
 

 
 نيافتگي تداوم توسعه

شناختي طرح استراتژي توسعه صنعتي نقد روش

 ومنیدکتر فرشاد م

نقد طرح (از سیاست اقتصادی تا سیاست صنعتی 
مطالعات تکنولوژی دانشگاه  مرکز –) استراتژی صنعتی

 1383 -صنعتی شریف 



 توسعه نیافتگیتداوم 
٢

 مقدمه
هاي  درباره مسئله نسبتا مهم طرح استراتژي توسعه صنعتي كشور كه گفته شده مجموعه گزارش

 صفحه به ٧٠٠ها، در كتابي بالغ بر   هزار صفحه است و خالصه آن گزارش١٠تفصيلي آن بالغ بر 
اي بحث شود كه از يك طرف، به مسائل بنيادي و اساسي موجود در  گونهچاپ رسيده است، بايد به 

 .اند ضايع نشود اين گزارش، توجه شده باشد و از طرف ديگر، حقي از كساني كه آن را تهيه كرده
شناسي  بنابراين، بهتر آن است قبل از اظهارنظر درباره محتواي اين گزارش، تمركز خود را بر روش

المقدور در رويه مرسوم در ايران كه نقد را  اين كار از يك طرف، حتي. ر دهيمتدوين اين طرح قرا
بر همين اساس، تالش (كند  آورند، يك مرزبندي ايجاد مي مترادف هتك حرمت به حساب مي

 ).كنندگان طرح، مورد بررسي قرار بگيرد كنيم كه اين نقد، مستقل از تدوين مي
هاي متفاوت  نظرهاي ناشي از برداشت خش مهمي از اختالفشناسي، ب از طرف ديگر، تمركز بر روش

 يك پديده معين را با حدود زيادي منتفي مي كند و بحث را به سمت تمركز بر اصول بديهي  درباره
اي سوق مي دهد كه هر كس كه داعيه پژوهش علمي دارد، صرف نظر از ديدگاه خاص خود،  اوليه

افزايي  شناسي، امكان هم ها، تمركز بر روش الوه بر اينع. بايد به آن اصول پايبندي نشان دهد
لذا ما به جاي آنكه در نقد اين طرح، رويكردي حسن و قبحي . آورد دستاوردهاي فكري را فراهم مي

كنيم با اصول و قواعدي كه مورد اتفاق نظر جامعه علمي است، بتوانيم  در پيش بگيريم، سعي مي
 . دگان محترم آن داشته باشيمكنن نوعي تعامل سازنده با تدوين

وجه به معني آن نيست كه براي تهيه آن  البته الزم است تأكيد كنم كه انتقاد ما از اين طرح، به هيچ
هايي از  كوشش. زحمت بسياري كشيده نشده است؛ بلكه بحث بر سر چگونگي  انجام اين طرح است

هايش، براي جامعه ايران محاسن  كاستيهاي آن اعم از نقاط قوت يا  نظر از ويژگي اين دست، صرف
ولي اين امر صرفا به . گنجد ها در اين مجال نمي االمري در بر خواهد داشت كه اشاره به آن نفس

پذير است كه در چنين طرح بزرگي،  معناي لحاظ كردن اصول علمي تحقيق نيست و امكان
 .لمي طرح بسيار مخدوش شودهاي الزم به اندازه كافي رعايت نشود؛ تا آنجا كه ارزش ع دقت
شناسي بنا به تعريف، حد فاصل بين علم و فلسفه است و به عنوان يك معرفت درجه دوم،  روش

هايي را  كند كه بتوان ارزش علمي كوشش هايي عرضه مي گيرد و سنگ محك فراتر از علم قرار مي
 ارزش علمي يك شناسي، ابزاري است كه براي سنجش يعني روش. كه صورت گرفته است سنجيد

در اين چارچوب، هر پژوهش علمي بايد حداقل معيارهايي را تأمين . رود كار پژوهشي به كار مي
در ادامه به اصول و قواعدي اشاره . كرده باشد تا اساسا بشود براي آن، قابليت ارزيابي علمي قايل شد

 : شناسي آن است كنم كه نقاط ضعف اساسي اين طرح در زمينه روش مي
 
 شناسي طرح استراتژي صنعتي  قاط ضعف روشن
  مفاد اين استراتژي با مفهوم علمي آن سازگار نيست -١



 ن و اقتصاديموسسه مطالعات د
٣

يكي از اصول بديهي و اوليه در پژوهش هاي علمي، اين است كه تعريف عملياتي الفاظ و مفاهيم 
 چرا كه .كليدي مورد استفاده و به عبارتي تعاريف مورد كاربست پژوهشگر، در ابتداي آن ارائه شود

رو هستيم و افراد ممكن  روبه» مشترك لفظي«اي به نام  در قالب مفاهيم مورد استفاده، با پديده
در عين حال كه . هاي متفاوتي از آن داشته باشند ها و تلقي است با بكاربردن يك لفظ واحد، برداشت

ن ميزان قابليت تحقق ترين نيز دارند و اساسا ميا هاي بسيار جدي در اين زمينه، زبانشناسان بحث
 .اي وثيق قايل هستند مفاهيم و نوع و سطح درك از آنها، رابطه

 كتاب مطالعات استراتژي و در ابتداي پيشگفتار، تصريح شده كه براساس بند ١در صفحه شماره 
يك قانون تشكيل وزارت صنايع و معادن، مسئوليت تدوين استراتژي توسعه صنعتي كشور برعهده 

بنابراين، به اعتبار آنكه وزارت صنايع و معادن حكم .  و معادن گذاشته شده استوزارت صنايع
تدوين اين استراتژي را صادر كرده، معلوم است كه بايد ابعاد كار در چارچوب شرح وظايف اين 

در حالي كه در متن كتاب تصريح شده كه اين طرح، استراتژي توسعه صنعت به . وزارتخانه باشد
 .پردازد دهد و به بهبود محيط عمومي صنعت مي  را ارئه نمي١وليدمعني ساخت و ت

هاي  بايست اولويت اگر به اعتبار شرح وظايف وزارت صنايع بخواهيم نگاه كنيم، اين استراتژي مي
ها را  اند اولويت اند كه آگاهانه نخواسته كرد؛ اما نويسندگان تصريح  كرده صنعتي را مشخص مي

ين منطق را هم بپذيريم، اگر بحث توسعه ملي در ميان بود، بايد تعامالت حتي اگر ا. مشخص كنند
هاي معدن، كشاورزي و خدمات نيز مشخص مي  بين بخشي، از قبيل دادوستد بخش صنعت با بخش

هاي نظام اجتماعي وجود دارد  همچنين، نسبت اين تعامالت با مسائلي كه در ساير ريزسيستم. شد
توان درباره توسعه ملي اظهار نظر كرد مگر اينكه نسبت زيرسيستم  ينم. نيز بايد مشخص مي شد

شما در اقتصاد ايران و در . هاي فرهنگي، سياسي، اجتماعي و غيره در آن ديده شود اقتصاد با حوزه
توانيد داعيه تدوين استراتژي توسعه ملي را داشته باشيد و  در عين حال،  فرايند توسعه كشور نمي

وب استفاده از نفت و نوع برخورد با صنايع نفتي در اقتصاد ملي يا مالحظات معطوف درباره ح د مطل
 محور مهم از ٥٠ تا ٤٠به همين ترتيب شايد بتوان فهرستي از . به توسعه پايدار بحثي نداشته باشيد

هاي مشخصي  قبيل مسائل فوق را برشمرد كه بايد در استراتژي صنعتي، براي هر كدام از آنها پاسخ
گونه مسائل، بحث مشخصي وجود  كدام از اين جود داشته باشد كه در اين طرح، مطلقا براي هيچو

