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مقدمه
مطابق اصل 57 قانون اساسي نظام جمهوري اسالمي ایران، »قواي حاکم در جمهوري اسالمي ایران 
عبارتند از: قوه ي مقننه، قوه ي مجریه و قوه ي قضائیه که زیر نظر والیت مطلقه ي امر و امامت امت 
بر طبق اصول آینده ي این قانون اعمال مي گردند.«. مي توان گفت، اصل 110 قانون اساسي و بند یک 
آن که ناظر بر »تعیین سیاست هاي کلي نظام جمهوري اسالمي ایران پس از مشورت با مجمع تشخیص 
مصلحت نظام« به عنوان یکي از وظایف و اختیارات رهبري است. از جمله اصول مذکور در اصل 57 
است. از این رو از حیث نسبت سیاست هاي کلي با قانون اساسي بر اساس عرف موجود در تفکیک 
قوانین به ابعاد ماهوي و شکلي، سیاست هاي کلي، ماهیت و جهت گیري قوانین و اموري مربوط به 
هدایت جامعه را توسط رهبري نظام معین می کند. از این منظر سیاست هاي کلي ابالغي، تعیین کننده 
جهتگیري ها و ماهیت قوانین و سند باالدستي قوانین است. تا کنون عالوه بر عناوین خاص، براي سند 
چشم انداز و برنامه هاي پنج ساله کشور سیاست کلي تدوین شده  است. از این رو برنامه هاي توسعه 
پنج ساله عالوه  بر سیاست هاي کلي برنامه که توسط مقام رهبري ابالغ مي گردد دو جزء دیگر نیز 
دارد، برنامه ي اجرایي  تفصیلي در بازه  زماني پنج ساله که به صورت الیحه به مجلس شوراي اسالمي 
تقدیم مي شود و قانون برنامه که توسط مجلس شوراي اسالمي به تصویب مي رسد و متن نهایي و 

الزام آور برنامه تلقي مي شود.
با آغاز برنامه ریزي براي برنامه ششم توسعه بتدریج پرسش هایي، بخصوص در میان مجریان، در 
باره ضرورت تدوین سیاست کلي براي  برنامه  مطرح شد. استدالل مطرح شده هم ابعاد حقوقي و 
هم اجرایي داشت. جان کالم در هردو بعد استدالل مطرح شده این  است که از نظر حقوقي »برنامه« 
ماهیت اجرایي دارد و مفاد آن  علي االصول باید در چارچوب و در جهت اجراي سیاست هاي کلي 
باشد. اگر در برنامه هاي گذشته تدوین سیاست براي برنامه ها ضرورت داشت، به این دلیل بود که در 
بسیاري از امور سیاست هاي کلي نظام ابالغ نگردیده بود. اما در شرایط کنوني با تنوع یابي عناوین و 
گسترده شدن  دامنه و عمق سیاست ها، دیگر ابهامي از حیث ضرورت، جهت گیري و اولویت امور و  
مسائل کشور وجود ندارد. لذا با وجود سیاست هاي موجود، دیگر ضرورتي به تدوین سیاست هاي 
جدید در سطح برنامه نیست. در ثاني »برنامه« هاي توسعه ماهیتًاً اجرایي و در حیطه اختیارات رئیس 
قوه مجریه است و در طراحي نه به سیاست کلي، بلکه حتي به قانون نیز محتاج نیست. در پاسخ باید 
یادآور شد که؛ تدوین  برنامه توسعه بدین معنا است که، اواًل: کشور هنوز توسعه پیدا نکرده است. به 
عبارت دیگر کشور هنوز درحال توسعه است. ثانیًا: طي کردن مسیر توسعه یافتگي  به صورت طبیعي 
به زماني طوالني نیاز دارد. لذا برنامه راهي میانبر براي رسیدن به توسعه در زماني کوتاه تر است. بعالوه 
سیاست هاي کلي برنامه ششم در شرایطي  تدوین مي شود که نسبت به اجراي سیاست هاي کلي در 
برنامه هاي گذشته بویژه در برنامه چهارم و پنجم توسعه سواالت جدي وجود دارد. ارزیابي برنامه هاي 
گذشته از حیث تحقق و عملیاتي شدن سیاست هاي کلي و میزان اجراي این سیاست ها در طول برنامه 

نشانه خوبي را به نمایش نمي گذارد.
ویژگي  سیاست هاي کلي برنامه ششم

با توجه به تجربه برنامه هاي پیشین وچالش ها و فرصت هاي پیش رو سیاست هاي کلي برنامه ششم  
با ویژگي هاي زیر تدوین شده  است:



- تحقق اهداف چشم انداز با محوریت اقتصاد مقاومتي،
- پیشتازي در عرصه علم و فناوري و تعالي و مقاوم سازي فرهنگي،

- اتکای به تجارب حاصل از برنامه هاي توسعه، تداوم موفقیت هاي برنامه هاي گذشته و رفع موانع 
توفیق برنامه هاي پیشین،

- متکي به توانایي ها، استعداد ها و فرصت هاي وسیع با نظرداشت مشکالت، تهدیدها و مخاطرات،
- استحکام و مقاوم سازی بنیان هاي سیاسي- اجتماعي در برابر آسیب ها،

- واقعي، شفاف، با قابلیت نظارت مستمر و موثر،
- ناظر به دوره زماني پنج ساله.

هدف گذاري ها و الزامات 
درونزا،  بنیان،  عدالت  ور،  بهره  بنیان،  دانش  پایدار،  فراگیر،  شتابان،  اقتصادي  رشد  با  جانبه  همه  توسعه  الف: 

برونگرا، مردمي، به دور از فساد، با ثبات و تورم حداقلي در محیط کالن اقتصادي
- محوریت قرار گرفتن تولید ملي در سیاست هاي اقتصادي) تجاري، پولي، مالي و اعتباري( 

- حمایت از تولید ثروت از دانش و مشارکت آحاد جامعه در سرمایه گذاري و فعالیت هاي اقتصادي 
- تکمیل زنجیره ارزش در تولید و توزیع کاال و خدمات و اصالح نظام توزیع 

- تحقق نظام اداري، بانکي، مالیاتي و تامین اجتماعي  در چارچوب سیاست هاي کلي نظام
- توسعه نظام جامع تامین مالي ) بازار پول و سرمایه( در جهت پاسخ به نیازهاي سرمایه گذاري

- حمایت از تولید کاال و خدمات، کسب و کارهاي خرد، متوسط و بزرگ و فعالیت هاي دانش بنیان
- بخش خصوصي و تعاوني توانمند و بازار رقابتي
-  تعامل موثر و سازنده و پیش بیني پذیر با جهان

- کوچک، کارآمد و توانمند نمودن کلیت بخش هاي نظام
- نظام تجهیز و تامین مالي کارآمد

- محیط زیست پایدار
- نظام موثر مبارزه با فقر و افزایش قدرت خرید مردم و کاهش تورم

- بکارگیري دانش وسرمایه انساني و افزایش بهره وري ملي
- بهره برداري بهینه از منابع نفت و گاز

- استفاده حداکثري از ظرفیت هاي دروني کشور
- مدیریت مصرف متناسب با نرخ رشد اقتصادي

ب: آمایش سرزمین جهت توسعه متوازن مناطق کشور در محیط آسیای جنوب غربی
- تعیین حوزه های همکاری درمنطقه آسیای جنوب غربی

- تقسیم کار و تعیین  نقش ملی در مناطق، استان ها، نواحی و سواحل و جزایر کشوردر ارتباط با 
مناطق مورد نظر در منطقه آسیای جنوب غربی و اعظای اختیارات الزم به مناطق و استان های کشور



- مشارکت و تعامل، با هدف بزرگ کردن اندازه بازار تولید، تجارت و صادرات غیر نفتی جمهوری 
اسالمی ایران .

- مشارکت همه جانبه جمهوری اسالمی ایران در نظم دهی نوین منطقه آسیای جنوب غربی
- توسعه دریا محور، توسعه اقتصاد دریایی جنوب کشور در محور چابهار ـ خرمشهر با تاکید بر 

سواحل مکران 
- توسعه بازارهای دریایی و ایجاد مناطق مهم اقتصادی در زمینه های دارای مزیت از جمله نفت و 
آبی، شیرین سازی  برق، شیالت، خدمات رسانی دریایی، گردشگری و ورزش های  پتروشیمی،  گاز، 
آب، حمل  و نقل، تولید شناورهای سبک و سنگین و تجهیزات و انواع تاسیسات سازه های دریایی 

مورد نیاز،
- توسعه صنایع و کشاورزی نوین و ایجاد بنادر فراملی و مراکز جمعیتی جدید با پیش بینی اشتغال 

پایدار و توسعه سواحل و جزایر

ج(منطقي کردن هزینه هاي جاري 
- رعایت انضباط مالي و بودجه اي 

- تحقق نظام بودجه به عنوان ترجمان مالي برنامه و هدفمندسازي یارانه ها
- قطع وابستگي هزینه هاي جاري دولت به درآمد هاي نفت و گاز تا پایان برنامه 

- ایجاد تحول در نظام درآمدي و هزینه اي دولت
- اصالح نظام مالیاتي براساس: 

- تغییرساختار بودجه بر اساس سیاست هاي کلي اصل 44 و نظام اداري
- رعایت انضباط مالي و بودجه اي با اجراي بودجه عملیاتي و احصاء، ثبت و تعیین سقف 
مجاز بدهي هاي دولت، دستگاه هاي اجرایي و شرکت هاي دولتي و کاهش آن به سقف 

مجاز در طول سال هاي برنامه
- تعیین تکلیف قطعي طرح هاي عمراني نیمه تمام از طریق تکمیل و بهره برداري در حد منابع دولت؛ 
واگذاري به بخش غیردولتي؛ مشارکت با بخش غیردولتي در ساخت و بهره برداري و حذف طرح در 

صورت غیرموجه بودن.

د(تداوم سرعت پیشروي علمي
-  بهره گیري از دانش هاي نو در جهش فناوري و تولید ثروت و)عرضه چندین دستاورد برتر علمي به 

جهان و یا تعیین حوزه هاي علمي پیشرو( 
- اعتالي کمي و کیفي نظام آموزشي و پژوهشي کشور در راستاي حل مشکالت و رفع نیازهاي واقعي

ه(اعتالي فرهنگي و ترویج سبک زندگي اسالمي
-  اسقرار کامل نظام سالمت، 
- رشد کني و کیفي جمعیت، 



- استحکام خانواده 
- حاکمیت انضباط اجتماعي با تعیین شاخص هاي روزآمد

- تحقق نقشه مهندسي فرهنگي کشور
 - گسترش اقتصاد فرهنگ و متناسب سازي فرهنگ اقتصادي با سیاست هاي کلي اقتصاد مقاومتي

- ارتقاي سرمایه اجتماعي و کاهش آسیب هاي اجتماعي .

اینک سیاست هاي کلي برنامه ششم توسعه در هشتاد بند ابالغ شده است. این سیاست ها را مي توان 
در سه بخش دسته بندي کرد. بخش اول: سیاست هایي که در مجموعه سیاست هاي کلي قبلي ابالغ 
دوم:  بخش  است.  تکرار شده  نیز  این سیاست ها  در  آنها   تحقق  اولویت  و  اهمیت  به جهت  و  شده 
برشي پنج ساله از سیاست هاي کلي است که قباًل ابالغ شده  و بخش سوم شامل سیاست هایي است 
که به سبب ضرورت تحول در برخي حوزه ها مانند؛ آب و کشاورزي، حمل ونقل، فناوري اطالعات 
و ارتباطات، صنعت و معدن و انرژي تدوین شده است. مجموعه حاضر به مثابه  سند پشتیبان و برخي 

مستندات سیاست هاي کلي برنامه ششم است.

علی احمدی 
خرداد 1394



ابالغ سیاست های کلی برنامه ششم توسعه

بسم اهلل الّرحمن الّرحیم

جناب آقای دکتر روحانی
رئیس جمهور محترم

با سالم و تحیت،
اینک که در آستانه ی ماه های آغازین دهه ی دّوم چشم انداز 20 ساله ی کشور قرار داریم، سیاست های 

کلی برنامه ی پنج ساله ی ششم توسعه ابالغ می گردد.
بر  و  نظام  مصلحت  تشخیص  مجمع  با  مشورت  و  فراوان  بررسی های  از  پس  مجموعه  این 
پایه ی محورهای سه گانه ی »اقتصاد مقاومتی«، »پیشتازی در عرصه ی علم و فناوری« و »تعالی و مقاوم سازی 
فرهنگی« تنظیم شده است. اتکاء بر توانایی های انسانی و طبیعی و امکانات داخلی و فرصت های وسیع 
برآمده از زیرساخت های موجود در کشور و بهره گیری از مدیریت جهادی و روحیه ی انقالبی و تکیه بر 
اولویت های اساسی آمده در سیاست های کلی: »اصل 44«، »اقتصاد مقاومتی«، »علم و فناوری«، »نظام 
اداری « و »جمعیّت« و از همه باالتر توکل به قدرت الیزال الهی می تواند ما را به رغم تمایل و اراده ی 
زمینه ی  در  اسالمی  تفکر  از  برآمده  الگویی  ارائه ی  در  برنامه ی ششم  اهداف  تحقق  با  عنود،  دشمنان 

پیشرفت که به کّلی مستقل از نظام سرمایه داری جهانی است، یاری رساند.
با درنظرگرفتن واقعیت های موجود در صحنه ی  این سیاست ها تالش شده است  در تدوین 
داخلی و خارجی، مجموعه ای به عنوان سیاست های کلی که مبنای تنظیم قانون پنج ساله ی ششم خواهد 

بود، تعیین شود که در یک دوره ی پنج ساله کاماًل دست یافتنی باشد.
مراقبت و دّقت نظر جناب عالی و سایر مسئوالن در قوای سه گانه و نظارت مجمع تشخیص 
مصلحت نظام، اطمینان الزم را برای ُحسن اجرای این سیاست ها در مراحل تنظیم و اجرای برنامه، تأمین 

خواهد کرد.
دولت،  هیأت  نظام،  مصلحت  تشخیص  مجمع  تالش های  از  را  خود  قدردانی  است  الزم 
دبیرخانه ی مجمع و کارشناسان فعال و همکار در این مجموعه ها و سایر دست اندرکاراِن تنظیم و تدوین 

این سیاست ها در روند جدید، ابراز دارم. 
نسخه ای از این سیاست ها همزمان برای مجلس شورای اسالمی و مجمع تشخیص مصلحت 

نظام ارسال می گردد.

سّیدعلی خامنه ای
۹/ تیرماه/ ۱۳۹۴
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بسم اهلل الّرحمن الّرحیم

سیاست های کلی برنامه ی ششم توسعه
- امور اقتصادی

1- رشد اقتصادی شتابان و پایدار و اشتغال زا به گونه ای که با بسیج همه ی امکانات و ظرفیت های کشور، 
متوسط رشد 8 درصد در طول برنامه محقق شود.

2- بهبود مستمر فضای کسب  و کار و تقویت ساختار رقابتی و رقابت پذیری بازارها.
3- مشارکت و بهره گیری مناسب از ظرفیت نهادهای عمومی غیردولتی با ایفای نقش ملی و فراملی آنها 

در تحقق اقتصاد مقاومتی.
4- توسعه ی پیوندهای اقتصادی و تجاری متقابل و شبکه ای کشور به ویژه با کشورهای منطقه ی آسیای 
با  چندجانبه  و  دو  پولی  پیمان های  انعقاد  و  ترانزیتی  و  تجاری  قطب  به  تبدیل شدن  غربی،  جنوب 

کشورهای طرف تجارت در چارچوب بندهای 10، 11 و 12 سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی.
5- گسترش و تعمیق نظام جامع تأمین مالی و ابزارهای آن )بازار پول، بازار سرمایه و بیمه ها( با مشارکت 
توسعه ی  در جهت  سرمایه  بازار  مؤثر  سهم  افزایش  و  و خارجی  داخلی  و حقوقی  حقیقی  اشخاص 
سرمایه گذاری و ثبات و پایداری و کاهش خطرپذیری فعالیت های تجاری و اقتصادی کشور با تأکید بر 

ارتقاء شفافیت و سالمت نظام مالی.
6- تأمین مالی فعالیت های خرد و متوسط به وسیله ی نظام بانکی.

7- ارتقاء کیفی و کّمی نظام جامع صنعت بیمه و ابزارهای آن )بازارهای رقابتی، بیمه  ی اتکایی و...( 
به منظور توسعه ی سرمایه گذاری و ثبات و  با مشارکت اشخاص حقیقی و حقوقی داخلی و خارجی 

پایداری و کاهش خطرپذیری فعالیت های تجاری و اقتصادی کشور.
8- جذب سرمایه ی ایرانیان خارج از کشور و سرمایه گذاران خارجی با ایجاد انگیزه و مشوق های الزم.

9- اعمال نظارت کامل و فراگیر بانک مرکزی بر بازار و مؤسسات پولی، بانکی و اعتباری و ساماندهی 
نسبِت  کاهش  و  و سالمت  شفافیت  ارتقاء  در جهت  مالی  و  پولی  غیرمتشکل  بازارهای  و  مؤسسات 

مطالبات غیرجاری به تسهیالت.
10- تغییر نگاه به نفت و گاز و درآمدهای حاصل از آن، از منبع تأمین بودجه ی عمومی به »منابع و 
اساسنامه ی  تنفیذ  با  ملی  توسعه ی  اساسنامه ی صندوق  دائمی شدن  و  اقتصادی«  زاینده ی  سرمایه های 
موجود و واریز ساالنه 30 درصد از منابع حاصل از صادرات نفت و میعانات گازی و خالص صادرات 

گاز به صندوق توسعه ی ملی و افزایش حداقل 2 واحد درصد سالیانه به آن.
1-10- استقالل مدیریت حساب ها از بانک مرکزی.

2-10- ارائه ی تسهیالت از منابع صندوق توسعه ی ملی به بخش های غیردولتی به صورت ارزی.
3-10- استقالل مصارف صندوق توسعه ی ملی از تکالیف بودجه ای و قوانین عادی.

4-10- سپرده گذاری ارزی حداکثر 20 درصد از منابع ورودی صندوق، نزد بانک های عامل در قبال اخذ 
خط اعتباری ریالی از بانک های مذکور برای ارائه ی تسهیالت ریالی به بخش کشاورزی، صنایع کوچک 

و متوسط و تعاونی با معرفی صندوق توسعه ی ملی.



11- تکمیل زنجیره ی ارزش صنعت نفت و گاز و کاهش شدت انرژی.
12- حمایت از تأسیس شرکت های غیردولتی برای سرمایه گذاری در فعالیت های اکتشاف )نه مالکیت(، 
بهره برداری و توسعه ی میادین نفت و گاز کشور به ویژه میادین مشترک در چارچوب سیاست های کلی 

اصل 44.
13- افزایش سهم انرژی های تجدیدپذیر و نوین و گسترش نیروگاه های پراکنده و کوچک مقیاس.

14- تحقق کامل هدفمندسازی یارانه ها در جهت افزایش تولید، اشتغال و بهره وری، کاهش شدت انرژی 
و ارتقاء شاخص های عدالت اجتماعی.

15- واگذاری طرح های جمع آوری، مهار، کنترل و بهره برداری از گازهای همراه تولید در کلیه ی میادین 
نفت و تأسیسات صنعت نفت به مردم.

16- افزایش ارزش افزوده از طریق تکمیل زنجیره ی ارزش صنعت نفت و گاز و توسعه ی تولید کاالهای 
دارای بازدهی بهینه)بر اساس شاخص شدت مصرف انرژی(.

شرکت های  تقویت  و  تأسیس  با  گاز  و  نفت  پایین دستی  و  باالدستی  صنایع  نمودن  دانش بنیان   -17
دانش بنیان برای طراحی، مهندسی، ساخت، نصب تجهیزات و انتقال فناوری به منظور افزایش خودکفایی.

18- افزایش مستمر ضریب بازیافت و برداشت نهایی از مخازن و چاه های نفت و گاز.
رعایت  با  و جزایر کشور  و سواحل  نواحی  استان ها،  مناطق،  در  ملی  نقش  تعیین  و  کار  تقسیم   -19
الزامات آن در چارچوب سیاست های کلِی مربوط، به منظور افزایش تولید ثروت ملی و حمایت دولت 

از سرمایه گذاری در مناطق کمتر توسعه یافته و روستایی.
20- اتخاذ برنامه ها و اقدامات اجرایی جهت توسعه ی روستایی کشور برای تثبیت جمعیت و تشویق 
مهاجرت به مناطق روستایی و عشایری )کانون تولید و ارزش آفرینی( با برنامه ریزی و مدیریت بهینه در 
سطح ملی، منطقه ای و محلی، تعیین سهم واقعی در توزیع منابع و ارتقاء شأن و منزلت اجتماعی، ایجاد 
فرصت های جدید اقتصادی و حمایت های ویژه از فعالیت های کارآفرینی و اشتغال زایی مزیت دار بومی 
و مقاوم سازی تأسیسات و زیرساخت ها و اماکن روستایی با تأکید بر بند 9 سیاست های کلی کشاورزی.

21- توسعه ی اقتصاد دریایی جنوب کشور در محور چابهار – خرمشهر با تأکید بر سواحل مکران.
22- برنامه ریزی برای دستیابی به ضریب جینی 0/34

23- توسعه ی بازارهای دریایی و ایجاد مناطق مهم اقتصادی در زمینه های دارای مزیت.
24- اولویِت  بخِش ریلی در توسعه ی حمل ونقل و ایجاد مزیت رقابتی برای آن.

25- توسعه ی حمل ونقل ریلی باری با اولویت تجهیز شبکه و پایانه های باری و اتصال شبکه به مراکز 
بزرگ اقتصادی، تجاری و صنعتی و مبادی ورودی و خروجی مهم کشور و شبکه های ریلی منطقه ای و 

جهانی به ویژه کریدور شمال – جنوب با هدف توسعه ی صادرات و ترانزیت بار.
افزایش صادرات  و  ارزش افزوده ی بخش های صنعت، معدن و صنایع معدنی  نرخ رشد  افزایش   -26

محصوالت آن با اجرای سیاست های کلی صنعت و معدن.
27- دانش بنیان نمودن شیوه ی تولید و محصوالت صنعتی و خدمات وابسته به آن، نشان سازی تجاری و 

تقویت حضور در بازارهای منطقه و جهان.



28- اولویت دادن به حوزه های راهبردی صنعتی )از قبیل صنایع نفت، گاز، پتروشیمی، حمل ونقل، مواد 
پیشرفته، ساختمان، فناوری اطالعات و ارتباطات، هوافضا، دریا، آب و کشاورزی( و افزایش ضریب 

نفوذ فناوری های پیشرفته در آنها.
با تأکید بر تکمیل ظرفیت زنجیره ی  نیاز صنایع داخلی کشور  29- اولویت دادن به تأمین مواد مورد 

ارزش افزوده ی مواد معدنی و اجرای بند 3 سیاست های کلی معدن.
30- تدوین و اجرای سند جامع و نقشه ی راه تحول نظام استانداردسازی کشور و مدیریت کیفیت.

31- استقرار نظام جامع و کارآمد آمار و اطالعات کشور.

- امور فناوری اطالعات و ارتباطات
32- کسب جایگاه برتر منطقه در توسعه ی دولت الکترونیک در بستر شبکه ی ملی اطالعات.

33- توسعه ی محتوا در فضای مجازی بر اساس نقشه ی مهندسی فرهنگی کشور تا حداقل پنج برابر 
وضعیت کنونی و بومی سازی شبکه های اجتماعی.

34- ایجاد، تکمیل و توسعه ی شبکه ملی اطالعات و تأمین امنیت آن، تسلط بر دروازه های ورودی و 
خروجی فضای مجازی و پاالیش هوشمند آن و ساماندهی، احراز هویت و تحول در شاخص ترافیکی 

شبکه به طوری  که 50 درصد آن داخلی باشد.
35- بهره گیری از موقعیت ممتاز کشور با هدف تبدیل ایران به مرکز تبادالت پستی و ترافیکی ارتباطات 

و اطالعات منطقه و گسترش حضور در بازارهای بین المللی.
36- حضور مؤثر و هدفمند در تعامالت بین المللی فضای مجازی.

37- افزایش سهم سرمایه گذاری زیرساختی در حوزه ی فناوری اطالعات و ارتباطات تا رسیدن به سطح 
کشورهای برتر منطقه.

38- توسعه ی فناوری فضایی با طراحی، ساخت، آزمون، پرتاب و بهره برداری از سامانه های فضایی و 
حفظ و بهره برداری حداکثری از نقاط مداری کشور.

- امور اجتماعی
39- ارتقاء سالمت اداری و اقتصادی و مبارزه با فساد در این عرصه با تدوین راهبرد ملی مبارزه با فساد 

و تصویب قوانین مربوط.
40- استقرار نظام جامع، یکپارچه، شفاف، کارآمد و چندالیه ی تأمین اجتماعی کشور.

41- توانمند سازی و خوداتکائی اقشار و گروه های محروم در برنامه های مربوط به رفاه و تأمین اجتماعی.
42- ارتقاء کیفیت و اصالح ساختار بیمه های تأمین اجتماعی پایه )شامل بیمه ی درمان، بازنشستگی، 

ازکارافتادگی و...( برای آحاد مردم.
43- اجرای سیاست های کلی سالمت با تصویب قوانین و مقررات الزم با تأکید بر:

1-43- تهیه ی پیوست سالمت برای قوانین مرتبط و طرح های کالن توسعه ای.
2-43- اصالح ساختار نظام سالمت بر اساس بند 7 سیاست های کلی سالمت.



3-43- تأمین منابع مالی پایدار برای بخش سالمت و توسعه ی کمی و کیفی بیمه های سالمت.
ایمنی خدمات و مراقبت های جامع و یکپارچه ی سالمت در قالب  بهبود کیفیت و  4-43- افزایش و 

شبکه ی بهداشتی و درمانی منطبق بر نظام سطح بندی و ارجاع.
44- توسعه ی تربیت بدنی و ورزش همگانی.

45- فرهنگ سازی و ایجاد زمینه ها و ترتیبات الزم برای تحقق سیاست های کلی جمعیت.
46- تقویت نهاد خانواده و جایگاه زن در آن و استیفای حقوق شرعی و قانونی بانوان در همه ی عرصه ها  

و توجه ویژه به نقش سازنده ی آنان.
47- اولویت دادن به ایثارگران انقالب اسالمی در تسهیالت مالی و فرصت ها و امکانات و مسئولیت های 

دولتی در صحنه های مختلف فرهنگی و اقتصادی.
48- هویت بخشی به سیمای شهر و روستا و بازآفرینی و روزآمدسازی معماری اسالمی – ایرانی.

