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Abstract 

The 20-year vision document of Horizon 1404, approved by the 

Expediency Discernment Council, became the basis of the five-

year development plans for the fourth year onwards from 2005 to 

1404. Simultaneously with the implementation of development 

plans, how to achieve the goals of the vision document in line 

with the five-year development plans were questioned. 

According to the vision document's nature, this question can be 

considered in various economic, cultural, social, and political 

dimensions. Therefore, according to this article's purpose, the 

effectiveness of political development in five-year development 

plans following the 20-year vision document of Horizon 1404 

was studied. The five-year plan documents from the fourth plan 

onward were used to achieve the result, and the method was the 

descriptive and library studies. The study's result was that the 

political development approach in the fourth, fifth, and sixth five-

year development plans fluctuated dramatically. In the final 

summary, this approach has not had the desired effect. 
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درراسايای  اناداز   های توسعه، چگونگی دسايیابی باه اهادان ساند چشام      با اجرای برنامه

تاوا  باتوجاه باه     ساله توسعه موردپرسش قرارگرفت. ایا  پرساش را مای    های پنج برنامه

اناداز، در ابعاااد مخيلااص اقيصاادی، فرهنگاای، اجيمااا ی   سیاساای    ماهیات سااند چشاام 

هاای   سیاسای در برناماه   هدن ای  مقاله، اثربخشی توساعه به کرد. بنابرای ، باتوجه  بررسی

موردمطالعه قرارگرفات     1404افق  ساله بیستانداز  سند چشم ساله توسعه مطابق با پنج

هاای   ای، ماي  ساند برناماه    ی به نيیجه از ر ش توصیفی   مطالعات کيابخانهببرای دسيیا

سیاسای در   ساله چهارم به بعد اسيفاده شد. نيیجه مطالعه ای  بود که ر یکرد توساعه  پنج
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 مقدمه

سیاسی و اقتصاای  اسات و    پیوند بین توسعه 1404افق  ساله انداز بیست سند چشم
راهباانی  وشااور  ها تاانین سااند مهاام یکاای از عنااواا بعااد از قااانوا اساساای بااه

ساله مطاابق   ها  پنج بننامه سیاسی شناسی هدف این مقاله آسیب است لذا شده معنفی
بخشای رویکانی    به چگونگی اثان  ساله است و یر پی پاسخ انداز بیست سند چشمبا 

یغدغه  .است ساله انداز بیست سند چشممسین  یرساله  ها  پنج بننامه سیاسی توسعه
اناداز   این است وه سنرساید ساند چشام     ،وه باعث نگارش این مقاله شد ا  اصلی
سااز   ساله ییگن( و مقامات تصمیم ساله نزییک است. )ومتن از یک بننامه پنج بیست

جانبه این سند مهام و   یارند تا با بنرسی همه گیننده وشور فنصت اندوی و تصمیم
سااله   اهبنی ، بنا  افاق بیسات  ها  توسعه پیشناا این بننامه ر شناسی بننامه آسیب

توصایيی  ند. بنا  انجام تحقیق یر این مقالاه از روش  ونریز  و اقدام  بعد  بننامه
ا  و  ازطنیاق مطالعاه و مناجعاه باه اسانای وتابخاناه       اسات  شاده استيایه و تالش 

سااله   هاا  پانج   ساله و بننامه ساز و اجنایی سند بیست رسمی نهایها  تصمیم وبگاه
 شوی. سش مقاله پاسخ یایهتوسعه به پن

 مبانی نظری و چارچوب مفهومی. 1

بخشی و رشاد تادریجی اسات و باه ميهاوم  قدرتمناد ،        توسعه به معنی وسعت
ها  تاازه اسات.    شدا و بازساز  مستمن جامعه بناساس بصینت پیشنفت و بزرگ
معناا    رشاد و باه  باا   یوم متانایف   جهاانی  ها  اولیه پس از جنا   توسعه یر سال

رفت اما این تعنیف گستنش یافت و با لحاا  مشخصااتی نریان     وارمی صای  بهاقت
فنآیند   ،اما  توسعه معنا  بهبوی زندگی یرنرن گنفته شد واهش فقن و نابنابن  به
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توساعه اقتصاای  بادوا     »شاوی.  جانبه است و منحصن به مسائل اقتصای  نمی همه
به بنگشات باه ویاعیت قبال     یافته منجن  وجوی ساختار سیاسی و اجتماعی توسعه

بسایار  از محققااا وا ه توساعه را     (52: 1988)هانتينگتين,   «شاوی  توسعه می
توساعه مساتلزم    (1)ساوم  یانند. یر بسیار  از وشورها  جهااا  متنایف با رشد نمی
یيای  عباارتی تیییانات و   فنهنگی و نیز رشد اقتصای  است. به یگنگونی اجتماعی،
ی همناه باشد. با این تعبین توسعه به ميهوم یگنگونی، به ایاافه  باید با تییینات ومّ

بنابناین ميهاوم توساعه تماامی ابعاای توساعه ملای        (98:  1384)قوام,  رشد است.
را  (اجتماااعی و امنیتاای ) یفاااعی ،ازجملااه توسااعه اقتصااای ، سیاساای، فنهنگاای

هاا  اجتمااعی یر    هدف توسعه سیاسای، مشااروت و رقابات گانوه    گینی.  یربنمی
پذین   اعتمای متقابل بین منیم و یولت نقطه ومال یر جامعه» زندگی سیاسی است.

تنها باه تحاو ت محای      سیاسی نه توسعه» (177: 1387)نصوحیاا,  .«سیاسی است
ویاهه باه    هاجتمااعی، فنهنگای و غیانه( بلکاه با      پیناموا )یعنی حاوزه اقتصاای ،  

 زماه یر   . خصوصیات ساخت قادرت و حاوزه سیاسای بساتگی مساتقیم یاری     
موان  سیاسای اسات.   سیاسی و یستیابی به آا، شناخت موانا  توساعه   ميهوم توسعه

ساختار قادرت سیاسای مادرا یر ایاناا و      -1عبارتند از : یر ایناا  سیاسی توسعه
عناواا ماان     ها  جامعه سیاسی ایاناا باه   چندپارگی -2ب  قدرت تمنوز ونتنل منا

حاوماه یاا    ها  سیاسی هیات فنهن  یا عقاید و گنایش -3تياهم و اجماع سیاسی 
   (33: 1398)بشینیه, «. عنواا زمینه ذهنی میاین با رقابت سیاسی الیت سیاسی به
هاا    هاا فاارا از وابساتگی    نقشه راهی است وه همه یولات  ،انداز سند چشم

بنا  حنوات یر مساین ایان    ند. ونقدام اریز  و  سیاسی، باید یر هماا مسین بننامه
باا اتخااذ    »باشاند.  مدت نداشته ها نگاه و رویه ووتاه نقشه راهبنی   زم است یولت

ملای   صاال  توساعه  اناداز و م  تنین قنبانی، اهداف چشام  نگن، بزرگ ها  ووتاه رویه
انداز و پایبند  باه   سیاسی یر سند چشم رویکنی توسعه (90: 1396)مومنی,  «است.