 .ندارد و از آن مهمتر اينكه در مورد بسياري از آنها حتي طرح مسئله هم نشده است
 
  وجود نوعي پيشداوري-٢

يكي از اين .  استها از ديگر اصول اوليه يك پژوهش علمي، وجود معيارهايي واحد براي ارائه تحليل
معيارها آن است كه بايد يك پايه آماري و اطالعاتي مشخص، بر اساس منطق و مأموريتي كه براي 

 .ايد، داشته باشيد خود در نظر گرفته

                                                      
١ - Manufactuning 
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٤

 دوره زماني متفاوت، ١٠برانگيز اين كتاب آن است كه در كل كتاب، بيش از  هاي تأمل يكي از ويژگي
توجهي  ممكن است اين امر به علت بي. ها قرار گرفته است گيري و نتيجهها  ها و تحليل مبناي ارزيابي

هاي مختلف آن تذكر نداده است كه  پژوهشگران باشد و يا اينكه مدير طرح، به مسئولين بخش
 .هاي خود استفاده كنند همگي از يك دوره زماني معين براي تحليل

 :كنم كتاب اشاره ميهاي زماني به كار رفته در اين  من به شماري از دوره
 ٥٧ در صفحه ١٣٥٩ تا ١٣٤٢دوره زماني 
 ٥٩ در صفحه ١٣٧٣ تا ١٣٤٥دوره زماني 
 ٨٤ در صفحه ١٣٧٧ تا ١٣٧٥دوره زماني 
  ٨٧-٨٦ در صفحه ١٣٧٥ تا ١٣٥٨دوره زماني 
 .٩٥ در صفحه ١٣٨٠ تا ١٣٤٣دوره زماني 

هاي زماني، به صورتي  رهشود كرد اين است كه اين دو براين اساس، حداقل برداشتي كه مي
ها و باورهايي داشته اند و  يعني گويي نويسندگان طرح از قبل، تحليل. اند  انتخاب شده١ابزارگرايانه

هاي  اند كه در دوره هاي زماني خاص بوده براي اثبات و تأييد آماري آنها، مجبور به استفاده از دوره
 و براي تاييد آن، دوره زماني ٢هاي پيشين يلذا به اقتصادي ارزش داور. ديگر چنين نبوده است

هاي ديگر طرح، متفاوت بوده  هاي زماني به كار رفته در بخش خاصي انتخاب شده كه با ديگر دوره
زماني كه پژوهشگر . كند چنين رويكردي طبعا ارزش علمي كل طرح را به شدت مخدوش مي. است

هاي آماري و اطالعات، به صورتي  ها، از پايهداراي باورهاي قبلي است و براي اثبات و پيشبرد آن
 .خورد  به ارزش علمي كارش بسيار ضربه مي كند، ابزارگرايانه استفاده مي

 
  يك منطق و قاعده مشخص بر فصول طرح حاكم نيست-٣

مسئله بسيار مهم ديگري كه در كارهاي پژوهشي دسته جمعي وجود دارد، نحوه تدوين نهايي آنها 
هاي مختلف كار را به افراد و گروه هاي منفرد مي دهند و  ها، بخش گونه پژوهش نچون در اي. است

بعدا براساس يك منطق، نتيجه كار آنها را به حدي از سازگاري دروني و سازگاري بيروني مي 
 .رسانند

فردگرايي «شود، تبعيت از قاعده   انگيزي در اين طرح مشاهده مي آنچه كه به طور حيرت
يعني در متن اين طرح مشاهده مي شود كه يك سري مسائل . در تدوين آن است» شناختي روش

همچنين تناقض هاي قابل توجهي در فصول آن وجود دارد كه در . ها بار تكرار مي شود معيني، ده
. گيري مشخصي در پايان اين كتاب ارائه نشده است به عالوه نتيجه. ادامه به آنها اشاره خواهيم كرد

هايي دارد، ولي در نهايت، هيچ  گيري هر كدام از فصول آن به صورت منفرد، نتيجهيعني هرچند 
 .شود هايي ديده نمي گيري گيري مشخص و هيچ فصل مشخصي براي چنين نتيجه نتيجه

                                                      
١ - Instrumentally 

٢ - Apriori 
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» شناختي فردگرايي روش«دهد كه مجريان طرح، اين كار را به قاعده  همه اين شواهد نشان مي
اند كه كل طرح، هويت مستقلي ندارد  و كل، چيزي جز مجموعه  دهيعني فرض كر. اند انجام داده

به عبارت ديگر، الزم ندانسته اند كه منطق و قاعده خاصي را تنظيم كنند كه . تك تك اجزا نيست
مضاف بر . هاي طرح براساس آن استوار باشند و به صورت مشترك از آن تبعيت كنند همه بخش

تلفيق نهايي، متضمن اعمال «: كند عات، نويسنده تصريح مي مقدمه كتاب مطال٧آنكه در صفحه 
يعني مهمترين مؤلفه تلفيق نهايي طرح، . »تغييراتي در متن گزارش هاي نهايي و تلخيص آنها بود

به همين علت نمي توان گفت كه اين كتاب از يك روح، منطق و . گزارش ها بوده است» تلخيص«
 .هدف واحد تبعيت كرده است

ر طرح سعي كرده است همه همكاران و دست اندركاران را از همفكران خود انتخاب كند، البته مدي
هاي متفاوتي وجود داشته و  ولي از آنجا كه در اين مجموعه از افراد نيز درباره مسائل معين، برداشت

گويي ها و فراموش كاري هاي غيرمتعارفي  يك تلفيق منطقي نيز صورت نگرفته است، تناقض
 . كه ارزش علمي چنين كاري را قابل خدشه ساخته است مي شود،مشاهده 

اما از همه جالب تر در اين زمينه، تكرار غيرعادي برخي مطالب معين و واحد، در اكثر قريب به 
نقش دولت در «و » جايگزيني واردات«براي نمونه مي توان به مباحث . اتفاق فصول اين كتاب است

 اين كتاب، مجري طرح به تأثير فرايند تلخيص گزارش هاي منفرد در در مقدمه. اشاره كرد» اقتصاد
طوالني تر شدن كار اشاره كرده است؛ اما بسيار جالب است كه براساس مبادي روش شناختي 

 درصد ٣٠نادرست، حتي در مرحله تلخيص نيز، تكرار به حدي است كه به جرات مي توان حداقل 
دانست؛ بدون آنكه حذف اين حجم از مطالب كوچكترين كل اين كتاب را تكراري و قابل حذف 

 ! مشكلي به وجود آورد
 
  اقتصاد نئوكالسيك، الگوي نظري كتاب مطالعات استراتژي-٤

 گيرد، منطق انتخاب يك چارچوب  اصل بسيار مهم ديگري كه در روش شناسي مورد بحث قرار مي
، آگاهانه يا ناآگاهانه تحت تاثير يك همه ما، كه يك پژوهش علمي را انجام مي دهيم. نظري است

اگر اين الگوي نظري تصريح شود، با توجه به اينكه ضوابط و معيارهاي روش . الگوي نظري هستيم
شناختي و قابليت ها و محدوديت هاي هر الگوي نظري مشخص و معلوم است، مي توان درباره 

متاسفانه در ايران . داوري كردتناسب شرايط و مسائل موضوع پژوهش با چارچوب نظري منتخب، 
 .اغلب پژوهشگران ترجيح مي دهند كه به چارچوب نظري مورد استفاده خود تصريح نكنند