49- سامان بخشی مناطق حاشیه نشین و پیشگیری و کنترل ناهنجاری های عمومی ناشی از آن.
به  برنامه ی ششم  پایان  تا  ایرانگردهای خارجی  به گونه ای که  ایرانگردی  پایدار صنعت  توسعه ی   -50

حداقل پنج برابر افزایش یابد.
51- حمایت از صنایع دستی و صیانت از میراث فرهنگی کشور.

- امور دفاعی و امنیتی
52- افزایش توان دفاعی در تراز قدرت منطقه ای در جهت تأمین منافع و امنیت ملی با تخصیص حداقل 

5 درصد بودجه ی عمومی کشور برای بنیه ی دفاعی.
53- ارتقاء توان بازدارندگی کشور با:

1-53- توسعه ی توان موشکی و فناوری ها و ظرفیت تولید سالح ها و تجهیزات عمده ی دفاعی برترساز 
با توان بازدارندگی و متناسب با انواع تهدیدات.

2-53- گسترش هوشمندانه و مصون سازی پدافند غیرعامل با اجرای کامل پدافند غیرعامل در مراکز 
حیاتی و حساس کشور.

3-53- افزایش ظرفیت های قدرت نرم و دفاع سایبری و تأمین پدافند و امنیت سایبری برای زیرساخت های 
کشور در چارچوب سیاست های کلی مصوب.

54- تقویت کمی و کیفی بسیج مستضعفان.
تقویت  و  توسعه  سخت افزاری،  و  نرم افزاری  کامل  انسداد  با  مرزی  مناطق  پایدار  امنیت  تأمین   -55
و  اطالعاتی  فعالیت های  توسعه ی  امنیتی،  طرح های  در  مرزنشینان  مشارکت دهی  مرزبانی،  یگان های 

تقویت دیپلماسی مرزی.
56- برنامه ریزی برای کاهش جرم و جنایت با هدف کاهش 10 درصدی ساالنه ی مصادیق مهم آن.

57- مبارزه ی همه جانبه با مواد مخدر و روان گردان ها در چارچوب سیاست های کلی ابالغی و مدیریت 
مصرف با هدف کاهش 25 درصدی اعتیاد تا پایان برنامه.

58- پیشگیری و مقابله با قاچاق کاال و ارز از مبادی ورودی تا محل عرضه ی آن در بازار.



- امور سیاست خارجی
59- حفظ و افزودن بر دستاوردهای سیاسی جمهوری اسالمی در منطقه ی آسیای جنوب غربی.

60- اولویت دادن به دیپلماسی اقتصادی با هدف توسعه ی سرمایه گذاری خارجی، ورود به بازارهای 
جهانی و دستیابی به فناوری برای تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی و سند چشم انداز.

61- توسعه ی کّمی و کیفی رسانه های فرامرزی با زبان های رایج بین المللی.
62- ایجاد زمینه های الزم در جهت جلب سرمایه و توان علمی و تخصصی ایرانیان خارج از کشور در 

توسعه ی ملی و تأثیر بر سیاست های نظام سلطه در دفاع از منافع ملی.
63- بهره گیری حداکثری از روش ها و ابزارهای دیپلماسی نوین و عمومی.

- امور حقوقی و قضایی
64- بازنگری در قوانین جزایی به منظور کاستن از محکومیت به حبس و تبدیل آن به مجازات های دیگر 

و متناسب سازی مجازات ها با جرائم.
65- بهبود بخشیدن به وضعیت زندان ها و بازداشتگاه ها.

66- حمایت قضائی مؤثر در تضمین حقوق مالکیت و استحکام قراردادها به منظور توسعه ی سرمایه گذاری 
بخش خصوصی و سرمایه گذاری خارجی.

67- توسعه ی ثبت رسمی اسناد و امالک و مالکیت های معنوی و ثبت رسمی مالکیت های دولت و مردم 
بر امالک و اراضی کشور در نظام کاداستر و گسترش فناوری های نوین در ارائه ی خدمات ثبتی.

- امور فرهنگی
68- تالش شایسته برای تبیین ارزش های انقالب اسالمی و دفاع مقدس و دستاوردهای جمهوری اسالمی.

69- ارائه و ترویج سبک زندگی اسالمی – ایرانی و فرهنگ سازی درباره ی اصالح الگوی مصرف و 
سیاست های اقتصاد مقاومتی.

70- اجرای نقشه ی مهندسی فرهنگی کشور و تهیه ی پیوست فرهنگی برای طرح های مهم.
71- حمایت مادی و معنوی از هنرمندان، نوآوران، محققان و تولیدکنندگان آثار و محصوالت فرهنگی 

و هنرِی مقّوم اخالق، فرهنگ و هویت اسالمی – ایرانی.
72- حضور مؤثر نهادهای فرهنگی دولتی و مردمی در فضای مجازی به منظور توسعه و ترویج فرهنگ، 

مفاهیم و هویت اسالمی - ایرانی و مقابله با تهدیدات.
73- توجه ویژه به توسعه و تجلی مفاهیم، نمادها و شاخص های هویت اسالمی – ایرانی در ساختارهای 

سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور.

- امور علم، فناوری و نوآوری
74- دستیابی به رتبه ی اول منطقه در علم و فناوری و تثبیت آن با اهتمام به تحقق سیاست های کلی 

علم و فناوری.



75- اجرای سند تحول بنیادین آموزش وپرورش و تأکید بر دوران تحصیلی کودکی و نوجوانی.
76- افزایش سهم آموزش های مهارتی در نظام آموزشی کشور.

77- توسعه ی علوم پایه و تحقیقات بنیادی، نظریه پردازی و نوآوری در چارچوب سیاست های کلی علم 
و فناوری و نقشه ی جامع علمی کشور.

1-77- ساماندهی نظام ملی آمار و اطالعات علمی، پژوهشی و فناوری جامع و کارآمد.
2-77- تحول و ارتقاء علوم انسانی به ویژه تعمیق شناخت معارف دینی و مبانی انقالب اسالمی.

با نقشه ی  با اشتغال و متناسب سازی سطوح و رشته های تحصیلی  78- تنظیم رابطه ی متقابل تحصیل 
جامع علمی کشور و نیازهای تولید و اشتغال.

79- گسترش همکاری و تعامل فعال، سازنده و الهام بخش در حوزه ی علم و فناوری با سایر کشورها 
صادرات  و  تجارت  توسعه ی  و  اسالم  جهان  به ویژه  جهانی  و  منطقه ای  معتبر  فنی  و  علمی  مراکز  و 

محصوالت دانش بنیان.
80- توسعه و ساماندهی نظام ملی نوآوری و حمایت از پژوهش های مسأله محور و تجاری سازی پژوهش 

و نوآوری، و توسعه ی نظام جامع تأمین مالی در جهت پاسخ به نیاز اقتصاد دانش بنیان





بخش اول: ضرورت سیاست گذاری و مطالبات مقام معظم رهبری

مقاالت

- بیانات و مطالبات مقام معظم رهبری در رابطه با برنامه های توسعه





بیانات و مطالبات مقام معظم رهبری در رابطه با برنامه های توسعه

تدوین: کمیسیون مشترک

چکیده

 اهمیت،  ضرورت، ابعاد و چگونگی تحقق سیاست های کلی و به ویژه سیاست های برنامه های 
توسعه همواره یکی از محورهای مهم در تدوین و ارزیابی سیاست های کلی برنامه ششم توسعه بوده 
است. بیانات و مطالبات مقام معظم رهبری از ضابطه ها و شاخص های اصلی در تشخیص و تعیین این 
مقوالت است. این مقاله گردآوری بیانات و مطالبات معظم له در خصوص برنامه های توسعه به شکل 
خاص و دیگر برنامه ریزی های کالن به شکل عام است. مطالب ذیل سه عنوان به شرح ذیل دسته بندی 

شده است:
- بیانات و مطالبات در مورد سیاست های کلی به طور عام

- بیانات و مطالبات در رابطه با برنامه های توسعه

- بیانات و مطالبات در رابطه با یک برنامه پنج ساله خاص
واژگان کلیدی

سیاست گذاری، انظباط سیاستی، اجرای سیاست ها، نظارت مستمر، برنامه های توسعه



الف: بیانات و مطالبات رهبری در مورد سیاست های کلی به طور عام
۱( مهم ترین وظیفه رهبری  تنظیم سیاست های کلی نظام است

تنظیم  فرایند  است.  کّلی  سیاست های  تنظیم  اساسی،  قانون  در  رهبری  وظیفه ی  مهمترین  الف: 
سیاست های کّلی یکی از منطقی ترین و زیباترین فرایندهاست. حاال عّده ای دلشان می خواهد که 
دائم بر طبل دروغگویی و بهتان زنی بکوبند. ما هم حرفی نمی زنیم و آنها هم هرچه می خواهند 

می گویند؛ اشکالی هم ندارد.1

در  اّول  سیاست ها  است. این  مستحکمی  و  قوی  بسیار  فرایند  کّلی،  سیاست های  تنظیم  فرایند  ب: 
تصویب  و  بررسی  را  آنها  دولت  می آید.  دولت  به  بعد  و  می شود  تنظیم  دولت  کمیسیون های 
می کند و به رهبری پیشنهاد می کند. رهبری هم آن را به مجمع تشخیص مصلحت می دهد. این 
سیاست ها در کمیسیون های مجمع تشخیص مصلحت با حضور کارشناسان متعّدد از بخش های 
مختلف اقتصادی، فرهنگی، دانشگاهی، علمی که از خود مجمع و بیرون آن هستند، بررسی و تکمیل 
می شود؛ بعد مجدداً به رهبری می دهند. رهبری هم آن سیاست ها را با آن مبانی و اصول ارزشی 
نظام جمهوری اسالمی تطبیق می دهد، تصویب می کند و آن سیاست ها به دولت برمی گردد و به 

مجلس ابالغ می شود.2
ج: نقش رهبری در تنظیم سیاست ها این است که مراقب باشد تا برنامه ریزی هایی که در چهارچوب 
این سیاست ها می خواهد انجام بگیرد، نظام را به بیراهه و گمراهه نکشاند؛ منافع طبقات محروم و 
حقوق مردم پامال نشود؛ خواسته ها و منافع قدرت های افزون طلب و سلطه طلب و مداخله گر تأمین 
نشود. این مراقبت جزو وظایف رهبری است و اگر در این زمینه ها قصوری یا تقصیری پیش آید، 

متوّجهِ رهبری است.3
د: این سیاست ها ]زمانی که[ ابالغ شد، آن وقت مجلس موّظف است برطبق این سیاست ها قانون 
بگذراند و دولت هم موّظف است سیاست های اجرایی خودش را تنظیم و بر طبق آنها عمل کند. 
مجموعه ی این ساز و کار مفّصل دستگاه های اجرایی و قضایی و تقنینی در این چهارچوب به کار 
می افتند و کار می کنند که هر کدام مسؤوالنی دارند و مسؤولیت هایی، که باید کار را انجام دهند. 
رهبری در مسؤولیت های این دستگاه ها دخالت نمی کند، مگر خیلی بندرت و در مواردی که 

احساس کند تخّلف آشکاری صورت می گیرد.4

1- بیانات در دیدار جمعی از دانشجویان)1382/09/26(
2- همان
3-همان
4- همان
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2( اهداف سیاست های کلی نظام 
الف: بن بست شکنی 

دو بعد در مجمع تشخیص مصلحت وجود دارد که که عبارت است از بن بست شکنی و گره گشایی 
و پویایی از یک طرف، و تعیین و تثبیت سیاست ها و انظباط کلی نظام از سوی دیگر. 1

ب: انضباط کشور
بخش دیگر، مسأله انضباط کشور از لحاظ سیاست ها است. هندسه کلی عمل و اجرا در کشور، 
بسته به سیاست ها است.اگر سیاست های کلی یک نظام در جایی تبیین، تثبیت و توزیع نشود، نظام 
دچار بی رویگی در رفتار خواهد شد. ممکن است یک قانون با قانون دیگر، یک دستگاه با دستگاه های 
دیگر و دستگاه های مستقلی مثل قوای سه گانه در جاهایی با تصمیم گیری هایی که در آن استقالل 
قانونی دارند، با هم تعارض پیدا کنند، وقتی سیاست ها مشخص شد، به معنای آن است که هندسه ی 

کلی حرکت نظام و مسیر کلی معین شده و این چیز بسیار مهمی است.2

ج: تضمین ثبات سیاست ها
ما در مواردی در طول سال های بعد از انقالب شاهد بودیم، ضربه ای که بر اثر تغییر و تبدیل 
بی رویه سیاست های اجرایی وارد آمده، ضربه ای سنگین بوده و گاهی تا مدتها جبران ناپذیر بوده 
است. اگر سیاست های کلی معین شود و سیاست های اجرایی و برنامه ها جهت گیری خود را در این 

سیاست های کلی تنظیم کند، هرگز چنین اتفاقی نمی افتد. 3

ویژگی های سیاست های کلی
سیاست ها گرچه سیاست های کلی است، لیکن قانون اساسی که نیست. اواًل باید کلی گویی در 
سیاست ها نباشد، ثانیًا جهت دار و مشخص و شفاف باشد و قابل حمل بر معنی مختلف نباشد و ثالثًا 

به تناسب نیازهای کشور باشد. 4

از نظر رهبری مبنای سیاست ها، قانون اساسی و مجاری دین و همان چیزهایی است که از قانون 
اساسی استفاده می شود. 5

1- بیانات در دیدار اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام)1381/10/17(. همچنین رجوع شود به : علی 
احمدی، مجمع تشخیص مصلحت نظام، 1383 و دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام، تشخیص 

مصلحت)کلیات، سوابق و عملکرد(، 1381.
2- همان
3- همان
4- همان
5- همان
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ب: بیانات و مطالبات رهبری در رابطه با برنامه های توسعه 
۱( فرق عمده ما با نظام های سرمایه داری

مسأله سیاست ها و برنامه هاست. من فقط یک جمله در باب سیاست های اقتصادی عرض کنم 
، دولت عزیزمان برنامه اّول را به اواخرش رساند و به زودی برنامه دوم را بعد از یکسال  - که بحمداهللَّ
یا کمتر، شروع خواهد کرد - اساس در نظام اسالمی، عبارت است از رفاه عمومی و عدالت اجتماعی. 

فرق عمده ما با نظام های سرمایه داری همین است.1
2( سیاست گذاری توأم با بازرسی

و  اجرا  دولت  و  می ریزد  دولت  را  برنامه  می کند؛  سیاستگذاری  کشور  برنامه های  برای  رهبری 
بازرسی می کند. من البته در موارد زیادی که شکایتی می شود، یا از چیزی اّطالعی پیدا می کنم، منتظر 
نمی مانم که کسی بازرسی کند و بیاید به من خبر بدهد. خودم برای بازرسی می فرستم و اگر ببینم ناحّقی 
وجود دارد، تا آن جایی که در حدود اختیارات قانونی من است، اقدام می کنم. یعنی به آن سیاستگذارِی 

اّول اکتفا نمی کنم؛ لیکن هیکل کار، سیاستگذاری است2.
بر اساس آن  اعالم کند و مجلس  به دولت  باید  نظام هم که رهبری  در سیاست های کالن 
سیاست ها مقّررات و قوانین را بگذراند - هم در سیاست های برنامه سوم و هم در سیاست های برنامه 
دوم که مربوط به هفت هشت سال قبل از این بود - همه این مطالِب کّلی لحاظ شد؛ لیکن بسیج کردن 
و متوّجه کردن افکار عمومی، بخصوص جوانان به اهمیت بعضی از این سرفصل ها، ایجاب می کند که 

هر کدام از اینها به تنهایی مورد توّجه قرار گیرد و دنبال شود.3
دولت با کارِ کارشناسی، سیاست ها را به رهبری پیشنهاد می کند. سیاست ها مسائل بلند مّدت 
نیست؛ پنج ساله است. گاهی در مقطع پنج ساله، سیاستی اولویّت پیدا می کند؛ این را دولت می تواند با 
محاسبات و دّقت های خودش پیش بینی و سپس به رهبری پیشنهاد کند؛ رهبری هم به مجمع تشخیص 

مصلحت می دهد تا بررسی کنند.

۳( اهمیت تنظیم برنامه های توسعه بر اساس سیاست های کلی نظام
قبل از دادن سیاست ها به ما و ابالغ سیاست ها، هیچ چیز به عنوان پایه ها و چارچوب برنامه 
به دستگاه ها ابالغ نشود تا بر اساس سیاست ها و طبق قانون اساسی، برنامه چارچوب بندی و فصل بندی 

و سپس تدوین شود. 4
خب، از دوران بیست ساله ی چشم انداز - همین طور که اشاره شده - حدود یک چهارمش 
گذشته. یک برنامه، که برنامه ی چهارم توسعه باشد، تمام شده؛ امسال سال اول برنامه ی پنجمیم. البته 
گزارش ها  این  و  شنیدید  و  دادند  که  گزارشهائی  طبق  گرفته.  انجام  کارها  خیلی  برنامه ی چهارم  در 

1 - بیانات در مراسم تنفیذ حکم ریاست جمهوری)1372/05/12(
2- بیانات در جلسه پرسش و پاسخ مدیران مسئول و سر دبیران نشریات دانشجویی)1377/12/04( 

3 - بیانات در دیدار دانشجویان دانشگاه شهید بهشتی)1382/02/22(
4 - بیانات در دیدار کارگزاران نظام)15/05/1382(

http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=7571
http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=3186
http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=3186
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درست هم هست، کارهای بسیار مهمی انجام گرفته؛ لیکن در عین حال برخی از کارها هم هست که 
انجام نگرفته و باید انجام بگیرد. سیاستگذاری ها درست است. سیاست های اعالم شده در حوزه ی 
اصالح الگوی مصرف، سیاست های کلی نظام اداری، سیاست های کلی اشتغال و سیاست های اصل 
44 - اینهائی که ابالغ شده - همه اش با هم هماهنگ است. اگر بتوانیم برنامه را بر طبق این سیاست ها 
تنظیم کنیم و پیش ببریم و در عالم واقعیت تحقق پیدا کند، ما خیلی خواهیم توانست از این ظرفیتی که 
اشاره کردم، استفاده کنیم. این سیاست ها یک انسجامی را به وجود می آورد و انسجام الیه های مختلف 

تحرک اقتصادی را تأمین می کند. 1
اگر برنامه پنج ساله با آن سیاست هایی که ما به طور مشّخص و با مشورت فراوان و کار زیادی 
که روی آن شده و اعالم هم کرده ایم، تطبیق کند، من شک ندارم که در طول پنج سال، اثر محسوسی 
دیده خواهد شد. نمی گویم به کّلی همه مشکالت حل می شود؛ اما یقینًا اثر محسوسی دیده خواهد شد. 
مشروط بر این که آن سیاست ها دقیقًا رعایت شود. البته ما، هم به خود دولت و هم به مجلس سفارش 
کردیم که مراقبت کنند تا آن جایی که عملی است - که فکر هم می کنیم همه اش یا نزدیک به همه اش 

عملی است - این سیاست ها در مواد برنامه ها دیده شود. 2
۴( یاس دشمنان 

نه فقط برای برنامه های چهارم و پنجم، بلکه در چشم اندازهای کّلی برای هر تحّرک سیاسی 
کند  احساس  برسیم که دشمن  به جایی  باید  باشد.  نظر  مورد  نقطه حتمًا  این  اقتصادی در کشور،  و 

نمی تواند؛ باید مأیوس شود. آن گاه دشمنی ها به پایان خواهد رسید و یا کم خواهد شد.3
5( توجه به رضای الهی در تدوین برنامه ها

شما بحمداهللَّ در این سه سالی که بر عمر این مجلس گذشته است، کارهای بزرگی هم کرده اید 
و در این سال آینده هم کارهای بزرگ و مهّمی دارید؛ برنامه سوم توسعه را دارید، برنامه قانون بودجه 
سال آینده را دارید؛ در همه اینها مالحظه کنید که رضای الهی چیست؛ آنچه که نشانه اسالمیّت و پیروی 
از قرآن در این نظام است، چیست؛ آن را بایستی محکم حفظ کنید و نگهدارید. خدای متعال هم کمک 

خواهد کرد؛ کمااین که بحمداهللَّ تاکنون هم شما را کمک کرده است.4
6( برنامه ها دقیقًا منبعث از سیاست ها باشند

الزم است، سیاست های اعالم شده در برنامه ریزیها کامال لحاظ شود و برنامه ها به معنای دقیق 
کلمه منبعث از سیاست ها باشد.5

برنامه ها از دل سیاست ها می جوشد. مسأله سیاست ها و برنامه ریزی و بحث در دولت و بعد 
در مجمع تشخیص مصلحت نظام و مالحظه نقدهای مختلف و انتخاب سیاست ها و بعد برنامه ریزی 
بر اساس سیاست ها، یک روال طبیعی و منطقی پیدا کرد؛ لیکن توّجه داشته باشید که در خالل این 

1 - بیانات در دیدار فعاالن بخش های اقتصادی کشور)1390/05/26(
2 - بیانات در پاسخ به پرسش های دانشجویان در دانشگاه صنعتی شریف )1378/09/01(

3 - بیانات در دیدار کارگزاران نظام)1382/05/15(
4 - بیانات در دیدار نمایندگان مجلس)1378/03/10(

5 - دیدار رئیس جمهور و اعضاء هیأت دولت با رهبر انقالب)1378/06/02(
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برنامه ریزی، سیاست هایی که از این مراحِل گوناگون گذشته، دقیقًا رعایت شود. این که برنامه ها باید 
از دل سیاست ها بجوشد، بایستی به معنای حقیقی کلمه منبعث از سیاست ها و ساخته و پرداخته این 
سیاست ها باشد که اگر برنامه در جایی موّفق شد، آدم بداند این سیاست درست بوده، اگر برنامه خطا 
برنامه ها طوری  این تالزم معلوم شود. اگر یک جا در  باید  بداند سیاست غلط بوده؛ یعنی  کرد، آدم 
شد که سیاست ها رعایت نگردید، آن وقت عّلِت غلط بودن برنامه مشّخص می شود. این غیر از آن 
چیزی است که به عملکرد مجریان مربوط می شود. باالخره درصدی به عملکرد مجریان برمی گردد و 
سیاست ها از اینها برکنار خواهد ماند. بنابراین، آدم نمی تواند تشخیص دهد که آیا این سیاستی که ما 
نشستیم با این همه مقّدمات و مجمع تشخیص و قبلش هیأت دولت و شاید چند هزار ساعت کاری که 
آقایان در سازمان برنامه برای تنظیم این سیاست ها انجام دادند و بعد هم پیش ما آمد و کارهایی که 
ما کردیم، باالخره درست بود یا غلط بود. باید طوری باشد که دقیقًا این سیاستها در تک تک برنامه ها 
قابل مشاهده باشد و آدم بداند این برنامه ناشی از آن سیاست است؛ یعنی یک ارتباط منطقی و طبیعی 

وجود داشته باشد. 1
7( اهداف اساسی نظام و دولت

حتمًا اهداف اساسی نظام و دولت، یعنی سند چشم انداز و برنامه ی پنج ساله را که مصّوب 
است، در برنامه های خودتان در نظر بگیرید و اینها حتمًا در برنامه های شما دیده بشود؛ در چارچوب 

آنها حرکت کنید.2
8( ثبات در برنامه ریزی، شرط موفقیت

ثبات در برنامه ریزی، شرط موفقیت است. اگر ثبات در برنامه ریزی و استمرار در جهت درست 
نباشد - که البته این حرکت در طول راه تصحیح هم خواهد شد، لکن جهت گیری یکی است و استمرار 
دارد - سازندگی و پیشرفت کشور به نتیجه نخواهد رسید. بیست سال را در نظر بگیرید. هر سال ما 
یک برنامه داریم - برنامه ی یکساله که با بودجه به مجلس داده می شود - که اگر بنا باشد جهت گیری 
منظم نباشد، امکان دارد تناقض در این برنامه ها، اصاًل کارهائی را هم که انجام می گیرد، خنثی کند. ما 
برنامه های پنج ساله درست کرده ایم - در همه ی دنیا معمول است - اما اگر برنامه ی پنج ساله ی امروز 
در جهت مقابل برنامه ی پنج ساله ی دیروز یا در جهت مقابل برنامه ی پنج ساله ی فردا باشد، این کارها 
همدیگر را از بین خواهد برد و اصالح هرگز صورت نخواهد گرفت؛ چون فعالیت ها همدیگر را خنثی 
می کنند و نتیجه، ضایع شدن سرمایه های ملی است. ما برای اینکه این اتفاق نیفتد، برنامه ی بلندمدت 
کلِی عام را به عنوان سند چشم انداز تهیه کردیم. این، برنامه ی کلِی بیست ساله است. برنامه ها زیر این 
سقف باید شکل بگیرند؛ برنامه های پنج ساله در این جهت باید حرکت کنند. هر دولتی سر کار می 
آید، این جهت را حفظ کند؛ آن وقت برنامه ها می شوند مکمل هم. البته دولت ها همه یکجور نیستند؛ 
بعضی ها کند کار می کنند، بعضی ها تند کار می کنند، بعضی ها همه ی نیرویشان را به صحنه می آورند، 
بعضی ها آن جور نیستند، بعضی ممکن است اشتباهات بکنند، بعضی نکنند؛ اینها همه اش قابل اصالح 

است؛ ولی جهتگیری باید یکی باشد. بنابراین در همه ی برنامه ریزیها این را هم مالحظه کنید.3
1 - بیانات در دیدار رئیس جمهور و اعضای هیأت دولت)1378/06/02( 

2 - بیانات در دیدار استانداران سراسر کشور)1384/12/08(  
3- بیانات در دیدار اعضای هیأت دولت و مدیران اجرایی کشور)1386/04/09(

http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=2964
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ج: بیانات و مطالبات رهبری در رابطه با یک برنامه پنج ساله خاص

۱( برنامه دوم

الف: توجه به طبقات محروم جامعه
امسال، سال برنامه ریزی است. برنامه دوم نیز امسال از سوی دولت تهیه و برای تصویب به 
مجلس شورای اسالمی تقدیم خواهد شد. آنچه که من به برنامه ریزان و مسؤولین دولتی مؤّکداً سفارش 
می کنم، این است که در این برنامه توّجه کنند که هدف اصلی، کمک به طبقات محروم جامعه باشد. 
این، چیزی است که ما را به »عدالت اجتماعی« نزدیک می کند. هدف اصلی در کشور ما و در نظام 
جمهوری اسالمی، عبارت از تأمین عدالت است و رونق اقتصادی و تالش سازندگی، مقّدمه آن است. 
ما نمی خواهیم سازندگی کنیم که نتیجه این سازندگی یا نتیجه رونق اقتصادی، این باشد که عّده ای از 
تمّکن بیشتری برخوردار شوند و عده ای فقیرتر شوند. این، به هیچ وجه مورد رضای الهی و رضای اسالم 
و مورد قبول ما نیست. ما می خواهیم سازندگی شود و کشور رونق اقتصادی و پیشرفت ماّدی پیدا کند 
و ازلحاظ اقتصادی رشد کند، تا بتواند به عدالت اجتماعی نزدیک شود و فقیر نداشته باشیم؛ تا دیگر، 
طبقات محروم در جامعه، احساس محرومیت نکنند و محروم نباشند؛ تا منطقه محروم در کشور نداشته 
باشیم و فاصله بین فقیر و غنی، روزبه روز کمتر شود. این، هدف اصلی است. باید این را در برنامه 
مورد نظر قرار دهند. این برنامه های پنج ساله، هر کدام رقم درشتی برای حرکت ملت و دولت به سمت 
اهداف انقالب است. باید این جهت را، که جهتگیری انقالبی است، با تأکید و اصرار هر چه تمامتر، در 

آن رعایت کنند و آن راحفظ نمایند.1

ب: ابالغ سیاست های کلی برنامه ی دوم  توسعه

بسم اللَّ الّرحمن الّرحیم 
جناب حجةاالسالم والمسلمین آقای هاشمی رفسنجانی ریاست محترم جمهوری اسالمی ایران 

احکام  کردن  لحاظ  از  پس  می دهد  تشکیل  را  دوم  برنامه های  بر  حاکم  های  سیاست  آنچه 
شریعت اسالمی که اصل مقرّر در قانون اساسی است و به معنای آن است که باید همه ی مواد برنامه در 
بخش های اقتصادی و پولی و فرهنگی و سیاسی و اجتماعی و غیر آن با ظواهر احکام فقهی هیچگونه 
تعارض و تنافی نداشته بلکه در همه ی موارد مذکور در فقه اسالم بر آن منطبق باشد، به ترتیب زیر 

است:
1 -رعایت عدالت اجتماعی در:

الف:تقسیم بهینه منابع و امکانات عمومی.
ب:دریافت مالیات بر حسب برخورداری از درآمد.

