدی را دور کــن.
قرآن کریم، سوره فصلت، آیه 34

عاملوا الناس بما تحبون ان یعاملوکم به.
با مردم چنان رفتار کنید که دوست دارید با شما رفتار کنند. 

)مستند الشیعه، نراقی، ج ۱9، ص 2(

 کژراهه اول- 
میراث داری سلطه در برنامه ریزی

بــر اســاس اســناد و مــدارک موجــود در ســازمان برنامــه 
و بودجــه کشــور از ســال 1316 موضــوع برنامــه و 
ــول  ــت. در ط ــده اس ــاز ش ــران آغ ــزی در ای ــه ری برنام
ــور از  ــزی در کش ــه ری ــخ برنام ــته، تاری ــال گذش 83 س
ــه مــورد  ــه نحــو شایســته و عالمان نظــر روش شناســی ب
ــی  ــت. بررس ــه اس ــرار نگرفت ــق ق ــل دقی ــث و تحلی بح
ســوابق برنامــه هــای توســعه و عمــران قبــل از انقــالب 
اســالمی مویــد ایــن واقعیــت اســت کــه دولــت ایــاالت 
متحــده آمریــکا از طریــق ســفارتخانه خــود و بــا کمــک 
ــم  ــود در رژی ــته خ ــادی وابس ــی و ای ــاران خارج مستش
شاهنشــاهی، همــه برنامــه ریــزی کالن در ایــران را 
ــت.  ــرده اس ــت ک ــذاری و مدیری ــه گ ــال پای ــورت فع بص
ــد  ــا عق ــر ب ــاوره ای زی ــی و مش ــای تخصص ــرکت ه ش
ــا دولــت ایــران در امــر برنامــه ریــزی  قــرارداد رســمی ب
کالن و در قالــب برنامــه هــای توســعه و عمــران اول تــا 

ــتند: ــت داش ــم فعالی شش
- شرکت آمریکایی موریسون نودسون آمریکایی

- شرکت آمریکایی مشاوره ماوراء دریاها 
- شرکت آمریکایی گروه مشاوران هاروارد 

- انستیتوی آمریکایی امور دولتی
شــواهد متعــدد علمــی اعــم کتــاب هــا، مقــاالت و 
گــزارش هــای رســمی دســتگاه هــای مســوول بــر 
ــران در دوران  ــزی کالن ای ــه ری ــام برنام ــتگی نظ وابس
ــلطه  ــام س ــه نظ ــالمی ب ــالب اس ــروزی انق ــل از پی قب

ــد. ــد دارن تاکی
 

 کژراهه دوم- غفلت در برنامه ریزی 
ــرای  ــالمی، ب ــالب اس ــکوهمند انق ــروزی ش ــس از پی پ
ــر  ــی در ام ــای فراوان ــالش ه ــع مشــکالت کشــور، ت رف
ــت.  ــده اس ــام ش ــه انج ــه گان ــوای س ــزی ق ــه ری برنام
ــی توانســت  ــات انجــام شــده م ــا و اقدام ــه ه ــر برنام اگ
ــی بایســت  ــروز م ــد ام ــرف کن ــور را برط معضــالت کش
ــی  ــی در زندگ ــکالت فعل ــک مش ــچ ی ــاهد هی ــور ش کش
ــارد  ــزار میلی ــش از ه ــروش بی ــا ف ــی ب ــد؛ ول ــردم نباش م
دالر نفــت خــام و هزینــه کــردن آن در کشــور و مصــرف 
ــاری  ــی، انســانی و فکــری، گرفت ــع طبیع ــی از مناب انبوه
ــفانه  ــت! متاس ــته اس ــداوم داش ــالمی ت ــران اس ــای ای ه
بایــد اعتــراف کــرد کــه برنامــه هــا، قوانیــن و مصوبــات 
و اقدامــات اجرایــی، از کارایــی و کارآمــدی الزم و کافــی 
ــد همــه دوره هــای  ــدون تردی ــوده اســت. ب برخــوردار نب
ــکار و  ــای هم ــروه ه ــه، گ ــه گان ــوای س ــی در ق مدیریت
جنــاح هــای سیاســی پشــتیبان آنهــا، تمــام همــت و اراده 
خــود را بــکار گرفتــه انــد تــا بــا قانــون گــذاری و اجــرای 
ــد.  ــاء دهن ــود را ارتق ــات خ ــه خدم ــت ارائ ــن، کیفی قوانی
نیــت و خواســته همــه آنهــا خدمــت بــه مــردم ایــران بوده 
ــه  ــون ب ــدکاران اداره کشــور تاکن ــه دســت ان اســت. هم
وظایــف قانونــی و برنامــه هــای مصــوب خــود بــه نحــو 