نگان  و   انداز، منجان باه واالا    ساله منطبق بن سند چشم جها  پن آا یر همه بننامه
رویکانی   شوی.  زماه چناین    ها می ها  بلندمدت حاومیتی یر یولت نگاه و رویه

  عنصان ذاتای و جاوهن      منزلاه  نهایمند  به. نهایمند  و پذینش اجتماعی است
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گینی وه نهایها  تاثینگاذار   می آید. نهایمند  وقتی صورت شمارمی    سیاسی به رقابت
  نهایهاا    آمیز تاسیس شوند، ولیاه  طورموفقیت ها  سیاسی به   فعالیت بن عنصه
ند و واارایی خاوی را از   شاو حول و بحناا نشده یر طول زماا یستخوش ت تاسیس

هاا  اجتمااعی    شوند، باید مبتنی بن خواست یست ندهند. نهایهایی وه تاسیس می
د؛ چناواه  نا یهی این نهایها نقشی جاد  و حیااتی یار   باشند و لذا قوانین یر شکل

د واه یر آا  نون د و عمال فضایی را ایجای میونن   عملکنی نهایها را معین می حیطه
ی. ابتنا  این نهایهاا بان واقعیاات    شو   نهایها ممکن می الیت مستقل و مسئو نهفع

شدا تادریجی و یرنهایات پاذینش     ها و جاافتایه اجتماعی، موجب پذینش آنی آا
ی. ایان پاذینش و جاافتاایگی اجتمااعی     شو ها ازسو  فضا  عمومی جامعه می آا

   (62: 1382)خواجه سنو ,  شوی. چیز  است وه نهایینگی نامیده می

 سياسی  های توسعه یژگیو .1-1

انااداز  زم اساات ابتاادا   سیاساای یر سااند چشاام  باانا  بنرساای جایگاااه توسااعه 
 »سیاسی شناسایی شاوی.  ها  توسعه سیاسی تعنیف و سپس لوازم  یا ویهگی توسعه
ها و شنای   زم را  زمینهملی است وه  سیاسی بخشی از فنایند پیچیده توسعه توسعه

وناد و   ونیا امن مشاروت و رقابت سیاسای یروا جامعاه فاناهم مای     بنا  نهایینه
 (38: 1388)عبدالهی و رای,  «سیاسی است. نرامحاصل نهایی آا افزایش توانمند  

فصاال بشااینیه بااه نقاال از آلمونااد شااش ویهگاای بااه شاانم ذیاال را از لااوازم بال 
 -2هاا و نینوهاا  اجتمااعی     نوهگا  یابی سازماا -1» وند: سیاسی معنفی می توسعه

وجااوی  -3سیاساای  هااا و نینوهاا  اجتماااعی یر مشاااروت و رقابات   آزای  گانوه 
زیایای از   خشاونت  -4ها  حل منازعه نهایمناد یر یروا ساختارسیاسای    مکانیسم

هاا    مشانوعیت چاارچو    -6زیایی از زندگی سیاسای   ویش -5زندگی سیاسی 
  (12: 1398)بشاینیه,   «ی و جاز آا. نا  رقابات و ساازش سیاسا   بنهای  و قانونی 
اگن باه ميهاوم جادایی ییان از سیاسات       سیاسی زیایی از زندگی البته ویهگی ویش

 یر» اسات. ساله ایاناا یر تقابال و تعاار      انداز بیست باشد با رویکنی سند چشم
یولات یر جامعاه    سیاسای،  هاا  توساعه   شااخ   شده یر ارتباط با مطالعات انجام

: حاومیات قاانوا و یاابطه یر    اسات هایی بادین شانم    یافته یارا  ویهگی توسعه
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گاناه وشاور،    وشور، تمنوزگنایی با لحا  تيکیک وظایف بین قوا  ساه  ایار  نرام
اختارها و رونادها،  سا تيکیاک وارونیهاا(، یکپاارچگی    ونیا حکومت ) تخصصی

وجاوی فساای    مناب  یرآمد  یولت به مناب  یرآمد  غینرانتای وابساته باشاد، عادم    
سیاسی بن تمام نقاط سنزمینی ، یکپاارچگی سیاسای و    ایار  و سیاسی ، نيوذ نرام

)مسایایی  .« سیاسی نسبت به فنایندها  سیاسی نرن اعضا  جامعه همگنایی و اتياق
هاا    یروتا  سیاستپا   گابنیل الموند و لوسین (164-165:  1398و همکاراا, 

سیاسای و   ، نياوذ قادرت   اگن نرام سیاسی چهار مشکل اند وه گنفته ا  نتیجه مقایسه
سیاسای   ملی و نرام یکپارچگی؛ ایجای حس وفایار  و تعهد نسبت به ملت و مناف 

گیان  سیاسای و    ر امن قادرت و تصامیم  ها؛ مشاروت و سهیم شدا ی یر میاا تویه
ها  مختلف زندگی را حل وناد   ایجای روند توزی  مناب  و امکانات مای  و فنصت

پنسشای واه یر   (16-30: 1966)آلموناد و پاا ,    یاباد.  به توسعه سیاسی یست می
شوی، این است وه چاه   انداز مطنم می سیاسی یر سند چشم ارتباط با جایگاه توسعه

انداز وشور وجوی یاری؟  یک فن   سیاسی یر سند چشم ینورتی به وجوی توسعه
انداز حااوم اسات بناابناین     این پنسش این است وه توسعه اقتصای  بن سند چشم
واه   اناداز نباشاد. یرحاالی    شاید ینورتی به توجه به توسعه سیاسی یر سند چشام 

ماادنی  ی نهایهااا  حاااومیتی و جامعااهتوسااعه اقتصااای  باادوا وارآمااد  سیاساا
انداز، نقشه راه وشور است.  رهبن  سند چشم معرم نخواهدافتای ، به تعبین مقام اتياق

 9/4/1386یر ماور      نراام  واارگزاراا  و مسائو ا  جمهور، رئیس ییدار ایشاا یر
 ری را ایان  و باشاد  نران  یر اناداز  چشم سند ها، ریز  بننامه   همه یر»یاشتند:  بیاا
 ثباات  اگان . است موفقیت شنط ریز ، بننامه یر ثبات. ونند مالحره سطوم   همه
 طاول  یر حنوات  ایان  البته وه - نباشد یرست جهت یر استمنار و ریز  بننامه یر
 - یاری اساتمنار  و اسات  یکای  گیان   جهات  لکان  شاد،  خواهاد  هم تصحی  ،راه

. یرنرنبگینیاد  را ساال  بیسات . رساید  نخواهد نتیجه به وشور پیشنفت و سازندگی
 شوی می یایه مجلس به بویجه با وه ساله یک   بننامه - یاریم بننامه یک ما هنسال

 هاا،  بنناماه  ایان  یر تنااق   یاری امکاا نباشد، منرم گین  جهت باشد بنا اگن وه -
 یرسات  سااله  پانج  ها  بننامه ما. وند خنثی گینی، می انجام وه هم را ییوارها اصالً
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 یرجهات  امنوز   ساله پنج   بننامه اگن اما - است معمول ینیا   همه یر - ایم ونیه
 باشاد،  فانیا    سااله  پنج   بننامه مقابل یرجهت یا یینوز   ساله پنج   بننامه مقابل
 چاوا  نخواهدگنفت؛ صورت هنگز اصالم و خواهدبنی ازبین را همدیگن وارها این

 ماا . اسات  ملی ها  سنمایه شدا یای  نتیجه، و ونند می خنثی را همدیگن ها فعالیت
 اناداز  چشام  سند عنواا به را عام ولیِ بلندمدت   بننامه نیيتد، اتياق این اینکه بنا 
 شاکل  باید سقف این زین ها بننامه. است ساله بیست ولیِ   بننامه این،. ونییم تهیه

 واار  سان  یولتای  هان . ونناد  حنوت باید جهت این یر ساله پنج ها  بننامه بگینند؛
 ها یولت البته. هم مکمل شوند می ها بننامه وقت آا وند؛ حيظ را جهت این آید، می
 ها بعضی ونند، می وار تند ها بعضی ونند، می وار وند ها بعضی نیستند؛ جور یک همه
 ممکان  بعضای  نیساتند،  جور آا ها بعضی آورند، می صحنه به را شاا نینو    همه
 ولای  اسات؛  اصاالم  قابال  اش هماه  اینهاا  نکنناد؛  بعضای  بکنناد،  اشاتباهات  است
 مالحراه  هام  را ایان  ها ریز  بننامه   همه یر بنابناین. باشد یکی باید گین  جهت
  )پایگاه اطالع رسانی یفتن حيظ و نشن آثار مقام معرم رهبن  (« .ونید