ج:حمایت جدی و قانونی از اقشار مستضعف جامعه در زمینه های مربوط به خدمات دولت و قوه ی قضائیه.

1- پیام نوروزی رهبر معظم انقالب اسالمی به مناسبت حلول سال 1372 هجری شمسی)1372/01/01( 
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د:بذل توجه و کمک بیشتر به مناطق محروم و روستاها در زمینه های مختلف، خاّصه: ایجاد اشتغال، 
بهداشت و توسعه فضاهای آموزشی و فرهنگی.

ه:اتخاذ تدابیر مناسب برای جلوگیری از هر آنچه منجر به درآمدهای بادآورده می شود.
و:ایجاد زمینه های اشتغال با رعایت استعدادها و اولویت های منطقه یی.

ز:گسترش و بهبود نظام تأمین اجتماعی.

2 -تقویت و ترجیح ارزش های انقالبی در عرضه کردن منابع مالی و امکانات دولتی با اولویت دادن به 
کسانی که این منابع را در راه توسعه ی کشور و رشد آرمان های انقالبی و اسالمی به کار می برند و 
کسانی که در راه تحکیم انقالب و نظام اسالمی تالش بزرگی کرده اند از قبیل ایثارگران و رزمندگان 

و بسیجیان.

3 -گسترش تولید داخلی، به ویژه در زمینه ی کشاورزی و تأمین نیازهای اساسی جامعه و کاهش واردات 
صادرات  توسعه ی  و  کشور  در  فرآورده ها  کیفیت  افزایش  با  همراه  غیرضرور،  و  مصرفی  اجناس 

غیرنفتی.

4 -تصحیح و اصالح نظام اداری و قضایی تا رسیدن به وضعی که بتواند برنامه را در جهت هدف هایش 
به درستی اجرا کند، به وسیله کاستن از حجم، افزودن بر تحرک و کارآیی، بکارگیری مدیران الیق، 
امین و متعهد، تنظیم قوانین مورد نیاز، تعبیه نظام نظارت و پیراستن از عیوب اخالقی مانند کم کاری، 

رشوه خواری، بی تفاوتی در انجام وظائف و کاغذ بازی در هر گوشه ی معیوب از آن.

5 -اهتمام الزم به بخشهای اجتماعی و توسعه ی سهم آن در برنامه از قبیل: امنیت عمومی و قضایی، 
فرهنگ، آموزش همگانی، بهداشت و درمان، آموزش عالی و تحقیقات، حفظ محیطزیست و تربیتبدنی.

6 -جهت دادن کلیه ی فعالیت های اجرایی و تبلیغی به سمت رشد معنویت و فضیلت اخالقی در جامعه، 
انسانی،  انقالبی، حفظ کرامت  های  ارزش  دینی، گسترش  باور  و  ها  و گسترش حساسیت  تعمیق 
ایجاد نظم و قانون پذیری و روحیه ی کار و تالش و خود اتکایی و قناعت و جلوگیری از اسراف و 

مصرف گرایی و پرداختن به زوائد.

7 -رعایت اولویت در سرمایه گذاری های زیربنایی و غیرزیربنایی با هدف تکمیل زنجیره ی تولید برای 
اساسی  نیازهای  و  در مصارف عمده  از خارج  بی نیاز کردن کشور  و  و صادرات  داخلی  مصرف 
و همچنین در تکمیل طرح های نیمه تمام و تأمین حداقل نیازهای دفاعی کشور، و جلوگیری از 
سرمایه گذاری در اموری که با این هدف ها ناسازگار است و موجب هدر دادن سرمایه ها و یا تضییع 

منابع می گردد.

8 -توجه و عنایت جّدی بر مشارکت عاّمه ی مردم در سازندگی کشور و رعایت جهات زیر در امر 
واگذاری مؤسسات اقتصادی به مردم:
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الف: امر واگذاری در جهت تحقق اهداف برنامه باشد و خود هدف قرار نگیرد.
ب: در چهار چوب قانون اساسی صورت پذیرد.

ج: موجب تهدید امنیت مّلی و یا تزلزل حاکمیت ارزش های اسالمی و انقالبی نگردد.
د: به خدشه دار شدن حاکمیت نظام یا تضییع حق مردم و یا ایجاد انحصار نیانجامد.

ه: به مدیریت سالم و اداره درست کار توجه شود.

9 - اتخاذ تدابیر الزم برای نظارت شایسته و پیوسته بر اجرای برنامه و جلوگیری از اعمال سلیقه های 
فردی و بخشی.

10 -تقویت بنیه دفاعی کشور در حد نیاز و در محدوده ی سیاست هایی که اعالم می گردد.

11 -رعایت نکات زیر در سیاست های پولی و بانکی:
الف: امحاء تدریجی استقراض داخلی.

ب: اتخاذ تدابیر الزم برای احیای سنت قرض الحسنه در مجموعه بانکی کشور.
ج: تسهیل دریافت اعتبار برای کسانی که از توانائی های کاری و فکری و فنی برخوردارند.

د: اتخاذ تدابیر الزم برای دچار نشدن کشور به استقراض خارجی و تالش برای رهایی تدریجی از 
تعهدات فعلی.

12 -رعایت اصول اعالم شده ی جمهوری اسالمی در سیاست خارجی و توجه اکید به عناوین عّزت و 
حکمت و مصلحت در این روابط.

توفیق جناب عالی و همه ی مدیران و دست اندرکاران اداره ی کشور را از خداوند متعال مسألت می کنم.

سّید علی خامنه ای



بیانات و مطالبات مقام معظم رهبری در رابطه با برنامه های توسعه28

2( برنامه سوم
الف: توجه به حفظ محیط زیست

استفاده از سیالب ها به نحو صحیح و درست و تالش در جهت بیابان زدایی از کارهای مهمی 
است که باید با ابتکار، دلسوزی و هماهنگی بخش های مختلف با یکدیگر محقق شود و امیدواریم که 
مردم و مسئولین به مسائلی مانند حفظ درختان و گیاهان و استفاده بهینه از آب، خاک و منابع طبیعی به 

دیده اهمیت بنگرند و در برنامه سوم با اولویت خاصی به این مسائل توجه شود.1
ب: پیشرفت کار و رسیدن به هدف

البته اینجا یک نکته ای وجود دارد و آن این است که پیشرفت کار و رسیدن به هدف، با پیمودن 
برنامه ها میسر است؛ با برنامه ریزی امکان پیدا می کند. خوشبختانه برنامه ی سوم تصویب شده است، 
ابالغ شده است؛ در دست و بال قوه ی قضائیه، در مجموعه ی قوه ی قضائیه، با این تفصیلی که گفتند 
- این بخشنامه ها و آئین نامه های گوناگون - این برنامه در حال پیشرفت کردن است. هیچ اغماضی در 
حرکت در جهت برنامه نباید صورت بگیرد؛ اگر این شد، ان شاءاهلل روزبه روز وضع قوه بهتر خواهد شد.2

ج: سیاست های کلی برنامه سوم توسعه
 بسم الل الرحمن الرحیم

جناب آقاي خاتمي ریاست محترم جمهوري اسالمي ایران 
  اینک بفضل و عنایت خداوند سبحان و توجهات حضرت بقیه اهلل االعظم ارواحنافداه سیاست هاي 
کلي برنامه پنجساله ي سوم برابر اصل یکصد و دهم قانون اساسي ابالغ مي گردد. این سیاست ها با هدف: 
استقرار عدالت اجتماعي، ارتقاء دیني و علمي و فرهنگي، امنیت و رفاه اقتصادي، افزایش عزت و اعتبار 
بین المللي که در مدت برنامه ي سوم از اولویت برخوردار است، با اصرار موکد بر حضور و مشارکت مردم 
 تنظیم شده و مي تواند پایه و چارچوب متین و قابل تحققي براي پیشرفت و توسعه ي کشور باشد، انشاءاهلل
بي شک مراقبت و دقت نظر جنابعالي و دیگر مسئوالن محترم در مجلس و دولت خواهد توانست با 
بهره گیري از تجارب گذشته، تحقق این سیاست ها را در سرتاسر برنامه و قوانین و مقررات مترتب بر 
آن تضمین کند. همچنان که نظارت مستمر مجمع تشخیص مصلحت به عنوان یکي از وظایف آن مجمع 
محترم، اطمینان الزم براي پیاده شدن این سیاست ها در مراحل تنظیم و اجراي برنامه را تأمین خواهد 
کرد. الزم مي دانم قدرداني و خرسندي خود را از تحول مثبتي که در روند تعیین سیاست هاي کالن 
پدید آمده ابراز دارم و از همه ي دستگاه هاي تخصصي و کارشناسي که در رده هاي گوناگون در این 
برنامه و دبیرخانه ي  از مجمع تشخیص مصلحت، هیئت دولت، سازمان  به ویژه  امر شرکت کرده اند، 
مجمع تشخیص تشکر نمایم. نسخه ي حاوي مجموعه ي سیاست ها همزمان براي مجلس شوراي اسالمي 

و مجمع تشخیص مصلحت ارسال مي گردد.
سید علی خامنه ای
۱۳78/۳/۱

1 - بازدید رهبر انقالب از مؤسسه تحقیقات جنگل ها و مراتع)1377/12/14(
2 - بیانات در دیدار مسئوالن و کارکنان قوه ی قضائیه )1392/04/05(
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سیاست هاي کلي برنامة سوم توسعه
فصل ۱( اقتصادي

1ـ تمرکز دادن همه فعالیت هاي مربوط به رشد و توسعة اقتصادي به سمت و سوي »عدالت اجتماعي« 
و کاهش فاصله میان درآمدهاي طبقات، رفع محرومیت از قشرهاي کم درآمد.

2ـ ایجاد نظام جامع تأمین اجتماعي براي حمایت از حقوق محرومان و مستضعفان و مبارزه با فقر و 
حمایت از نهادهاي عمومي و مؤسسات و خیریه هاي مردمي با رعایت مالحظات دیني و انقالبي.

به  کمک  و  جامعه  کم درآمد  و  متوسط  گروه هاي  خرید  قدرت  حفظ  و  تورم  مهار  براي  تالش  3ـ 
سرمایه گذاري و ایجاد اشتغال براي آنان.

و  تولید  ضرورت  به  توجه  مالیات،  گرفتن  در  عدالت  برقراري  جهت  در  مالیاتي  نظام  اصالح  4ـ 
سرمایه گذاري هاي تولیدي، و ایجاد انگیزه هاي مردمي در پرداختن مالیات و افزایش نسبت مالیات 

در درآمدهاي دولت.

5ـ اهتمام به توسعه و عمران روستاها و توجه ویژه به معیشت روستاییان.

6ـ فراهم آوردن زمینه هاي اشتغال بیشتر با ایجاد انگیزه هاي مناسب و حمایت و تشویق سرمایه گذاري 
بیکاري، به خصوص در بخش هاي  و کارآفریني و توسعة فعالیت هاي اشتغال زا در جهت کاهش 

کشاورزي و صنایع تبدیلي و کارگاه هاي متوسط و کوچک.

7ـ اصالح مقرراتي  که انحصارهایي در فعالیت هاي اقتصادي به وجود آورده یا خواهد آورد با رعایت 
موارد پیش بیني شده در قانون اساسي و مصالح کشور.

8ـ عدم ترجیح بخش هاي دولتي و عمومي که فعالیت اقتصادي دارند نسبت به بخش هاي خصوصي و 
تعاوني در برخورداري از امتیازات و دسترسي به اطالعات.

9ـ رعایت مندرجات بند 8 از سیاست هاي برنامه دوم  در امر واگذاري مؤسسات اقتصادي دولت به 
بخش هاي تعاوني و خصوصي.

امنیت سرمایه گذاري، و ارج نهادن به سازندگي و کارآفریني، و حفظ حرمت دارایي هاي  10ـ حفظ 
ناشي از راه هاي قانوني و مشروع.

11ـ برنامه ریزي جامع براي دستیابي به جهش در صادرات غیرنفتي، و کاستن از تکیه بر درآمدهاي 
حاصل از صادرات نفت خام.

12ـ استفادة مطلوب از موقعیت و مزیت جغرافیایي کشور به ویژه در امر بازرگاني.
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13ـ فراهم ساختن امنیت غذایي و خودکفایي در کاالهاي اساسي، بوسیلة افزایش تولید داخلي به ویژه 
در زمینة کشاورزي.

14ـ اصالح نظام پولي و سامان بخشیدن به بازارهاي مالي کشور در جهت: حفظ ارزش پول ملي، و 
تجهیزات منابع مالي براي سرمایه گذاري مولد و اشتغال آفرین.

15ـ رعایت دقیق منافع ملي و اصول قانون اساسي و پرهیز از سلطة بیگانگان در جذب منابع خارجي.

16ـ آموزش و بازآموزي نیروي انساني در سطوح گوناگون، براي پاسخگویي به نیاز بنگاه هاي اقتصادي، 
و فراهم ساختن مهارت ها و تخصص هاي الزم در همة سطوح.

فصل 2( فرهنگي
ـ  اعتالء و عمق بخشیدن به معرفت و بصیرت دیني و قرآني، و تحکیم فکري و علمي ارزش هاي  17

انقالب اسالمي، و مقابله با تهاجم فرهنگي بیگانه.

امام خمیني »رحمه اهلل علیه« در  همة  اندیشة دیني و سیاسي حضرت  نگاه داشتن  نمایان  18ـ زنده و 
سیاست  گذاري ها و برنامه ریزي ها، و برجسته کردن نقش آن به عنوان یک معیار اساسي.

19ـ رعایت آراستگي سیماي جامعه و کشور و محیط سازندگي به ارزش هاي اسالمي و انقالبي.

20ـ جهت دهي رسانه ها بخصوص صدا و سیما به سمت سالم سازي فضاي عمومي و رشد آگاهي  ها و 
فضایل اخالقي و اطالع رساني صحیح و تحقق سیاست هاي کلي برنامة توسعه.

امر  تقویت  علمي،  نوآوري هاي  و  خالقیت ها  تشویق  استعداد ها،  شکوفایي  و  پرورش  به  توجه  21ـ 
پژوهش و باال بردن توان علمي و فناوري کشور. 

22ـ معرفي و ترویج فرهنگ و ارزش هاي واالي اسالم و ایران اسالمي به جهانیان و تبیین شخصیت و 
مباني سیاسي و فکري امام خمیني »رحمت اهلل علیه« به آنان و توجه به تجربة دیگر کشورهاـ  به ویژه 
کشورهایي که مشترکات بیشتري با ما دارند ـ در برنامة توسعه و شناسایي نکاتي که به موفقیت یا 

ناکامي آنان انجامیده است.

فصل ۳( اجتماعي، سیاسي، دفاعي و امنیتي
23ـ گسترش و عمق بخشیدن روحیة تعاون و مشارکت عمومي، و بهره مند ساختن دولت از همدلي و 

توانایي هاي عظیم مردم.
24ـ اهتمام به موضوع »جوانان« ایجاد زمینه هاي مساعد براي پیشرفت معنوي و علمي و مسئولیت پذیري، 

و تالش براي رفع دغدغه هایي از قبیل ازدواج  و آیندة شغلي و علمي آن.
25ـ تقویت نهاد خانواده و جایگاه زن در آن و در صحنه هاي اجتماعي، و استیفاي حقوق شرعي و 

قانوني بانوان در همة عرصه ها، و توجه ویژه به نقش سازندة آنان.
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26ـ اولویت دادن به ایثارگران انقالب اسالمي در عرضة منابع مالي و فرصت ها و امکانات دولتي در 
صحنه هاي مختلف فرهنگي و اقتصادي.

27ـ اهتمام به نظم، قانون گرایي، روحیه کار و تالش، خوداتکایي، قناعت و پرهیز از اسراف و تبذیر در 
سطح جامعه، به ویژه در کارگزاران و مسئوالن نظام و مبارزه با فساد. 

28ـ اصالح نظام اداري در جهت: افزایش تحرک و کارایي، بهبود خدمت رساني به مردم، تأمین کرامت 
و معیشت کارکنان، به کارگیري مدیران الیق و امین و تأمین شغلي آنان، حذف یا ادغام مدیریت هاي 
موازي، تأکید بر تمرکززدایي در حوزه هاي اداري و اجرایي، پیش گیري از فساد اداري و مبارزه با 

آن، و تنظیم قوانین مورد نیاز

29ـ تقویت و کارآمد کردن نظام بازرسي و نظارت، و اصالح قوانین و مقررات در جهت رفع تداخل 
میان وظایف نهادهاي نظارتي و بازرسي.

30- آمایش سرزمین به عنوان چارچوب بلندمدت در برنامه ریزي ها مبتني بر اصول ذیل:
مالحظات امنیتي و دفاعي.- 
کارآیي و بازدهي اقتصادي.- 
وحدت و یکپارچگي سرزمین.- 
گسترش عدالت اجتماعي و تعادل هاي منطقه اي.- 
حفاظت محیط زیست و احیاي منابع طبیعي.- 
حفظ هویت اسالمي، ایراني و حراست از میراث فرهنگي.- 
تسهیل و تنظیم روابط دروني و بیروني اقتصاد کشور.- 
توجه به توسعة متکي بر منابع داخلي و رفع محرومیت خصوصًا در مناطق روستایي کشور.- 

31ـ ثبات در سیاست خارجي بر اساس اصول: عزت، حکمت و مصلحت و تعقیب هدف هاي زیر:
گسترش همکاري هاي دوجانبه و منطقه اي و بین المللي.- 
ادامة پرهیز از تشنج در روابط با کشورهاي غیرمتخاصم.- 
بهره گیري از روابط براي افزایش توان ملي.- 
مقابله با افزون خواهي و اقدام متجاوزانه در روابط خارجي.- 
تالش براي رهایي منطقه از حضور نظامي بیگانگان.- 
مقابله با تک قطبي شدن جهان.- 
حمایت از مسلمانان و ملت هاي مظلوم و مستضعف.- 
تالش براي ایجاد نزدیکي بیشتر میان کشورهاي اسالمي.- 
تالش براي اصالح ساختار سازمان ملل.- 
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32ـ افزایش اقتدار دفاعي و امنیتي و انتظامي به منظور بازدارندگي و پاسخگویي موثر به تهدیدها، و 
تأمین منافع ملي و امنیت عمومي، و پشتیباني از سیاست خارجي و گسترش صلح و ثبات و امنیت 

در منطقه با بهره گیري از همة امکانات.

33ـ توجه جدي در تخصیص منابع، به وظایف مربوط به اعمال حاکمیت دولت، بهبود امنیت عمومي و 
پیشگیري و مقابلة موثر با جرائم و مفاسد اجتماعي و امنیتي از طریق تقویت و هماهنگي دستگاه هاي 

قضایي، امنیتي و انتظامي.

34ـ بهبود و تکمیل سازماني و توزیع جغرافیایي نیروهاي مسلح، متناسب با اندازه و نوع تهدیدها و 
آمایش سرزمین.

35ـ تقویت و توسعه و نوسازي صنایع دفاعي کشور با تأکید بر گسترش تحقیقات و سرعت دادن به 
انتقال فناوري   هاي پیشرفته.

36ـ توجه ویژه به حضور و سهم نیروهاي مردمي در استقرار امنیت و دفاع از کشور و انقالب با تقویت 
کمي و کیفي بسیج مستضعفین.

۳( برنامه چهارم
الف: شرایط حاکم بر برنامه ی چهارم توسعه

کارشناسی-  کار  و  دقت  -با  توسعه  سوم  برنامه ی  همچون  دولت  منطقی،  روال  اساس  بر 
سیاست های حاکم بر برنامه ی چهارم را تهیه و به رهبری پیشنهاد خواهد کرد و رهبری نیز این پیشنهاد 
را برای بررسی به مجمع تشخیص مصلحت نظام خواهد فرستاد و پس از بررسی در مجمع و تأیید 

رهبری، دولت برنامه ی چهارم را بر اساس این سیاست ها تنظیم خواهد کرد.
اساسی  اقالم  در  و خودکفایی  تورم  کاهش  اشتغال،  اقتصادی،  رونق  باید  اقتصاد  بخش  در 

کشاورزی مورد توجه کامل قرار گیرد.
در عرصه ی اجتماعی توسعه باید با مردم گره بخورد و عدالت اجتماعی و اقتصادی، »توزیع 

عادالنه ی ثروت و رفع فقر« مورد توجه کامل قرار گیرد.
تأمین حقوق شهروندی و آزادی نیز به شکل صحیح و منطقی و نه افراطی و تقلیدی باید به 
عنوان دیگر شاخص های چشم انداز حرکت ده ساله ی نظام و برنامه ی چهارم توسعه مورد توجه قرار گیرد.

برنامه ی چهارم باید با خصوصیات جغرافیایی، تاریخی و فرهنگی و واقعیات و امکانات کشور 
منطبق باشد و از برنامه ی توسعه ی دیگر کشورها تقلید نشده باشد.1

1- دیدار کارگزاران نظام با رهبر انقالب)1382/05/15(
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ب: پیش بینی رشد 8 درصدی
با توجه به زیر ساخت های کشور و حرکت مولدی که در جریان است و با تکیه بر روحیه 
جوانی و پرنشاط موجود در کشور، تحقق رشد 8 درصدی کاماًل امکان پذیر است به شرط آنکه همه 
تالش کنند و دستگاه های اجرایی نیز ضمن مبارزه بی امان با هرگونه فساد، چرخه صحیح کارها را 

سرعت دهند و تقویت نمایند.1

ج: تهیه برنامه چهارم توسعه در مسیر چشم انداز
تمام  هماهنگ  تالش  و  حرکت  نیازمند  روشن،  بسیار  انداز  چشم  این  تحقق 

مسئوالن کشور است و استانداران در این زمینه وظیفه ای جدی بر عهده دارند.2
د: برنامه ی چهارم توسعه نخستین گام در اجرای سند مهم چشم انداز

برنامه ی چهارم توسعه نخستین گام در اجرای سند مهم چشم انداز 20 ساله ی کشور است. 
بنابراین کشور در سال جدید نیازمند مدیری قوی، کارآمد، باکفایت و پر نشاط و شاداب است که بتواند 

پایه ها و سازه های اجرای این سند روشن را مستحکم و استوار بنا سازد.3

ه: توجه به تحقیقات
باید میزان بودجه ای که در برنامه ی چهارم توسعه از تولید ناخالص ملی برای تحقیقات در نظر 

گرفته شده است، تأمین شود، زیرا در غیر این صورت، امکان رشد علمی به وجود نمی آید.4

و: سیاست هاي کلي برنامه چهارم توسعه 

جناب آقاي خاتمي ریاست محترم جمهوري اسالمي ایران 

با سالم و تحیت 
در پي ابالغ سند چشم انداز بیست ساله که به حول و قوه الهي و توجهات حضرت بقیه اهلل 
ارواحنا فداه خواهد توانست مسیر توسعه و سازندگي کشور را در جهت هدف هاي واالي جمهوري 
اسالمي نمایان و مشخص سازد، اینک سیاست هاي کلي برنامه چهارم که نخستین برنامه دوران 20 ساله 
است، برابر اصل 110 قانون اساسي ابالغ مي گردد. انتظار مي رود چارچوب این سیاست ها و نقاط 
مورد تکیه در آن بتواند به تدوین برنامه اي جامع و عملیاتي براي دوره پنج ساله بیانجامد. بي گمان 
اهتمام و دقت نظر جنابعالي و هیئت محترم دولت و از آن پس مجلس محترم شوراي اسالمي مي توانند 

در این باره نقش تعیین کننده خود را ایفا کنند.
تأکید بر این معنا بدین علت ضرورت مي یابد که برخي از سیاست هاي کلي مصرح در برنامه 
نیز خود  مجمع محترم تشخیص مصلحت و  تقنین و اجرا برخوردار نگشت.  از توجه کافي در  سوم 

1- دیدار مسئوالن استان قزوین با رهبر انقالب)1382/09/28(
2- دیدار وزیر کشور و استانداران سراسر کشور با رهبر انقالب)1382/10/22(

3- دیدار زائران و مجاوران حرم رضوی با رهبر انقالب)1384/01/01(
4- دیدار رؤسای دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی با رهبر انقالب)1385/05/23(
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دستگاه هاي تقنیني و اجرایي مي توانند این کمبود را به نحو شایسته اي در این برنامه برطرف کنند.
الزم مي دانم از مجمع محترم تشخیص مصلحت و هیئت محترم دولت و سازمان مدیریت 
تنظیم  در  که  ها  مجموعه  این  با  همکار  و  فعال  کارشناسان  نیز  و  مجمع  دبیرخانه  و  ریزي  برنامه  و 
سیاست هاي کلي برنامه چهارم نقش آفریني کردند، صمیمانه سپاسگزاري کنم. نسخه حاوي مجموعه 

سیاست ها همزمان براي مجلس شوراي اسالمي و مجمع تشخیص مصلحت ارسال مي شود.