ــد. شایســته عمــل کــرده ان
 بــر ایــن اســاس بقــاء و تشــدید مشــکالت ریــز و درشــت 
در حــوزه اداره کشــور را چگونــه مــی تــوان توجیــه کــرد؟ 
ــر و اراده  ــت خی ــا نی ــه آی ــت ک ــن اس ــم ای ــوال مه س
ــور  ــت کالن کش ــدکاران مدیری ــت ان ــه دس ــت هم خدم
بــرای حــل گرفتــاری هــا کافــی بــوده اســت؟ آیــا صرفــا 
ــه کار،  ــدی ب ــی گــری، تعهــد، تخصــص و عالقمن انقالب
تاکنــون بــرای حــل مشــکالت کشــور جــواب داده اســت؟ 
افزایــش روز بــه روز معضــالت و مشــکالت زندگــی مردم 
نشــانه چیســت؟ چــرا اینگونــه برنامــه ریــزی خالصانــه و 
ــته  ــات گذش ــت؟ مطالع ــو نیس ــه جوابگ ــرای مخلصان اج
نگــر نشــانگر ایــن حقیقــت تلــخ اســت کــه روش برنامــه 
ــراث وابســته گذشــته  ــزی کالن کشــور، ریشــه در می ری
ــده از  ــر ش ــار منتش ــی آث ــلطه دارد. بررس ــام س ــه نظ ب
ســوی ســازمان برنامــه و بودجــه، وزارت برنامــه و بودجــه 
و ســازمان مدیریــت و برنامــه ریــزی کشــور و یــا هــر نــام 
دیگــری کــه در امــر برنامــه ریــزی کالن کشــور نقــش 
داشــته انــد ظاهــرا همــان مســیر گذشــته قبــل از انقــالب 

اســالمی را ادامــه داده انــد و نتوانســته 
انــد مدلــی از برنامــه ریــزی متناســب 
ــالمی و  ــای اس ــا و ارزش ه ــان ه ــا آرم ب
ــد.  ــرا کنن ــه و اج ــی، ارائ ــی را طراح انقالب
ــر  ــزی تحــت تاثی ــه ری ــی روش برنام گوی
پیــش فــرض هــای دینــی و انقالبــی 
ــا روش برنامــه  ــوان ب ــدارد. نمــی ت قــرار ن
ریــزی مبتنــی بر ســرمایه داری اومانیســتی، 
عدالــت اجتماعــی بــر پایــه معــارف اســالم، 
قــرآن و اهلبیــت علیهــم الســالم و قانــون 
را  ایــران  اســالمی  جمهــوری  اساســی 
ــرد.  ــاده ک ــران پی ــالمی ای ــه اس در جامع
مســووالن برنامــه ریــزی کالن کشــور، 
ــه  ــه و نهادهــای نظارتــی ب قــوای ســه گان
ایــن امــر حیاتــی کــه هــر شــیوه برنامــه ریــزی بــه پیــاده 
ــان  ــا و جه ــرض ه ــش ف ــه و پی ــازی اصــول موضوع س
بینــی خــود در جامعــه مــی پــردازد، بــی توجهــی کردنــد 
ــا امــر مهــم روش برنامــه ریــزی را بدیهــی انگاشــتند.  ی
ــوری  ــردم و جمه ــت م ــه سرنوش ــم ک ــم و بگذری بگذاری
ــن  ــی در ای ــرای مقصریاب ــی را ب ــران، مجال ــالمی ای اس

ــی نگذاشــته اســت. ــه باق زمین

 کژراهه سوم- ناکارآمدی برنامه ها
ــا و  ــه ه ــواع و اقســام برنام ــته، ان ــرن گذش ــم ق طــی نی
ــت  ــداز بیس ــم ان ــع، چش ــع و غیرجام ــای جام ــرح ه ط
ــتراتژیک و  ــی، اس ــای کالن موضوع ــت ه ــاله، سیاس س
ــرح  ــی، ط ــی موضوع ــناد مل ــواع اس ــتراتژیک، ان غیراس
ــه  ــی، برنام ــی و غیرعملیات ــاله، عملیات ــج س ــعه پن توس
ــوب و  ــررات مص ــط و مق ــن، ضواب ــاالنه، قوانی ــای س ه
ــان و  ــاه، می ــای کوت ــذاری ه ــدف گ ــا ه ــوب ب غیرمص
ــا صــرف هزینــه هــای بســیار، ارائــه و اجــرا  بلندمــدت ب