 سياسی  انداز و توسعه سند چشم .1-2

هن وشاور    توسعه است. ،مهم و یغدغه و چالش همیشگی جوام یکی از مسائل 
 عماومی،  هاا   جانباه نیااز باه تادوین سیاسات      هماه  بنا  حنوت به سمت توساعه 

هاا یاری.   بخشی به آحای منیم، اجماع ملی و نرارت بن اجنا  ایان سیاسات   آگاهی
ها  عماومی اسات واه یر بنخای از وشاورها یاا        انداز یکی از سیاست سند چشم

شورهاى متعدیى مانند مالزى،  اپن، هناد، نیوزیلناد،   و» شوی. ها استيایه می مااساز
هاى بزرگ مانند سونى و میتسوبیشاى یاراى   شنوتو بعضى   اریا و فیلیپین، شیلى

هاى این وشاور   آمنیکا تعدایى از ایالت متحده انداز هستند.همچنین یر ایا ت چشم
)اخاواا وااظمی,   « .بنناد  انداز سوی ماى  چشم لوئیزیانا از طناحى سند  همانند ایالت

تانین   اساسای مهام   ساله بعد از قانوا بیستانداز  سند چشمیر ایناا نیز  (81: 1384
   است. اعالم شدهسندراهبنی  بنا  توسعه وشور 

 1388شااهنیور 18یولاات یر  رهباان  یر ییاادار اعضااا  هیااات  معراام مقااام
وام نبایاد گنفات.          انداز چیز مهمی است؛ این را یسات       این سند چشم »یاشتند: بیاا
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شاید بتواا گيت وه بعد از قانوا اساسی، ما هیچ سند  را یر وشور به این اهمیت 
 ،انداز مهام اسات. نگااه ونیاد          نداریم. یک نگاه والا و بلندمدت است. سند چشم

ساال باه پایااا ایان      نداز گذشته، یعنی ما شانزیها      ببینید ا ا چهارسال از سند چشم
ایم؟ یک ایعا این است وه از چهاار ساال بیشاتن          رفته انداز یاریم. چقدر پیش      چشم
ایم؛ نصاف ایان چهاار ساال           رفته ایم؛ یک ایعا این است وه نه، ومتن پیش      رفته پیش
؛ یرست باید مالحراه بشاوی. یر ایان    ایم. اینها باید یرست سنجیده بشوی      رفته پیش

ایان آیناده  زم و    ؛شده وه بنا  ملات ایاناا   ا  یرنرنگنفته      انداز، آینده      سند چشم
مانیم. آا وقت باید هام بادانیم واه     شایسته است. اگن به آا آینده ننسیم، عقب می

 ثابات  ونیم، اطناف ما هم همه  طور وه ما یاریم به سمت آا هدف حنوت می همین
هاا         بناد        ونند. باید سنعت را تنریم ونیم، زمااا  نیستند؛ آنها هم یارند حنوت می

ها را تنریم ونیم؛ جور  این سنعت را تنریم ونیم وه بتوانیم واقعاً به هادف        بننامه
انااداز بنساایم. یعناای ایاان یولاات یر سااهم خااوی وااار یرساات خااویش را       چشاام
  )پایگاه اطالع رسانی یفتن حيظ و نشن آثار مقام معرم رهبن  ( «.باشد یایه انجام

روی واه   شامارمى  هبا  اناداز   سند چشم اساسى  هاى نگنى یکى از ویهگى جام 
هاى سیاسى  مؤليه نگن ،  به یلیل همین جام گینی.  هاى گوناگونى را یربنمى مؤليه

ا  و وار        بننامه ها       گین  جهتر این سند یاری. ی  خاصیجایگاه سیاسی  و توسعه
هنچند توساعه سیاسای ساازه     سنجید.انداز       شاخ  سند چشمتواا با  مییولت را 
تواا نسخه واحاد و یکساانی را بانا  هماه      ا  است و بنا  تحقق آا نمی پیچیده

اثنبخشای آا یر   ی اما باتوجه به ميهوم ولی آا، بنرسی جایگااه و ونجوام  تجویز 
پذین اسات. ایان    انداز و بننامه توسعه امکاا سند چشمساله مطابق با  ها  پنج بننامه

یر  سیاسای  ینبال پاسخ به این پنسش است وه اثنبخشی توساعه  هبنرسی و تحلیل ب
شادا یر اسانای با یساتی نریان ساند       بااوجوی یرنرنگنفتاه   -سااله  ها  پنج بننامه
چگوناه باویه اسات؟ فنیایه مقالاه ایان اسات:        1404-ساله افق  انداز بیست چشم
اسات اماا یر    شاده  لحاا   1404سااله افاق    انداز بیست سیاسی یر سند چشم توسعه
 است. ساله یچار فناز و نشیب شده و از اثنبخشی آا واسته شده ها  پنج بننامه
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  انداز در ایران   پيشينه طراحى چشم. 1-3

تمادا بازرگ و احیااى عرمات مجادی        هاى ا به یروازهرسید ،یوم  پهلوى یر یوره
شاد اماا ایان     مطنم و تبلیا  مای   ،انداز عنواا چشم ایناا همانند عصن هخامنشى به

هاا  توساعه بنمبناا  آا     انداز رویایی هنگز به یک سند بلندمدتی وه بنناماه  چشم
ه گونا  ایان  س از انقاال  نیاز هماواره نباوی    پا تبادیل نشاد.    ،تهیه و اجنایی شوند

یر ساال   رفسانجانى  هاشامى  منحاوم  .شاد  هاى بلندمدت احساس ماى  ریزى بننامه
و یر اواخاان یوراا  مطاانم ونینااد را 1400اسااالمى  طاانم ایجااای تماادا  ،1374
ساال   25یعناى   1400یانند وه یولت بناى ساال   منیم مى» :گيتندجمهورى  ریاست

چگاه یر طول تاریخ وند وه آا روز تمدا واقعى اسالم وه هی مى  ییگن طنحى آمایه
 25شاما  . وشور اسالمى تحقق نیافته، یر ایناا ساخته خواهاد شاد    اسالمى یر یک

 ،یاشاتیم   یرصدى وه ما یر مجموع هيات ساال   سال را یرنرنبگینید، با رشد هيت
نتیجاه   .افتاد  ریزى شده باشد،چه اتياقى یر وشور مى ببینید اگن یر همه ابعای بننامه

  (6: 1375)هاشمی رفسنجانی, « گذاریم. اسالمى مى هماا است وه اسم آا را تمدا
طانم  » اناداز،  و پایش از ساند چشام    1400اسالمی  تمدا بعد از طنم ناموفق

واه    هاى بسیار ميید و سویمند اقتصایى عنواا یکى از طنم به« اقتصایى  ساماندهى
بناسااس   ،شد. این طنم پاس از تادوین   رفت، مطنم نحله ابالا هم پیشحتى تا م
وارشناسى، به هیأت یولت رفت و یر آنجا موری بنرسى قنار گنفت و   هاى ییدگاه

اماا طانم    رهبنى هم رساید. معرم  به تصویب نهایى مقام 1377سنانجام یر منیای 
ت و بسایارى از  نیافا  اجنایای باوی، چاارچو    مطلوبی   مزبور گنچه یاراى اهداف

یر  1376از ساال   یرایاماه .شاد  گنفتاه  هاى آا یر مقام اجنا ناییده اهداف و سیاست
نرام این احساس وجوی یاشت واه ساامانه واالا     مصلحت تشخی  یبینخانه مجم 
و مدینیت آا یچار نق  و ناهماهنگى و فاقد  وشور  گذارى راهبنیى خ  و مشى

اى ولى نرام یر یک جهت خاص و معین ه سیاست  وه اهداف اجماعى است و این
یر یبینخانه « افق آینده»بحثى با عنواا  1378 یلیل یر سال همین به. شوی تدوین نمى