سیدعلي خامنه اي
1382/9/11

سیاست هاي کلي برنامه چهارم توسعه
امور فرهنگي، علمي و فناوري 

1- اعتال و عمق و گسترش دادن معرفت و بصیرت دیني برپایه قرآن و مکتب اهل بیت علیهم السالم، 
استوار کردن ارزش هاي انقالب اسالمي در اندیشه و عمل، تقویت فضایل اخالقي و ایمان، روحیه 

ایثار و امید به آینده، برنامه ریزي براي بهبود رفتارهاي فردي و اجتماعي،

2- زنده و نمایان نگاهداشتن اندیشه دیني و سیاسي حضرت امام خمیني)ره( و برجسته کردن نقش آن 
به عنوان یک معیار اساسي در تمام سیاستگذاري ها و برنامه ریزي ها 

3-تقویت وجدان کاري و انضباط اجتماعي و روحیه کار و ابتکار، کارآفریني، درستکاري و قناعت 
و اهتمام به ارتقاء کیفیت تولید، فرهنگ سازي براي استفاده از تولیدات داخلي، افزایش تولید و 

صادرات کاال و خدمات،

4- ایجاد انگیزه و عزم ملي براي دستیابي به اهداف موردنظر در افق چشم انداز 

5- تقویت وحدت و هویت ملي مبتني بر اسالم و انقالب اسالمي و نظام جمهوري اسالمي و آگاهي 
کافي درباره تاریخ ایران، فرهنگ، تمدن و هنر ایراني- اسالمي و اهتمام جدي به زبان فارسي 

6- تعمیق روحیه دشمن شناسي و شناخت ترفندها و توطئه هاي دشمنان علیه انقالب اسالمي و منافع 
ملي، ترویج روحیه ظلم ستیزي و مخالفت با سلطه گري استکبار جهاني 

7- سالم سازي فضاي فرهنگي، رشد آگاهي ها و فضائل اخالقي و اهتمام به امر به معروف و نهي از منکر 

8- مقابله با تهاجم فرهنگي، گسترش فعالیت رسانه هاي ملي در جهت تبیین اهداف و دستاوردهاي 
ایران اسالمي براي جهانیان

 9- سازماندهي و بسیج امکانات و ظرفیت هاي کشور در جهت افزایش سهم کشور در تولیدات علمي 
جهان، تقویت نهضت نرم افزاري و ترویج پژوهش، کسب فناوري، بویژه فناوري هاي نو شامل ریز 

فناوري و فناوري هاي زیستي، اطالعات و ارتباطات، زیست محیطي، هوافضا و هسته اي 
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10- اصالح نظام آموزشي کشور، شامل آموزش و پرورش، آموزش فني و حرفه اي، آموزش عالي و 
کارآمد کردن آن براي تامین منابع انساني مورد نیاز در جهت تحقق اهداف چشم انداز 

11- تالش در جهت تبیین و استحکام مباني مردم ساالري دیني و نهادینه کردن آزادي هاي مشروع از 
طریق آموزش، آگاهي بخشي و قانونمند کردن آن

امور اجتماعي، سیاسي، دفاعي و امنیتي  
12- تالش در جهت تحقق عدالت اجتماعي و ایجاد فرصت هاي برابر و ارتقاء سطح شاخص هایي از 

قبیل آموزش، سالمت، تأمین غذا، افزایش درآمد سرانه و مبارزه با فساد 

13- ایجاد نظام جمع تأمین اجتماعي براي حمایت از حقوق محرومان و مستضعفان و مبارزه با فقر و 
حمایت از نهادهاي عمومي و مؤسسات و خیریه هاي مردمي با رعایت مالحظات دیني و انقالبي 

14- تقویت نهاد خانواده و جایگاه زن در آن و در صحنه هاي اجتماعي و استیفاي حقوق شرعي و 
قانوني بانوان در همه عرصه ها و توجه ویژه به نقش سازنده آنان 

15- تقویت هویت ملي جوانان متناسب با آرمان هاي انقالب اسالمي، فراهم کردن محیط رشد فکري و 
علمي و تالش در جهت رفع دغدغه هاي شغلي، ازدواج، مسکن و آسیب هاي اجتماعي آنان، توجه 

به مقتضیات دوره جواني، نیازها و توانایي هاي آنان 

16- ایجاد محیط و ساختار مناسب حقوقي، قضایي و اداري براي تحقق اهداف چشم انداز

17- اصالح نظام اداري و قضایي در جهت: افزایش تحرک و کارآیي، بهبود خدمت رساني به مردم، 
تأمین کرامت و معیشت کارکنان، به کارگیري مدیران و قضات الیق و امین و تامین شغلي آنان، 
حذف یا ادغام مدیریت هاي موازي، تأکید بر تمرکززدایي در حوزه هاي اداري و اجرایي، پیشگیري 

از فساد اداري و مبارزه با آن و تنظیم قوانین مورد نیاز 

18- گسترش و عمق بخشیدن به روحیه تعاون و مشارکت عمومي و بهره مند ساختن دولت از همدلي 
و توانایي هاي عظیم مردم 

19- آمایش سرزمیني مبتني بر اصول ذیل:
مالحظات امنیتي و دفاعي- 
کارایي و بازدهي اقتصادي- 
وحدت و یکپارچگي سرزمین- 
گسترش عدالت اجتماعي و تعادل هاي منطقه اي. - 
حفاظت محیط زیست و احیاي منابع طبیعي. - 
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حفظ هویت اسالمي- ایراني و حراست از میراث فرهنگي. - 
تسهیل و تنظیم روابط دروني و بیروني اقتصاد کشور. - 
رفع محرومیت ها، خصوصًا در مناطق روستایي کشور.  - 

با تاکید بر رشد علمي و فناوري، مشارکت و ثبات سیاسي، ایجاد  اقتدار ملي  امنیت و  20- تقویت 
تعادل میان مناطق مختلف کشور، وحدت و هویت ملي، قدرت اقتصادي و دفاعي و ارتقاي جایگاه 

جهاني ایران 

21- هویت بخشي به سیماي شهر و روستا، بازآفریني و روزآمدسازي معماري ایراني- اسالمي، رعایت 
معیارهاي پیشرفته براي ایمني بناها و استحکام ساخت و سازها،

22- تقویت و کارآمد کردن نظام بازرسي و نظارت، اصالح قوانین و مقررات در جهت رفع تداخل میان 
وظایف نهادهاي نظارتي و بازرسي 

و  امکانات  و  ها  فرصت  و  مالي  منابع  عرضه  در  اسالمي  انقالب  ایثارگران  به  دادن  اولویت   -23
مسئولیت هاي دولتي در صحنه هاي مختلف فرهنگي و اقتصادي 

24- ارتقاء توان دفاعي نیروهاي مسلح براي بازدارندگي، ابتکار عمل و مقابله موثر در برابر تهدیدها و 
حفاظت از منافع ملي و انقالب اسالمي و منابع حیاتي کشور

25- توجه ویژه به حضور و سهم نیروهاي مردمي در استقرار امنیت و دفاع از کشور و انقالب با تقویت 
کمي و کیفي بسیج مستضعفین 

26- تقویت، توسعه و نوسازي صنایع دفاعي کشور با تاکید بر گسترش تحقیقات و سرعت دادن به 
انتقال فناوري هاي پیشرفته 

27- توسعه نظم و امنیت عمومي و پیشگیري و مقابله موثر با جرائم و مفاسد اجتماعي و امنیتي از طریق 
تقویت و هماهنگي دستگاه هاي قضایي، امنیتي و نظامي و توجه جدي در تخصیص منابع به وظایف 

مربوط به اعمال حاکمیت دولت

 امور مربوط به مناسبات سیاسي و روابط خارجي
28- ثبات در سیاست خارجي براساس قانون اساسي و رعایت عزت، حکمت و مصلحت و تقویت 

روابط خارجي از طریق:
گسترش همکاري هاي دوجانبه، منطقه اي و بین المللي- 
ادامه پرهیز از تشنج در روابط با کشورها.- 
تقویت روابط سازنده با کشورهاي غیرمتخاصم.- 
بهره گیري از روابط براي افزایش توان ملي.- 
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مقابله با افزون خواهي و اقدام متجاوزانه در روابط خارجي.- 
تالش براي رهایي منطقه از حضور نظامي بیگانگان.- 
مقابله با تک قطبي شدن جهان.- 
حمایت از مسلمانان و ملت هاي مظلوم و مستضعف به ویژه ملت فلسطین.- 
تالش براي همگرایي بیشتر میان کشورهاي اسالمي.- 
تالش براي اصالح ساختار سازمان ملل - 

29- بهره گیري از روابط سیاسي با کشورها براي نهادینه کردن روابط اقتصادي، افزایش جذب منابع و 
سرمایه گذاري خارجي و فناوري پیشرفته و گسترش بازارهاي صادراتي ایران و افزایش سهم ایران 

از تجارت جهاني و رشد پرشتاب اقتصادي مورد نظر در چشم انداز 

30- تحکیم روابط با جهان اسالم و ارائه تصویر روشن از انقالب اسالمي و تبیین دستاوردها و تجربیات 
سیاسي، فرهنگي و اقتصادي جمهوري اسالمي و معرفي فرهنگ غني و هنر و تمدن ایراني و مردم 

ساالري دیني 

31- تالش براي تبدیل مجموعه کشورهاي اسالمي و کشورهاي دوست منطقه به یک قطب منطقه اي 
اقتصادي، علمي، فناوري و صنعتي 

32- تقویت و تسهیل حضور فرهنگي جمهوري اسالمي ایران در مجامع جهاني و سازمان هاي فرهنگي 
بین المللي 

33- تقویت هویت اسالمي و ایراني ایرانیان خارج از کشور، کمک به ترویج زبان فارسي در میان آنان، 
حمایت از حقوق آنان و تسهیل مشارکت آنان در توسعه ملي

امور اقتصادي 
34- تحقق رشد اقتصادي پیوسته، با ثبات و پرشتاب متناسب با اهداف چشم انداز، ایجاد اشتغال مولد 

و کاهش نرخ بیکاري 
35- فراهم نمودن زمینه هاي الزم براي تحقق رقابت پذیري کاالها و خدمات کشور در سطح بازارهاي 

داخلي و خارجي و ایجاد سازوکارهاي مناسب براي رفع موانع توسعه صادرات غیرنفتي 

36- تالش براي دستیابي به اقتصاد متنوع و متکي بر منابع دانش و آگاهي، سرمایه انساني و فناوري نوین 

37- ایجاد سازوکار مناسب براي رشد بهره وري عوامل تولید )انرژي، سرمایه، نیروي کار، آب، خاک 
و...(، پشتیباني از کارآفریني، نوآوري و استعدادهاي فني و پژوهشي 

تولید  در  خودکفایي  بر  تاکید  و  داخلي  منابع  از  تولید  بر  تکیه  با  کشور  غذایي  امنیت  تامین   -38
محصوالت اساسي کشاورزي
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39- مهار تورم و افزایش قدرت خرید گروه هاي کم درآمد و محروم و مستضعف و کاهش فاصله بین 
دهک هاي باال و پایین درآمدي جامعه و اجراي سیاست هاي مناسب جبراني 

40- توجه به ارزش اقتصادي، امنیتي، سیاسي و زیست محیطي آب در استحصال، عرضه، نگهداري و 
مصرف آن، مهار آب هایي که از کشور خارج مي شود و اولویت استفاده از منابع آب هاي مشترک.  

41- حمایت از تامین مسکن گروه هاي کم درآمد و نیازمند.  

42- حرکت درجهت تبدیل درآمد نفت و گاز به دارایي هاي مولد به منظور پایدارسازي فرآیند توسعه 
و تخصیص و بهره برداري بهینه از منابع 

تقویت  با  فقر،  رفع  و  کشاورزان  و  روستاییان  زندگي  و  درآمد  سطح  ارتقاء  روستاها،  توسعه   -43
زیرساخت هاي مناسب تولید و تنوع بخشي و گسترش فعالیت هاي مکمل بویژه صنایع تبدیلي و 

کوچک و خدمات نوین با تاکید بر اصالح نظام قیمت گذاري محصوالت 

44- هم افزایي و گسترش فعالیت هاي اقتصادي در زمینه هایي که داراي مزیت نسبي هستند از جمله 
صنعت، معدن، تجارت، مخابرات، حمل و نقل و گردشگري، بویژه صنایع نفت، گاز و پتروشیمي و 
خدمات مهندسي پشتیبان آن، صنایع انرژي بر و زنجیره پایین دستي آنها با اولویت سرمایه گذاري 
در ایجاد زیربناها و زیرساخت هاي موردنیاز و ساماندهي سواحل و جزایر ایراني خلیج 

فارس در چارچوب سیاست هاي آمایش سرزمین 

45- تثبیت فضاي اطمینان بخش براي فعاالن اقتصادي و سرمایه گذاران با اتکاء به مزیت هاي نسبي و 
رقابتي و خلق مزیت هاي جدید و حمایت از مالکیت و کلیه حقوق ناشي از آن 

46- ارتقاء بازار سرمایه ایران و اصالح ساختار بانکي و بیمه اي کشور با تاکید بر کارآیي، 
شفافیت، سالمت و بهره مندي از فناوري هاي نوین، ایجاد اعتماد و حمایت از سرمایه گذاران با 
حفظ مسئولیت پذیري آنان، تشویق رقابت و پیشگیري از وقوع بحران ها و مقابله با جرم هاي مالي 

کاهش  و  اقتصادي  رشد  اصلي  محرک  عنوان  به  تعاوني  و  هاي خصوصي  بخش  توانمندسازي   -47
تصدي دولت همراه با حضور کارآمد آن در قلمرو امور حاکمیتي درچارچوب سیاست هاي کلي 

اصل 44 قانون اساسي که ابالغ خواهد شد 

48- ارتقاء ظرفیت و توانمندي هاي بخش تعاوني از طریق تسهیل فرآیند دستیابي به منابع، اطالعات، 
فناوري، ارتباطات و توسعه پیوندهاي فني، اقتصادي و مالي آن 

49- توجه و عنایت جدي بر مشارکت عامه مردم در فعالیت هاي اقتصادي کشور و رعایت جهات زیر 
در امر واگذاري موسسات اقتصادي دولت به مردم:

38
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امر واگذاري در جهت تحقق اهداف برنامه باشد و خود هدف قرار نگیرد - 
در چارچوب قانون اساسي صورت پذیرد - 
موجب تهدید امنیت ملي و یا تزلزل حاکمیت ارزش هاي اسالمي و انقالبي نگردد - 
به خدشه دار شدن حاکمیت نظام یا تضییع حق مردم و یا ایجاد انحصار نیانجامد - 
به مدیریت سالم و اداره درست کار توجه شود  - 

50- اهتمام به نظم و انضباط مالي و بودجه اي و تعادل بین منابع و مصارف دولت

51- تالش براي قطع اتکاي هزینه هاي جاري به نفت وتامین آن از محل درآمدهاي مالیاتي و اختصاص 
عواید نفت براي توسعه سرمایه گذاري براساس کارایي و بازدهي 

52- تنظیم سیاست هاي پولي، مالي وارزي با هدف دستیابي به ثبات اقتصادي و مهار نوسانات

مالحظه: شاخص هاي کمي و نحوه انطباق محتواي برنامه ها و بودجه هاي ساالنه متناسب با سیاست هاي 
کلي برنامه چهارم تهیه و ارائه شود.

ز: عدم تحقق برخی از اهداف برنامه چهارم
عوامل  که  نکرد،  پیدا  تحقق  بود،  تعیین شده  که  هائی  از هدف  برخی  برنامه ی چهارم،  در   البته 
گوناگونی هم داشته؛ هم مسائل داخلی دخالت داشته، هم مسائل خارجی دخالت داشته. مسئله ی رشد 8 
درصدی، یا کاهش بیکاری، یا درصد سرمایه گذاریای که تعیین شده بود، یا مسئله ی کاهش تورم - که 
من آن روز هم اشاره کردم - تحقق پیدا نکرده. این مسئله ایجاب می کند که ما در دوره ی پنجساله ی 
قبلی را هم  بتوانیم آن کمبودهای  تا  برنامه تالشمان را مضاعف کنیم، همتمان را مضاعف کنیم  این 

جبران کنیم.1

1- بیانات در دیدار فعاالن بخش های اقتصادی کشور)1390/05/26(
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۴( برنامه پنجم
الف: اهمیت برنامه پنجم

برنامه پنجم بسیار مهم است و در بررسی آن باید بگونه ای عمل شود که مصوبه مجلس اصالح و 
تکمیل الیحه ی دولت باشد نه تبدیل آن به یک چیز دیگر.1

ب: الزامات برنامه پنجم
در شرایط کنونی برنامه پنجم توسعه پیش روی کشور است و این برنامه الزامات زیادی را بر دوش 

مسئوالن گذاشته است که اجرای آنها نیازمند هماهنگی و یکپارچگی است.2

ج: توجه به نقش بهره وری در برنامه ی پنجم
در برنامه ی پنجم، حداقل رشد اقتصادی، 8 درصد پیش بینی شده است که بهره وری، نقش زیادی در 

تحقق این رشد خواهد داشت.3
د: اهمیت ارتقاء سهم بهره وری در رشد اقتصادی

آنچه که در این زمینه با عنوان شاخص وجود دارد و مهم است، رشد پرشتاب کشور به میزان تعیین 
شده  در برنامه ی پنجم است که اعالم شده است؛ یعنی حداقل رشد هشت درصدی. در این رشد، سهم 
استفاده کنیم. من  بهتری  به شکل  امکانات کشور  از  بتوانیم  ما  یعنی  بهره وری است؛  به  بیشتر مربوط 
دو سال قبل در زمینه ی مسئله ی صرفه جوئی و مشکالتی که در باب بهره وری وجود دارد، در همین 
سخنرانِی اول سال مطالبی عرض کردم. مردم باید اینها را بدانند. من به مسئوالن کشور توصیه می کنم 
که در زمینه ی اهمیت ارتقاء سهم بهره وری در رشد اقتصادی کشور با مردم حرف بزنند؛ بگویند ارتقاء 
پائین  باال و  اقتصادی کشور و همچنین کاهش فاصله ی درآمدی دهک های  بهره وری در رشد  سهم 
جامعه-این شکاف درآمدها، شکاف اقتصادی بین بخش های مختلف جامعه-چقدر اهمیت دارد. این 
فاصله ها و شکافها مطلوب ما نیست؛ اسالم این را نمی پسندد. تا حدی که در برنامه  پنجم تعیین شده 

است، باید تالش کنند این کارها انجام بگیرد.4
ه: واریز بخشی از درآمد نفت به صندوق توسعه ملی

براساس قانون برنامه پنجم باید حداقل 20 درصد درآمد نفتی هر سال به این صندوق واریز و صرف 
تولید و صنعت شود که خوشبختانه این کار، شروع شده و باید ادامه یابد.5

و: توجه به شرکتهای دانش بنیان
باید افق باال تر از تشکیل 20 هزار شرکت دانش بنیان که در برنامه ی پنجم پیش بینی شده است،  مد 

نظر قرار گیرد.6
1- دیدار رئیس، هیأت رئیسه و نمایندگان مجلس شورای اسالمی)1389/03/18(

2- دیدار جمعی از مسئوالن نظام با رهبر انقالب اسالمی)1389/10/16(
3- دیدار زائران و مجاوران بارگاه ملکوتی حضرت علی بن موسی الرضا)ع( با رهبر انقالب)1390/01/01(

4- بیانات در حرم مطهر رضوی در آغاز سال 90)1390/01/01(
5- بازدید رهبر انقالب از پژوهشگاه وزارت نفت)1390/12/22(

6- دیدار جمعی از پژوهشگران و مسئوالن شرکت های دانش بنیان با رهبر انقالب)1391/05/08(
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ز: ابالغ سیاست های کلی برنامه پنجم توسعه در چارچوب سند چشم انداز بیست ساله)87/۱0/2۱(
بسم الل الرحمن الرحیم   

جناب آقای دکتر احمدی نژاد
ریاست محترم جمهوری اسالمی ایران

با سالم و تحیت
پیش روی بودن دومین پنج سال از سند چشم انداز دوره ی بیست ساله کشور و ابالغ بعضی 
از سیاست های کلی اصولی مانند سیاست های کلی اصلی 44 از یک طرف و بعضی تحوالت جهانی از 
طرف دیگر اقتضاء می کند که هرچه زودتر قانون برنامه ی پنجساله پنجم کشور با جهت گیری دستیابی 
به اهداف مرحله ای متناسب با سند چشم انداز بیست ساله تهیه گردد. اینک سیاست های کلی برنامه 
پنجم که باید مبنای تهیه و تدوین قانون برنامه ی پنجساله پنجم  توسعه ی جمهوری اسالمی ایران باشد، 

ابالغ می گردد.
انتظار می رود این سیاست ها که با رویکرد مبنایی پیشرفت و عدالت تنظیم شده، بتواند در 
جای جای کلیه فعالیت های کشور چه در بُعد تقنین و چه در بُعد اجرا ظاهر گردد. بی گمان اهتمام و 
دقت نظر جنابعالی و هیئت محترم دولت و مجلس محترم شورای اسالمی و سایر دستگاه های رئیسی 
نظام می تواند در این باره نقش تعیین کننده ایفا کند. انتظار دارم در دوره ی پنجساله آینده اقدامات 
اساسی برای تدوین الگوی توسعه ایرانی ـ اسالمی که رشد و بالندگی انسانها بر مدار حق و عدالت 
و دستیابی به جامعه ای متکی بر ارزش های اسالمی و انقالبی و تحقق شاخصهای عدالت اجتماعی و 

اقتصادی در گرو آنست، توسط قوای سه گانه ی کشور صورت گیرد.
مشارکت جدی اندیشه وران حوزه و دانشگاه در تبیین مقوله ی عدالت و اقتضائات آن نقشی 
تعیین کننده در این امر دارد. الزم می دانم از مجمع محترم تشخیص مصلحت نظام و هیأت محترم دولت 
و دبیرخانه مجمع و نیز کارشناسان فعال و همکار با این مجموعه ها که در تنظیم پیشنهادهای مربوط به 

سیاست های کلی برنامه ی پنجم نقش آفرینی کرده اند، صمیمانه سپاسگزاری نمایم.

نسخه ی حاوی مجموعه ی سیاست ها همزمان برای مجلس شورای اسالمی و مجمع تشخیص 
مصلحت ارسال می شود.

                                                                                                                                                                سیدعلی خامنه ای 
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سیاست های کلی برنامه پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسالمی ایران
ـ امور فرهنگی 

۱- تکمیل و اجرای طرح مهندسی فرهنگی کشور و تهیه پیوست فرهنگی برای طرح های مهم.

2- زنده و نمایان نگه داشتن اندیشه دینی و سیاسی حضرت امام خمینی)ره( و برجسته کردن نقش آن 
به عنوان یک معیار اساسی در تمام سیاست گذاری ها و برنامه ریزی ها.

3- تقویت قانونگرایی، انضباط اجتماعی، وجدان کاری، خودباوری، روحیه کار جمعی، ابتکار، درستکاری، 
قناعت، پرهیز از اسراف و اهتمام به ارتقاء کیفیت در تولید.

4- مقابله با جریانات انحرافی در حوزه دین و زدودن خرافات و موهومات.

5- استفاده بهینه از فناوری های اطالعاتی و ارتباطی برای تحقق اهداف فرهنگی نظام.

6- ایجاد درک مشترک از چشم انداز بیست ساله و تقویت باور و عزم ملی برای تحقق آن.

ـ امور علمی و فناوری
7- تحول در نظام آموزش عالی و پژوهش در موارد زیر:

پنجم  برنامه  پایان  تا  داخلی  ناخالص  تولید  درصد   3 به  پژوهش  و  تحقیق  بودجه  افزایش   -7-1
 20 به  تکمیلی  تحصیالت  دوره های  به  کارشناسی  دوره  آموختگان  دانش  ورود  افزایش  و 

درصد.
 2-7- دستیابی به جایگاه دوم علمی و فناوری در منطقه و تثبیت آن در برنامه پنجم.

3-7- ارتباط مؤثر بین دانشگاه ها و مراکز پژوهشی با صنعت و بخش های مربوط جامعه.
4-7- توانمندسازی بخش غیردولتی برای مشارکت در تولید علم و فناوری.

5-7- دستیابی به فناوری های پیشرفته مورد نیاز.

8- تحول در نظام آموزش و پرورش با هدف ارتقاء کیفی آن بر اساس نیازها و اولویتهای کشور در سه 
حوزه دانش، مهارت و تربیت و نیز افزایش سالمت روحی و جسمی دانش آموزان.

9- تحول و ارتقاء علوم انسانی با: تقویت جایگاه و منزلت این علوم، جذب افراد مستعد و با انگیزه، 
اصالح و بازنگری در متون و برنامه ها و روش های آموزشی، ارتقاء کمی و کیفی مراکز و فعالیتهای 

پژوهشی و ترویج نظریه پردازی، نقد و آزاداندیشی.

10- گسترش حمایتهای هدفمند مادی و معنوی از نخبگان و نوآوران علمی و فناوری از طریق: ارتقاء 
پژوهشی و  مالی در مراحل  ارتقاء سطح علمی و مهارتی، رفع دغدغه خطرپذیری  اجتماعی،  منزلت 

آزمایشی نوآوری ها، کمک به تجاری سازی دستاوردهای آنان.

11- تکمیل و اجرای نقشه جامع علمی کشور.
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ـ امور اجتماعی
12- تقویت نهاد خانواده و جایگاه زن در آن و در صحنه های اجتماعی و استیفای حقوق شرعی و 

قانونی بانوان در همه عرصه ها و توجه ویژه به نقش سازنده آنان.
13- تقویت هویت ملی جوانان متناسب با آرمان های انقالب اسالمی، فراهم کردن محیط رشد فکری و 
علمی و تالش در جهت رفع دغدغه های شغلی، ازدواج، مسکن و آسیب های اجتماعی آنان، توجه به 

مقتضیات دوره جوانی و نیازها و توانایي های آنان.
14- اصالح نظام اداری و قضایی در جهت: افزایش تحرک و کارآیی، بهبود خدمت رسانی به مردم، 
تأمین کرامت و معیشت کارکنان، به کارگیری مدیران و قضات الیق و امین و تأمین شغلی آنان، حذف 
یا ادغام مدیریت های موازی، تأکید بر تمرکز زدایی در حوزه های اداری و اجرایی، پیشگیری از فساد 

اداری و مبارزه با آن و تنظیم قوانین مورد نیاز.
ایرانی - اسالمی،  باز آفرینی و روزآمد سازی معماری  به سیمای شهر و روستا،  15- هویت بخشی 

رعایت معیارهای پیشرفته برای ایمنی بناها و استحکام ساخت و سازها.
16- تقویت و کارآمد کردن نظام بازرسی و نظارت، اصالح قوانین و مقررات در جهت رفع تداخل میان 

وظایف نهادهای نظارتی و بازرسی.
17- اولویت دادن به ایثارگران انقالب اسالمی در عرضه منابع مالی و فرصتها و امکانات و مسؤولیت های 

دولتی در صحنه های مختلف فرهنگی و اقتصادی.
18- اهتمام به توسعه ورزش و حمایت از گسترش فعالیت های گردشگری با تأکید بر سفرهای زیارتی.