در هيچ جاي اين طرح به الگوي نظري مورد استفاده تهيه كنندگان تصريح نشده است، در حاليكه 
ارش، الگوي با چندين دليل مي توان نشان داد كه الگوي نظري انتخاب شده در اين گز

در بحث هايي كه در زمينة ادبيات توسعه وجود دارد، گفته . است» اقتصاد بازار«يا » نئوكالسيك«
شود كه الگوي نئوكالسيكي براي توضيح مسائل يك اقتصاد در حال توسعه و ارائه راه حل هاي  مي

 .علمي براي آن، با محدوديت هاي زيادي روبرو است
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ساختار و «انان بزرگ نئوكالسيك است، كتاب مشهوري دارد به نام داگالس نورث كه از اقتصادد
اين . كه به دليل نگارش آن، جايزه نوبل اقتصاد را دريافت كرده است» دگرگوني در تاريخ اقتصادي

سعي مي كند با ابزارهاي خاص نهادگرايي، كاستي ها و » نهادگرايي جديد«اقتصاددان از موضع 
 محور اشاره مي كند و ١٢وي در اين كتاب به .  را به حداقل برساندهاي اقتصاد نئوكالسيك ضعف

يكي از .  مسئله را دارند، راهگشايي ندارد١٢مي گويد اقتصاد نئوكالسيك براي جامعه هايي كه اين 
اين نارسايي ها كه به موضوع طرح استراتژي صنعتي مربوط مي شود، اين است كه اقتصاد 

يعني اگر شما بخواهيد از شرايط . را توضيح بدهد» ي هاي دگرگونيپوياي«نئوكالسيك قادر نيست 
در حال توسعه بودن و يا توسعه نيافته بودن، به سمت توسعه حركت كنيد، اين رويكرد در اين 

البته اقتصاد نئوكالسيك داراي قابليت هاي خاص خودش است، ولي . زمينه حرفي براي شما ندارد
شروط به وجود شرايط و فروض مشخصي است، اما تقريبا اكثر قريب تجلي و ظهور اين قابليت ها م

به اتفاق پيش شرط هايي كه قابليت كاربست اقتصاد نئوكالسيكي را فراهم مي كنند، در كشورهاي 
 .در حال توسعه وجود ندارند

بنابراين زماني كه از الگوي نظري نئوكالسيك براي تدوين استراتژي توسعه صنعتي در كشور ما 
ستفاده شود، مي توان مطمئن بود كه در چارچوب عمل به رهنمودهاي آن، هيچ تحول توسعه اي ا

در . چرا كه اساسا فلسفه اقتصاد نئوكالسيك، تثبيت و حفظ وضع موجود است. اتفاق نخواهد افتاد
ه در اين زمين. حالي كه نقطه بارز فرايند توسعه يافتگي اين است كه تحوالت توسعه اي ايجاد كند

 .بحث هاي بسيار مبسوطي در مقوله توسعه يافتگي وجود دارد كه از ذكر آنها صرف نظر مي كنم
فراهم مي شود نه » پيش بيني«، در بهترين حالت، امكاني براي »ادامه روند«براساس مدل هاي 

و بنابراين به هر ميزان كه مسألة شتاب تاريخ و سرعت تغييرات و تحوالت بيشتر » آينده نگري«
شود، بر درجه انفعال اين نحوه نگرش نسبت به تغييرات و دگرگوني هاي جديد نيز افزوده خواهد  مي
 .شد

، به همان اندازه كه در چارچوب اقتصاد نئوكالسيك منطقي »ادامه روند«استفاده از تكنيك هاي 
در يك چون تداوم روندهاي پيشين . است، در چارچوب يك اقتصاد توسعه نيافته، غيرمنطقي است

براساس همين رويكرد بوده است كه تقريبا تمام ! نيافتگي ساختار توسعه نيافته، يعني تداوم توسعه
اند، در   به عنوان اهداف برنامه ذكر شده١٣٢٧هايي كه در اولين سند  عمراني ايران در سال  خواسته

.  ما تداوم روند بوده استنويسان چون رويكرد برنامه! سند برنامه سوم بعد از انقالب نيز وجود دارد
تداوم روند يعني تداوم مسائل موجود، به همين علت، هيچكدام از مسائل و موانع بنيادي توسعه 

 . ريزي در ايران، حل و فصل نشده است رغم اين همه سوابق برنامه ملي، علي
 
 يزگان هاي حيرت تناقض-٥

رار مي گيرند عبارتند از، سازگاري دو اصل ديگر كه در ارزيابي هاي روش شناختي مورد توجه ق
منظور از سازگاري دروني اين است كه پژوهش در اجزا و پيكره خود . دروني و سازگاري بيروني
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متاسفانه در . يعني بخش هايي از پژوهش، بخش هاي ديگر را نقض و نفي نكند. تناقض آلود نباشد
مشاهده مي شود واين امر، بازتاب اين كتاب به ازاي هر فصل، چند تناقض بزرگ و حيرت انگيز 

در اينجا به يك نمونه از اين تناقض ها . همان كاستي هاي روش شناختي است كه قبال اشاره كردم
 :مي پردازم

در فصل دوم كتاب، مهمترين چالش هاي اقتصادي ايران، توسعه متكي به منافع طبيعي و رشد نرخ 
عا مي شود رويكرد اين كتاب، حل و فصل مسائل طبعا وقتي كه اين اد. بيكاري دانسته شده است

براي اينكه اجماال نشان دهيم . انتظار مي رود به اين دو مسئله توجه زيادي شود. توسعه ملي است
.  كتاب ارجاع مي دهيم٣٤٩ و ٣٣٨چگونه به اين مسائل نگاه شده است، خوانندگان را به صفحات 

ي رهنمودهاي اين استراتژي ميزان اتكا به نفت خام بيني شده كه در اثر اجرا در اين صفحات پيش
 بشكه ٦/٧ به ١٣٨٠ ميليون بشكه در سال ٥/٣در توسعه ملي، يعني مجموع مصرف و صادرات، از 

پذيري اين تحول در جاي خود قابل بحث است، چرا كه تمام گزارش  امكان. رسد  مي١٤٠٠در سال 
 وزارت نفت و چه در سازمان برنامه ريزي تهيه  تا به امروز، چه در٤٠هايي كه از اواسط دهه 

 ميليون بشكه نفت در ايران ٧اند، در اين مسئله اتفاق نظر دارند كه دستيابي به توليد  شده
شود نوعي اتكاي غيرمتعارف به نفت خام،  گذشته از آن، در اين طرح مشاهده مي. پذير است امكان

به همين دليل است كه مي گوييم رويكرد . ي شودبه اسم آينده مطلوب براي كشور تدارك ديده م
به هر حال از آنجا كه تحقق . نئوكالسيك و تكنيك هاي معطوف به آن، براساس تداوم روند است

بسياري از اهداف اين استراتژي به ايجاد اين تحول در بخش نفت منوط خواهد بود، سازگاري 
 .بردار است هبيني، خدش بيروني و ارزش علمي آن از نظر قدرت پيش

 كتاب به اين مطلب اشاره شده است كه يكي از داليل رشد ناكافي بخش خصوصي ٤٠٣در صفحه 
 كه به عنوان جزيي از عملكرد ضعيف اقتصادي كشورهاي –در كشورهاي صادركننده نفت را 

 مي توان در اقتصاد سياسي اين گروه از كشورها –برخوردار از منابع طبيعي شناخته مي شود 
در ادامه چنين استدالل مي شود كه اقتصاد سياسي اين كشورها، اقتصاد سياسي . تجو كردجس