انداز شد. مجم  نیز ومیسایوا   د وه سنآغاز طنم سند چشمشتشخی  آغاز  مجم 
ساال،   یاک   ی و طاى وان اناداز   مأمور تدوین ایان چشام   ،را از اعضاى خوی  خاصى
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  هااى  انداز پیشنهایى با بنگزارى چهل جلسه ومیسیوا مزبور و با ومک گنوه چشم
تشاخی    یر یبینخاناه مجما   « اناداز  چشام »گنوه وارشناسى  -1 د:شزین تدوین 
 -3 ایاناا  اسالمى ریزى یولت جمهورى سازماا مدینیت و بننامه -2 نرام. مصلحت

اصل  ت صنای  و معایا.صنعتى وشور وابسته به وزار گنوه تدوین استناتهى توسعه
هااااى اولیاااه، بالفاصاااله یر صاااحن  اناااداز پاااس از وارشناساااى ساااند چشااام

. د و با حداقل تییینات، موریتصویب قنار گنفات شطنم مصلحت  تشخی  مجم 
نرام، باا ایان اساتد ل     مصلحت تشخی  انداز به مجم  واگذارى تدوین سند چشم

تدوین سیاست ولى نرام است، نوعى  ،انداز خوی انجام پذینفته وه چوا سند چشم
یرهنحاال،   (80-107: 1384)اخواا وااظمی,   .است  پس یر حیطه وظایف مجم 

ساله وشاور و باا عناواا     بننامه بیست  عنواا به 1382انداز یر آذرماه سال  سند چشم
رى وقات  جمهاو  سئای ر باه ه.ش   1404ایناا یر افق   انداز جمهورى اسالمى چشم

 ابالا شد.

 پيشينه تحقيق .2

ماوری بنرسای و    1404سااله افاق    انداز بیست سند چشم ،ها  متعدی  یر پهوهش
است. این تحقیقات بیشتن رویکنی اقتصای  یاشاته   تحلیل محققاا وشور قنارگنفته

 (2)و باان محوریاات مقایسااه جایگاااه اقتصااای  ایااناا بااا وشااورها  منطقااه منااا   
با رویکنی سیاسی نسبت به مساائل اقتصاای    شده  تحقیقات انجاماست و  شده انجام

هاا    خارجی یا موليه نیز با رویکنی سیاستموجوی  و اجتماعی ومتن است و مواری
و اثنبخشای  اسات. پاهوهش حایان قصاد یاری جایگااه       شاده  ولی سیاسای انجاام  

سااله   اناداز بیسات   ساند چشام  ساله با رویکانی   ها  پنج بننامه سیاسی را یر توسعه
وه از بطن تحقیقات موجاوی یر ارتبااط باا    ت رو تالش بن این اس ازاینوند.بنرسی 

 مثال:   انداز به هدف تحقیق نزییک شده و نتایج استخناج شوی. بنا  سند چشم
یاافتگی یر ایاناا و    عناواا توساعه   پور و آسایش یر تحقیق خوی تحات  فی 

ناد باا تليیاق هشات     ونی اناداز ساعی   ساند چشام   مقایسه آا با وشاورها  منطقاه  
جایگااه ایاناا را یر    ،شاوند  اساسی وه همه مبین سط  توسعه قلمدای مای  شاخ 

میاا وشورها  منطقه منا تنسیم و روند تییینات یک یهاه را باه تصاوین بکشاند.     
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یاافتگی و   یهنده این است وه ایناا بنا  یستیابی به توساعه  نتایج تحقیق آناا نشاا
، مسین  باس طاو نی یر مادتی    هبین وشورها  منطق جایگاه نخست اقتصای  یر

ریز  صحی  و مدوا میسان نیسات.    رو یاری و این مسین بدوا بننامه اند  یر پیش
هاا  ساند    پور و آسایش با آگااهی از واقعیات   هشت شاخصی وه یر تحقیق فی 

نان    -2تولیاد ناخاال  یاخلای سانانه      -1 :ازتندعبار ،اند انداز انتخا  شده چشم
سااهم  -4وننااده  ناان  تااورم قیماات مصاانف  -3تولیااد ناخااال  یاخلاای رشااد 
نن  مشاروت مانیاا یر باازار    -5گذار  خارجی یر تولید ناخال  یاخلی  سنمایه
امیاد باه    -8امیاد باه زنادگی مانیاا      -7نن  مشاروت زناا یر بازار واار   -6وار 

   (92-93: 1393)فی  پور ؛ آسایش,  زندگی زناا
مطالعااه مواناا  پارلمااانی  »عنااواا  ساااعی یر پهوهشاای بااا  پنساات و ییاان

اقتصاایملی یر ایاناا را    ( موانا  توساعه  1368 -1384) اقتصایملی یر ایاناا  توسعه
عناواا   رسند وه ونش راهبنی  نمایندگاا مجلس به یه و به این نتیجه میونبنرسی 

رانتیان و نراام انتخابااتی اوثنیتای،      جو یر بستن راهبانی  یولات   بازیگناا منيعت
هاا  بنآماده از    ونندگاا است وه سیاسات  معطوف به تامین مطالبات فور  انتخا 

این نوع ونش نیز ناظن به تامین مطالباتی از هماا جنس اسات واه نقاش منيای یر     
 (23: 1393)یین پنست و ساعی, است. اقتصایملی یاشته توسعه

هااا  توسااعه   سیاساای را یر بننامااه  میسااایی و همکاااراا جایگاااه توسااعه  
هاا  مقالاه حااوی از آا اسات واه       اناد. یافتاه   یهونایناا بنرسی  اسالمی جمهور 
است. ولی میزاا این توجاه   سیاسی یر سه بننامه توسعه ج.ا.ا موریتوجه بویه توسعه
هاا    زاا یر بنناماه گاناه متيااوت اسات. ایان میا      هاا  ساه   یاک از بنناماه   یر هن

یرصد است. طباق   43و  29، 50، 31تنتیب شامل  سوم،چهارم ،پنجم و ششم نیز به
، حنوتای   هاا  توساعه   سیاسای یر بنناماه   میزاا توجه به توساعه  ،آمده یست آمار به

وششم نسبت به یو بنناماه   پنجم افزایشی یاشته، با این استثنا وه این توجه یر بننامه
   (155: 1398)میسایی و همکاراا, است. هییگن واهش پیداونی
سیاسای   انداز ، بنا  بنرسی اثنبخشی توسعه نگن  سند چشم با توجه به جام 
بنرسی شاوند.   ،ندون هایی وه اهداف این سند را اجنایی می یر آا  زم است بننامه
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اسات.   شاده  ششام توساعه گذاشاته   ساله چهارم تاا   عهده بننامه پنج این ماموریت به
سااله توساعه میساایی و     ها  پانج    بننامهابنابناین یر این پهوهش از تحلیل محتو

اسات باه پنساش     ، تالش شاده توصیيی است و ازطنیق روش شده همکاراا استيایه
 شوی. یایه مقاله پاسخ

 . روش پژوهش3

وش تحقیاق  یر راسات.   شاده  اساتيایه  1ویيای  توصایيی   یر پهوهش حاین از روش
بند  و استخناج مياهیم بناساس مطالعه متوا یا مبتنای   هدف شناسایی، طبقه ،ویيی

 ، یر پاهوهش حایان،   هاا  ابزارها  اصالی گانیآور  یایه   بن ییدگاه خبنگاا است.
هاا    و تيسین  اسانای و مادار  و مصااحبه    مند منرامنور با  ا  مطالعات وتابخانه

گیان  از   است با بهنه شده اساس، به یلیل ماهیت مویوع تالش است. بناین موجوی
انداز  ویهه سند چشم ه  با با مناجعه به اسنایرسمی ووتابخانه ویيی و توصیيیروش 
و مانتب  باا   ساله توسعه، وبگاه ها  رسمی مناوز اصلی  جها  پن ، بننامه ساله بیست

جاام  از مویاوع    ، مطالعه مقا ت و اظهارنرنها  مسئولین، یر  مویوع پهوهش
آیاد و ابعاای آا بنرسای و تحلیال و تيساین شاده و باه پنساش پاهوهش           یست به