19- تأکید بر رویکرد انسان سالم و سالمت همه جانبه با توجه به:
1-19- یکپارچگی در سیاستگذاری، برنامه ریزی، ارزشیابی، نظارت و تخصیص منابع عمومی.

2-19- ارتقاء شاخص های سالمت هوا، امنیت غذا، محیط و بهداشت جسمی و روحی.
3-19- کاهش مخاطرات و آلودگی های تهدید کننده سالمت.

4-19- اصالح الگوی تغذیه جامعه با بهبود ترکیب و سالمت مواد غذایی.
5-19-توسعه کمی و کیفی بیمه های سالمت و کاهش سهم مردم از هزینه های سالمت به 30 درصد 

تا پایان برنامه پنجم.

20- ارتقاء امنیت اجتماعی:
1-20- مبارزه همه جانبه با مواد مخدر و روانگردان و اهتمام به اجرای سیاستهای کلی مبارزه با 

مواد مخدر. 
2-20- سامان بخشی مناطق حاشیه نشین و پیشگیریوکنترل ناهنجاری های عمومی ناشی از آن.

3-20- استفاده از ابزارهای فرهنگی، آموزشی و رسانه ها برای پیشگیری و مقابله با ناهنجاری های 
فرهنگی و اجتماعی.
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ـ  امور اقتصادی 
 الف( رشد مناسب اقتصادی با تأکید بر:

21- تحقق رشد مستمر و پرشتاب اقتصادی به میزان حداقل 8 درصد نرخ رشد سالیانه تولید ناخالص داخلی  با:
1-21-توسعه سرمایه گذاری از طریق کاهش شکاف پس انداز- سرمایه گذاری با حفظ نسبت پس انداز 
به تولید ناخالص داخلی حداقل در سطح 40 درصد و جذب منابع و سرمایه های خارجی.

2-21-ارتقاء سهم بهره وری در رشد اقتصادی به یک سوم در پایان برنامه.
3-21-بهبود فضای کسب و کار کشور با تأکید بر ثبات محیط اقتصاد کالن، فراهم آوردن زیرساخت های 
کالن  خطرپذیری های  کاهش  نیاز،  مورد  فناوری  و  علمی  حقوقی،  اطالعاتی،  ارتباطی، 

اقتصادی، ارائه مستمر آمار و اطالعات به صورت شفاف و منظم به جامعه.
4ـ 21ـ تقویت و توسعه نظام استاندارد ملی.

»منابع و  به  بودجه عمومی  تأمین  منبع  از  از آن،  نفت و گاز و درآمدهای حاصل  به  نگاه  تغییر   -22
سرمایه های زاینده اقتصادی« و ایجاد صندوق توسعه ملی با تصویب اساسنامه آن در مجلس شورای 
اسالمی در سال اول برنامه پنجم و برنامه ریزی برای استفاده از مزیت نسبی نفت و گاز در زنجیره 

صنعتی و خدماتی و پایین دستی وابسته بدان با رعایت:
1ـ22ـ واریز ساالنه حداقل 20 درصد از منابع حاصل از صادرات نفت و گاز و فرآورده های نفتی به 

صندوق توسعه ملی.
2ـ22ـ ارائه تسهیالت از منابع صندوق توسعه ملی به بخش های خصوصی، تعاونی و عمومی غیردولتی 
با هدف تولید و توسعه سرمایه گذاری در داخل و خارج کشور با در نظر گرفتن شرایط 

رقابتی و بازدهی مناسب اقتصادی.
3-22- قطع وابستگی هزینه های جاری دولت به درآمدهای نفت و گاز تا پایان برنامه.

23- اصالح ساختار نظام بانکی با اجرای کامل و روزآمد قانون بانکداری بدون ربا و نهادینه کردن 
نظام های قرض الحسنه، تأمین اعتبارات خرد و اعتبارات الزم برای سرمایه گذاری های بزرگ.

24- ارتقاء کمی و کیفی بازارهای مالی)سرمایه، پول و بیمه( با تأکید بر کارایی، شفافیت و سالمت.

25- تحقق سیاست های کلی اصل44 قانون اساسی والزامات مربوط به هر یک از بندها با تأکیدبر:
1ـ25ـ حمایت از شکل گیری بازارهای رقابتی.

2ـ25ـ ایجاد ساختارهای مناسب برای ایفای وظایف حاکمیتی)سیاست گذاری، هدایت و نظارت(.
3ـ25ـ تنظیم سیاست های تشویقی در جهت تبدیل فعالیت های غیرمتشکل )نهاد خانوار( به فعالیت های 

واحدهای حقوقی.
4ـ25ـ ایجاد بازار رقابتی برای ارائه خدمات بیمه درمانی.
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26- توجه به ارزش اقتصادی، امنیتی، سیاسی و زیست محیطی آب با تسریع در استحصال، عرضه، نگهداری 
و مصرف آن و مهار آب هایی که از کشور خارج می شود با اولویت استفاده از منابع آبهای مشترک.

با  با کشورهای همسایه  معادن مشترک  نفت و  استخراج گاز و  استحصال و  27- سرمایه گذاری در 
رعایت سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی.

28- حفظ ذخایر راهبردی ارزی به مقداری که اطمینان از تأمین نیازهای اساسی کشور در مدت معین 
)براساس مصوبه شورای عالی امنیت ملی( حاصل گردد.

29- تأکید بر راهبرد توسعه صادرات به ویژه در بخش خدمات با فناوری باال به نحوی که کسری تراز 
بازرگانی بدون نفت کاهش یافته و توازن در تجارت خدمات ایجاد گردد.

30- گسترش همه جانبه همکاری با کشورهای منطقه جنوب غربی آسیا در تجارت، سرمایه گذاری و 
فناوری.

31- ارتقاء و هماهنگی میان اهداف توسعه ای: آموزش، بهداشت و اشتغال به طوری که در پایان برنامه 
پنجم، شاخص توسعه انسانی به سطح کشورهای با توسعه انسانی باال برسد.

32- تبدیل نظام بودجه ریزی کشور به بودجه ریزی عملیاتی.

33- برقراری ارتباط کمی و کیفی میان برنامه پنج ساله و بودجه های سالیانه با سند چشم انداز با رعایت 
شفافیت و قابلیت نظارت.

 ب( گسترش عدالت اجتماعی با
34- تنظیم همه فعالیت های مربوط به رشد و توسعه اقتصادی بر پایه عدالت اجتماعی و کاهش فاصله 

میان درآمدهای طبقات و رفع محرومیت از قشرهای کم درآمد با تأکید بر موارد زیر:
1ـ 34ـ جبران نابرابری های غیرموجه درآمدی از طریق سیاستهای مالیاتی، اعطای یارانه های هدفمند 

و ساز و کارهای بیمه ای.
2ـ 34ـ تکمیل بانک اطالعات مربوط به اقشار دو دهک پایین درآمدی و به هنگام کردن مداوم آن.

3ـ 34ـ هدفمند کردن یارانه های آشکار و اجرای تدریجی هدفمند کردن یارانه های غیرآشکار.
4ـ 34ـ تأمین برخورداری آحاد جامعه از اطالعات اقتصادی.

35- اقدامات الزم برای جبران عقب ماندگی های حاصل از دوران های تاریخی گذشته با تأکید بر:
توسعهروستایی،  طرحهای  تهیه  با  کشاورزان  و  روستاییان  زندگی  و  درآمد  سطح  ـ ارتقاء  1ـ35
اصالحنظامقیمت گذاری  و  خدماتنوین  و  صنایعروستایی  کشاورزیصنعتی،  گسترش 

محصوالتکشاورزی.
از  استفاده  با  جزایر  و  جنوبی  سواحل  و  مرزی  مناطق  در  اقتصادی  فعالیت های  ـ گسترش  35 2ـ 

ظرفیت های بازرگانی خارجی کشور.
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ـ کاهش فاصله دو دهک باال و پایین درآمدی جامعه به طوری که ضریب جینی به حداکثر 0/35  3ـ 35
در پایان برنامه برسد.

ـ  انجام اقدامات ضروری برای رساندن نرخ بیکاری در کشور به 7 درصد. 4ـ 35
ـ تأمین بیمه فراگیر و کارآمد و گسترش کمی و کیفی نظام تأمین اجتماعی و خدمات بیمه درمانی. 5ـ35

ـ  توسعه نظام های پیشگیری از آسیب های فردی و اجتماعی. 6ـ 35
ـ  حمایت از اقشار محروم و زنان سرپرست خانوار. 7ـ 35

8ـ 35ـ  توسعه بخش تعاون با هدف توانمندسازی اقشار متوسط و کم درآمد جامعه به نحوی که تا 
پایان برنامه پنجم سهم تعاون به 25 درصد برسد.

ـ امور سیاسی، دفاعی و امنیتی

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

منافع ملی،  از  دفاع  انقالبی،   - اسالمی  ارزش های  به  پایبندی  به  سیاسی  جریانات  دهی  جهت   -37
دشمن ستیزی، قانون پذیری و اصول اخالقی.

38- حمایت از آزادی های مشروع و صیانت از حقوق اساسی ملت.

39- اعتالی شأن، موقعیت، اقتدار و نقش جمهوری اسالمی ایران در منطقه و نظام بین الملل به منظور 
تحکیم امنیت ملی و پیشبرد منافع ملی با تأکید بر:

1ـ 39ـ تقویت همکاری های دوجانبه، منطقه ای و بین المللی با اولویت کشورهای همسایه.
2ـ 39ـ تقویت روابط سازنده با کشورهای غیرمتخاصم.

3ـ 39ـ بهره گیری از روابط برای افزایش توان ملی.
4ـ 39ـ مقابله با افزون خواهی و اقدام متجاوزانه در روابط خارجی. 

5ـ 39ـ تالش برای رهایی منطقه از حضور نظامی بیگانگان.
6ـ 39ـ حمایت از مسلمانان و ملت های مظلوم و مستضعف بویژه ملت فلسطین.

7ـ 39ـ تالش برای همگرایی بیشتر میان کشورهای اسالمی.
8ـ 39ـ تالش برای اصالح ساختار سازمان ملل.

9ـ 39ـ سازماندهی تالش مشترک برای ایجاد مناسبات و نظامات جدید اقتصادی، سیاسی و فرهنگی 
منطقه ای و جهانی با هدف تأمین عدالت، صلح و امنیت جهانی.

در  تحول  ایجاد  برای  تالش  و  منطقه ای  و  بین المللی  های  سازمان  در  هدفمند  و  فعال  40- حضور 
رویه های موجود بر اساس ارزش های اسالمی.

41- ارتقاء نقش مدیریتی ایران در توزیع و ترانزیت انرژی، افزایش فرصتهای صادراتی، جذب سرمایه و 
فناوری های پیشرفته و کمک به استقرار نظام پولی، بانکی و بیمه ای مستقل با کمک کشورهای منطقه ای 

و اسالمی و دوست با هدف کاهش وابستگی به سیستم پولی نظام سلطه.
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42- تقویت تعامل فرهنگی، حقوقی، سیاسی و اقتصادی با جهان بویژه حوزه تمدن اسالمی- ایرانی.

43- تقویت هویت اسالمی و ایرانی ایرانیان خارج از کشور، کمک به ترویج خط و زبان فارسی در میان 
آنان، حمایت از حقوق آنان و تسهیل مشارکت آنان در توسعه ملی.

44- تحکیم و ارتقاء امنیت پایدار، فراگیر و تضمین کننده اهداف و منافع ملی با تأکید بر:
1ـ 44ـ تقویت نقش مردم و اطالعات مردمی در پیشگیری از تحرکات ضد امنیتی.

2ـ 44ـ تقویت و تعامل مؤثر دستگاه های اطالعاتی، انتظامی و قضایی و هماهنگی بین آنها برای تأمین 
اشراف اطالعاتی و مقابله با هر نوع اخالل در امنیت عمومی، اقتصادی و اجتماعی و مقابله 

با تهدیدهای نرم.
3ـ 44ـ ایجاد سامانه یکپارچه نرم افزاری اطالعاتی، ارتقاء سطح حفاظت از اطالعات رایانه ای، توسعه 
علوم و فناوری های مرتبط با حفظ امنیت سامانه های اطالعاتی و ارتباطی به منظور صیانت 
از فضای تبادل اطالعات، تقویت فنی برای مقابله با تخلفات در فضاهای رایانه ای و صیانت 

از حریم فردی و عمومی.
بروز  عوامل  با  مقابله  و  پیشگیری  برای  ملی  همبستگی  و  انسجام  ساخت های  زیر  تقویت  44ـ  4ـ 

گسست های هویتی، اجتماعی، فرهنگی و اعتقادی.

45- ارتقاء توانمندی های دفاعی و قدرت بازدارندگی به منظور دفاع از حاکمیت، تمامیت ارضی، منافع 
و امنیت ملی و مقابله مؤثر با تهدیدهای خارجی و ایجاد توازن منطقه ای با تأکید بر:

ـ  کسب دانش و فناوری های نو و نرم افزارهای پیشرفته دفاعی و نوسازی و بازسازی صنایع دفاعی،  1ـ 45
افزایش ضریب خودکفایی با توسعه تحقیقات و بهره مندی از همه ظرفیت های صنعتی کشور.

ـ  اهتمام به حضور نیروهای مردمی در امنیت و دفاع از کشور و انقالب با تقویت کمی و کیفی  2ـ 45
بسیج مستضعفان.

ـ  گسترش پدافند غیرعامل. 3ـ 45
ـ  امنیت پایدار مناطق مرزی و کنترل مؤثر مرزها. 4ـ 45





بخش دوم: تحلیل وضعیت، آسیب شناسی و موانع

مقاالت:
- بررسی و دسته بندی سیاست های کلی نظام برحسب ماهیت هر سیاست

-آسیب شناسی تبدیل سیاست کلی به برنامه
- ارزیابي قانون برنامه پنجم توسعه  از منظر سیاست هاي کلي این برنامه و 
سایر اسناد کالن در موضوع سیاست داخلي و پیشنهاداتي براي برنامه ششم

- چالش هاي حقوقي برنامه هاي توسعه
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بررسی و دسته بندی سیاست های کلی نظام برحسب ماهیت سیاست ها 
جانعلی بهزادنسب

چکیده 
نظام پیشرفت و توسعه جمهوری اسالمی ایران بر پایه قانون اساسی کشور که آرمان های نظام 
اسالمی در آن متجلی است، بر بستری از سیاست ها ، برنامه ها و اقدامات استوار است که رو به سوی 
نظام که در همه زمینه  فرایند، سیاست های کلی  این  اهداف و آرمان های مشخص دارد. در  تحقق 
ها تدوین و ابالغ می شود، به عنوان الیه واسط بین قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران و قوانین و 
مقررات عادی و برنامه ها و اقدامات اجرایی کشور حائز اهمیت است .گونه شناسی سیاست های ابالغی  
بر ضابطه ماهیت آنها عالوه بر تسهیل شناخت تفاوت ها و تشابهات،همپوشانی و سلسله مراتب رتبی و  
اولویت سیاست ها را نیز آشکار می سازد. در این مقاله تالش شده است که سیاست های کلی  ابالغی   

نظام در موضوعات مختلف دسته بندی شود.

واژگان کلیدی
سیاست، سیاست کلی، برنامه، اقدام، راهبرد 

مقدمه
نظام پیشرفت و توسعه جمهوری اسالمی ایران بر پایه قانون اساسی کشور که آرمان های نظام 
اسالمی در آن متجلی است، بر بستری از سیاست ها ، برنامه ها و اقدامات استوار است که رو به سوی 
تحقق اهداف و آرمان های مشخص دارد. در این فرایند، سیاست های کلی نظام که در همه زمینه ها 
تدوین و ابالغ شده یا خواهد شد، به عنوان الیه واسط بین قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران و 
قوانین و مقررات عادی و برنامه ها و اقدامات اجرایی کشور از اهمیت قابل توجهی در دو حوزه ذیل 

برخوردار است:
-تبدیل آرمان ها و قانون اساسی به جهت گیری های معین در فرایند پیشرفت کشور،

-تعیین سمت و سوی برنامه ها و اقدامات کلیه بخش های ملی دخیل در فرایند توسعه و پیشرفت
اصل 110 قانون اساسی که وظایف رهبری را تعیین می کند، در راستای سیاست های کلی   

نیز دو وظیفه ذیل را برای ایشان قائل شده است:
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1( تعیین سیاست های کلی نظام جمهوری اسالمی ایران پس از مشورت با مجمع تشخیص 
مصلحت نظام

2( نظارت بر حسن اجرای سیاستهای کلی نظام
و  پیشرفت کشور  ریزی  برنامه  و  سیاستگزاری  نظام  در چارچوب  های کلی  جایگاه سیاست 
اهمیت آن در شکل دادن به فرایند برنامه ریزی و اجرای اقدامات توسعه ای در کلیه بخش ها و فضای 
ملی و عینیت بخشیدن به نقش منطقه ای و جهانی کشور، اهمیت اجرای کامل اینگونه سیاست ها را 
بوضوح بیان می دارد. موضوعی که در اصل 110 قانون اساسی نیز به صراحت بیان گردیده است. پس 
از تصویب و ابالغ سیاست های کلی، انتظار آن است که قانون گزاران، برنامه ریزان و تصمیم گیرندگان، 
منویات سیاست های کلی ذیربط را در کلیه اقدامات خود رعایت نمایند. لیکن ساز و کار اطمینان از 
رعایت این مراتب و همچنین ارزیابی میزان همسویی قوانین، مقررات و برنامه ها با سیاست های کلی 

ذیربط به گونه ای نظام مند بر قرار نگردیده و گزارشی نیز در این زمینه ارایه نشده است.
رفع این نقیصه نیازمند "طراحی و اجرای ساز و کار تحقق سیاست های کلی نظام" است، به نحوی 
که بتواند الزام آور بوده و کنترلی را در مراحل تصمیم گیری برقرار سازد. در فرایند پیشرفت ملی  دو 

زیرنظام مهم وجود دارد:
1- نظام برنامه ریزی و اجرا                   2- نظام پایش

از طرفی نیز سیاست های کلی، هردو نظام قانونگذاری و برنامه ریزی و اجرا را متأثر می سازد. 
لذا در گام نخست تفکیک عرصه های فوق از یکدیگر و یا به عبارت روشنتر شفاف سازی مرزهای 
موجود میان سیاست های کلی، قوانین و مقررات، برنامه های توسعه فرابخشی و بخشی و اقدامات 
اجرایی هریک از دستگاه ها از اهمیت خاصی برخوردار است. در فرایند برنامه ریزی توسعه با مضامینی 
همچون اهداف، راهبردها، سیاست ها، برنامه و اقدام مواجه هستیم و بطور طبیعی هریک از این مضامین 
جایگاه خاص خود را خواهد داشت و سیاست های کلی نظام نیز در این چارچوب نقش و اثر ویژه ای 
می تواند داشته باشد. اهمیت جداسازی این عرصه ها از یکدیگر در آن است که می توان مسئولیت 
طراحی و اجرا و نظارت بر اجرای هرکدام را به واحد ذیربط آن واگذار نمود. در همین زمینه نگاه 

اجمالی به متن سیاست های کلی موجود، نشان می دهد که:

سیاست های کلی ابالغ شده ترکیبی از سیاست، اهداف، راهبرد و حتی اهداف اجرایی و کمی ( 1
معین است،

سیاست های کلی در انطباق با مفاهیم پایه برنامه ریزی، فقط سیاست نیست و می توان گفت که  ( 2
تعریف سیاست را دگرگون کرده است،

میان ( 3 برنامه  یک  یا  و  موضوع   ، بخش  یک  حرکت  کلیت  شده،  ابالغ  کلی  های  سیاست 
مدت)سیاست های کلی برنامه پنجم توسعه( را ترسیم می کند

لذا ضروری است تا اواًل سیاست های کلی موجود با عنایت به تعاریف هریک از مولفه ها، 
دسته بندی شوند و ثانیًا صرفًا برای آن مواردی که از جنس سیاست هستند، سازوکار نظارت و کنترل 

بررسی و دسته بندی سیاست های کلی نظام برحسب ماهیت سیاست ها
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طراحی و اجرا شود.
با عنایت به مراتب فوق و به عنوان گام نخست در طراحی ساز و کار پیشنهادی تحقق سیاست های 
توسعه، ضمن  ریزی  برنامه  نظام  علمی  منابع  از  استفاده  با  تا  هستیم  آن  بر  مقاله  این  در  نظام،  کلی 
بازشناسی تعاریف مفاهیم مورد نظر، هریک از بندهای سیاست های کلی را ذیل این مفاهیم طبقه بندی 

نمائیم. این امر با استفاده از دیدگاه جمعی از متخصصان امر صورت خواهد گرفت.

۱- تعاریف مفاهیم
روند رو به تکامل تفکر برنامه ریزی توسعه و پیشرفت نشان می دهد که آخرین دستاوردهای این 
مهم در چارچوب برنامه ریزی استراتژیک و تفکر استراتژیک قابل جستجو است. پرداختن به ماهیت و 
فرایند این دو موضوع نیازمند بحث مستقلی است که در این مقال نمی گنجد. بر پایه این آموزه ها و با 
عنایت به ماهیت سیاست های کلی، مفاهیم ذیل برای طبقه بندی سیاست های کلی برگزیده شده اند که 

در این قسمت به ارایه تعاریف هرکدام به استناد منابع علمی ذیربط می پردازیم.

  )plan(4-برنامه  )strategy(3-راهبرد  )objective(2-هدف  )policy(کلی سیاست  و  1-سیاست 
)Action/Activity(5-اقدام

۱-۱- سیاست/ سیاست کلی
تعاریف متعددی از سیاست صورت گرفته است که به برخی از آنها اشاره می کنیم. دیوید در کتاب 
مدیریت استراتژیک، سیاست را اینگونه تعریف می کند "سیاست ابزاری است که بدان وسیله می توان به 
هدف های ساالنه دست یافت. مقصود از سیاست، رهنمودها، مقررات و رویه هایی است که شرکت برای 
دستیابی به هدف های اعالن شده رعایت می کند. هنگام تصمیم گیری از سیاست ها به عنوان رهنمود استفاده 

می شود و همچنین سیاست ها تعیین کننده شرایط روزمره و تکراری می باشند")دیوید، 1382، ص 40(. 
با استفاده از متن اسناد برنامه سوم توسعه و مستندات نظام برنامه ریزی توسعه کشور، سیاست 
به این ترتیب بیان گردیده است. "دستور راهنمای تفکر و تصمیم گیری برای مدیران است. همانطور 
که راهبرد جهت گیری کلی و چارچوب تخصیص منابع یک برنامه را مشخص می کند، سیاست ها، 
چارچوب و خطوط راهنمای تصمیم گیری در انتخاب گزینه های مختلف اجرایی برای تحقق هدف 
را فراهم می کند. سیاست ها بصورت مجموعه ای از معیارها و تدابیر قانونی، فنی، اجرایی، پولی و 
مالی هستند که اتخاذ آنها موجبات و تسهیالت الزم جهت تحقق هدفهای برنامه را فراهم سازد. مثاًل 
برای تشویق پس انداز و سرمایه گذاری که هدف رشد اقتصادی باالتر را تعقیب می کند، سیاست 
اتخاذ  است  ممکن  غیره  و  مالیاتی(  مالی)بخشودگی  سیاست  و  اعتبارات(  و  بانکی  پولی)سود  های 

شود)بهزادنسب، 1386، ص 179(. 
برای اگاهی بیشتر از مثال فوق، تعاریفی از سیاست اقتصادی، سیاست مالی دولت و سیاست پولی 

آن را ذکر می نماییم)سازمان برنامه و بودجه، 1377، ص 61(.
احزاب سیاسی،  اقتصادی توسط دولت،  اهداف  به  نیل  برای  راهنمای تصمیم گیری  بیان  سیاست اقتصادی: 

مالی،  سیاست  پولی،  سیاست  گیرنده  بر  در  اقتصادی  سیاست های  غیره.  و  بازرگانان  و  تولیدکنندگان 
سیاست های اعتباری، کنترل های قانونی)مانند کنترل قیمت و دستمزد، کنترل نرخ سود و اجاره( است.
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و  ها  هزینه  و  ها  مالیات  زمینه  در  دولت  گیری  تصمیم  ضوابط  و  اصول  تعیین  دولت:  مالی  های  سیاست 

روش های تامین مخارج)درآمدها(.
سیاست پولی: بیان اصول موضع گیری مقامات عالی پولی کشور در مورد نحوه کنترل متغیرهای پولی برای 

اهداف اقتصادی نظیر مهار تورم در سطح معین و یا حجم اعتبارات بانکی و غیره.
نیز  می کند  مشخص  را  ها  فعالیت  انجام  گیری  جهت  که  دولت  کلی  راهکارهای  را  سیاست 
می دانند)سیف الدینی، 1388، ص 282( و در چارچوب برنامه چهارم توسعه، به سیاست های کلی 
نظام اشاره می شود که ذیاًل برگرفته از مستندات مجمع تشخیص مصلحت نظام به تفصیل به آن اشاره 

می کنیم.
احمدی در کتاب مجمع تشخیص مصلحت نظام با اشاره به ضمائم نامه 1376/10/25 رییس مجمع 
تشخیص مصلحت نظام خطاب به مقام معظم رهبری در مورد سیاست های کلی، مراتب ذیل را آورده 

است)احمدی، 1383، صص 141-139(
"این سیاست ها برای تحقق آرمان ها و اهداف پس از مجموعه ی آرمان ها قرار می گیرند و حاوی 
اصولی هستند که آرمان ها را به مفاهیم اجرایی نزدیک می کنند. ... سیاست های کلی فرابخشی در 
مواردی است که هدف یا آرمانی از نظام، حرکت چند بخش را در بر می گیرد و برای وصول به آن 
هدف یا اهداف، نیاز به تدوین سیاست هایی کلی می باشد و سیاست های اجرایی و برنامه، چند بخش 
در قالب این سیاست ها تدوین می گردد. سیاست های کلی بخشی در مواردی است که هدف یا آرمانی 
نیازمند تدوین  یا اهداف،  به آن هدف  برای وصول  بر می گیرد و  نظام، حرکت یک بخش را در  از 
سیاست های کلی آن بخش می باشد. ... سیاست های کلی، طراحی نظام بر اساس آرمان ها و اهداف 
است و بدین ترتیب، از یک سو نظر به آرمان ها و از سوی دیگر نظر به جنبه ها و مفهوم های اجرایی 

دارند؛ بنابراین، سیاست های یادشده باید:
الف: در مقایسه با بیان های آرمانی، جنبه تفصیلی و تشریحی و تشریحی شان بیشتر باشد،

ب: بازتاب صحیح و عملی ارزش ها باشند،
ج: نه تنها دولت، بلکه عامه مردم و کلیه نیروهای فعال جامعه را مد نظر داشته باشند،

د: در نتیجه، نیروهای این جامعه و آرمان های آنها را که مورد قبول نظام اند، هماهنگ و منسجم 
نمایند و مابین اجزای نظام، ارتباط و تقارب کافی)پیوند( برقرار سازند،

ه: در مقام تعیین اولویت ها، راهنمای عملی و معیار باید و نبایدهای تعیین اولویت را عرضه کنند،
و: اصول کلی تخصیص و توزیع منابع و امکانات کشور را با توجه به اولویت ها بیان نماید،

ز: اجرای آنها سیمای عمومی و کلی نظام را در زمینه های مختلف از جمله موقعیت ایران در جهان، 
امنیت در جامعه، توسعه، معنویت، عدالت و برخورداری مردم از مواهب و نعمات موجود در 

ایران در مقاطع تاریخی مختلف)مثاًل 1400 و 25 و 50 سال پس از آن و ..( ترسیم نماید."