متكي به منابع زيرزميني است و به همين دليل امكان ندارد در اين كشورها بخش خصوصي رشد 
 ١.كند و جهت گيري مولد و توسعه اي پيدا نمايد

فزايش بدهد، امكان ندارد كه در آن كشور، براين اساس هر كشوري كه روند اتكا به منابع نفتي را ا
اما از آن طرف طراحان مطرح انتظار دارند كه كل بار توسعه . بخش خصوصي امكان رشد پيدا كند

 تا ١٣٨٠بيني شده كه در فاصله  مثال در اين كتاب پيش. ملي را هم بخش خصوصي به دوش بكشد
يه گذاري مستقيم خارجي داشته  ميليارد دالر جذب سرما١٠٠، فقط بخش خصوصي ما، ١٤٠٠
يعني يك مسئوليت اينچنيني را در اين سطح براي بخش خصوصي كشور در نظر مي گيرند و . باشد

. در عين حال مي خواهند اين فرايند را از طريق اتكاي مستمر و فزاينده به منابع نفتي دنبال كنند

                                                      
يعني از منظر آن، اگر يك بخش خصوصي .  الزم به ذكر است كه اقتصاد نئوكالسيك، عامل اصلي بار توسعه را بخش خصوصي مي داند- ١

 . ناپذير است توانمند وجودنداشته باشد توسعه ملي امكان
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ع، در چارچوب نگرش حاكم بر تمام درواق. اين يك تناقض آشكار در محتواي مطالب اين كتاب است
هاي توسعه در ايران، نوع نگاه به بخش نفت، يك نگاه صرفا مالي بوده است و براين اساس، ما  برنامه

همچنان بايد متحمل عوارض ناشي از اين رويكرد، از جمله بروز بيماري هلندي در اقتصادمان 
 .باشيم

 
  ادعاهاي اثبات نشده-٦

اي در اين كتاب وجود دارد،  هاي بنيادي كه از منظر رويكرد توسعه تيگذشته از تناقض و كاس
خورد و  اي اشاره كرد كه در برخي از مباحث آن به چشم مي توان به ادعاهاي ثابت نشده مي

در اينجا به تشريح يكي از اين . سازد پيامدهاي منفي بر فرآيند تدوين استراتژي صنعتي وارد مي
 :پردازيم ادعاها مي

سابقه در ايران بوده است؛  چند جاي اين كتاب تصريح شده كه تدوين اين استراتژي، يك كار بيدر 
شود؛  مكرر تصريح شده كه براي اولين بار در كشور، به تدوين استراتژي توسعه صنعتي اقدام مي

سابقه بودن اين گزارش   به منحصر به فرد و بي١٨ و ٦، ١مثال در قسمت مقدمه آن در صفحات
 .ره شده استاشا

نكته جالب توجه آن است كه كساني كه اين ادعا را دارند؛ خود از مسئوالن تدوين سه برنامه توسعه 
بنابراين اگر بگوييم اين كار بي سابقه بوده است، معنايش اين است كه ما سه . بعد از انقالب بوده اند

 ! عه صنعتي ديده نشده بودبرنامه توسعه داشته ايم كه در هيچ يك از آنها سياستي براي توس
برانگيز ديگر اين است كه در سرتاسر اين كتاب، چندين بار استراتژي جايگزيني واردات به  نكته تأمل

وقتي كه به استراتژي جايگزيني واردات و عملكرد آن در ايران اين قدر . شدت تقبيح شده است
 . استراتژي از قبل وجود داشته استاعتراض مي شود، معنايش اين است كه باالخره پذيرفته ايم يك

 – صرف نظر از واقعيت داشتن يا نداشتن آن –حداقل پيامدي كه اين ادعا مي تواند داشته باشد 
منتهي اين . اين است كه تدوين كنندگان طرح را از مطالعه ادبيات موضوع در ايران، معاف مي كند

مالي اين طرح و هم براي كشور پرهزينه معافيت، هم براي آن مجموعه، هم براي تأمين كنندگان 
ريزي شود  يعني سعي شده است به شدت منتزع از تاريخ صنعتي اين جامعه، براي آن برنامه! است

در حالي كه از ابتدايي ترين . هاي پيشين را متحمل نشوند تا مجريان طرح، زحمت ارزيابي كوشش
 .ست كه در اين كتاب وجود ندارداصول هر پژوهش، مرور ادبيات و سابقه تاريخي موضوع ا

شناختي به اين طرح وارد است، بايد  به هر حال پس از بيان انتقادات فوق كه همگي از منظر روش
انگيز و كاستي ها و  دهنده و حيرت اذعان نمود تدوين اين كتاب صرف نظر از اشكاالت بسيار تكان

 را طي كرده است، محاسن متعددي هم تناقض هاي قابل توجه آن و اينكه چه فرايند داوري علمي
هر كوشش فكري صرف نظر از كيفيت آن، دو خاصيت . دارد كه خوب است به آن ها اشاره كنيم

اول . االمري مهم مدارد كه ما بايد به اين دو خاصيت در مورد اين كتاب بيشتر دل ببنديم نفس
ي هايي له و عليه خود تبديل مي اينكه هر كوشش فكري، به اهرمي براي توجه و برانگيختن ارزياب
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دوم اينكه در . شود و لذا منشأ گفت و شنودها  بحث هاي علمي و در نتيجه دانش افزايي است
 فرصت شكوفايي پيدا مي كنند و لذا  فرايند اين ارزيابي ها، ايده هاي جديد و راه حل هاي تازه،

 .توليد علمي در كشور رشد مي كند
ب، توانسته باشيم اهميت و ضرورت و در عين حال، مظلوميت و مهجوريت اميدوارم در نقد اين كتا

چه بسا در كوشش هاي بعدي . انديشه توسعه صنعتي را براي مسئولين و صاحب نظران نشان دهيم
 .از اين دست، دستاوردهاي راهگشاتري براي پيشبرد اهداف توسعه ملي حاصل آيد

 
 پاسخ به چند پرسش 

ونه، بر تناقض هايي كه در كتاب خالصه مطالعات شما با ذكر چند نم) ١
استدالل شما در چند مورد ممكن است . استراتژي وجود دارد تأكيد كرديد

 :پذيرفته نباشد
 سال آينده، رشد نفت از ٢٠اينكه طرح، در چشم انداز خود بيان مي دارد در 

با اين ادعا كه مي خواهد .  ميليون بشكه برسد٧ ميليون بشكه به ٥/٣
چرا كه در اقتصاد، نسبت ها . وابستگي به نفت را كم كند، در تناقض نيست

 ٢٠ در GNP درصد را براي رشد ٥اگر نرخ معقول . مهم است نه اعداد مطلق
 ٤، معادل ١٤٠٠سال آينده لحاظ كنيم، آنگاه توليد ناخالص ملي ايران در سال 

ر اقتصاد از نسبت به عبارت ديگر سهم نفت د. برابر ميزان كنوني خواهد بود
 ميليون بشكه ٧ ميليون بشكه در يكصد ميليارد دالر در حال حاضر، به ٥/٣

يعني اگرچه قدرمطلق توليد نفت .  ميليارد دالر تبديل خواهد شد٤٠٠در 
 .بزرگتر شده، ولي اتكا به منافع نفتي در اقتصاد نصف مي شود

به مباحث گفتيد تهيه كنندگان طرح نسبت  دومين نكته اين است كه
. نهادگرايي بي توجه بوده اند و به نظرات آقاي داگالس نورث اشاره كرديد

اتفاقا مهمترين محور مدنظر اين نويسنده در همان كتاب، مالكيت خصوصي 
بوده است كه در كتاب استراتژي نيز در دو جا بر اين بحث تاكيد شده و حتي 

