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ﭘﻴﺸﮕﻔﺘﺎﺭ
تعيين مﺒاني ،اركان ،ﭼارﭼوﺏ و مسير پيشرفت كشور در نﻈام مقدﺱ جمهوري اسالمي ايران
بايد با مشاركت گسترده و حﻀور همه جانﺒه دانشمﻨدان ،محققان ،نﺨﺒگان دانشگاهي و حوﺯوي
و جوانان اين مرﺯ و بوم ﺻورﺕ گيرد .به گواه تاريﺦ و تﺠارﺏ گﺬشــته ،پيشــرفتي همهجانﺒه و
پايدار خواهد بود كه مﺒاني اسالمي و اﻗتﻀاﺋاﺕ ايراني در آن توامان مورد توجه باشد.
ايﻨﻚ مركز الگوي اسالمي ايراني پيشرفت در آستانه اتمام سه سال تالﺵهاي علمي ،تﺨﺼﺼي
و فﮑري درباره پيشــرفت اســالمي ايراني ،برگزاري نشســتهاي علمي و تﺨﺼﺼي ،تاســيﺲ
انديشــﻜدههاي مركز ،انتشار ﺻدها مقالﺔ ارﺯشــمﻨد و تهيه نقشه راه تدوين الگو و انﺠام برخي
اﺯ مراحﻞ آن ،در نﻈر دارد با هدﻑ توليد دانﺶ و گســترﺵ و تعميق ادبياﺕ موﺿوعي در حوﺯه
الگوي اســالمي ايراني پيشرفت ،آثاري را بهﺻورﺕ تﻚنگاشــتهاي علمي فاخر مﻨتشر نمايد.
تﻚنگاشــت نوشــتاري تﺨﺼﺼي و نيمهمﺒسوﻁ است كه توسﻂ يﻚ پﮋوهشــگر خﺒره در يﻚ
موﺿوﻉ خاﺹ نگاشته ميشود .تﻚنگاشت اﺯ نﻈر حﺠﻢ و محتوا حد فاﺻﻞ مقاله و كتاﺏ است و
نويسﻨده با پرداﺯﺵ و تحليﻞ يافتهها و مﻄالعاﺕ تﺨﺼﺼي پيشين و افزودن يافتههاي پﮋوهشي
جديد خود و تحليﻞ جامﻊ و مﻨسﺠﻢ آنها افقهاي تاﺯهاي را در ﺯميﻨه مورد بررسي ميگشايد.
سلســله تﻚنگاشتهاي الگوي اسالمي ايراني پيشرفت كه در مﺠلداﺕ مﺨتلﻒ مﻨتشر ميشوند،
حاﺻﻞ تالﺵ جمعي اﺯ اســتادان ،انديشــمﻨدان و محققان دانشگاهي و حوﺯوي است كه مراحﻞ
مﺨتلﻒ نگارﺵ ،ارﺯيابي ،ويراســتاري ،تدوين و انتشــار را با نﻈارﺕ متﺨﺼﺼان و اهﻞ فن گﺬرانده
است و در اختيار ﺻاحﺐنﻈران ﻗرار ميگيرد .در پايان اﺯ مساعدﺕها و تالﺵهاي ارﺯنده نويسﻨدگان
تﻚنگاشــتها و داوران و مراكز مﺨتلﻒ علمي و پﮋوهشــي كه ما را در تهيه ،تدوين و انتشار اين
سلســله ياري رساندند ،تقدير و تشﻜر ميشود .اميد است اين محتواي علمي بتواند افقهاي نو و
روشﻨي را در پيﺶ ﭼشﻢ متﺨﺼﺼان دانشگاهي و حوﺯوي بگشايد و هر روﺯ در ﻃي مسير تدوين
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و تحقق الگوي اسالمي ايراني پيشرفت گامهاي بلﻨدتر و استوارتري برداشته شود.
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مقدمه
در مس��یر پیشرف��ت و توسعه هر سیس��تم اجتماعی ،پی بردن ب��ه کاستیها و نواقص و
عارضهیابی در هر سیس��تمی ،اولین گ��ام به سوی یادگیری اس��ت .یادگیری زمانی رخ
میدهد که بتوان خطاها را تشخیص داد و به گونهای مستمر ،اصالحات را اعمال کرد؛ در
این معنا ،اگر کاستیها ،شناسایی ،عارضه یابی و تصحیح شوند ،منبع پایانناپذیر یادگیری
بوده و عامل تعالی سیستم و به تبع آن هدایتگر رشد و توسعه کل جامعه خواهند بود.