۱-2- هدف
با مواردی همچون: هدف کلی،  لذا  بندی های متعددی از هدف صورت گرفته است.  تقسیم 
هدف آرمانی، هدف جزیی، هدف اجرایی، هدف کمی، هدف کیفی و نظیر آن بر حسب شرایط و هدف 

بررسی و دسته بندی سیاست های کلی نظام برحسب ماهیت سیاست ها
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"هدف  اینکه  بندی و تعاریف برخورد می کنیم. آنچه وجه مشترک در کلیه تعاریف است  تقسیم  از 
نقطه مشخصی برای رفتن است". در مستندات برنامه چهارم توسعه، چنین آمده است: "در برنامه ریزی 
اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی که  از  اعم  از غایت خواست های جامعه  توسعه، هدف عبارت است 
منبعث از نظام ارزش های حاکم بر جامعه است و برنامه ها برای دستیابی به آنها تدوین می شود. هدف 
ممکن است کیفی یا کمی باشد ولی دارای این ویژگی است که در پایان زمان برنامه می توان درجه 
نسبی تحقق آن را تعیین کرد")سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، 1383، ص 869(. هدف های کیفی 

و کمی نیز به این ترتیب تعریف شده اند: )بهزادنسب، 1386، صص 191-192(

هدف های کیفی
هدف هایی که هر بخش در رابطه با زمینه های مختلف فعالیت خود بطور کیفی وضع می کند، 
به هدف کیفی نسبت داده می شود. اهدافی نظیر افزایش کارائی اقتصادی، افزایش کیفیت محصوالت 
و یا خدمات که بر اساس اهداف کلی برنامه توسعه و همچنین تحلیل عملکرد گذشته و موجود تنظیم 
می شود، از آن جمله هستند. هدف های کیفی برنامه باید به نحوی تعیین شود که در پایان دوره بتوان 

میزان نسبی تحقق ان را مشخص کرد.

هدف های کمی
هدف های کمی بر اساس شاخص های کمی هدف گذاری و برای تحقق اهداف کیفی بخش تعیین 
می شوند و بر اساس آنها وضعیت مطلوب بخش و یا اجزاء و سازمان های مختلف آن در طول دوره 
برنامه ریزی مشخص می گردد. در تعیین اهداف باید توجه کرد که این اهداف با توجه دقیق  به عملکرد 
گذشته از یکسو و راهبرد کلی برنامه از سوی دیگر تدوین گردد. مثال هایی برای هدف های کمی برنامه 
عبارتند از: درصد رشد تولید ناخالص داخلی، تنزل نرخ بیکاری به درصدی معین از جمعیت فعال از 

نظر اقتصادی، کنترل تورم در حد معین در طول برنامه و نظیر آن.
در ادبیات علوم مدیریت معمواًل بین اهداف کلی)objective( که غایت برنامه های مدیریت است با 
اهداف جزیی تر)goals( و آماج ها)Targets( که معمواًل اهداف کمی مشخصی هستند، تمایز داده شده 
است و اهداف یا آماج ها، غایاتی هستند که تمام فعالیت های برنامه ریزی شده به سوی آنها جهت 

گیری می شود.
در مباحث نظری برنامه سوم توسعه اظهار شده است که "هدف)objective(، غایت خواست های 
نهایی جامعه است و هدف های برنامه )goals( مجموعه مقاصد و منظورهایی که در جریان برنامه ریزی 
پیش بینی می گردد، می باشد. هدف های کلی یا کالن)Aggregate, Overall( در چارچوب هدف های 
آرمانی تعیین می شود که باید در طول برنامه محقق گردد نظیر خودکفایی در تولید گندم و ریشه کنی 

اعتیاد جوانان." )سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، 13773، صص 20-21(
در پیوست برنامه چهارم توسعه، هدف های آرمانی را اینگونه تفسیر نموده است. )سازمان مدیریت 

و برنامه ریزی کشور، 1383، ص 867(
"این هدف ها که بر گرفته از تصویر مطلوب چشم انداز بلندمدت کشور است، بیان انتظارات و 
مقصدی دست یافتنی است که تحقق آن در گرو وفاق عمومی، اراده ملی و تالش خستگی ناپذیر رهبران 

جامعه و آحاد مردم خواهد بود. هدف های آرمانی باید از ویژگی های زیر برخوردار باشند:
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جامع، تحول گرا آینده نگر و پویا باشند،- 

بیانگر خصوصیات و ویژگی های اصلی جامعه آینده و ارزش ها و آرمان های نظام باشند، برخاسته - 
از نیازهای اساسی جامعه، در تحقق چشم انداز باشند،

توانایی ایجاد وفاق عمومی و انگیزه برای مشارکت ملی را داشته باشند،- 

در یک دوره بلندمدت پایدار باشند،- 

پاسخگوی مولفه های "قوت و فرصت" و رافع نقاط "ضعف و تهدیدات" باشند.- 

)strategy( راهبرد )۱-۳

مستندات برنامه سوم و چهارم توسعه ج.ا.ایران ،تعریف واحدی از راهبرد ارایه می کند که به قرار ذیل است:
و  کرده  اهداف،ترسیم  به  دستیابی  برای  را  اصلی  اقدامات  و  حرکات  مجموعه  که  است  "چارچوبی 
چگونگی تخصیص کلی منابع را برای بدست آوردن موقعیت های مطلوب و خنثی کردن تهدیدها در 
حال وآینده بیان می دارد .تدوین استراتژی مستلزم برگزیدن یک جهت گیری کلی و تخصیص منابع 
از میان چارچوب های جایگزین است و چارچوبی را در اختیار مدیریت خواهد گذاشت که توان و 
امکان برخورد بهینه با تغییرات محیطی را فراهم می سازد.")سازمان برنامه بودجه، 1377 صص 59-60 

و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، 1383، ص 867(
تلقی می کند  برسد  اهداف خود  به  به آن وسیله  تواند  ابزاری که سازمان می  را  استراتژی  دیوید، 

)دیوید،1382، ص38(.
برنامه ریزی توسعه وارد شده است.  به عرصه های  از حوزه نظامی  استرانژی، مفهومی است که 
در چارچوب برنامه های نظامی، استراتژی یک طرح جامع و بلند مدتی تلقی می شود که درون آن 
را  معینی  اهداف  یا  هدف  که  استراتژیک  برنامه  به  یافتن  دست  برای  متغیر  گاه  متعددو  تاکتیک های 
تعقیب می کند، طراحی و اجرا می شود. از بدو ورود مفهوم استراتژی)راهبرد( به حوزه برنامه ریزی 
این حوزه کاماًل دگرگون شده و تعاریف  تولید کننده وبازارگرا،  بویژه پیشرفت سازمان های  توسعه 
و چارچوب های پیچیده و مدرنی به خود گرفته است. امروزه در فرایند پیشرفت و توسعه، دو مقوله 
"برنامه استراتژیک" و "تفکر استراتژیک" با ویژگی های خاص خود و با اتکاء به تحلیل های پیوسته 
فضای درونی نظام کسب و کار و فضای بیرونی آن که به اختصار به تحلیل های سوآت)SWOT( شهرت 
یافته است، وارد گردیده که برای درک صحیح این مهم، خوانندگان عزیز را به منابع علمی آن ارجاع 

می دهم.)ایران زاده، 1387/ اعرابی، 1389/ پیرز، 1388/ توفیق، 1385(
می توان گفت که راه های رسیدن به اهداف، همان راهبردها هستند. در حالی که سیاست ها، اصول، 
معیارها و باید و نبایدهای حاکم بر دستیابی به اهداف را نشان می دهد، راهبردها، راه و شیوه کار را 

بیان نموده و تابع اصول، معیارها و ارزش های مورد نظر سیاست ها می باشد.

بررسی و دسته بندی سیاست های کلی نظام برحسب ماهیت سیاست ها
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۱-۴( برنامه و اقدام 
برنامه را می توان "ارایه و نمایش منظم و رعایت سلسله مراتب فعالیت های مربوط به هم و مربوط 
دیگر  عبارت  به  دانست.  مختلف  زمانی  های  دوره  بر حسب  مرتبط  و  منظم  تصمیمات  رشته  به یک 
برنامه گاهنامه تصمیمات منظم بر اساس سلسله مراتب عملیات است")بهزادنسب، 1386، ص 177( در 
برنامه ریزی، برنامه )PLAN( دارای تعاریف و حوزه عمل متفاوتی است. به عنوان مثال، سازماندهی کلیه 
اهداف، راهبردها، سیاست ها و فعالیت ها در قالب یک مجموعه معین برای 5 سال کشور یک برنامه 
یا سفر هیات دولت  بزرگساالن و  امور آموزش  گفته میشود)میان مدت( و در عین حال سازماندهی 
نیز یک برنامه و فرآیند آن برنامه ریزی است. به همین دلیل برنامه ها یا برنامه ریزی )غیرقابل تفکیک 
هستند( برحسب موضوع، دوره زمانی، سطح پوشش، نحوه اجرا، و گروه های هدف دسته بندی می شود.
آنچه که در این نوشتار حائز توجه می باشد، گزاره هایی است که به نام سیاست کلی صادر شده 
و دارای ماهیت برنامه یا عنوان یک برنامه می باشد. مثال "سازماندهی سواحل و بنادر با هدف حفظ 

محیط زیست و بهره برداری پایدار از آن" مضمون برنامه ای دارد و می تواند عنوان یک برنامه باشد.
در همین چارچوب، اقدامات )Activities( که در برنامه ریزی همسنگ آماج ها )Targets( می باشد، 
در بطن برنامه ها قابل تفسیر است و گاه به جای یکدیگر استفاده می شوند. فعالیت ها یا اقدامات، وجوه 

عملیاتی مشخص و عمومًا کمی و یک برنامه می باشد.

2- خالصه و جمع بندی از بررسی محتوای مفاهیم
2-۱( سیاست 

• سیاست ها، چارچوب و خطوط راهنمای تصمیم گیری است و جهت گیری فعالیت ها )نه خود 	
فعالیت ها( را مشخص می سازد. مثال توزیع ثروت باید به سوی توزیع عادالنه بین اقشار مختلف 
جامعه باشد و یا به سمت قطب ها و افراد کلیدی و اقتصادی سوق داده شود که این امر به نظام 

ارزشی جامه باز می گردد.

• سیاست ها، مجموعه ای از معیارها، تدابیر قانونی، فنی، اجرایی، پولی و مالی است. به عنوان مثال 	
اتخاذ  "تشویق پس انداز وسرمایه گذاری"  "راهبرد"،  اقتصادی"،  "رشد  به هدف  برای رسیدن 
شده است. در این راستا، سیاست های پولی شامل سود بانکی و اعتبارات و سیاست های مالی 

نظیر بخشودگی مالیاتی و غیره به عنوان سیاست های اجرایی اعالم می شوند.

• سیاست های کلی، اصولی هستند که آرمان ها را به مفاهیم اجرایی نزدیک می کنند و اصول کلی 	
تخصیص و توزیع منابع و امکانات کشور را بیان می دارند.

• سیاست ها، رهنمودها، مقررات و رویه های هستند که شرکت برای دستیابی به هدف های اعالم 	
شده خود باید رعایت کند.

لذا سیاست ها یک سری اصول، معیار، رویه و تدابیر قانونی، فنی و اجرایی می باشند که برای 
رسیدن به هدف در مراحل مختلف برنامه ریزی و اجرا مور نیاز هستند.
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2-2( هدف

آن چیزی که برای رسیدن به آن سیاست گزاری، برنامه ریزی و اقدام می شود، هدف نام دارد.	•

هدف غایت خواسته های نهایی جامعه اعم از اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی است که از نظام ارزشی 	•
جامعه اخذ می شود و برنامه ها برای رسیدن به آن طراحی و اجرا می شود.

هدف ها از نظر ماهیت به دو گروه کمی وکیفی و از نظر زمان به 3 گروه کوتاه مدت)ساالنه(، میان 	•
مدت)پنج ساله( و بلند مدت)معمواًل بیست یا ده ساله( تقسیم می شوند. همچنین:

1-اهداف کلی)Objectives( به غایت خواسته های یک جامعه و به عنوان اهداف آرمانی تلقی می شود.
2- هدف های برنامه)Goals( را جرئی تر از اهداف کلی تلقی می نمایند.

3- اهداف اجرایی)Targets( پس از اهداف برنامه قرار می گیرد و مستقیما مربوط به اقدامات اجرایی می شود.
4- اهداف کلی یا کالن)Aggregate, Overll Goals( گاه به جای Objective ذکر میشود که در طول 

یک برنامه باید محقق شود مانند خودکفایی در تولید گندم یا ریشه کنی اعتیاد جوانان.

2-۳( استراتژی
به اختصار می توان، استراتزی را را رسیدن به هدف ذکر نمود و با سیاست که اصول و معیار و 

ظوابط حاکم بر فرایند رسیدن به هدف را تعیین می کند تفاوت دارد.

2-۴( برنامه،  اقدام
برنامه، یک مجموعه از تصمیمات متنی و نقشه ای برای رسیدن به اهداف معین را نشان می دهد و 
می تواند یک فکر یا گزاره ای که تحقق آن مستلزم تدوین این مجموعه است را نیز شامل شود. اقدام 

یا فعالیت ها، وجوه اجرایی در انت های برنامه می باشند که یک عمل معین را بیان می دارد.

۳( تجزیه و تحلیل نتایج حاصل از بررسی محتوای مفاهیم
و  ها  سیاست  راهبردها،  اهداف،  از  گرفته  های صورت  بندی  دسته  و  مفهومی  ابعاد  به  عنایت  با 
برنامه ها و اقدامات، نتایج ذیل قابل استخراج می باشد. برای تعیین ماهیت هر یک از سیاست های کلی 

مصوب، توجه جدی به این تحلیل ها حائز اهمیت بوده و ضرورت دارد.
۳-۱( در فرآیند برنامه ریزی توسعه، بازشناسی هر یک  از حوزه های مذکور در صورتی به طور کامل 

امکان پذیر است که زنجیره اهداف، راهبردها، برنامه ها، اقدامات و سیاست های ناظر بر این فرآید 
بصورت یکجا و مرتبط با هم آورده شده باشد. در غیر اینصورت اختالط این امور با هم امری اجتناب 
ناپذیر است. مثاًل در شرایطی که هدف "استقالل اقتصادی" برای کشور تعیین شده باشد، "خودکفایی در 
تولید گندم " یک راهبرد برای رسیدن به این هدف است. لیکن در غیر این صورت، "خودکفایی در تولید 
گندم " در جای دیگر می تواند خود به صورت یک هدف مطرح گردد و برای آن می توان راهبردهایی 
در نظر گرفت. بنابراین در عین حال که "خودکفایی در تولید گندم" یک بار راهبرد رسیدن به "استقالل 

بررسی و دسته بندی سیاست های کلی نظام برحسب ماهیت سیاست ها
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اقتصادی" است، در جای دیگر می تواند یک هدف تلقی شود. لذا برخی از گزاره ها می تواند هم یک 
هدف تلقی شده و هم یک راهبرد و این امر در رابطه با برنامه و اقدام نیز قابل تعمیم است و نمی توان 
مرز دقیقی برای این مفاهیم قائل شد و صرفًا در چارچوب اسناد ذیربط و آن هم در صورت جامعیت 

این اسناد، می توان قضاوت دقیق داشت.

2-۳( سیاست ها بر حسب کلیت و حوزه مورد نظر آن در هر مرحله از نظام برنامه ریزی و اجرا قابل 

تصور است. همانگونه که می توان قبل از طراحی اهداف کلی )objectives(، سیاست هایی را تعیین 
کرد که بر تدوین این اهداف نیز اثر خواهد داشت) نظیر سیاست های کلی نظام برای بخش کشاورزی 
که می تواند اهداف آن را نیز متاثر سازد(، در مراحل بعدی مثاًل بعد از راهبردها و برنامه ها نیز می توان 
سیاست های اجرایی را در نظر گرفت که بر اقدامات اجرایی)activites( یا اهداف کمی )targets( اثر 
گذار خواهد بود. بر حسب سبک برنامه ریزی و نیازهای اجرایی، محل تعیین سیاستها مفهوم پیدا می 
کند و معموال در قالب سیاست های کلی و اجرایی تبلور می یابد. این رابطه را میتوان در شکل ذیل 

نشان داد.

با این وجود، این اصل باید مورد توجه قرار گیرد که اوالً سیاست ها اعم کلی و اجرایی نباید 
به جای اهداف، راهبردها، برنامه ها و اقدامات قرار گیرد. هرچند مرز ظریفی میان سیاست ها 
و اهداف و راهبردها وجود دارد و گاه با یکدیگر اشتباه می شود، ولی این تفکیک پذیری 
هر چند با ابهام، ضرورت نظام برنامه ریزی است. ثانیًا ویژگی های اصلی سیاست ها در هر 

سطح یا حوزه ای نباید از یاد برده شود.
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۳-۳( لذا می توان  مطالب را این گونه خالصه نمود :

سیاست ها؛ اصول، ضوابط و بایدها و نبایدهای حاکم بر برنامه هستند.	•

هدف ها؛ مقصد و مطلوب که برای رسیدن به آن برنامه ریزی می شود.	•

راهبردها؛ راه های رسیدن به هدف است .	•

برنامه ها؛ عنوان یا یک مجموعه از تصمیمات و اقدامات که در راستای اهداف معین تهیه می شود.	•

اقدام ها؛ اعمال اجرایی مشخص که در انتهای برنامه تعیین می شوند و همچنین می تواند بصورت 	•
مستقل نیز مشخص گردند.

۴- نتایج حاصل از دسته بندی سیاست ها
بر مبنای 5 مفهوم محوری که در قسمت های پیشین این مقاله تشریح گردید، تک تک سیاست های 
کلی ابالغ شده توسط مقام معظم رهبری بررسی و بر اساس ماهیت دسته بندی شده است. در جریان این 

امر، موراد اساسی ذیل وجود داشته است:

از آنجا که مجموعه ای از اهداف، راهبردها، سیاستها، برنامه ها و اقدامات به صورت یکپارچه در ( 4
کنار هم قرار نگرفته بودند، تکافوی ماهوی سیاست های کلی با مشکل تطبیق پذیری و برقراری 
ارتباط انداموار میان این دو مفاهیم مواجه می شد و شبهه تعلق به هریک یا چند مورد از مفاهیم 

مذکور، همواره بر فضای تحلیل سایه می افکند،

چنانچه فقط انطباق ویژگی "باید و نباید" به صورت مستقل بر بندهای سیاست های کلی بررسی ( 5
نمائیم، شاید همه موارد در حال بررسی، سیاست تلقی می شد، اما در صورتی که سایر صفات 
سیاست نظیر؛ راهنما بودن، ضابطه  و تدبیر بودن را نیز در کنار مضمون بایدها و نبایدها استفاده 
فراهم  بیشتری  پذیری  تفکیک  امکان  نمائیم،  توجه  نیز  راهبرد  و  هدف  ماهیت  به  آنگاه  و  کنیم 
نتایج حاصله  باشند،  توانند داشته  اندیشمندان می  بدلیل تفسیرهای متفاوتی که  لیکن  می گردد. 

قابل نقد و بررسی خواهد بود،

در این بررسی، توجه جدی به تعریف مجمع تشیص مصلحت نظام از سیاست کلی معطوف بوده ( 6
و آنچه به این تعریف نزدیکتر بوده است به عنوان سیاست در نظر گرفته شده و بقیه موارد در 
میان سایر مفاهیم جای گرفته است. حتی االمکان موارد موارد چند ماهیتی نیز مشخص شده اند،

مفهوم برنامه و اقدام بسیار به یکدیگر نزدیک هستند و لذا مرز دقیقی نمی توان بین آنها ترسیم ( 7
نمود. صرفًا مواردی که تعداد زیادی اقدام در درون آن می گنجد، در زمره برنامه قرار گرفته اند،

در برخی موارد یک بند از سیاست کلی، یک هدف را مورد نظر دارد و بالفاصله کلمات از طریق، ( 8
مطرح می شود که این قسمت در واقع  به راهبرد اختصاص یافته است،

بررسی و دسته بندی سیاست های کلی نظام برحسب ماهیت سیاست ها
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برای دسته بندی ماهیت سیاست ها از یکدیگر، خالصه پایانی تعریف هریک از مفاهیم، مورد نظر ( 9
نگارنده بوده است.

با توجه به موارد فوق، نتایج کلی ذیل از تحلیل تفصیلی جداول سیاست های کلی که در 
ادامه مقاله آورده می شود، قابل استخراج می باشد: 

الف( مجموعًا 200 بند سیاست کلی در قالب 20 گروه مورد بررسی قرار گرفته است،
بر  لذا  یا چند ماهیت هستند،  دارای دو  از سیاست های کلی،  برخی  اینکه  به  با توجه  ب( 

حسب ماهیت، جمعًا 245 سیاست  بازشناسی شده است که از این میزان :
1( 37/2 درصد دارای ماهیت سیاست،

2( 3/4 درصد دارای ماهیت هدف،
3(22/8 درصد دارای ماهیت راهبرد،

4( 21/2 درصد دارای ماهیت برنامه و 
5( 15/4 درصد دارای ماهیت اقدام هستند.

نتیجه این بررسی نشان از آن دارد که بخش مهمی از سیاست های کلی  طبق تعریف ، در 
واقع سیاست محسوب نمی شود و خواسته های مختلفی از متولیان هریک از بخش ها در کنار 
به  به تکامل مباحث مربوط  با توجه  لذا  باشد.  را پاسخگو  آنان  نیازهای واقعی  تا  هم قرار گرفته 
سیاست های کلی و چگونگی تحقق آنها، الزم است تا توجه اصلی بر طراحی ساز و کار در تحقق 

مواردی که به واقع  و به روشنی سیاست کلی محسوب می شوند، متمرکز گردد.
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عنوانردیف
سیاست

 ابالغی

تعداد بر حسب ماهیت

جمعاقدامبرنامهراهبردهدفسیاست

سیاست های کلی نظام در خصوص “شبکه های اطالع 1
8-72141رسانی رایانه ای”

175114-12سیاست های کلی نظام در خصوص “انرژی”2

10----55سیاست های کلی نظام در بخش امنیت اقتصادی3

2216-41 سیاست های کلی نظام در خصوص منابع طبیعی4

2215--5سیاست های کلی نظام در خصوص منابع آب5

7-43121سیاست های کلی نظام در خصوص معدن6

5211217سیاست های کلی نظام در خصوص حمل و نقل7

32420-1711سیاست های کلی نظام در خصوص امنیت قضایی8

37315-112سیاست های کلی مبارزه با مواد مخدر9

113233314سیاستهای کلی تشویق سرمایه گذاری10

سیاست های کلی ترویج و تحکیم فرهنگ ایثار و جهاد 11
34214-125و ساماندهی امور ایثارگران

113133-2617سیاست های کلی نظام اداری12

جمهوری 13 اساسی  قانون   44 اصل  کلی  سیاست های 
189232420اسالمی ایران

سیاست های کلی پیشگیری و کاهش خطرات ناشی از 14
18717-91سوانح طبیعی و حوادث غیرمترقبه

10----1010مقررات نظارت بر حسن اجرای سیاست های کلی نظام15

بندج سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی جمهوری 16
4---331اسالمی ایران

سیاست های کلی امنیت فضای تولید و تبادل اطالعات 17
51212-94و ارتباطات)فتا(

3414--137سیاست های کلی پدافند غیرعامل18

43111-93سیاست های کلی مسکن19

23311-103سیاست های کلی بخش شهر سازی20

200۹۱۹5652۳82۴5جمع
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آسیب شناسی تبدیل سیاست کلی به برنامه
 با تاکید بر برنامه چهارم و پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی

علی احمدی

 
چکیده 

برنامه ریزی در ایران سابقه ای هفتاد و پنج ساله دارد و نمی توان این سابقه و تجربه را نادیده    
گرفت. از طرفی انضباط در نظام برنامه ریزی مطابق با راهبردهای نظام سیاسی نیز یک ضرورت است. 
با گذشت 36 سال از پیروزی انقالب، و پنج برنامه پنج ساله و چهار بسته سیاست کلی پنج ساله)بدون 
از سیاست های کلی  برنامه ها  نباید گفت که  نمی توان و  برنامه ششم(  برنامه و سیاست های  احتساب 
تبعیت  نکرده اند. با این وجود با بررسی سیاست های کلی، برای آینده می توان و یا شاید الزم باشد که به 
این بررسی  پرداخته شود و معلوم گردد که مجریان، سیاست های کلی نظام را در طول سال های گذشته 
چگونه تلقی کرده اند و در چه مواردی این برنامه ها با سیاست های کلی ابالغی توسط مقام معظم رهبری 
منطبق بوده اند و در چه مواردی فاصله گرفته اند. در این مقاله ضمن تعریف سیاست های کلی، میزان 
انطباق برنامه قوانین برنامه های چهارم و پنجم توسه با سیاست های کلی این برنامه ها مورد بررسی قرار 

گرفته است1.