 .ده استبه عنوان يكي از نهادهاي جدي در توسعه دانسته ش
ز آن، به منزله يگزيني واردات كه گفتيد انتقاد ادر مورد بحث استراتژي جا

نقض اين ادعا است كه تدوين استراتژي توسعه صنعتي بي سابقه بوده است، 
بايد پرسيد آيا داشتن يك استراتژي در عمل، معادل داشتن سند برنامه 

ض نيم ساعت در اتاق استراتژيك است؟ استراتژي را مديران مي توانند در عر
اينها مواردي . سابقه است اما نوشتن كتابي با اين ابعاد، بي! خود خلق كنند

 .شود در مورد آنها از اين استراتژي دفاع كرد آيد مي است كه به نظر مي
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 :پاسخ

ايد كه من درنهايت  شما در قالب نكاتي كه مطرح كرديد، به مسائل مهم و متعددي اشاره نموده
 . صار به بخشي از آنها اشاره مي كنماخت

 اشاره كرديد، اما استدالل خود را در اين زمينه بيان GNP درصدي ٥به معقول بودن نرخ رشد 
هاي ثابت؟ آيا به روندهاي پيشين اقتصاد   آيا منظور شما رشد اسمي است يا به قيمت. نداشتيد

جربه پيش بيني هايي از اين دست را، كه ايران توجه داشته ايد يا نه؟ آيا ضروري مي دانيد كه ت
اندركاران اين طرح و همفكران آنها انجام شده است، مرور كنيد؟ براي مثال،  عموما توسط خود دست

توصيه مي كنم كه حداقل پيش بيني هاي كمي برنامه اول را مرور كنيد و آنها را با ارقام محقق 
راي پيش بيني هايي از اين دست، مي توان ارزش شده مقايسه نماييد و بعد داوري كنيد كه آيا ب

علمي قايل شد يا خير؟ آيا مي دانيد در مورد خاص نفت، مباني پيش بيني هاي مورد استفاده در 
به شدت مخدوش است و » مقدار تقاضاي جهاني«و هم از نظر » قيمت«الملي، هم از نظر  سطح بين

 ميليون بشكه نسبت به پيش بيني ١٣دود ، چيزي ح٢٠٠٣خود نهاد پيش بيني كننده در سال 
كافي است به تجربه تصميمات سه ساله اخير اوپك و كاهش هاي مكرر ! خود عدول كرده است؟

 ميليون بشكه نيز توجه كنيد تا ارزش علمي مقادير كمي موجود در اين كتاب، ٤عرضه تا مرز 
 .بيشتر بر شما مكشوف گردد

صادق است » قيمت ها«سروكار داريم، كه در مورد » نسبت ها«با بعالوه اينكه مي گوييد در اقتصاد 
در مورد بازار جهاني نفت و نيز اقتصادهاي تك محصولي، به خصوص آنها كه . »كاالها«نه در مورد 

 به بعد، بين روندهاي مربوط ١٩٨٥متكي به نفت هستند، بايد به اين نكته توجه داشته باشيم كه از 
. هاني و ميزان مصرف نفت، شكاف افتاده و اين شكاف رو به افزايش استبه رشد توليد ناخالص ج

بنابراين در پيش گرفتن رويكردي كه متكي بر توليد بيشتر نفت براي صادرات است و توجه آن نيز 
صرفا متمركز به بعد مالي است، به اين معنا است كه مي خواهيم به طور نسبي، اتكاي بيشتري به 

عالوه بر اين، تاكنون در ايران اساسا هيچ مطالعه اي، . قتصاد ملي داشته باشيمدرآمدهاي نفتي در ا
من اعالم آمادگي مي . چه قبل و چه بعد از انقالب، امكان توليد نفت را در اين حد تاييد نكرده است

كنم كه مفصال درباره نوع نگاهي كه در اين طرح به نفت شده و تناقض هاي بسيار غيرمتعارفي كه 
همان اعداد و ارقام مربوط به نفت وجود دارد، بحث و بررسي بيشتر و حتي مناظره اي با در 

 .نويسندگان طرح داشته باشيم
آن چيزي كه من در مورد رويكرد نئوكالسيكي و رويكرد نهادگرايي مطرح كردم، مهمترين نكته 

گوني هاي توسعه اي اصلي اش در اين بود كه رويكرد نئوكالسيك، اساسا براي پويايي ها و دگر
اتكا به رويكرد نئوكالسيكي در حل مسائل اقتصادي ايران، عارضه اي است كه . حرفي ندارد

اين . مي گذرام» پارادوكس غرور و ناتواني«طرفداران آن را با شرايطي روبرو كرده كه من اسم آن را 
 مهم دنيا و نيز نهادهاي هاي رويكرد، از آنجا كه متكي به يك چارچوب نظري است كه اغلب دانشگاه
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اي را به عنوان  هاي كلي و كليشه كنند، يك سلسله ايده المللي آن را ترويج مي اقتصادي بين
هاي به اصطالح مشخص ارائه مي دهد؛ اما تجارب مربوط به پياده سازي ايده هاي مزبور در  حرف

زيرا گزاره هاي . ك بوده استكشورها در اكثريت قريب به اتفاق موارد، دقيقا عكس انتظارات تئوري
» چگونگي«كلي نئوكالسيكي، بصيرتي براي موارد خاص ايجاد نمي كند و هيچ ايده اي نيز براي 

 .اجراي آن موارد خاص، در بر ندارد
مسئله و دغدغه اصلي اقتصاد توسعه، نه فقط . متأسفانه اقتصاد توسعه در ايران مهجور بوده است

يعني در طراحي يك سياست . پيشبرد ايده ها نيز هست» چگونگي «ايده پردازي هاي كلي، بلكه
اقتصادي براي يك كشور معين، بايد تاريخ را بشناسيد، مالحظات اقتصاد سياسي را بدانيد، 

شناسي اقتصادي بدانيد، به ساختار اجرايي و توان بخش خصوصي و مسائلي از اين قبيل  جامعه
تواند يك   شود بايد به حقوق مالكيت احترام گذاشت، مياينكه مثال گفته. اشراف داشته باشيد

» چگونگي«وجه تا زماني كه درباره  توصيه اخالقي و يا يك رهنمود بسيار كلي باشد، اما به هيچ
 .تحقق آن هيچ راهكاري ارائه نشود، ارزش اجرايي و عملياتي نخواهد داشت

هاي  كنندگان برنامه تهيه. اشاره كرد» يساز خصوصي«توان به مقوله  اي روشن، مي به عنوان نمونه
هاي كلي كه در دنيا مطرح  توسعه سه گانه بعد از انقالب، به اعتبار رويكرد نئوكالسيكي و كليشه

وقتي از يك اقتصاددان توسعه . شود، تاكيد نموده اند كه در ايران بايد خصوصي سازي انجام شود مي
ي گويد خصوصي سازي يك ابزار سياست گذاري سازي خوب است يا بد، م پرسيد كه خصوصي مي
اينكه چه كساني، با چه هدفي، چگونه و از طريق . ابزار به خودي خود نه خوب است و نه بد. است

 .سازي خوب است يا بد كند كه خصوصي چه مراحلي، اين كار را جلو ببرند، مشخص مي
هاي  سازي يكي از مؤلفه يند خصوصيگو در تمام دنيا چه به لحاظ تئوريك و چه به لحاظ تجربه، مي

در دوره اي كه دوستان ما خصوصي سازي را به صورت . محوري كاهش نقش دولت در اقتصاد است
افراطي در ايران در دستور كار گذاشتند، چون هيچ بصيرت عالمانه و راهكار مشخصي درباره 