 شوی. یایه پاسخ

 يقتحق های  یافته. 4

بعد چهارم به  ساله توسعه از بننامه ها  پنج بننامهانداز،  چشم بناساس نقشه راه سند
. ایان  شادند  مای اجنایای   1404ساله افق  انداز بیست بایست مطابق با سند چشم می

؟ به این پنساش یر  اند ها تا چه میزاا به این سند مهم و راهبنی  وفایار بویه بننامه
هاا  اقتصاای  ساند     واه مولياه   ؛بعاد اول اقتصاای   : تاواا پاساخ یای   یو بعد مای 

و میزاا تحقاق و فاصاله آا    ونیه بعد بنرسی ها  چهارم به انداز را یر بننامه چشم
طلباد و بعاد ییگان     را با وشورها  منطقه مناا سانجید واه پاهوهش مساتقلی مای      

وانیا   پوشایدا و عملیااتی   عمال  نحاوه جاماه   ،سیاسی است. یر هانیو بعاد   توسعه
اناداز را نشااا    بخشای ساند چشام    اثان  ،سیاسی اقتصای  و توسعه ها  توسعه موليه

                                                                                                                                 

1. Qualitative research 

https://parsmodir.com/db/research/systematic-review.php
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تنویج گيتمااا توساعه باا محوریات     یهنده این است وه  ی نشاابنرسخواهد یای. 
از هماا ابتدا  تصویب و ابالا به یلیال ننسایدا باه یر  مشاتن  یر      انداز چشم
هاا    سیاسای یر بنناماه   ها  مختلف و تضعیف رویکنی توساعه  ها و یستگاه بخش
مختلاف  هاا    یر یولتعمومی  یرحوزها   تبلی  مناسب رسانه ساله توسعه، عدم پنج

 .  است فناز و فنوی یاشته
 2اناداز و جادول    ساله توساعه یر مساین ساند چشام     ها  پنج بننامه 1جدول 

 .یهد نشاا می 1404انداز  ها  جامعه اینانی را یر افق چشم ویهگی
 

 ساله توسعه های پنج انداز و برنامه سند چشم .1جدول 

دوره 
هاي  برنامه

 پنج سا ه

برنامه اول 
 توسعه
1368-1372 

برنامه دوم 
 توسعه
1374-1378 

برنامه سوم 
 توسعه
1379-1383 

برنامه توسعه 
 چهارم
1384-1388 

برنامه پنجم 
 توسعه
1390-1394 

برنامه ششم 
 توسعه
1396-1400 

 برنامه
1400- 
1404 

 ها دو ز
 هاشمي
 ينرفسنجا

 -هاشمي 
 خاتمي

 احمدي نژاد خاتمي
-نژاد احمدي

 روحاني
  روحاني

شروع تاريخ 
و پايا، کار 
 دو ز ها

شروع دو ز 
 12پنجم  
 1368مرداد 

پايا، دو ز 
 12ششم 
و  1376مرداد 

شروع دو ز 
خاتمي )دو ز 

 هفتم (

پايا، دو ز 
هشتم خاتمي 

مرداد  12در 
 عو شرو 1384

دو ز 
نژاد  احمدي

 )دو ز نهم (

مرداد  12
شروع  1384

 دو ز نهم

پايا، دو ز 
 12دهم 

مرداد ماه 
و  1392
دو ز  شروع

روحاني 
)دو ز 
 (ياتدهم

- - 

دوره سند 
 اندات چشم

- - 
ابالغ سند 

 اندات چشم
شروع سند 

 اندات چشم

اجراي برنامه 
توسعه  در 
انطباق با 
 سند

اجراي برنامه 
توسعه  در 
 انطباق با سند

سررسيد 
سند افق 
1404 

مواد برنامه 
 سا ه پنج

- - - 199 166 235 - 

مواد مرتبط 
با توسعه 
 سياسي

- - - 62 80 68 -- 

نسبز مواد 
توسعه 
سياسي به 
کل مواد 
 برنامه

  درصد 29 درصد 50 درصد 31.15   
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 ها . شعار دولت2جدول 

 شعار مجوري دو ز رئيس دو ز
 ساتندگي رفسنجاني هاشمياکبر  پنجم و ششم

 (3)سياسي و جامعه مدني توسعه سيدمجمد خاتمي هفتم و هشتم

 مهرورتي و عدا ز نژاد احمديمجمود  نهم و دهم
 تدبير و اميد ) اعتدال ( حس  روحاني ياتدهم و دواتدهم

 

 1404انداز  ایرانی در افق چشم های جامعه ویژگی. 3جدول 

 کلي ا ملل روابط بي  مذهبي توسعه سياسي اقتصادي فرهنگي و اجتماعي

متناسب با 
 فرهنگي مقتضيات

جغرافيايي و 
 تاريخي خود

، اول اقتصاديجايگاه 
در   وري ، ف علمي

سطح منطقه  سياي 
 سياي جنوب غربي )

، قفقات، خاورميانه و ميانه
 کشورهاي همسايه(

مردم ساالري 
 ديني

قدرت  به اتکا
 اليزال ا هي

 داراي تعامل ساتنده
و موثر با جها، 
، براساس اصول عزت
 حکمز و مصلجز

يافته و  توسعه
 توسعه کار مد

 اجتماعي عدا ز
امنيز  ات برخوردار

 غذايي
هاي   تادي

 مشروع

با هويز 
اسالمي و 
 انقالبي

مقتدر با ساتما، 
دفاعي مبتني بر 
 انبهج باتدارندگي همه

 ام 

مند ات امنيز  بهره
 اجتماعي و قضايي

 توتيع مناسب در مد
حفظ کرامز و 
 ها حقوق انسا،

متکي بر اصول 
اخالقي و 

هاي  ارتش
 ، ملي واسالمي

 انقالبي

، فعال و بخش ا هام
موثر در جها، اسالم 
با تجکيم ا گوي 

 ساالري ديني مردم

 هاي برابر فرصز

برخوردار ات دانش 
 پيشرفته

 ،فساد به دور ات فقر،
مند ات  تبعيض و بهره

 تيسز مطلوب مجيط

پيوستگي مردم 
 و حکومز

 موم 

تاثيرگذار بر 
همگرايي اسالمي و 

اي براساس  منطقه
تعا يم اسالمي و 

هاي  انديشه
 )ره(خميني امام

 فعال

توانا در تو يد علم و 
  وري ف 

 پذير مسئو يز  جامعه اخالقي  

متکي بر سهم برتر 
انساني و  منابع
اجتماعي در  سرمايه

 تو يدملي

    

ضايتمند، ايثارگر، ر
برخوردار ات وجدا، 

، انضباط، کاري
روحيه تعاو، و 

 اجتماعي ساتگاري
برخوردار ات سالمز، 

رفاه، تامي  
 اجتماعي

    
متعهد به انقالب و 
نظام اسالمي و 
 شکوفايي ايرا،

نهاد مستجکم 
 خانواده

    
مفتخر به ايراني 

 بود،
نوانديشي و پويايي 
 فکري و اجتماعي
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غلبه یهنده  ساله نشاا انداز بیست محتوا  سند چشم تحلیلنگاهی به جدول فوق و 
اما ساند ماذوور    استاین سند  یراجتماعی و اقتصای  ، ، فنهنگیعقیدتی رویکنی
هاا    سیاسای یر شااخ    سیاسی نیز غافل نبویه است و رویکنی توساعه  از توسعه

پیوساتگی  ، هاا  حيظ ونامت و حقوق انساا، ها  مشنوع آزای ، سا ر  یینی منیم
بنناماه چهاارم تاا    تواا یر  شوی وه اثنبخشی آا را می مشاهده می منیم و حکومت

 ششم توسعه موریبنرسی قناریای.