ــات  ــه اقدام ــر از هم ــن تقدی ــت. ضم ــده اس ش
ــت  ــد گف ــه، بای ــورت گرفت ــه ص ــوزانه ای ک دلس
ــه و اجــرا شــده  کــه چنــد ده برنامــه و طــرح ارائ
بــر مشــکالت اساســی کشــور غلبــه نکــرده 
ــال  ــد س ــی یکص ــا ط ــور م ــرا در کش ــت. چ اس
گذشــته، تقریبــا هیــچ برنامــه مــدون اداره کشــور 
بــه اهــداف تعییــن شــده از پیــش نرســیده اســت؟ 
چــرا تقریبــا همــه پیــش بینــی هــای برنامــه ای 
ــه  ــل مواج ــر و تعجی ــا تاخی ــواره ب ــور هم در کش
مــی شــود؟ چگونــه اســت کــه کشــور هیــچ گاه 
ــد،  ــه آن برس ــت ب ــوده اس ــا ب ــه بن ــی ک ــه جای ب
نمــی رســد؟ چــرا نرســیدن بــه اهــداف در برنامــه 
ــردم  ــرای م ــور ب ــی کش ــات قانون ــا و مصوب ه
عــادت شــده اســت؟ چــرا پــروژه هــا در اواســط 

کار و بطــور ناگهانــی کنتــرل ناپذیــر مــی شــوند و نهایتــا 
بــدون آنکــه دلیــل آن دانســته شــود بــه جــای ناخواســته 
ختــم مــی شــود؟ چــرا همــواره در بــرآورد اولیــه هزینــه 
ــتباه  ــزرگ، اش ــای ب ــروژه ه ــام پ ــی انج ــی و اجتماع مال
مــی شــود و پــروژه هــا بــا چنــد برابــر بــرآورد اولیــه و بــا 
قیــد چندیــن متمــم بــه پایــان مــی رســد؟ چــرا بســیاری 
ــالح  ــالمی اص ــورای اس ــس ش ــوب مجل ــن مص از قوانی
ــم  ــیار مه ــای بس ــان ه ــه آرم ــته اســت؟ ب ــن گذش قوانی
ــگاه  ــاد، جای ــدت اعتق ــت ش ــه عل ــم. ب ــی معتقدی و واالی
آرمــان هــا را تــا حــد اهــداف کیفــی و کمــی و در برخــی 

ــم. ــته ای ــی فروکاس ــای اجرای ــوارد سیاســت ه م
 آرمــان هــا، انگیــزه بخــش، امیدآفریــن و نشــانگر جهــت 
گیــری هــای کالن کشــورند. متاســفانه بایــد اعتــراف کرد 
کــه در تلــه آرمــان هــای خــود گیــر افتــاده ایــم! در برنامه 
ریــزی هــای کشــور آرمــان هــا بــه درســتی تبدیــل بــه 
چشــم اندازهــا، اهــداف بلنــد و میــان مــدت نمــی شــوند. 
ــی  ــار نوع ــور دچ ــوب کش ــای مص ــزی ه ــه ری در برنام
ــه  ــه برنام ــت؟ کتابچ ــی اس ــاده لوح ــگاری و س ــاده ان س
ــت  ــط زین ــور، فق ــعه کش ــی توس ــوب و قانون ــای مص ه
ــای  ــوهای میزه ــا کش ــه ی ــای کتابخان ــه ه ــش قفس بخ
ــام  ــه در مق ــزی ن ــه ری ــه و برنام ــد و از برنام ــران ان مدی
ــی  ــزاری م ــتفاده اب ــروری اس ــع ض ــه در مواق ــل بلک عم
ــه عنــوان زینــت المجالــس و جــوری  شــود! از قوانیــن ب
جنــس داشــبورد مدیریــت کالن کشــور و نــه بــه عنــوان 
چــراغ راه اســتفاده مــی شــود! میــراث بــه جــای مانــده از 
ــی  ــول نهای ــج و محص ــت رن ــه دس ــور ک ــور کش اداره ام
ــان  ــک ســو آرم ــی کشــور، از ی ــدی هــای مدیریت توانمن
هــا، چشــم انــداز، سیاســت هــای کالن و اهــداف فــراوان 
ــا و  ــه ه ــوه برنام ــر، انب ــوی دیگ ــده و از س ــق نش محق
اقدامــات مصــوب ناتــوان بــرای تحقــق اهــداف از پیــش 
ــور و روش  ــی کش ــای قانون ــه ه ــده در برنام ــن ش تعیی
ــت  ــد دانس ــت! بای ــی اس ــی و االگلنگ ــای دوربرگردان ه
ــدس در  ــه مق ــزاره هــای پای ــا و گ ــان ه ــه تکــرار آرم ک
ــی،  ــای تبلیغات ــازی ه ــا و فضاس ــخنرانی ه ــعارها، س ش
دلیــل بــر تحقــق آنهــا نیســت کمــا اینکــه تاکنــون نبــوده 