دادند و اين بحث را به پيشبرد موفق خصوصي سازي در چارچوب شرايط ايران ارائه ن» چگونگي«
سازي،  اي و تقليدي مطرح كردند، ميزان دخالت دولت در دوره عمل به خصوصي صورت ترجمه

آن هم !  درصد رشد كرده است٥٠گذارند، بيش از  نسبت به دوره اي كه اسمش را اقتصاد دولتي مي
چندين مورد، كار به همراه با روش هايي كه به تشديد فساد مالي به صورت افراطي منجر شد كه در 

مجلس و دستگاه قضايي كشيده شد يعني خصوصي سازي در ايران، به ناچار به بزرگتر شدن اندازه 
دولت در اقتصاد انجاميده است و مجريان آن حتي هنوز هم توضيحي عملي براي اين پارادوكس 

 .اند ارائه نداده
 بود كه براي حل و فصل مسائل همچنين بزرگترين دليل بكارگيري خصوصي سازي در ايران اين

ولي گزارش هاي سازمان برنامه بيانگر آن است كه در دوره اي كه . مالي مورد استفاده قرار گيرد
خصوصي سازي به شكل افراطي در دستور كار قرار گرفت، حجم كل بدهي هاي دولت به سيستم 

 !  برابر شده است٢٣ برابر و حجم بدهي هاي شركت هاي دولتي ٨بانكي، 
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يكي ديگر از كاركردهاي مهم خصوصي سازي بايد اين باشد كه به دليل تمهيد قواعد بازار و امكان 
اگر گزارش هاي ارزيابي ساالنه و . دهي به عملكرد آزادانه نيروهاي بازار، تخصيص منابع بهبود يابد

زمينه نگاه كنيم، ارزيابي برنامه هاي پنجساله توسعه و نيز ساير گزارش هاي كارشناسي را در اين 
تجربه ! معلوم مي شود بزرگترين قرباني اين رويكرد در ايران، وضعيت تخصيص منابع بوده است

ها، فرودگاه ها و سدهاي احداثي در كنار بحران هاي ناشي از صدور بي قاعده موافقت  بيمارستان
 .هاي اصولي و آثار آن بر صنعت، گواه بر اين مسئله است

ت كه بدانيم بعد از اينكه نزديك به ده سال، خصوصي سازي در دستور كار قرار چقدر غم انگيز اس
، گزارشي تحت ٧٧گرفت و آن همه نيز بر آن پافشاري شد، معاونت اقتصادي سازمان برنامه در سال 

منتشر كرد و در اين گزارش، تصريح شد كه بخش » برنامه ساماندهي شركت هاي دولتي«عنوان 
 .ايي و انگيزه بكارگيري سرمايه هاي خود را در فعاليت هاي مولد نداردخصوصي ايران، توان

ما در آن زمان نيز با انجام سياست خصوصي سازي به آن شكل، مخالفت كرديم و به ما اين انگ را 
ولي بحث ما اين ! زدند كه اينها به طور سياسي و از موضع ايدئولوژيك با اين قضيه برخورد مي كنند

صوصي سازي، تناسبي با شرايط ايران ندارد و تا زماني كه بسترهاي آن ايجاد نشده بود كه اين خ
 .است، پافشاري بر اين رويكرد، اقتصاد ايران را با دشواري هاي بيشتري روبرو خواهد ساخت

به همين ترتيب، اگر شما هيچ ايده روشني درباره داليل عدم تحقق احترام به حقوق مالكيت در 
باشيد، صرف اينكه بگوييد بايد حقوق مالكيت محترم شمرده شود، هيچ كمكي نمي ايران نداشته 

بلكه بايد ريشه هاي تاريخي، اجتماعي، فرهنگي، سياسي و اقتصادي اين موضوع را بررسي . كند
در . كرده باشيد تا بتوانيد يك راهكار راهگشا و مشخص درباره چگونگي انجام اين كار ارائه نماييد

 .رت، بحث حقوق مالكيت هم به عاقبت خصوصي سازي منجر مي شودغير اين صو
به هر حال، تأكيد مي كنم رويكرد نظري نئوكالسيك، قادر نيست براي يك كشور توسعه نيافته ايده 

 مصداق بارز در كتاب خالصه مطالعات استراتژي ٥٠من بيش از . هاي روشن و عملياتي ارائه دهد
پردازي  يعني صرفا يك ايده. ن به آنها شبيه مسائل فوق بوده استمشخص كرده ام كه نحوه پرداخت

بوده است و چون شرايط اجرايي و  عملياتي را درباره آنها مشخص نكرده، قابليت كاربست عملي در 
كنم كه اين انتقاد، به معناي بد بودن، غلط بودن و نامطلوب  البته يادآوري مي. اين جامعه ندارد
ست، بلكه بحث بر سر ميزان آگاهي و اشراف به شرايط و مسائل و نيازهاي جامعه ها ني بودن آن ايده

 .است و اينكه چگونه از اين ابزارها بايد استفاده كنيم
 

چه تفاوت   به نظر شما استراتژي توسعه صنعتي از نظر خطوط راهبردي،-٢
 ت؟هايي با برنامه هاي توسعه قبلي داشته و چه حرف تازه اي ارائه داده اس

 هميشه گفته مي شود تدابير موجود در برنامه هاي كالن، در پيچ و تاب -٣
رسد؛ از آنجا كه استراتژي  اي نمي مراحل اجرايي، خنثي شده و به نتيجه

به نظر مي . اي نداده است توسعه صنعتي، راهبرد خاص و نقشه ترسيم شده
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وان گفت به عبارتي شايد بت. رسد مشكالت مضاعفي در اجرا داشته باشد
 سال آينده، بايد بيش از گذشته با كلي گويي ها و عدم ٢٠صنعت كشور طي 

سياست «به نظر شما نتيجه اين نوع نگاه به . شفافيت ها در چالش باشد
 به كجا خواهد انجاميد؟ » گذاري

 :پاسخ
 هاي اينكه استراتژي توسعه صنعتي، همچون برنامه. در اين سواالت به نكات مهمي اشاره شده است

از متن كتاب . توسعه قبلي، مشحون از كلي گويي و عدم شفافيت ها است، حرف درستي است 
ايد كه به هيچ وجه يك برنامه اجرايي و عملياتي در آن ارائه نشده  مطالعات استراتژي چنين بر مي

ه  تصريح شده كه اين طرح درصدد پاسخگويي ب  اين كتاب،١٧بسيار جالب است كه در صفحه . است
: مطرح شده است» استراتژي«بعد از آن، دو تلقي از ! توانيم صنعتي شويم، نيست اينكه چگونه مي

نويسنده مقدمه . »نقشه مسير«و ديگري، استراتژي به مثابه » نما قطب«يكي، استراتژي به مثابه 
به صورت كتاب، بيان مي دارد كه اين استراتژي، هيچ نقشه مسيري ندارد كه ارائه دهد، بلكه فقط 

يعني تدوين كنندگان . قطب نما جهت حركت را مشخص كرده و مي گويدبه كدام سمت بايد برويم
در حالي كه از منظر اقتصاد توسعه، فهرست كردن . از آن نداشته اند» برنامه«به هيچ وجه تلقي يك 

ه و اصوال  ساله كشور، ارزشي در حد بيان آمال و آرزوها داشت٢٠ يا ١٠شرايط مطلوب در آينده 
زماني مي شود درباره ارزش اجرايي يك استراتژي، اظهار نظر كرد كه . ارزش عملياتي خواهد داشت