 انداز های سياسی سند چشم ساله توسعه و مولفه های پنج برنامه .4-1

سااله توساعه  زم اسات،     هاا  پانج   سیاسی یر بننامه بنا  بنرسی اثنبخشی توسعه
ها  سوم، چهارم، پنجم و ششم توسعه از لحا   ها  بین بننامه ها و شباهت تياوت

ها  توسعه با  اولین تشابه بننامه» .سیاسی موریبنرسی قنارگینند پنیاختن به توسعه
سیاسی  اساس توسعه سیاسی است. بنهمین ها به مبحث توسعه هم، پنیاختن همه آا
، هنچناد  اسات هاا  چهارگاناه توساعه     شده یر هماه بنناماه   یکی از مسائل مطنم

شوند. یوماین تشاابهی    هم متمایز می ها  توسعه یر میزاا پنیاختن به آا از بننامه
بعاد   ،ها  توساعه  ها  توسعه وجوی یاری، این است وه یر همه بننامه وه یر بننامه

سیاسی همیشه یر اولویت آخن و بعد از ابعای یولت و جامعاه و   مدنی توسعه جامعه
تاواا باه آا    ها  توساعه مای   است. نکته ییگن  وه یر تشابه بننامه منیم قنارگنفته

سیاسای   یر توساعه  «جامعه مادنی »اره ونی، حنوت رو به جلو، یر توجه به بعد اش
مادنی را یر خاوی گنجاناد. ایان روناد یر       سوم موای  از بعاد جامعاه   است. بننامه

مادنی تقنیباا باه موقعیات      نحو  وه بعد جامعه ونی، به توسعه پیشنفت چهارم بننامه
هیم این مقادار را باا یرصاد فناوانای     تناز با بعد جامعه و منیم رسید. اگن بخوا هم

هایات  یرن ویرصاد   16,26 یمادن  ، بعد جامعهیرصد 66,25بعد یولت  ؛نشاا یهیم
یهاد. اماا    چهارم به خوی اختصاص مای  یرصد را یر بننامه17,5بعد جامعه و منیم 

گنیی و مجدیا بعاد   این ویعیت یر بننامه پنجم و ششم یوباره به حالت قبل بنمی
گیانی. یر   باا فاصاله زیاای از ابعاای ییگان یر اولویات آخان قانار مای         مدنی  جامعه
مادنی   ، جامعه و منیم و جامعه تنتیب یرصد فناوانی موای ابعای یولت پنجم به بننامه

ششام   یرصاد اسات و ایان یر بنناماه     8یرصاد و   17,64یرصد،  73,52تنتیب  به
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، یرصاد  74مدنی  جامعهتنتیب یرصد فناوانی موای ابعای یولت، جامعه و منیم و  به
توجاه یر میازاا پانیاختن باه ابعاای       اخاتالف قابال  با یرصد است.  2یرصد و  24

ریازاا ج.ا.ا باه    تواا گيات واه نگااه بنناماه     ها  توسعه می سیاسی یر بننامه توسعه
 (179-178: 1398)میسایی,  «سیاسی، نگاهی از با  به پایین است. توسعه

 

های سوم، چهارم، پنجم و ششم  سیاسی در برنامه نی و درصد فراوانی ابعاد مختلف توسعهافراو. 4جدول 

 توسعه

 ابعاد برنامه
 مجموع مواد مرتبط جامعه و مردم مدني جامعه دو ز

 درصد فراواني فراواني درصد فراواني نيافراو نيادرصد فراو فراواني نيادرصد فراو فراواني
 100 62 6.67 6 6.45 4 83.87 52 برنامه سوم
 100 80 17.50 14 16.25 13 66.25 53 برنامه چهارم
 100 68 17.64 12 8.82 6 73.52 50 برنامه پنجم
 100 54 24 13 2 1 74 40 برنامه ششم

 (178: 1398)میسایی,  : منب 

 
ساند ازجملاه   هاى  لحا  مؤليه  انداز، بنرسى میزاا هاى ارزیابى سند چشم یکى از راه

باورناد   نرناا باناین  بعضى از صاحب .استچهارم توسعه  یر بننامهها  سیاسی  موليه
آا، باا اهاداف ساند      اقتصاایى راهبانی   چهارم یر مسائل اقتصایى و  وه روم بننامه

هااى سیاساى، باین ساند      مؤليه یید آیا یر مباحث و انداز میاینت یاری لذا باید چشم
بانا  بنرسای    .یا خیان   انداز و بننامه چهارم، توافق و مناسبت  زم بنقنار است چشم

 بننامه توسعه چهارم بازبینی شوی.ها  سیاسی یر  مویوع باید موليه
، هویات اساالمى و    مالحراتها  سیاسی،  ساله چهارم توسعه موليه یر بننامه پنج

سا رى ییناى و   خمینى)ره(، تأوید بن منیم هاى امام اندیشه انقالبى و مبتنى بویا نرام بن
، امنیت، وارآمادى   ها حيظ ونامت و حقوق انساا ، اجتماعى هاى مشنوع، عدالت آزایى

 ،الملال   اساالم و روابا  باین    بخاش یر جهااا   و وارایى، تعامل سازنده و ماؤثن و الهاام  
اى  موازناه  عادم اما  استآمده  انداز همانند سند چشم ارى و انضباطبا وجداا و، استقالل 

نسابت باه سااین     اناداز  هاى سیاساى ساند چشام    مؤليه توسعه ارتباط با چهارم یر بننامه
ساا رى   هااى بسایارمهمى مانناد مانیم     به مقولاه بنا  مثال  .خوری مى  چشم بهها  ساحت

واه یو   یو مایه پنیاخته شده، یرحالىهاى مشنوع یر حد  اجتماعى، آزایى یینى، عدالت
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ساهم بسایار بیشاتنى را باه خاوی      « امنیتاى  -مسائل یفاعى »و « خارجى سیاست»  مقوله
چهاارم را روى ایان یو مویاوع قانار      تواا ثقل بننامه وه مى اند تا جایى اختصاص یایه
شاورهاى  مایه به چگونگى تعامل ایناا با و 6وم  چهارم، یست وه یر بننامه یای. همچناا

همچناین   وشوراسات.  یفاعى مایه نیز یرباره سامانه 7اسالمى و غین آا پنیاخته و حدوی 
جانباه ایاناا یر    اول توساعه هماه   چهارم به مویوع بسیار بااهمیت وسب مقام یر بننامه

  باه مویاوع   20است و تنها یر ماایه   نشده وجه اشاره هیچ غنبى( به منطقه )آسیاى جنو 
امنیتاى   -هاى یفااعى   ر مباحث و سیاستی. است شده جهانى ایناا توجهارتقاى جایگاه 

واه   همچناا ؛است نشده عنایت« جانبه بازیارندگى همه»  چهارم، به مویوع بااهمیت بننامه
هاا،   اناداز همانناد: حياظ ونامات و حقاوق انسااا       مویوعات بااهمیتى یر سند چشم

هاا و ميتخان باه ایناناى باویا       امنادى آ  استقالل، پیوستگى منیم با حکومت، ریاایت 
چهاارم نیاز    اناداز یر بنناماه   گاویى موجاوی یر ساند چشام     ولى .است شده میيول واق 

یفااعى، بقیاه    خاارجى و سیاسات   استثناى مباحث سیاسات  خوری و تقنیباً به مى چشم به
 ؛اناد  هااى مناساب و ومّاى تعنیاف عملیااتى شاده       سیاسى ومتن با شاخ   هاى مؤليه

انداز و هام بنناماه چهارسااله فاقاد      تقدین بن این باورند وه هم سند چشموه من همچناا
 .هاى  زم است گینى تبیین راهبنیهاى صنعتى، اقتصایى و جهت

وااه  اساات چهااارم آمااده هاااى سیاسااى یر بننامااه  همچنااین بنخااى مؤليااه 
(. ( فنهنا  و  20 - 19 - 15 - 5قنارند:الف( وحدت و هویت ملى )ماوای   بدین