ــار  ــور در چه ــزی و اداره کش ــه ری ــت برنام ــت! حکای اس
دهــه گذشــته، ماننــد کســی اســت کــه در شــب تاریــک 
بــدون مهتــاب، در اتــاق تاریــک بــدون چــراغ، بــا دقــت 
و دلســوزی کامــل و بــا شــعارهای متعهدانــه و مســووالنه 
ــه  ــا صــرف هزین ــی و ب ــزی قبل ــه ری ــر اســاس برنام و ب
هــای فــراوان بــه دنبــال گربــه ســیاه رنگــی مــی گــردد 
کــه اصــال در آنجــا نیســت؟ نمــی تــوان بــرای پرســش 
نادرســت، پاســخی درســت یافــت یــا بافــت یــا تراشــید. 
ــد  ــد نخواه ــه مقص ــز ب ــط، هرگ ــانی غل »راه« دارای نش
ــود. کار از  ــی ش ــم ط ــار ه ــد ب ــر ص ــی اگ ــید حت رس
شســتن چشــم و دوبــاره نــگاه کــردن گذشــته! بایــد ســر 
ــل  ــد غس ــت. بای ــم شس ــا را ه ــت و پ ــورت و دس و ص
ــی  ــس طوالن ــده و ب ــرد. »راه« پیچی ــزی ک ــه ری برنام
اســت کــه از ســوی ســاده اندیشــان و ســطحی نگــران، 
ــزاره  ــت! گ ــایی نیس ــل شناس ــق آن قاب ــف و دقای ظرای
هــای تکــراری و ناکارآمــد گذشــته توانایــی تحلیــل 
نشــانه هــای »راه« حقیقــی پیشــرفت ایــران اســالمی و 
ــد کــه  حــل مشــکالت زندگــی مــردم را نداشــته و ندارن
اگــر مــی داشــتند هــم اکنــون مــردم نبایــد شــاهد هیــچ 

ــد!  مشــکلی در کشــور بودن

 کژراهه چهارم- برنامه   ریزی ایستا 
تمامــی برنامــه ریــزی هــای انجــام شــده در یکصد ســال 
ــی و الپالســی  ــر تفکــر ســنتی، نیوتن ــی ب گذشــته، مبتن
اســت کــه اساســا اداره امــور را بــر سیســتم ایســتا 
ــات  ــه جزئی ــد و هم ــی کن ــذاری م ــه گ ــی پای و مکانیک
پدیــده را قابــل انــدازه گیــری و قابــل پیــش بینــی دقیــق 
مــی دانــد. اصــل قطعیــت الپــالس بیــان مــي کنــد کــه 
بــه شــرط در دســت داشــتن قوانیــن حاکــم بــر رفتــار یک 
ــار  ــه، رفت ــا اطــالع از شــرایط اولی ــوان ب ــي ت سیســتم م
سیســتم را بعــد از یــک زمــان معلــوم پیــش بینــي کــرد. 

بــا معیــن بــودن قوانیــن یــک سیســتم و داشــتن شــرایط 
اولیــه، رفتــار سیســتم در زمانــي معیــن قابــل پیــش بینــي 
ــر،  ــزی جزءنگ ــه ری ــا در برنام ــگاره ه ــه ان ــت. هم اس
خطــی یــا نیوتنــی بــر اســاس روابــط علیــت خطــي بیــن 
گذشــته و آینــده شــکل مــي گیــرد. چشــم انــداز بیســت 
ســاله، سیاســت هــای کلــی، برنامــه هــای توســعه پنــج 
ــه  ــای برنام ــه ه ــور از نمون ــاالنه کش ــعه و س ــاله توس س
ریــزی ســنتی اســت کــه بــرای جامعــه انســانی در برابــر 
ــه  ــند برنام ــده در س ــته ش ــی نگاش ــای خط ــزاره ه گ
هویــت مســتقلی قایــل نیســت و لزومــا عیــن واژگان موجود 
در برنامــه هــای و اســناد فرادســت بطــور قطعــی اجــرا مــی 
شــود و بایــد بشــود! در حالــی کــه بــر اســاس منابــع علمــی 
معتبــر و گــزارش هــای دســتگاه هــای مســوول در برنامــه 
ریــزی کشــور، تجربــه چهــل ســاله گذشــته بیانگــر حقیقت 
ــق  ــا در تحق ــه ه ــه برنام ــا هم ــه تقریب ــت ک ــری اس دیگ
اهــداف از پیــش تعییــن شــده خــود نــاکام بــوده انــد. برخــی 
علــل شکســت برنامــه ریــزی بــر اســاس سیســتم ایســتا و 