بنا به تصريحي كه در كتاب . در زمينه چگونگي تحقق آن، راهكارهاي روشني ترسيم شده باشد
 .مذكور شده است، مجريان طرح عمدا وارد اين وادي نشده اند

: ي شود كه براي پيشبرد اهداف توسعه، بايد به دو دسته سوال پاسخ داددر اقتصاد توسعه گفته م
دسته اول اين است كه چه كارهايي بايد انجام شود و دسته دوم كه به مراتب از دسته اول، پيچيده 

رويكرد نئوكالسيكي درباره . تر و ضروري تر است اين است كه آن كارها چگونه انجام شود
ي مشخصي نمي تواند ارائه دهد؛ چون اساسا روش شناسي اين رويكرد، هيچ ايده منطق» چگونگي«

به همين دليل، . براساس قواعد جهان شمولي طراحي شده كه مستقل از شرايط زمان و مكان است
 .قابليت كاربرد در يك ساختار توسعه نيافته را ندارد

اوتي با برنامه هاي شگفت آور نيست كه اين استراتژي از منظر جهت گيري هاي كلي، هيچ تف
چرا كه در راس تدوين كنندگان آن، كساني حضور دارند كه در تدوين  توسعه قبلي نداشته باشد، 

برنامه هاي توسعه گذشته نيز نقش كليدي داشته اند و بنابراين كامال بديهي است كه دوباره همان 
 .باورها و برداشت هاي قبلي را در قالب ديگري تكرار كرده باشند

 
 بسيار مبهم و نگران ، نحوه روبرو شدن مسئولين با خروجي اين طرح-٤

كننده است؛ چرا كه گفته مي شود جهت گيري هاي كلي كتاب مطالعات 
استراتژي، مبناي يك فرايند درازمدت در كشور قرار خواهد گرفت، بدون 
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نكته . آنكه نقد و بررسي كافي و نظارت علمي الزم بر آن صورت گرفته باشد
بل توجه آن است كه براي بسياري از عالقمندان به مباحث توسعه صنعتي، قا

مقدور نيست كه خود بتوانند مستقال و بدون حمايت مراجع دولتي و نهادهاي 
تكميل و اصالح اينگونه طرح هاي كالن اقدام كنند و  متولي، به نقد، ارزيابي،

سئولين امر راه به تازه اگر هم به چنين كاري اقدام كنند، بدون استقبال م
و نقد و » داوري علمي«سوال اين است كه آيا فرايند رسمي . دنجايي نمي بر

ارزيابي، در مورد اين طرح، قبل از بكار بستن آن، پيش بيني شده است يا 
خير؟ به صورتي كه طي فرايندي سيستماتيك، مستقل از تهيه كنندگان و 

و عالقمندان، از قبيل توسط مراجع ذي صالح، نظرات تمام ذي نفعان 
 آوري، جمع. كارشناسان، صاحبنظران، صنعتگران، تشكل هاي صنعتي و غيره

ود، نه بررسي و تحليل شود  و نهايتا در تكميل و اصالح طرح به كار گرفته ش
 مثل جلسات آزاد نقد يا مثال تمايل اشخاص به آنكه به روش هاي خيلي عام،
 . شودارائه مقاله و از اين قبيل، اكتفا

 : پاسخ
آنچه كه من از پيشگفتار كتاب مطالعات استراتژي متوجه مي شوم اين است كه مطلقا هيچ فرايند 

نظارت «تنها چيزي كه مي شود از آن به . نظارت علمي براي اين كار پيش بيني نشده است
 اوليه در طول مراحل«:  اين است كه– طبق توضيحي كه در اين كتاب آمده –تعبير كرد » اجرايي

 ماه، شورايي متشكل از معاونان تخصصي وزارت ٨شكل گيري فعاليت مطالعاتي طرح و به مدت 
كردند؛ در مراحل پاياني طرح  صنايع با مسئوليت مشاور وزير، بر چگونگي پيشرفت طرح نظارت مي

، نتايج تحقيقات در جلسات شوراي مشاوران بخش ٨٢ تا فروردين سال ٨١نيز، از مهرماه سال 
 ١.»خصوصي وزارت صنايع، به رياست وزير صنايع، ارائه و به بحث گذاشته شد

بر » نظارت اجرايي«يعني درواقع در قسمت اوليه كار، جمعي از مسئوالن وزارت صنايع، نوعي 
اندازي طرح داشته اند و پس از آن، ديگر هيچ نوع نظارت علمي وجود نداشته است؛ تا اينكه در  راه

شده، نتايج مطالعات آن بخش را در  ني كه هر يك از بخش هاي طرح آماده ميپايان كار و زما
توان  كامال روشن است كه نمي. اند جمعي متشكل از صنعتگران، معاونان و وزير صنايع ارائه مي كرده

مقايسه ساده اي ميان فرايند تدوين استراتژي براي ! اسم اين كار را ارزيابي و نظارت علمي گذاشت
دهد كه از بسياري از  ه توليدي و آنچه در تدوين اين طرح انجام شده است، كامال نشان مييك بنگا

در تهيه . پوشي شده است اصول علمي و منطقي در تدوين استراتژي، آگاهانه يا ناآگاهانه چشم
 استراتژي يك بنگاه، عالوه بر آنكه تمام عوامل را از مديريت عالي تا سرپرستان بخش ها، در مرحله

دهند، توصيه هاي ارائه شده در استراتژي را توسط افراد صالحيت دار و ذي نفع  تدوين مشاركت مي

                                                      
 . ٥ كتاب خالصه مطالعات استراتژي صنعتي كشور، ص - ١
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به محك آزمون مي گذارند؛ پس از طي يك چنين فرايندي است كه استراتژي توسط همگان مورد 
 .قبول مي افتد و مسير اجراي آن هموار مي شود

 
دت، بسيار اهميت دارد، تعيين  آنچه كه در فرايند تدوين يك برنامه بلندم-٥

يكي از . نوع مهارت ها و تخصص هاي كساني است كه آن را تدوين مي كنند
ابهاماتي كه وجود دارد اين است كه تركيب تيم تدوين اين طرح، چگونه و 
براساس چه موازيني تعيين شده است؟ بايد پرسيد آيا در تدوين اين طرح، 

ر در اين زمينه، به مشاركت گرفته شده دا تخصص هاي مختلف و افراد سابقه
اند يا خير؟ ما هميشه شاهد بوده ايم كه بسياري از كارشناسان مجرب و 
مديران كارآمد بخش خصوصي كه سابقه درخشاني را در طي اين سال ها ارائه 

كدام در اين نوع فرايندها جايگاهي نداشته اند و از آنها  كرده اند، هيچ
بايد » اقتصاددانان«ا اين ادعا منطقي است كه صرفا آي. استفاده نشده است

 استراتژي توسعه صنعتي را تدوين نمايند؟ 
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به نظر من يك نقص بنيادي در نظام تصميم گيري و تخصيص منابع ما وجود دارد و آن هم عبارت 
تي، ران–به داليل گوناگون گفته مي شود كه در يك اقتصاد سياسي . »مسئوليت گريزي«است از 

براي همه افراد و ذي نفعان شرايطي فراهم مي شود كه بتوانند از مواهب يك پديده برخوردار شوند 
به عنوان نمونه، در بودجه هاي ساالنه، دعواي اصلي بر سر . اما مسئوليت هاي آن را برعهده نگيرند

 بدون استثنا، ها، هاي مختلف است، همه دستگاه كسب منابع ارزي و ريالي بيشتر از طرف دستگاه
كنند، اما مسئوليت آنها در قبال مصرف اين منابع به  تمام منابع تخصيص يافته به خود را مصرف مي