(.ی( 8فنهنگاى )ماایه    (.ج( مقابله با تهاجم5فارسى )مایه  ن اینانى و زبااتمدا و هن
 .(25نقش بسیج و نینوهاى یفاع منیمى)مایه 

توساعه باا ساند     چهاارم  تطابق وامل ولیات بنناماه   هماهنگى و عدم باتوجه به
هااى اقتصاایى، ایان بااور وجاوی یاری واه چاوا         ویاهه یر بخاش   انداز، باه  چشم
صورت شاتاباا تصاویب شاد، یاراى     توسعه توس  یولت و مجلس به چهارم بننامه

نگهبااا   انداز است و اینایات فناواا شوراى هایى با سند چشم اینایات و ناهماهنگى
 چهارم از ی یل صحت این مدعاست. به بننامه

اناداز و   نرام اجنایى و مقننه نسابت باه چشام    نرن و عمل یر یعف یر وحدت
هااى اجاناى ایان ساند      تنین چالش انداز، یکى از مهم سند چشمونیا بننامه  عملیاتى
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نراام،   مصالحت  تشاخی   وه یبین فعلاى یبینخاناه مجما     شوی. همچناا محسو  مى
اناداز توسا  مادیناا، ساخن راناده       چشم  آگاهى و جدى نگنفتن صناحت از عدم به

جمهور  اىها و رؤس هاى یولت تطابق بننامه عدما  و  ها  سلیقه اعمال مدینیتاست. 
هااى بلندمادت یر    ریاز   اناداز از مشاکالت بنناماه    سندچشام  هفعلى و آتى وشور ب

باید خاطننشاا ونی وه یکاى از ی یال    .وشور، یر سطوم عالى مدینیت وشور است
یلیال فقاداا همااهنگى     نیاز باه    سوم یر یولت آقااى خااتمى   اجناى وامل بننامه عدم

یایا آنهاا باه    تان   رفتاار وانیا آنهاا و عادم    اى  هاى پیشین با یکدیگن و سلیقه یولت
سااله   بیسات  انداز وه یر متن ابالا سند چشم است تاجایى هاى والا وشور بویه بننامه

توجه واافى   ، به عدمجمهور وقت سیدمحمدخاتمی رئیسرهبنى به  معرم ازسوى مقام
انتراار  » :تاسا  اشاره شده و یر بخشى از این ابالغیه چنین آماده   توسعه سوم به بننامه

اى  تدوین بنناماه   ها و نقاط موری تکیه یر آا، بتواند به روی چارچو  این سیاست مى
عالى و  نرنجنا  یقت و  گماا اهتمام ساله بینجامد. بى جام  و عملیاتى بناى یوره پنج

توانند یر این بااره   اسالمى مى  هیأت محتنم یولت و از آا پس مجلس محتنم شوراى
یاباد واه    علت ینورت ماى  تأوید بن این معنا بدین وننده خوی را ایياونند. نقش تعیین

مصنّم یر بننامه ساوم از توجاه واافى یر تقناین و اجانا        هاى ولّى بنخى از سیاست
 حيظ و نشن آثار مقام معرم رهبن (پایگاه اطالع رسانی یفتن ) «بنخوریار نگشت.

یمانت و تصدى اجنا و  نحوه انداز، شدا سند چشم هاى اجنایى یکى از چالش
نراام یر تشانی     مصالحت  تشاخی   . یبین مجم و نهایینه شدا استنرارت بن اجنا 

یه وان اناداز چناین اظهاار     سند چشام   نحوه تصدّى یمانت اجنا و نرارت بن اجناى
  ناماه نراارت    وناد، آیاین   رهبنى ازطنیق مجم  بن عملکنی سه قوه نرارت مى» :است

تاوانیم از اواخان    ییگن ماا ماى   ،ت، اگن ایشاا تصویب ونندمجم  خدمت رهبنى اس
امسال نرارت را شنوع ونیم و قاعدتاً یکى از وارهاى ما این خواهد باوی واه فعال و    

هاى یولات، مجلاس و قاوه قضااییه را یر      ها و فعالیت ریزى لتمنیاا و بننامهوقول ی
اسات،    قاانونى  ،نرارت ونیم. این انداز بنرسى و تذونات  زم را ارائه چارچو  چشم

رهبانى از    البته قانونى ازجهت تنبیه و تشویق قضایى نیست. قانونى از ایان بععاد واه   
یاک جنباه باین      ها اصالحات را انجام بدهند. یرحقیقت ها خواهد خواست وه آا آا
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فناتان از اجانا     یعناى  ؛ارشایى و مولوى یاری. چوا سط  وار مجم  اجنایاى نیسات  
تشاویق قضاایى    و  یلیل یر عین حال وه قانونى است ولى تنبیاه  همین وند به اقدام مى

وجاوی یاری. یرحقیقات     سان ایان نراارت    نداری اما قاعدتاً خواست حاومیت پشات 
اظهاارات   «وناد.  ماى  اباالا   مجم  تذوناتى را با نرن و تأیید رهبنى تهیه و به سه قاوه 

ساند   اجاناى   ونتنل میزاا خوبى بیانگن یعف یمانت اجنا و نرارت بن آا و فوق به
 (106: 1384)اخواا واظمی, . مصلحت است تشخی  مجم انداز توس   چشم

 بندی معجگيری و  نتيجه

یر  سیاسای  مقاله مبنی بن چگونگی اثنبخشی توسعهپنسش یر این قسمت بناساس 
بناد  انجاام    ارائاه و جما    ،نتیجاه  ،اناداز  ساند چشام   با ساله مطابق ها  پنج بننامه
اناداز   شوی. بنا  پاسخ به پنسش پیشینه تحقیق و مطالعات و بنرسی سند چشم می

هاا   ساله منتب  با آا، موری بنرسی و تحلیال قنارگنفات. بنرسای    ها  پنج و بننامه
سیاسای منطباق باا     هاا  توساعه   حاوی از آا است وه به یلیل عدم ويایت شاخ 

حاداقلی باه     رویکانی  ،سااله  انداز بیسات  نی، سند چشمآا یر گستنه جها ایبیات
چهارم، پانجم و   ساله توسعه ها  پنج رویکنی یر بننامهولی این سیاسی یاشته  توسعه

بناد  نهاایی    است و یر جم  شده ششم با فناز و فنوی و از شدید به یعیف لحا 
ایان نتیجاه و   یرنرنگنفتن  با است. این رویکنی از اثنبخشی مطلو  بنخوریارنبویه

هااا   یااعف و جبااناا سااال یا نقاااطواان شناساای مویااوع باانا  بنطاانف آساایب
مجنیاه و   شوی مقامات مسئول یر قاوا   ساله پیشنهای می ها  پنج رفته بننامه ازیست

مصالحت،   تشاخی   هایی همچاوا مجما    فکن  نهای مقننه با همکار  و مشاروت
ایناا و  مدنی ظنفیت جامعه خصوصی و استيایه از نهایها  یانشگاهی، فعا ا بخش

سااله هياتم توساعه و تهیاه      اوناوا بانا  تادوین بنناماه پانج      رسانه از هم اصحا 
توجاه باه    ،ند. بنا  این امن مهمونریز  و اقدام  انداز بعد  بننامه نویس چشم  پیش

 ری.ویهه یر حوزه سیاسی ینورت یا هها ب عنصن نهایمند  یر همه حوزه
اناداز یاا سااین     موفقیات ساند راهبانی  چشام    یر  مویوع بااهمیات بعاد  واه   

واه یر   . همچنااا اسات اعتمای منیم و آگااهی آنااا    ،ها  والا نقش ولید  یاری بننامه
اراا وانادر  بوی اما توس  بنخی از یست شده انداز به این یو مویوع توجه نقشه راه چشم
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سانمایه اجتمااعی   هاا    توجهی قنار گنفت. اعتمای یکی از مولياه  این امن مهم موری بی
است. اعتمای شهنونداا به همادیگن، اعتماای شاهنونداا باه نخبگااا سیاسای، اعتماای        