بدون شک سیستم بودجهبندی ملی ،مهمترین سیستم شناخته شده در عرصه کالن هر
کش��وری است که کارکرد (یا کژکارک��رد) آن میتواند آینده هر کشوری را با مدنظر قرار
دادن ساخ��ت اجتماعی واقعیت ،به نحو دیگری رقم بزند .نظر به اهمیت کالن سیس��تم
بودجهبندی است که از آن به مهمترین فرایند تصمیمگیری در نهادهای عمومی یاد شده
و آنچه از دل این سیس��تم بیرون میآید یعنی سند بودجه تحت عناوینی همچون خون
زندگی بخش برای حکومت ،مهمترین سند مرجع در قلمرو قدرت ،سندی برای تحمیل
نظم به هرج و مرج یاد شده است .نظر به یادگیری از مشکالت و اصالح سیستم و هدایت
جامعه در مسیر پیشرفت و توسعه و تعالی ،به باور ویلداوسکی سراسر تاریخ نوین ایاالت
متحده با اصالحات بودجهای طی شده و اهداف اصالحات پیشنهادی در لفافه گفتن الفاظ
مشاب��ه صرفهجویی ،کارایی ،بهبود و پیشرفت یا بودجهبندی بهتر است .اشارت حاصل از
این گفته را میتوان بدین صورت مفصلبندی کرد که پیشرفتگی و توسعهیافتگی کنونی
این کشور ،محصول اصالحات مستمر بودجهای ادوار گذشته است .با این تفسیر ،سیستم
کارآم��د بودجهبندی اولی��ن گلوگاه پیشرفت و توسعه کشور محس��وب میشود .اهميت
ناکارآم��دی سیس��تم بودجهبندی آن گاه واضحتر ميشود ك��ه تامل گردد در کشورهای
وابسته به منابع زیرزمینی مسیر پیشرفت و توسعه و تعالی جامعه تا حدی زیادی توسط 7
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دولت و با اتکاء به این منابع زیرزمینی صورت میگیرد .پس اگر کشوری خواهان ترسیم
مس��یر پیشرفت و توسعه خود برای شکلدهی به آین��دهای مطلوب و توسعهیافته باشد،
باید از سیس��تم بودجهبندی شروع نماید؛ چرا ک��ه فعالیتهای توسعهای از آبشخور این
سیس��تم میتوانند وج��وه عمومی را به طرحهای درست (ی��ا نادرست) اختصاص داده و
مس��یر پیشرفت آت��ی کشور را بنا نهند .ول��ی نکته این است که توسع��ه و پیشرفت در
گس��تره سرزمینی هر کشوری باید عدالتگرایانه ب��وده و همواره به منزله یکی از اهداف
مهم محس��وبش��ود؛ زیرا که عدالت اولین فضیلت نهاده��ای اجتماعی و تحقق عدالت،
سنگ پایه مشروعیت حاکمیت و مبنای توجیه ضرورت وجود دولت تلقی میشود .با این
مالحظات ،دستیابی به توسعه عدالتگرایانه مس��تلزم پیشرفت و توسعه همزمان کلیه
مناطق مرتبط با آن اقتصاد و برمبنای آمایش سرزمین و پتانس��یلهای منطقهای است.
ضمن اینکه پراكندگي فضايي سرمايهگذاري عمومي يكي از عناصر اصلي و همچنين يكي
از مباحث كليدي مرتبط با توسعه استراتزيك منطقهاي است .بنابراين ،دولتها موظفند
در فراگ��رد توسعه و پيشرفت اجتماعي ،شرايط رش��د همه بخشها و اركان جامعه را به
صورت عادالنه و اثربخش فراهم آورند .مهمترین ابزار برای دستیابی به هدف فوق ،سیستم
بودجهبندی و محصول آن یعنی بودجه عمومی و تخصیص عادالنه منابع ملی است؛ چرا
ک��ه بودجه عمومي به مثابه سند اقتصادي و شاهرگ حياتي جامعه و خون زندگیبخش
حکوم��ت ،روند اداره همه اركان اداري كشور را تحت نظر ميآورد و اين مهم ،به ويژه در
فراگرد توسعه اقتصادي مناطق بيشتر جلوه ميكند .به ويژه در كشوري چون ايران كه به
طور نانونشته ،مس��ير پيشرفت و توسعه مناطق ،وابسته به نحوه توزيع درآمد نفت است،
خطمشيه��اي بودج��های دولت ،نقش مهمي در فراگرد توسع��ه ايفا ميكند .با توجه به
گس��تردگی و پیچیدگی فراگرد بودجهبندی ،تالش برای شناسایی عوامل مؤثر بر رعایت
عدال��ت در راستای توسعه و پیشرف��ت عدالتگرایانه از اهمیت به سزایی برخوردار است.
در نتیجه ،در این پژوهش تالش شده است تا با استفاده از روش دادهبنیاد و نمونهگیری
نظ��ری و گلول��ه برفی ،مجموعهای از عوام��ل مؤثر بر این مهم ،ط��ی مصاحبههای باز و
نیم��ه ساختاریافته با کارشناسان و متخصصان معاونت برنامهریزی و نظارت راهبردی در
ام��ر تدوین بودجه ،کارشناسان مجمع تشخیص مصلحت نظام در امر مطالعات اقتصادی
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ش��ورای اسالمی ،شناسای��ی شوند .براساس یافتههای پژوه��ش ،دو طبقه اصلی «عوامل
مل��ی و فرامنطقهای» و «عوامل منطقهای و استانی» ب��ا مجموعهای از کدهای مفهومی
تحت پوشش ،توسعه عدالت را از طریق فراگرد بودجهبندی در راستای توسعه و پیشرفت
عدالتگرایان��ه و هدای��ت جامعه به سوی تعالی ،تحت تاثیر ق��رار میدهند .نظر به اینکه
الگوی ایرانی اسالمی پیشرفت نیز قطعاً نمیتواند بدون در نظر گرفتن چالشهای پیش
روی سیس��تم بودجهبن��دی و اصالح آن به نتایج مطلوبی دست یاب��د ،مدنظر قرار دادن
سیستم بودجهبندی و تخصیص بودجه عمومی در کل و موارد مورد اشاره در این پژوهش
به طور خاص میتواند رهنمایی برای این امر قلمداد گردد.
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