فراموشي سپرده مي شود و با داليل متعدد توجيه مي كنند كه چرا علي رغم بكارگيري تمام منابع 
 . خود، نتايجي در خور برنامه ها حاصل نكرده اند

ي صنعتي، حتي اگر فرض كنيم اين قطب نمايي كه تهيه شده، در نظام در مورد طرح استراتژ
تصميم گيري كشور جدي گرفته شود، بحث بر سر اين است كه ما چه كنيم تا پس از بروز نتايج 
منفي آن، بفهميم مشكل اصلي عدم كارايي اين طرح در كجا بوده است؟ چرا كه طراحان اينگونه 

 به راحتي مي توانند از خود سلب مسئوليت كرده و مشكالت را به برنامه ها در هنگام پاسخگويي،
 .منتسب نمايند» اجرا«

ما در . در ايران اشاره مي كنم» تعديل ساختاري«به عنوان يك نمونه روشن، به ماجراي برنامه 
د؛ ابتداي طرح اين برنامه، به سهم خود گفتيم كه اين برنامه تناسبي با شرايط و مسائل كشور ما ندار

در آنجا نيز اتفاقا محور اصلي انتقاد ما اين بود كه اين برنامه داراي تناقض ها و ناسازگاري هاي 
دروني متعدد است؛ بخش هايي از آن بخش هاي ديگر را نقض مي كند و بنابراين، اقتصاد كشور را 

هاي  ا وعدههمان كساني كه به صورت غيرمتعارفي، با شيفتگي و ب. به سمت بحران پيش خواهد بود
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 مجبور شدند به علت التهاب ها و ٧٤بسيار چشم پركن، اين برنامه را شروع كردند، خود در سال 
بعدا كه از آنها . شرايط بحراني بسيار جدي كه براي كشور پديد آورده بود، اين برنامه را متوقف كنند

د، پس چرا اصرار بر تداوم پرسيده شد اگر شما متوجه شده ايد كه اين برنامه، بحران آفريني مي كن
يعني . آن داريد؟ پاسخ دادند در چارچوب طراحي اين برنامه، اشكالي وجود نداشت بلكه بد اجرا شد

 ! تهيه كنندگان آن، به اعتبار اينكه اين برنامه بد اجرا شده، از خود سلب مسئوليت كردند
يست كه برنامه صرفا بد اجرا شده بحث من با تهيه كنندگان آن برنامه اين بود كه اوال اين طور ن

مطرح مي شود و از نظر وسعت و » تعديل«باشد؛ ادبياتي كه در سطح جهاني درباره نقد برنامه 
شانه مي زند، عمدتا بر كاستي هاي روش شناختي موجود » اقتصاد توسعه«حجم تقريبا به ادبيات 

ثانيا بياييم ببينيم . ه؛ متمركز استدر اين برنامه، از منظر شرايط حاكم بر كشورهاي در حال توسع
كه اين برنامه در ايران در چه شرايطي اجرا شد؛ بي سابقه ترين حمايت سياسي از يك برنامه در 
تاريخ اقتصادي ايران، از برنامه تعديل صورت گرفت؛ نقدهايي را كهدر آن موقع بر اين برنامه وارد 

ظام قلمداد مي كردند؛ ائمه جمعه كشور در مي شد، به معناي دشمني با يك شخص يا حتي كل ن
هر هفته چشم بسته از آن حمايت مي كردند و نمونه هايي از اين دست در حمايت سياسي از اين 

ثالثا تيمي كه اين برنامه را تدوين و اجرا كردند، از نظر همگوني و . برنامه، زياد به چشم مي خورد
بي سابقه ترين منابع مادي نيز صرف اين . ردار بودند از انسجام بااليي برخو همفكري با يكديگر،

بنابراين بايد پرسيد اگر برنامه اي با بي سابقه ترين حمايت سياسي و برخوردار از . برنامه شد
باالترين هماهنگي و حمايت اقتصادي در كشور، بد اجرا شود، پس ديگر چه برنامه اي است كه در 

 !شد؟ايران قابليت اجرايي خوبي داشته با
نقد ما در مورد اين استراتژي نيز همين گونه است؛ يعني صرف نظر از اينكه خوب اجرا شود يا بد، 

در . اصالح گردد» تدوين«داراي كاستي ها و تناقض هاي بسياري بنيادي است كه بايد در مرحله 
ابه پيامدهاي بايد منتظر نتايجي مش غير اين صورت، تا زماني كه اين كاستي ها وجود داشته باشد، 

 .برنامه تعديل باشيم
 

، انتقادات »اقتصاد توسعه« تاكنون شما و همفكران تان با تكيه بر بحث -٦
زيادي بر ديدگاه هاي رايج در برنامه هاي توسعه وارد كرده ايد، اما مخالفين 
شما ادعا مي كنند كه تا به حال طرح مشخصي ارائه نداده ايد تا نشان دهنده 

به اين ترتيب، اين دعواي نظري همچنان پايدار و . باحث باشدكارايي اين م
تاكنون برنامه هاي دوم و سوم . اقتصاد كشور در سردرگمي خواهد ماند

توسعه توسط گروه مخالف شما و برنامه ساماندهي اقتصادي توسط همفكران 
به هر حال بايد براي استفاده از ديدگاه هاي مختلف، . شما تدوين شده است

ري اساسي انديشيد؛ در غير اين صورت، اقتصاد در حالت دوگانگي، دچار تدبي
  نظر شما در اين باره چيست؟. زيان و آسيب جدي خواهد شد
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در مورد . بحث خوبي را مطرح كرديد كه خوب است در پايان سخنانم اجماال به توضيح آن بپردازم

مي كنيم، بايد گفت برنامه، محصول يك سيستم اينكه چرا ما و همفكران مان برنامه مشخصي ارائه ن
، يعني زمان تدوين اولين ٦٨آن كاري كه ما كرديم اين بود كه از سال . است و كار فردي نيست

برنامه توسعه، هم به دولت و هم به مجلس پيشنهاد كرديم كه چنانچه اطالعات و امكانات الزم در 
رت غيررسمي و غيردولتي، يك برنامه آلترناتيو ارائه آمادگي داريم كه به صو اختيارمان قرار گيرد،

 ميليارد دالر و چندين هزار ١٢٠به آن ها گفتيم كه ببينيد مثال در برنامه اول، در حدود . دهيم
ميليارد تومان دارد هزينه مي شود؛ اگر در اثر اجراي برنامه پيشنهادي ما، تخصيص منابع در كشور 

مدتر صورت گيرد، استفاده از اين برنامه آلترناتيو به مراتب منطقي تر به اندازه تنها يك درصد، كارآ
اما . و سودمندتر خواهد بود؛ بنابراين ارزش دارد كه امكان تهيه چنين برنامه اي را فراهم آوريد

مسئولين با پيشنهاد ما به صورت سياسي برخورد كردند و امكان تهيه چنين برنامه اي را براي ما 
 .دفراهم ننمودن

در حال حاضر نيز ادعا مي كنيم كه در صورت توجه و استقبال مسئولين، به سهولت مي توانيم يك 
استراتژي آلترناتيو براي توسعه صنعتي طراحي كنيم كه قطعا اشكاالت آن كمتر از اين طرح و 

ار ايجابي به اما اساسا تاكنون استقبالي از انجام يك چنين ك. قابليت كاربرد آن نيز بسيار بيشتر باشد
تدوين يك برنامه ايجابي، تاكنون براي ما فراهم » فرصت«عمل نيامده و از نظر موقعيت شغلي نيز 

 . زنيم يا خير نشده است تا معلوم شود كه ما از انجام آن سرباز مي
 
 
 
 
  

 