واژگان کلیدی: برنامه های توسعه، برنامه چهارم، برنامه پنجم، سیاست کلی

اندک  با  که  است  تهیه شده  پنجم  برنامه  قانون  آستانه تصویب  در  اسالی  به سفارش مجلس شورای  قباًل  مقاله  این   -1
اصالحاتی ارائه می گردد.
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مقدمه
نادیده  را  این سابقه و تجربه  نمی توان  پنج ساله دارد و  ایران سابقه ای هفتاد و  برنامه ریزی در 
گرفت. از طرفی انضباط در نظام برنامه ریزی مطابق با راهبردهای نظام سیاسی نیز یک ضرورت است. 
با گذشت 36 سال از پیروزی انقالب، و پنج برنامه پنج ساله و چهار بسته سیاست کلی پنج ساله)بدون 
نباید گفت که برنامه ها از سیاست های کلی  احتساب برنامه و سیاست های برنامه ششم( نمی توان و 
تبعیت  نکرده اند. با این وجود با بررسی سیاست های کلی، برای آینده می توان و یا شاید الزم باشد که به 
این بررسی  پرداخته شود و معلوم گردد که مجریان، سیاست های کلی نظام را در طول سال های گذشته 
چگونه تلقی کرده اند و در چه مواردی این برنامه ها با سیاست های کلی ابالغی توسط مقام معظم 

رهبری منطبق بوده اند و در چه مواردی فاصله گرفته اند. بدین ترتیب می توان:
سیاست های کلی را که مبنای برنامه های اجرایی تا این زمان بوده اند، بررسی و فصل بندی کرد،. 1
موارد انطباق آنها را با سیاست های کلی نظام تشخیص داد،. 2
علل و عوامل دوری از سیاست های کلی نظام را معین کرد.. 3

این بررسی سبب می شود که علل و عوامل دوری از سیاست های کلی نظام و موانعی که بر سر 
راه بوده است شناسایی شوند و برای برطرف نمودن موانع و مقابله با علل و عوامل، برنامه ریزی گردد 
این پس تدوین می شوند، فراهم آیند. مطالعه موردی  از  و مقدمات اجرای صحیح سیاست هایی که 
این مقاله برنامه پنج ساله چهارم و پنجم توسعه اقتصادی،  اجتماعی و فرهنگی کشور است این مقاله 
بر این فرض استوار است که قانون برنامه چهارم و پنجم توسعه با سیاست های کلی تا حد زیادی 

منطبق نیست.

هدف سیاست های کلی
را  آرمان  یا  هدف  دو  کلی،  سیاستهای  از  نظام  مصحلت  تشخیص  مجمع  تعریف  براساس  یکم: 
می توان برای تعیین سیاست ها تعریف کرد؛ این دو هدف مبتنی و متکی بر مبانی و اصولی هستند که در 
بندهای 1 تا 6 اصل دوم قانون اساسی به آن ها اشاره شده است1. در واقع، با پیروی از اصول و مبانی 

مذکور، درصدد تحقق و سپس شکوفایی و توسعه ی جامعه ای هستیم که: 
الف:امکانات الزم را برای رشد ایمان و اخالق، معنویت و تربیت انسان های خداجوی و خداترس 

و موظف به مشارکت فعال در زندگی اجتماعی فراهم آورد.

1- اصل دوم - جمهوری اسالمی، نظامی است برپایه ایمان به:
خدای یکتا)الاله االالل( و اختصاص حاکمیت و تشریع به او و لزوم تسلیم در برابر امر او.. 1
وحی الهی و نقش بنیادی آن در بیان قوانین .. 2
معاد و نقش سازنده آن در سیر تکاملی انسان به سوی خدا.. 3
عدل خدا در خلقت و تشریع .. 4
امامت و رهبری مستمر و نقش اساسی آن در تداوم انقالب اسالم .. 5
کرامت و ارزش واالی انسان و آزادی توام با مسوولیت او دربرابر خدا که از را :. 6

 الف - اجتهاد مستمر فقهای جامع الشرایط براساس کتاب و سنت معصومین سالم الل علیهم اجمعین .
 ب - استفاده از علوم و فنون و تجارب پیشرفته بشری و تالش در پیشبرد آنها.

 ج - نفی هرگونه ستمگری و ستمکشی و سلطه گری و سلطه پذیری، قسط و عدل و استقالل سیاسی و اقتصادی و 
اجتماعی و فرهنگی و همبستگی ملی را تأمین می کند.
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ب:این جامعه به صورت جامعه ی توسعه یافته ی مستقلی عرض وجود کند که در عین برخورداری از 
وفاق ملی و وحدت کامل، از لحاظ توجه به محرومان و تحقق عدالت اجتماعی و عدم تبعیض 
و برخورداری از رفاه نسبی، شاخص باشد و در میان کشورهای اسالمی، پیش رو تلقی شود و با 
پیروی از اصول عزت و حکمت و مصلحت، اقتدار ملی را به گونه ای تحقق بخشد که برای دفع 
دشمنان خود،  در تمامی صور توانا باشد و در عین حال، در موقعیت تثبیت شده ای قرار گیرد که 
هیچ گاه نیازمند درگیری با معارضان خود نباشد و در واقع با اتکا به قدرت کّمی و کیفی خود، 

بازدارندگی الزم را ایجاد نماید1.

دوم: براساس نگاه مقام معظم رهبری به سیاست های کلی، سه هدف کلیدی را می توان برای تعیین 
سیاست ها تعریف کرد؛ 

الف( هندسه ی کلی حرکت نظام : از نظر رهبر  انقالب، یکی از اهداف سیاست های کلی انضباط 
کشور است. مقام رهبری، در دیدار اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام در تاریخ 1381/01/17 
مطرح نمودند: »بخش دیگر، مساله ی انضباط کشور از لحاظ سیاست ها است. هندسه ی کلی عمل و 
اجرا در کشور، بسته به سیاست ها است. اگر سیاست های کلی یک نظام در جایی تبیین، تثبیت و توزیع 
نشود، نظام دچار بیرویگی در رفتار خواهد شد. ممکن است یک قانون با قوانین دیگر، یک دستگاه با 
دستگاه های دیگر و دستگاه های مستقلی مثل قوای سه گانه در جاهایی با تصمیم گیری هایی که در 
آن استقالل قانونی دارند، با هم تعارض پیدا کنند، وقتی سیاست ها مشخص شد، به معنای آن است که 

هندسه کلی حرکت نظام و مسیر کلی معین شده و این چیز بسیار مهمی است.«2. 
از اهداف سیاست های کالن، تضمین ثبات  ایشان، یکی دیگر  از نظر  ب( تضمین ثبات سیاست: 
سیاست ها است: »ما در مواردی در طول سال های بعد از انقالب شاهد بودیم، ضربه ای که بر اثر 
تغییر و تبدیل بی رویه ی سیاست های اجرایی وارد آمده، ضربه سنگینی بوده و گاهی تا مدت ها جبران 
ناپذبر بوده است. اگر سیاست های کلی معین شود و سیاست های اجرایی و برنامه ها جهت گیری خود 

را در این سیاست های کلی تنظیم کند، هرگز چنین اتفاثی نمی افتد.
ج( بن بست شکنی وگره گشایی: از نظر ایشان، دو بعد در مجمع تشخیص مصلحت نظام وجود دارد 
که عبارت است از بن بست شکنی و گره گشایی و پویایی. از یک طرف و تعیین و تثبیت سیاست 

ها و از سوی دیگر انضباط کلی نظام، 
بعالوه از نظر رهبری سیاست های کلی دارای ویژگی هایی است. »سیاست ها گرچه سیاست های 
ثانیًا جهت دار و  نباشد،  باید کلی گویی در سیاست  کلی است، لکن قانون اساسی که نیست. اواًل 
مشخص و شفاف باشد و قابل حمل بر معنی مختلف نباشد و ثالثاً  به تناسب نیازهای کشور باشد.« 3. 
از نظر رهبری، مبنای سیاست ها، قانون اساسی و مجاری دین و همان چیزهایی است که از قانون 
اساسی استفاده می شود.4  ایشان در مورد تایید اولین مجموعه از سیاست های کلی در بند 2 متذکر 

1- احمدی، علی)383، ص 134(
2- همان، ص 131
3- همان، ص 132.
4- همان، ص132.
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شدند که سیاست های ابالغی در چارچوب اصول قانون اساسی نافذ است و تخطی از این قانون، در 
اجرای سیاست های کلی پذیرفته نیست.1

۱- تعریف 
"سیاست های کلی، مجموعه ای هماهنگ از جهت گیری ها، اهداف مرحله ای و راهبردهای 
کالن نظام در دوره های زمانی مشخص برای تحقق آرمان ها و اهداف قانون اساسی" 2 است. بر اساس 
مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام، سیاست های کلی، طراحی نظام بر اساس آرمان ها و اهداف است 
و بدین ترتیب، از یک سو نظر به آرمان ها و از سوی دیگر نظر به جنبه ها و مفهوم های اجرایی دارند؛ 

بنابراین، سیاست های یاد شده باید:
الف: در مقایسه با بیان های آرمانی، جنبه ی تفصیلی و تشریحی شان بیش تر باشد، 

ب: بازتاب صحیح و عملی ارزش ها باشند، 
ج: نه تنها دولت، بلکه عامه ی مردم و کلیه ی نیروهای فعال جامعه را مد نظر داشته باشند،

و  هماهنگ  نظام اند،  قبول  مورد  که  را  آن ها  آرمان های  و  این جامعه  نیروهای  نتیجه،  در  د: 
منسجم نمایند و ما بین اجزای نظام، ارتباط و تقارب کافی)پیوند( برقرار سازند،

ه- در مقام تعیین اولویت ها، راهنمای عملی و معیار باید و نبایدهای تعیین اولویت ها را عرضه کنند،
و: اصول کلی تخصیص و توزیع منابع و امکانات کشور را با توجه به اولویت ها بیان نمایند،

ز: اجرای آنها سیمای عمومی و کلی نظام را در زمینه های مختلف از جمله موقعیت ایران در 
جهان، امنیت در جامعه، توسعه، معنویت، عدالت و برخورداری مردم از مواهب و نعمات 

موجود در ایران در یک مقطع تاریخی مشخص ترسیم نماید،
نظام، حرکت چند  از  یا آرمانی  ح. سیاست های کلی فرابخشی در مواردی است که هدف 
بخش را در بر می گیرد و برای وصول به آن هدف یا اهداف، نیاز به تدوین سیاست هایی کلی 
می باشد وسیاست های اجرایی و برنامه ، چند بخش در قالب این سیاست ها تدوین می گردد،

ج. سیاست های کلی بخشی در مواردی است که هدف یا آرمانی از نظام، حرکت یک بخش 
را در بر می گیرد و برای وصول به آن هدف یا اهداف، نیازمند تدوین سیاست های کلی آن 

بخش می باشد،
و  آرمانی  نظام  یک  در  است.  متفاوت  زمانی  های  دوره  دارای  زمانی  لحاظ  به  سیاست  ط. 
هدف دار، برنامه ریزی به معنی عام را می توان در برگیرنده ی مراتبی از  سیاست و برنامه 
دانست. در این چهار چوب برنامه  عبارت است از: طراحی عمل و وجه اجرای سیاست های 
اجرایی برای دوره ی خاص یا دوره ی مشخصی تدوین می شود. در واقع برنامه ، دستور کار 

و عمل هر یک از بخش های فعالیت  در یک نظام است.

1- مقام معظم رهبری در نامه 1379/11/03 رک احمدی علی، ص 132.
2- مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام در تاریخ 88/06/28 در خصوص تعریف سیاست های کلی وشاخصه های آن.
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2- ویژگی  سیاست های کلی
تدوین  راهنمای  اصول  کلی،  های  سیاست  که  این  به  توجه  با  و  تعریف  این  به   توجه  با 
سیاست های اجرایی را تبیین می نمایند؛ باید از ویژگی های زیر برخوردار باشند تا بتوانند این آرمان ها 

را به مرحله ی اجرا نزدیک سازند: 1
الف: پایداری: سیاست های کلی باید پس از تعیین و اعالم، در یک زمان معین و نسبتًا طوالنی 
ثابت باشند تا آثار آنها از طریق سیاست های اجرایی فرابخشی و بخشی در برنامه ریزی و 

سپس اجرا ظاهر شوند،
با توجه به این که آثار سیاست های کلی در طول چند سال ظهور و بروز  ب: آینده نگری: 
می یابند، بنابراین سیاست ها باید با توجه به وضعیتی که برای سال های آتی پیش بینی می شود 

و هم چنین مورد نظر و هدف است، تدوین و تنظیم شوند،
بدین  باشد؛  کلی  سیاست های  توجه  مورد  باید  آینده نگری  کنار  در  واقع بینی  واقع بینی:  ج: 
معنی که چون نظام در ابتدای کار خود نمی تواند همه ی آرمان های خود را تحقق بخشد، با 
توجه به اولویت های خود و با توجه به امکانات خویش، هدف های میان مدت و درازمدت 
را معین می کند؛ به گونه ای که پاسخ گوی سیاست های کلی برای تحقق در آینده ی دور و 

نزدیک باشد،
در  فعال  و  نیروهای موجود  و کل  و جامع نگرند  فراگیر  بودن: سیاست های کلی،  فراگیر  د: 
جامعه را در بر  می گیرند و اصول راهنما را در خصوص مسائل اجرایی مربوط به همه ی 
نیروها و هر یک از نیروها مورد توجه قرار می دهند و نیز بده  بستان آنها را با یکدیگر و 
تأثیرپذیری شان  را از یکدیگر به حساب می آورند و در حقیقت به گونه ای طراحی می شوند 
که نتیجه ی کار این نیروها، هماهنگ و معدل القوا باشد، در عین حال، هر یک از اجزای 
مجموعه ی سیاست های کلی باید متوجه تحقق یکی از اهداف بخشی یا فرابخشی و تأمین 

آنها باشد،
نمایانگر  و  کننده  بیان  کلی  سیاست های  نظام:  اساسی  و  اصلی  خصوصیات  بیانگر  هـ- 
اعتقادی،  زمینه های  در  نظام  اصولی  دریافت های  و  تمدن  و  فرهنگ  ارزش ها،  آرمان ها، 
اقتصادی، اجتماعی و حقوقی، سیاسی، علمی و فرهنگی آن خواهند بود و استقالل ایران 
و تأثیرگذاری اش را در منطقه و جهان و بازدارندگی نظام را از هر نظر در برابر تهدیدها 

نمودار خواهند ساخت،
و:قانون اساسی و سیاست های کلی: قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران، در اصل سوم، به 
منظور نیل به هدف هایی که در اصل دوم به آنها اشاره شده و نیز راه هایی که به منظور تأمین 
قسط و عدل و استقالل سیاسی و اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی و همبستگی ملی پیش بینی 
گردیده، دولت را موظف نموده است که همه ی امکانات خود را برای تأمین امور مذکور در 
16بند آن به کار گیرد. به طور کلی، امور یاد شده در اصل سوم و نیز بسیاری دیگر از اصول 

قانون اساسی می توانند به عنوان بستر سیاست های کلی نظام تلقی شوند.

1- رک احمدی، علی، ص 141 -142و مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام در تاریخ 1388/06/28.
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سیاست های کلی بر اساس دوره های زمانی
در قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران سیاست ها به دو دسته دسته بندی شده است. یکی   
سیاست های کلی)موضوع بند یک اصل یکصد و ده قانون اساسی(  ودیگری سیاست های دفاعی- 
امنیتی در محدوده سیاست های کلی)موضوع بند یک اصل یکصد و هفتاد و شش قانون اساسی( که 
می توان این نوع از سیاست را سیاست های اجرایی نامید. باتوجه به تعریف ارائه شده در رابطه با 
با توجه  نظام)در دوره های زمانی مشخص( و  از سوی مجمع تشخیص مصلحت  سیاست های کلی 
به عملکرد مجمع تشخیص مصلحت نظام، سیاست های کلی با توجه به قید زمان  به سه دسته قابل 

دسته بندی است:
1- سند چشم انداز جمهوری اسالمی ایران در افق بیست ساله با هشت ویژگی، بدین شرح توسط رهبر 
انقالب اسالمی ابالغ شد"ایران کشوری است توسعه یافته با جایگاه اول اقتصادی، علمی و فن آوری 
در سطح منطقه با هویت اسالمی و انقالبی، الهام بخش در جهان اسالم و با تعامل سازنده و موثر در 

روابط بین الملل"1. این سیاست کلی به عنوان سیاست بلندمدت)بیست ساله(تعریف میشود،
2- در کنار سند چشم انداز تا کنون حدود سی و شش عنوان سیاست کلی مشتمل بر حدود هشتصد 
بند سیاستی توسط مقام رهبری ابالغ شده است. این نوع سیاست های کلی به عنوان سیاست های کلی 

میان مدت) ده ساله( تعریف می شود،
3-سیاست های کلی پنج ساله، برای برنامه  دوم، سوم، چهارم و پنجم اقتصادی، اجتماعی 
و فرهنگی توسط رهبری ابالغ شده است.2 این نوع سیاست های کلی کوتاه مدت)پنج ساله( تعریف 

می شود.

در ارتباط با سند چشم انداز، سیاست های کلی و نسبت آنها با همدیگر سؤاالت زیر مطرح می شود:
 سوال اول: نسبت بین سند چشم انداز و سیاست های کلی چیست؟ چه تفاوت یا تفاوت هایی 

با همدیگر دارند؟
سوال دوم: نسبت بین سیاست های کلی و سیاست های کلی پنج ساله چیست و چه تفاوت های 

با همدیگر دارند؟
به  به سیاست های کلی و سیاستهای پنج ساله  انداز  سوال سوم: مکانیزم تبدیل سند چشم 

برنامه چیست؟
در پاسخ به سوال اول باید گفت نسبت چشم انداز با سیاست های کلی و سیاست های کلی 
پنج ساله و برنامه پنج ساله توسعه اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی یک نسبت و رابطه طولی است. به 
عبارت دیگر اگر سند چشم انداز یک سیاست درازمدت بیست ساله است سیاست های کلی در حقیقت 
هدفی ده ساله و طرق رسیدن به سند چشم اندار را در یک افق ده ساله باید تدوین نماید و به عنوان 

1- چشم انداز جمهوری اسالمی ایران در افق 1404 هجری شمسی، مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام 1382/7/19 و ابالغ 
توسط رهبری در 1382/08/14

2- سیاست کلی برنامه سوم توسعه اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی)78/2/11( در سه محور و 36  بند. سیاست کلی برنامه چهارم 
توسعه)82/8/10( در سه محور و پنجاه و دو بند. سیاست کلی برنامه پنجم توسعه)87/5/26( در پنج محور و45 بند.



69 فصلنامه سیاست کالن، سال چهارم، شماره چهارم، تابستان 1394

سیاست های میان مدت تعریف شود. سیاست های کلی پنج ساله طرق تحقق سیاست های کلی و در 
نهایت سند چشم انداز به عنوان اهداف و سیاست های کوتاه مدت تعریف شود. برنامه های ساالنه 

روش های رسیدن به برنامه پنج ساله، تدوین نمایند:
دارند؟  طولی  رابطه  کلی  سیاست  مجموعه  سه  این  واقعًا  آیا  که  است  این  مهمتر  سوال  اما 
آیا این مجموعه سیاست ها همراستای افق چشم انداز هستند؟ به عبارت دیگر آیا سیاست ها انسجام 
درونی دارند؟ پاسخ به این سوال بسیار مشکل است و بررسی ها بیانگر فقدان انسجام میان سیاست ها 
نقیصه در  این دو  از طرف دیگر است.  انداز  افق چشم  با  نبودن سیاست ها  از یک طرف و همراستا 
رابطه طولی سیاست ها با سند چشم انداز برجسته است. لذا الزم است سیاست های کلی با همدیگر 
مقایسه و سنجیده شوند)همگرایی میان سیاست ها( و با سند چشم انداز تطبیق داده شوند)هم راستا(. 
دیگر اینکه سیاست های پنج ساله با همدیگر مقایسه)همگرایی درونی( و با سیاست های کلی تطبیق داده 
شوند)همراستا(. انسجام و همگرایی میان سیاست ها و همراستا بودن آنها اگرچه یک ضرورت است و 

نیازمند آسیب شناسی خاص خود می باشد، اما موضوع این مقاله نیست و به این مختصر اکتفا می شود.

نسبت سیاست های کلی با برنامه
مطالعه موردی این تحقیق دو بخش را در بر می گیرد: 

1- مطالعه موردی نسبت سیاست های کلی برنامه چهارم با قانون و برنامه چهارم 
2- مطالعه موردی میزان انطباق برنامه پنجم توسعه با سیاست های کلی برنامه پنجم.

الف: نسبت سیاست های کلی و قانون برنامه چهارم توسعه
فناوری  و  علمی  سه سرفصل)1-فرهنگی،  و  بند  دارای52  چهارم  برنامه  کلی  های  سیاست 
2-امور اجتماعی سیاسی، و امنیتی 3-امور اقتصادی( می باشد، و قانون برنامه چهارم توسعه برنامه ای 
توسعه کشور  و  اجرایی  اقدامات  مبنای  و  اساس  پنج سال)1384-1388(  مدت  به  که  راهبردی  است 

محسوب می شود و دارای 7 بخش، 15فصل و 161 ماده، 34 تبصره و 9 جدول می باشد.1

1- این قانون در روز چهارشنبه یازدهم شهریور یک هزار و سیصد و هشتاد و سه، در جلسه علنی مجلس شورای اسالمی 
تصویب و پس از ارجاع به شورای نگهبان و رسیدگی در مجمع تشخیص مصلحت نظام به دولت ابالغ گردید. بخشی 
اساسنامه و  آیین نامه ها،  لوایح،  تدوین و تصویب  تهیه،  به  بر 112 مورد مربوط  قانون مشتمل  این  از مواد مندرج در 
دستول العمل ها می باشد که طبق ماده 159 همین قانون، دولت مکلف گردیده است حداکثر تا پایان نیمه اول سال 1384، 
کلیه آئین نامه ها و دستورالعمل های اجرایی مذکور را تهیه و به تصویب برساند. بخش اعظمی از مفاد مندرج در این قانون 
را عملیات اجرایی و شاخص های کمی و کیفی تشکیل می دهد. برخی از آن مواد مقید به مهلت زمانی از یک تا سه ساله 
و مواردی نیز مقید به پایان برنامه چهارم توسعه می باشد. تکالیف مندرج در برنامه چهارم به ندرت جنبه سلبی دارد. از 
جمله می توان به بند ب ماده 38)موقوف االجرا گردیدن قانون نحوه ی توزیع قند و شکر تولیدی کارخانه های کشور مصوب 
1353/1/29 و اصالحیه های بعدی آن در طول برنامه چهارم( اشاره کرد. تعداد 20 فقره از مواد مندرج در قانون برنامه 
چهارم توسعه، به تنفیذ موادی از قانون برنامه سوم توسعه اختصاص داشته که 76 فقره از مواد قانونی برنامه توسعه را 

شامل می شود.
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برنامه  قانون  مواد  و  است  رهبری  توسط  ابالغ شده  ساله   5 کلی  های  سیاست  بررسی،  این  مبنای 
چهارم با سیاست ها  تطبیق داده شده است. لذا فصل بندی سیاست ها و ترتیب بندهای مربوط به 
سیاست های کلی رعایت شده و مواد قانون با آنها تطبیق و جمع بندی هر فصل در پایان آن فصل 

ارائه شده است.

سیاست های کلی برنامه چهارم و مواد قانون برنامه چهارم
۱( امور فرهنگی، علمی و فناوری

بند شماره یک سیاست کلی 
اعتال و عمق و گسترش دادن معرفت و بصیرت دینی بر پایه قرآن و مکتب اهل بیت )علیهم - 

السالم(،استوارکردن ارزشهای انقالب اسالمی در اندیشه و عمل، تقویت فضایل اخالقی و ایمان، 
روحیه ایثار و امید به آینده، برنامه ریزی برای بهبود رفتارهای فردی و اجتماعي.

مواد متناظر در قانون برنامه چهارم
ماده یا مواد متناظر با سیاست در قانون برنامه وجود ندارد.- 

بند شماره دو سیاست کلی
زنده و نمایان نگاه داشتن اندیشه دینی و سیاسی حضرت امام خمینی )ره( و برجسته کردن نقش - 

آن به عنوان یک معیار اساسی در تمام سیاست گذاري ها و برنامه ریزي ها.

مواد متناظر در قانون برنامه چهارم
ماده108 – زنده نگه داشتن اندیشه دینی و سیاسی حضرت امام)ره(.- 
لذا به یکی از عبارت های سیاست کلی بدون ارائه راهکار وبرنامه ای برای تحقق آن بسنده شده است.- 

بند شماره سه سیاست کلی
تقویت وجدان کاری و انضباط اجتماعی و روحیه کار و ابتکار، کار آفریني، درستکاری و قناعت، - 

و اهتمام به ارتقاء کیفیت تولید. فرهنگ سازی برای استفاده از تولیدات داخلی، افزایش تولید و 
صادرات کاال و خدمات.

مواد متناظر در قانون برنامه چهارم
ماده100- ارتقاء حقوق انسانی  و رشد و تعالی ...، اما مولفه های که در ادامه آمده است سهم - 

اندکی در تحقق این سیاست دارد. و بند )ز( ماده 230 و ماده 92 برنامه با این بند از سیاست 
کلی مغایر است.
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بند شماره چهار سیاست کلی
ایجاد انگیزه و عزم ملی برای دستیابی به اهداف مورد نظر در افق چشم انداز.- 

مواد متناظر در قانون برنامه چهارم
)مورد 156، 161و162 -  ماده 105-  ها...و  یارانه  برنامه سوم( هدفمند کردن  ماده103-)ماده46 

برنامه سوم(

بند شماره پنج سیاست کلی
تقویت وحدت و هویت ملی مبتنی بر اسالم و انقالب اسالمی و نظام جمهوری اسالمی و آگاهی - 

کافی درباره تاریخ ایران، فرهنگ، تمدن و هنر ایرانی ـ اسالمی و اهتمام جدی به زبان فارسی.

مواد متناظر در قانون برنامه چهارم
ماده 106- در جهت تعمیق ارزش ها و باورها ... و هویت اسالمی- ایرانی ماده 113، تجلی و - 

توسعه مفاهیم و نمادهای هویت اسالمی – ایرانی ....
ماده 115، )ماده 156و 166 برنامه سوم توسعه( میراث فرهنگی و گردشگری...- 

میزان انطباق مواد قانون با سیاست های کلی
ولی -  است  اسالمی  ملی  هویت  و  ملی  مولفه های وحدت  تحکیم  و  تبیین  در صدد   5 سیاست 

شاخص های ماده 106 اشاره محدودی به ارزش های دینی دارد. بعالوه مولفه ها و شاخص های 
ارائه شده کمترین ارتباط را با سیاست مورد نظر دارد. 

بند شماره  شش سیاست کلی
تعمیق روحیه دشمن شناسی و شناخت ترفندها و توطئه های دشمنان علیه انقالب اسالمی و منافع - 

ملی، ترویج روحیه ظلم ستیزی و مخالفت با سلطه گری استکبار جهاني.