حای مانیم بایاد باا    آاعتمای نخبگاا به شهنونداا. همچنین تمامی  و نخبگاا به یکدیگن
منیمی وه با ییاد و  ؛ندونساله آشنا باشند و یر تحقق آا مشاروت  انداز بیست سند چشم

هاا  خاوی    ونند و از حقوق و تکاالیف و مسائولیت   نرام بنخوری می آگاهی سیاسی با
رساانند.   ها  صحی  نرنات خوی را به نرام و مسائولین مای   یرقبال جم  آگاهند، از راه

هاا    یاناد، یر فعالیات   ا  وه منیم، وشور و یولت را متعلق باه خاوی مای    چنین جامعه
 ه و یر تحقق اهداف مشاروت یارند.سیاسی شنوت ونی

 ،ها  مشابه مدنرن طناحاا قنار گیانی  از مویوعات ییگن وه باید یر تدوین بننامه
ساازى و ناوع مقابلاه     شدا یا فنایند جهانى جهانىسیاسی،  ها  توسعه عالوه بن شاخ 

صنعت گنیشاگنى، باتوجاه    گنایی، ها  آا و سیاست وشور یر موری نومنطقه با چالشِ
 سازى فناواا ایان  گنى ایناا و ارزآورى و اشتیالگنیش ،جهانى نرین و هاى بى به جاذبه

ویاهه   ساازى، باه   حوایث غینمتنقبه و چگونگى مقابله و ارائه راهبنیهاى ایمان ، صنعت 
حاومیات   آور  و تحاو ت ییجیتاال،   زیست، حاوزه فان   ، مسائل محی زلزله  یرمقابل

باین قاوا     قانوا و یابطه یر نرام ایار  وشور، تمنوزگنایی با لحا  تيکیک وظاایف 
ونیا حکومات   گانه وشور و یخالت مناطق یاخلی محلی یر ایاره وشور، تخصصی سه

وابساتگی یرآمادها  وشاور     عدم) تيکیک وارونیها(، یکپارچگی ساختارها و روندها، 
، نياوذ   یفساا مبارزه مستمن باا اناواع   ، پایه مانند نيت و گاز  به رانت و محصو ت تک

نرن اعضاا    نزمینی، یکپارچگی سیاسی و همگنایی و اتياقسیاسی بن تمام نقاط س نرام
 یااه حاااومیتی   و نرااارت سااه  سیاساای نساابت بااه فنایناادها  سیاساای    جامعااه
مدنی بان اجانا     نگهباا و جامعه گانه و شورا  مصلحت نرام، قوا  سه تشخی  مجم 

 بننامه منطبق با آا ینورت یاری. انداز و یقیق سند چشم
شوی از ولیه افنای  وه بنا  وروی باه مشااغل یولتای یاا      همچنین پیشنهای می

جمهور  یا نمایندگاا مجلاس   عمومی به را  مستقیم منیم نیاز یارند مانند ریاست
هاا    اناداز و انطبااق بنناماه    تعهد  مبنی بن التزام وامل به اجنا  یقیق سند چشام 

  توسعه با آا اخذ شوی.
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  ها نوشت پی
 شوی. حاین از اصطالم وشورهایجنو  استيایه می یرحال .1

این وشورها عبارتند از : الجزاین، بحنین، جیبوتی، مصن، عناق، ایناا، فلسطین اشیالی،  .2
اریا، وویت، لبناا، لیبی، مالت، مناوش، عماا، عنبستاا سعوی ، تونس، اماارات  

 باختن  روی اریا و یمن.متحده عنبی، ونانه 

شاوی واه فاارا از یخالات      ا  از روابا  اجتمااعی اطاالق مای     جامعه مدنی به حوزه» .3
هاا    هاا و تشاکل   ا  از نهایها، موسسات انجمان  سیاسی است و مجموعه قدرت

 (4: 1393)عباسی,  «گینی. خصوصی و مدنی ) غینخصوصی ( را یربنمی

 منابع و ماخذ

 منابع فارسی

آا،  یاسیس  ها و موليه ساله ستیانداز ب به سند چشم ی، نگاه1384، بهنام ،یواظم اخواا
 38شماره  یحکومت اسالم هینشن

 : گام نو  ، تهناانااییر ا یاسی، موان  توسعه س1398 ن،یحس ه،ینیبش

 یاساالم   یر جمهاور  یاسا یو ثباات س  یاسا ی، رقابت س1382،غالمنیا، سنور خواجه
 یتهناا: منوز اسنای انقال  اسالم ناا،یا

 ناایا یر ا یتوسعه اقتصاای ملا   یپارلمان، مطالعه موان  1393 ی، علیفائز، ساع پنست، نیی
   23-72، ص  ، شماره چهارمسال نهم ،یاسیس ، پهوهشکده علوم(1384-1368)

( ، 1357-13384)  ناایا ا یاساالم   یر جمهور یاسیس توسعه نیی، تب1393فنهای،  ،یعباس
 11، شماره زیی، پایفصلنامه مطالعات افکار عموم

 یاسا یتوسعه س  روند تحول و موان  ساختار ی، بنرس1388 نوز،یمحمد؛ رای، ف ،یعبداله
 1، شماره ، بهار، یوره یهمناایا یشناس (، مجله جامعه1382-1304)  نااییر ا

آا باا   ساه یو مقا ناایا یر ا یافتگیا  ، توساعه 1393، ، فاطماه شی، آسایمحمدعل پور،  یف
 ،21 ساال  راهبانی،  و مجلاس  فصالنامه : تهناا ،انداز منطقه، سند چشم  وشورها
 78 شماره

 ، تهناا نشن قومسیاسیس توسعه  ها ، چالش1384، ی، عبدالعلقوام

  نقش و نگار: ، تهنااامنوز نااییر ا توسعه یاسی، اقتصایس1396فنشای،  ،یمومن
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یر  یاسا یتوسعه س گاهیجا ی، بنرس1398 پور؛ یفائز و عباس تق پنست، نیی ،قاسم؛ییسایم

 اسات، یس  راهبنی  ها فصلنامه پهوهش ناا،یا یاسالم  توسعه جمهور  ها بننامه
 ( 58 یاپیشماره پ) 1398، بهار 28سال هيتم،شماره 

: پهوهشاکده  تنجماه  ،یاسا یس ، یر  توساعه 1390سااموئل،   نگتوا،یهاانت  نوا؛یما نن،یوا
  ، تهناا: پهوهشکده مطالعات راهبنی مطالعات راهبنی

متقاباال حکوماات و ماانیم یر رونااد    ، نقااش اعتمااای 1387 ، محمدمهااد اا،ینصااوح
 13شماره  اس،یراهبن  ،یاسیس توسعه
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 اسالمى، جواناا و تمدّا 25/11/1375، مور  1192همشهنى، شماره  رفسنجانى، هاشمى

 .76و  6 ص  11/12/1375 ، مور  827رفسنجانى، سنوش، شماره  گيتگو با هاشمى

یر گيتگاوى  « ساند ملاى  » کیا هااى اجاناى    تاا اجانا، چاالش    نیانداز از تدو چشم سند
 ،1384 وریشهن 27 ى،یریا  خبنگزارى مهن با محسن

ماواری خااص    وایسی، وم2انداز، گزارش شماره  چشم نیوشورها یرخصوص تدو  تجنبه
 1382 وریمصلحت نرام، تهناا، شهن  یمجم  تشخ

 100 ، ص1378سوم، بهار  یى، شمارهمطالعات راهبن فصلنامه

مواری خااص   وایسی، وم4انداز، گزارش شماره  چشم نییر تدو المللى نیب  یمح شناخت
 17 ص 1382 وریمصلحت نرام، تهناا، شهن  یتشخ  مجم 

 .26 4 ص ن،یشیپ ى،یا اجنا، گيتگوى مهن با محسن ریات نیانداز از تدو سند چشم
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