جزءنگــر شــامل مــوارد زیــر اســت:
الف( پیچیدگی محیط

ب( خصوصیــات ســازمان هــای فعــال، پویــا، زنــده، انســانی 
و اجتماعــی

پ( عــدم شــناخت پیچیدگــی هــا بــا تقلیــل کیفیــت هــا و 
مفهــوم هــا بــه کلیــات و مصــداق هــا

ــل  ــای تقلی ــتفاده از روش ه ــا اس ــران ب ــش بح ت( افزای
ــه گرایان

ــوالت  ــح تح ــای صحی ــی ه ــش بین ــکان پی ــدم ام ث( ع
ــادی( ــی و اقتص ــای اجتماع ــش ه ــژه در بخ )بوی

ج( عــدم توجــه بــه چگونگــی تامیــن مالــی و بازتــاب هــای 
اقتصــادی طــرح

چ( عــدم عنایــت بــه نقــش مــردم و خواســت هــای آنــان در 
ــری طرح شــکل گی

ح( بــی توجهــی بــه عوامــل موثــر در عــدم تحقــق طــرح 
هــا و برنامــه هــا

ــرات ایجــاد شــده در  ــه تحــوالت و تغیی ــه ب ــدم توج خ( ع
ــه  ــرای برنام ــول اج ط

کژراهه: آسیب شناسی برنامه ریزی در ایران کژراهــههــاشــاملخالءهــا،کمبودهــا،ضعــفهــا،آســیبهــا،تهدیدها،قــوتهای
اســتفادهنشــده،فرصــتهــایرهــاشــده،ضــرورتهــاواولویــتهــایبــرآورده
نشــدهدرعرصــههــایبرنامــهریــزیبلنــد،میــانوکوتــاهمــدتبرنامــهریــزیدر
کشــورهســتند..کژراهههــاعلــلاساســیعــدمموفقیــتدربرنامــهریــزیکالن
وخــردکشــورندکــهدرگــذرزمــانوپــسازانباشــتگیبــهبیراهههــامنتهــیمــی
شــوندکــهحاصــلآنبــروزوگســترشمشــکالتدرزندگــیمــردمایــراناســت.
)مســتندات،پیوســتهــایعلمــیومنابــعاقتباســیپیرامــونکژراهــههــاشــامل
کتــابهــا،مقــاالتمنتشــرشــدهدرنشــریاتمعتبــر،پایــاننامههایدانشــگاهی
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دانــش»راهچهــارم«موجــوداســت(

راهنو
راه

دور یا نزدیک راهش می توانی خواند
هرچه را آغاز و پایانی است

حتی هرچه را آغاز و پایان نیست
زندگی راهی است

از به دنیا آمدن تامرگ
شاید مرگ

هم راهی است

راهها را کوه ها و دره هایی هست
اما هیچ نزهتگاه دشتی نیست

هیچ رهرو را مجال سیر و گشتی نیست
هیچ راه بازگشتی نیست

بی کران تا بی کران امواج خاموش زمان 
جاری است

زیر پای رهروان خوناب جان جاری است
آه

ای که تن فرسودی و هرگز نیاسودی

هیچ
آیا یک قدم دیگر توانی راند؟

هیچ آیا یک نفس دیگر توانی ماند ؟
نیمه راهی طی شد اما نیمه جانی هست

باز باید رفت تا در تن توانی هست
باز باید رفت

راه باریک و افق تاریک
دور یا نزدیک

فریدون مشیری

ــت از  ــد حمای ــه در رون ــدان ب ــات دیگــران از می ــا تبلیغ ــد ب ــد و نبای ــدول کنن ــد از آن ع ــز نبای ــون هرگ ــه روحانی ــزی ک آن چی
محرومیــن و پابرهنــه هاســت، چــرا کــه هــر کســی از آن عــدول کنــد از عدالــت اجتماعــی اســالم عــدول کــرده اســت. مــا 
بایــد تحــت هــر شــرایطی خــود را عهــده دار ایــن مســئولیت بــزرگ بدانیــم و در تحقــق آن اگــر کوتاهــی بنماییــم خیانــت بــه 

)صحیفه امام، ج 2۱، ص 99(اســالم و مســلمین کــرده ایــم. 