مواد متناظر در قانون برنامه چهارم
ماده یا مواد متناظر با سیاست در قانون برنامه وجود ندارد.- 

بند شماره هفت سیاست کلی
سالم سازی فضای فرهنگی، رشد آگاهي ها و فضایل اخالقی و اهتمام به امر به معروف و نهی از - 

منکر. اطالع رسانی مناسب برای تحقق ویژگي های مورد نظر درافق چشم انداز.

مواد متناظر در قانون برنامه چهارم
ماده یا مواد متناظر با سیاست در قانون برنامه وجود ندارد.- 
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بند شماره هشت سیاست کلی
مقابله با تهاجم فرهنگی. گسترش فعالیت رسانه های ملی در جهت تبیین اهداف و دستاوردهای - 

ایران اسالمی برای جهانیان.

مواد متناظر در قانون برنامه چهارم
ماده یا مواد متناظر با سیاست در قانون برنامه وجود ندارد. شاید از نظر تدوین کنندگان برنامه - 

ماده 110 ترویج فرهنگ عدم خشونت و ... و گفتگوی تمدن ها اشاره به این سیاست داشته باشد.

بند شماره نه سیاست کلی
سازماندهی و بسیج امکانات و ظرفیت های کشور در جهت افزایش سهم کشور در تولیدات علمی - 

جهان. تقویت نهضت نرم افزاری و ترویج پژوهش. کسب فناوری، به ویژه فناوري های نو شامل: 
ریزفناوری و فناوري های زیستي، اطالعات و ارتباطات، زیست محیطي، هوا فضا و هسته ای.

مواد متناظر در قانون برنامه چهارم
ماده3)بهینه سازی و ارتقاء فن آوری در تولید و ...(، ماده 43)اهمیت نقش دانش و فن آوری 
و  محور  دانایی  محصوالت  ماده)گسترش  اطالعاتی...(،  جامعه  44)استقرار  ماده  مهارت...(،  و 
بنیاد...(،  دانش  شرکت های  47)توسعه  ماده  آوری..(،  فن  و  پژوهش  جامع  46)نظام  ماده   ،)...
ماده 48)پیوستگی میان سطوح آموزشی...(، ماده 49)فرهنگستان های تخصصی...(، ماده 50 و 
51- )بند الف ماده 154 و بند ب ماده 144 برنامه سوم( و ماده 57)توسعه ارتباطات و فن آوری 

اطالعات...(.

میزان انطباق مواد قانون با سیاست های کلی
ماده 44 فقط فناوری اطالعات را در بر می گیرد و مناسب با گسترش نهضت نرم افزاری نیست. - 

ساز و کار ماده 46 بسیار کلی و فاقد شاخص کَمی و قابل ارزیابی در زمینه دانش و فناوری 
است.

بند شماره ده سیاست کلی
اصالح نظام آموزشی کشور شامل: آموزش و پرورش، آموزش فنی و حرفه ای، آموزش عالی، و - 

کارآمد کردن آن برای تأمین منابع انسانی مورد نیاز در جهت تحقق اهداف چشم انداز.

مواد متناظر در قانون برنامه چهارم
آموزشی(،  بازسازی سیاست های  و  الف)نوسازی  ماده43-  مهارت(،  دانش و  ماده55)گسترش 
ماده48)ارتقاء پیوستگی میان سطوح آموزشی(، ماده49)تربیت نیروی انسانی متخصص و متعهد...(، 
ماده 52)دسترسی به فرصت های برابر آموزشی...(، ماده53)ماده149برنامه سوم اماکن و فضای 
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کارشناسان  سوم  برنامه  ماده147  و  فنی حرفه ای  آموزش های  سوم  برنامه  ماده151  و  آموزشی 
آموزش و پرورش( و ماده103))ماده51 برنامه سوم( توسعه کمی و کیفی مهارت های فنی..(.

بند شماره یازده سیاست کلی
تالش درجهت تبیین و استحکام مبانی مردم ساالری دینی و نهادینه کردن آزادي های مشروع از - 

طریق آموزش، آگاهی بخشی و قانونمند کردن آن.

مواد متناظر در قانون برنامه چهارم
ماده یا مواد متناظر با سیاست در قانون برنامه وجود ندارد.- 

نتیجه گیری
از مجموع 11 بند سیاست کلی در حوزه فرهنگی، علمی و فن آوری، 8 بند مربوط به فرهنگ و 
سه بند مربوط  به علمی و فن  آوری است. از مجموع 8 بند سیاست کلی مربوط به فرهنگ، 7 بند فاقد 
هرگونه برنامه اجرایی در قانون برنامه چهارم است )با احتساب بند 3 که دو ماده قانون برنامه به طور 

غیرمستقیم می تواند مرتبط با این بند سیاست باشد(

در قانون برنامه چهارم، عنوان بخش صیانت از هویت و فرهنگ اسالمی- ایرانی است. این بخش 	 
تنها یک فصل دارد، که تحت عنوان توسعه فرهنگی نام گذاری شده است. مواد برنامه گنجانده شده 
در این فصل، اگر گفته نشود در تعارض با سیاست های فرهنگی است می توان گفت هیچ سنخیتی 
با سیاست های فرهنگی ندارند. بلکه مواد برنامه از منظر، رونق اقتصادی، فرهنگ افزایش اشتغال، 
بهبود کیفیت کاال و خدمات، رقابت پذیری و خلق منابع جدید نگریسته شده است، که ارتباط  با 

سیاست های کلی برنامه ندارد.
در ماده 105)ماده 162برنامه سوم توسعه( خط مشی های به مراتب کلی تر از سیاست های کلی 	 

فرهنگی ذکر شده است و برنامه اجرایی و عملیاتی نیز برای آن تعیین نشده است.
سه بند از سیاست های کلی مرتبط با علم و فناوری حدود 23 برنامه اجرایی با شاخص هایی بطور 	 

نسبی روشن ارائه شده است.
بررسی مواد برنامه ای، قانون برنامه چهارم در حوزه فرهنگی، حاکی از آن است که برنامه چهارم 	 

فاقد جهت گیری فرهنگی است و ماهیت برنامه با ماهیت و جوهره فرهنگ ایرانی– اسالمی مصرح 
در سیاست های کلی برنامه زاویه انحراف زیاد دارد.
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2(امور اجتماعی، سیاسی،دفاعی و امنیتی

بند شماره  دوازده سیاست کلی
تالش درجهت تحقق عدالت اجتماعی و ایجاد فرصت های برابر و ارتقاء سطح شاخص هایی از - 

قبیل آموزش، سالمت، تأمین غذا، افزایش درآمد سرانه و مبارزه با فساد.

مواد متناظر در قانون برنامه چهارم
ماده 95)عدالت و ثبات اجتماعی، کاهش نابرابری اجتماعی و اقتصادی...(، ماده 47)امنیت غذا 
و تغذیه سبب مطلوب غذا...(، ماده 85)حفظ و ارتقاء سالمت(، ماده 90)عدالت توزیعی(، ماده 
91)توسعه نظام بیمه خدمات درمانی(، ماده94 ))ماده 149 برنامه سوم( رعایت ضوابط بهداشتی( 

و ماده 124 بند )ب(.

میزان انطباق مواد قانون با سیاست های کلی
برنامه و شاخص های رشد -  مواد  با  از سیاست  بند  این  اجرایی شدن  برنامه در خصوص  مواد 

اقتصادی در تعارض است و با توجه به اینکه  مبنای برنامه چهارم بر رشد اقتصادی است، تحقق 
سیاست های مربوط به عدالت اجتماعی عماًل در حاشیه قرار گرفته است.

بند شماره سیزده سیاست کلی
ایجاد نظام جامع تأمین اجتماعی برای حمایت از حقوق محرومان و مستضعفان و مبارزه با فقر و - 

حمایت از نهادهای عمومی و موسسات و خیریه های مردمی با رعایت مالحظات دینی و انقالبی.

مواد متناظر در قانون برنامه چهارم
ماده 95-الف)نظام جامع تامین اجتماعی و ب، سیاست های مالیاتی و ج  تعیین خط فقر و ...(، 
ماده 96)نظام جامع تامین اجتماعی...(، ماده 97)کاهش آسیب های اجتماعی( و ماده 98)ارتقاء 

سرمایه اجتماعی(.

بند شماره چهارده سیاست کلی
تقویت نهاد خانواده و جایگاه زن در آن و در صحنه های اجتماعی و استیفای حقوق شرعی و - 

قانونی بانوان در همه عرصه ها و توجه ویژه به نقش سازنده آنان.

مواد متناظر در قانون برنامه چهارم
ماده 111- تقویت نقش زنان در جامعه و توسعه فرصت ها...

میزان انطباق مواد قانون با سیاست های کلی
در مواد برنامه ای مربوط به تحقق  این سیاست تقویت نهاد خانواده و نقش آن نادیده گرفته شده - 
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است. و مواد برنامه ای ارتباط نزدیکی  با تحقق این سیاست ندارد. ماده مذکور هم راستا و تامین 
کننده اهداف این بند از سیاست نمی باشد.

بند شماره پانزده سیاست کلی
تقویت هویت ملی جوانان متناسب با آرمان های انقالب اسالمی. فراهم کردن محیط رشد فکری - 

و علمی و تالش در جهت رفع دغدغه های شغلی، ازدواج، مسکن و آسیب های اجتماعی آنان.
توجه به مقتضیات دوره جوانی و نیازها و توانایي های آنان.- 

مواد متناظر در قانون برنامه چهارم
ماده 112)تقویت جایگاه جوانان ...( و ماده 126)بکارگیری جوانان در سازندگی و فعالیت های 

اجتماعی و ...(.

 بند شماره  شانزده سیاست کلی
ایجاد محیط و ساختار مناسب حقوقی، قضایی و اداری برای تحقق اهداف چشم انداز.- 

مواد متناظر در قانون برنامه چهارم
ماده 34، ماده 37- الف، ماده 41- بند ب و د، ماده 43- الف، ماده 88، ماده 101 بند ه و ماده 130

میزان انطباق مواد قانون با سیاست های کلی
در قانون 112 مورد، تهیه، تدوین و تصویب لوایح، آیین نامه ها، اساسنامه و دستول العمل ها می باشد - 

که طبق ماده 159 همین قانون، دولت مکلف گردیده است حداکثر تا پایان نیمه اول سال 1384، کلیه 
آئین نامه ها و دستورالعمل های اجرایی مذکور را تهیه و به تصویب برساند.

بند شماره هفده سیاست کلی
اصالح نظام اداری و قضایی درجهت: افزایش تحرک و کارآیی، بهبود خدمت رسانی به مردم، - 

شغلی  تأمین  و  امین  و  الیق  قضات  و  مدیران  به کارگیری  کارکنان،  معیشت  و  کرامت  تأمین 
آنان، حذف یا ادغام مدیریت های موازی، تاکید بر تمرکززدایی درحوزه های اداری و اجرایی، 

پیشگیری از فساد اداری و مبارزه با آن و تنظیم قوانین مورد نیاز.

مواد متناظر در قانون برنامه چهارم
مواد 135 تا 155 ...اصالح نظام اداری  که در برگیرنده )ماده 131، حفظ اسناد....، ماده 132 بهبود - 

وضعیت زندانیان...، ماده 134 برنامه سوم، تفکیک مسائل با ماهیت قضایی، ماده 135 تفکیک امور 
حاکمیتی و تصدی های اجتماعی...

 -



آسیب شناسی تبدیل سیاست کلی به برنامه76

میزان انطباق مواد قانون با سیاست های کلی
آنان،  -  تامین شغلی  و  امین  و  ...بکارگیری قضات الیق  نظام قضایی،  برنامه چهارم، اصالح  در 

پیشگیری از فساد اداری و مبارزه با آنان و ... برنامه مشخص اجرایی وجود ندارد.

بند شماره هیجده سیاست کلی
گسترش و عمق بخشیدن به روحیه تعاون و مشارکت عمومی و بهره مند ساختن دولت از همدلی - 

و توانایي های عظیم مردم.

مواد متناظر در قانون برنامه چهارم
ماده یا مواد متناظر با سیاست در قانون برنامه وجود ندارد.- 

بند شماره نوزده سیاست کلی
آمایش سرزمینی مبتنی بر اصول ذیل:

گسترش  سرزمین،  یکپارچگی  و  وحدت  اقتصادي،  بازدهی  و  کارآیی  دفاعی،  و  امنیتی  مالحظات 
منابع طبیعی، حفظ هویت  عدالت اجتماعی و تعادل های منطقه ای، حفاظت محیط زیست و احیای 
اسالمی ایرانی و حراست از میراث فرهنگي، تسهیل و تنظیم روابط درونی و بیرون اقتصاد کشور و 

رفع محرومیت ها خصوصًا در مناطق روستایی کشور.

مواد متناظر در قانون برنامه چهارم
ماده72)توزیع مناسب جمعیت و فعالیت در پهنه سرزمین... تهیه سند ملی آمایش سرزمینی مشتمل بر 
سطوح)کالن، بخشی و استانی...((، ماده73)ظرف سال اول برنامه طرح جامع تقسیمات کشوری...(، 
ماده 74)هماهنگی عملیات عمرانی با سند ملی آمایش...(، ماده75)اجرایی شدن راهبردهای آمایش 
...(، ماده77)منطقه بندی کشور)توسعه بین استانی((، ماده128)طرح جامع استقرار نیروهای مسلح 
در سطح کشور(، مواد 58 تا 70)در مورد محیط زیست و منابع طبیعی( و ماده71)ماده 105برنامه 
سوم رعایت محیط زیست در مطالعات طرح ها و ماده104تعیین مشخصات فنی طرح ها و با ضوابط 

محیط زیست(

میزان انطباق مواد قانون با سیاست های کلی
سیاست آمایش سرزمین مربوط به برنامه سوم و تکرار آن در برنامه چهارم بوده است و منظور از - 

این سیاست تهیه سند آمایش سرزمین با توجه به 8 شاخص تعریف شده بوده است.
مواد برنامه چهارم- هر چند برای برخی از این شاخص ها برنامه اجرایی ارائه کرده است، از - 

ارائه برنامه اجرایی سایر شاخص ها غافل مانده است. اما برنامه  اجرایی ارائه شده برای بعضی 
از شاخص ها منجر به سند آمایش سرزمینی نمی شود. لذا در برنامه چهارم به ذکر توصیه هایی 
بسنده شده است و سیاست مربوط به آمایش سرزمین در برنامه چهارم همانند برنامه سوم بدون 

نتیجه مانده است.



77 فصلنامه سیاست کالن، سال چهارم، شماره چهارم، تابستان 1394

بند شماره بیست سیاست کلی
تقویت امنیت و اقتدار ملی با تاکید بر رشد علمی و فناوری، مشارکت و ثبات سیاسی، ایجاد - 

ارتقاء  و  دفاعی  و  اقتصادی  قدرت  ملی،  هویت  و  کشور، وحدت  مختلف  مناطق  میان  تعادل 
جایگاه جهانی ایران.

مواد متناظر در قانون برنامه چهارم
مواد اجرایی مشخصی که متناظر با سیاست باشند در برنامه وجود ندارد، اال اینکه گفته شود در - 

صورت تحقق کامل برنامه این سیاست تحقق پیدا خواهد کرد.

بند شماره  بیست و یک سیاست کلی
هویت بخشی به سیمای شهر و روستا، باز آفرینی و روزآمدسازی معماری ایرانی ـ  اسالمی و - 

رعایت معیارهای پیشرفته برای ایمنی بناها و استحکام ساخت و سازها.

مواد متناظر در قانون برنامه چهارم
ماده 30- هویت بخشی به سیمای شهر و روستا.

بند شماره  بیست و دو سیاست کلی
تقویت و کارآمدکردن نظام بازرسی و نظارت، اصالح قوانین و مقررات در جهت رفع تداخل - 

میان وظایف نهادهای نظارتی و بازرسي.

مواد متناظر در قانون برنامه چهارم
در  کشور  پیشرفت  میزان  ماده158)ارزیابی  و  برنامه(  قانون  عملکرد  ساالنه  ماده157)گزارش 

چارچوب برنامه، چشم انداز و سیاست های کلی(

میزان انطباق مواد قانون با سیاست های کلی
دو ماده قانونی اگر چه مناسب و خوب است ولی با مولفه ها و جهت گیری های سیاست کلی - 

تناسبی ندارند.  مواد اجرایی در جهت تحقق این سیاست در برنامه وجود ندارد.

بند شماره بیست و سه سیاست کلی
و -  امکانات  و  فرصت ها  و  مالی  منابع  درعرضه  انقالب  اسالمی  ایثارگران  به  اولویت دادن 

 26 بند  تکرار  سیاست  این  اقتصادي.  و  فرهنگی  مختلف  صحنه های  در  دولتی  مسئولیت های 
سیاست های برنامه سوم می باشد.

مواد متناظر در قانون برنامه چهارم
برنامه اجرایی مشخص جهت تحقق این بند از سیاست در برنامه وجود ندارد.- 
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بند شماره بیست و چهار سیاست کلی
ارتقاء توان دفاعی نیروهای مسلح برای بازدارندگی، ابتکار عمل و مقابله موثر در برابر تهدیدها - 

و حفاظت از منافع ملی و انقالب اسالمی و منابع حیاتی کشور.

مواد متناظر در قانون برنامه چهارم
توسعه همه  و  ملی در رشد  امنیت  ماده125)اهمیت و جایگاه  دفاعی...(،  بنیه  ماده121)تقویت 

جانبه( و ماده128)طرح جامع نحوه استقرار نیروهای مسلح در سطح کشور

میزان انطباق مواد قانون با سیاست های کلی
بنیه دفاعی با توان دفاعی دو مقوله جداگانه هستند. بنیه حکایت از توان بالقوه دارد و حال آنکه - 

توان دفاعی توانمندی بالفعل اشاره دارد. مواد برنامه همه جنبه های سیاست را تامین نمی کند.

بند شماره  بیست و پنج سیاست کلی
با -  توجه ویژه به حضور و سهم نیروهای مردمی در استقرار امنیت و دفاع از کشور و انقالب 

تقویت کمی وکیفی بسیج مستضعفین.

مواد متناظر در قانون برنامه چهارم
ماده 129 )ماده 175 برنامه سوم( پیرامون ارتش 20میلیونی و مشارکت جوانان- 

میزان انطباق مواد قانون با سیاست های کلی
این سیاست دو جزء دارد یک حضور و سهم نیروهای مردمی در دفاع و امنیت. دوم تقویت کمی - 

و کیفی بسیج حال آنکه مواد برنامه یک جزء را لحاظ نموده است آن هم بدون برنامه اجرایی 
دقیق و مشخص.

بند شماره  بیست و شش سیاست کلی	 
تقویت، توسعه و نوسازی صنایع دفاعی کشور با تأکید بر گسترش تحقیقات و سرعت دادن به - 

انتقال فناوري های پیشرفته.

مواد متناظر در قانون برنامه چهارم
ماده 129- )ماده 171 برنامه سوم( تامین نیازهای نیروهای مسلح به ویژه در فن آوریهای جدید - 

و استراتژیک.
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بند شماره بیست و هفت سیاست کلی
توسعه نظم و امنیت عمومی و پیشگیری و مقابله موثر با جرائم و مفاسد اجتماعی و امنیتی از - 

طریق تقویت و هماهنگی دستگاه های قضایی، امنیتی و نظامی و توجه جدی در تخصیص منابع 
به وظایف مربوط به اعمال حاکمیت دولت.

مواد متناظر در قانون برنامه چهارم
و  امنیتی(  و  حفاظتی  ماده123)سامانه  اجتماعی(،  انضباط  و  عمومی  امنیت  ماده119)ارتقاء 

ماده124)هماهنگی و تبادل اطالعات(.

میزان انطباق مواد قانون با سیاست های کلی
مولفه های نظیر، پیشگیری و مقابله موثر با جرائم و مفاسد اجتماعی و امنیتی در برنامه مغفول - 

واقع شده است. با وجود اینکه سیاست مورد نظر طرق انجام و روش آن را مشخص نموده است 
اما برنامه اجرایی مشخص برای تحقیق این سیاست وجود ندارد.

نتیجه گیری

امور اجتماعی، سیاسی، دفاعی و امنیتی در برگیرنده 16 سیاست از سیاست 11 تا 28 سیاست های کلی 
برنامه چهارم است.

1- امور اجتماعی در برگیرنده 4 سیاست کلی است: )بندهای14،13،12و 15( هر چند مواد برنامه 
متناظر با سیاست های چهارگانه وجود دارد، اما مواد برنامه در مورد هر یک از سیاست ها، بطور 
کامل تامین کننده سیاست ها نیست. بویژه در زمینه تقویت نهاد خانواده و تقویت هویت ملی جوانان 
که مواد برنامه با سیاست های کلی سنخیت ندارد. و سیاست های دیگر در زمینه عدالت اجتماعی و 
نظام جامع تامین اجتماعی، به سبب مغایرت و تعارض با مواد برنامه های مربوط به رشد و رقابت 

اقتصادی عماًل در حاشیه قرار گرفته اند.
2- هشت بند سیاست مربوط حوزه سیاسی)سیاست داخلی است()بندهای 22،21،20،19،18،17،16و 
23( اما مواد برنامه چهارم، حوزه سیاست داخلی را ساختاری تعریف کرده است و مواد متناظر با این 
سیاست ها در چارچوب اصالح ساختار سیاسی است. بر این اساس مواد برنامه متناظر با سیاست 16و 
17 که ارتباط مستقیم با ساختار سیاسی دارد، پر حجم و پررنگ است و مواد برنامه، سایر حوزه های 
سیاست را در بر نمی گیرد. بر همین مبنا، در رابطه با سایر سیاست ها یا مواد برنامه وجود ندارد و یا 
بسیار کم  رنگ دیده شده است. لذا در مجموع می توان گفت مواد برنامه چهارم ناظر بر سیاست  های 

کلی در حوزه سیاسی، بخش  اندکی از سیاست های کلی را تامین می نماید.
در سیاست کلی بند 19، آمایش سرزمینی، قانون برنامه چهارم همانند برنامه سوم، این سیاست 	 

کلی را نادیده گرفته است هر چند موادی از برنامه ناظر بر برخی شاخص های این سیاست است 
ولی هرگز در جهت تحقق این سیاست در برنامه چهارم بر نیامده است.

در حوزه دفاعی و امنیتی، سیاست های 24،25،26و 27 است. دو سیاست مربوط به حوزه دفاع 	 
است سیاست 24و 26 و دو بند سیاست مربوط به حوزه امنیت است، سیاست 25و 27 در حوزه 
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دفاع، ایران در سند چشم انداز امن، مستقل و مقتدر با سامان دفاعی مبتنی بر بازدارندگی همه 
جانبه و پیوستگی مردم و حکومت است. الزمه ایجاد سازمان دفاعی مبتنی بر بازدارندگی  همه 
جانبه، نوسازی و کیفی سازی نیروهای مسلح است متناسب با تهدیدات و شرایط نوین جهانی 
با توجه به حجم تهدیدات. مواد اجرایی سیاست های مورد نظر و اعتبارات پیش بینی شده برای 
مواد تامین کننده سیاست های دفاعی می باشد. در همین راستا، مواد برنامه ناظر بر سیاست های 

کلی امنیتی در برنامه چهارم نیز متناسب با هداف سیاست های کلی نیست.
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۳(امور سیاسی و روابط خارجی

بند شماره بیست و هشت سیاست کلی
    ثبات در سیاست خارجی براساس قانون اساسی و رعایت عزت، حکمت و مصلحت و تقویت روابط  
خارجی از طریق: گسترش همکاري های دو جانبه، منطقه ای و بین المللي، ادامه پرهیز از تشنج در روابط 
با کشورها، تقویت روابط سازنده با کشورهای غیرمتخاصم، بهره گیری از روابط برای افزایش توان ملي، 
مقابله با افزون خواهی و اقدام متجاوزانه در روابط خارجي، تالش برای رهایی منطقه از حضور نظامی 
بیگانگان، مقابله با تک قطبیشدن جهان، حمایت از مسلمانان و ملت های مظلوم و مستضعف به ویژه ملت 
فلسطین، تالش برای همگرایی بیشتر میان کشورهای اسالمي و تالش برای اصالح ساختار سازمان ملل.

مواد متناظر در قانون برنامه چهارم
ماده یا مواد متناظر با سیاست در قانون برنامه وجود ندارد.ماده 129)ماده 186برنامه سوم( تکرار - 

محورهای سیاست است بدون برنامه اجرایی

بند شماره بیست و نه سیاست کلی
بهره گیری از روابط سیاسی با کشورها برای نهادینه کردن روابط اقتصادی، افزایش جذب منابع و - 

سرمایه گذاری خارجی و فناوری پیشرفته و گسترش بازارهای صادراتی ایران و افزایش سهم ایران 
از تجارت جهانی و رشد پرشتاب اقتصادی مورد نظر در چشم انداز.

مواد متناظر در قانون برنامه چهارم
ماده 137- ب، اعطاء کمک توسعه ای به کشورهای هدف به منظور ایجاد بازار ...  ج: خدمات - 

کنسولی بهتر د:هماهنگی بخش های بین المللی در جهت پیشبرد سیاست خارجی

بند شماره سی سیاست کلی
و -  دستاوردها  تبیین  و  اسالمی  انقالب  از  روشن  تصویر  ارایه  و  اسالم  جهان  با  روابط  تحکیم 

تجربیات سیاسی، فرهنگی و اقتصادی جمهوری اسالمی و معرفی فرهنگ غنی و هنر و تمدن 
ایرانی و مردم ساالری دیني.

مواد متناظر در قانون برنامه چهارم
ماده یا مواد متناظر با سیاست در قانون برنامه وجود ندارد.- 

بند شماره سی و یک سیاست کلی
منطقه ای -  به یک قطب  منطقه  تبدیل مجموعه کشورهایاسالمی وکشورهایدوست  برای  تالش 

اقتصادی، علمی، فناوری و صنعتي.

مواد متناظر در قانون برنامه چهارم
ماده یا مواد متناظر با سیاست در قانون برنامه وجود ندارد.- 
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بند شماره سی و دو سیاست کلی
تقویت و تسهیل حضور فرهنگی جمهوری اسالمی ایران در مجامع جهانی و سازمان های فرهنگی - 

بین المللی.

مواد متناظر در قانون برنامه چهارم
ماده یا مواد متناظر با سیاست در قانون برنامه وجود ندارد.- 

بند شماره  سی و سه سیاست کلی
تقویت هویت اسالمی و ایرانی ایرانیان خارج از کشور، کمک به ترویج زبان فارسی در میان آنان، - 

حمایت از حقوق آنان، و تسهیل مشارکت آنان در توسعه  ملی.

مواد متناظر در قانون برنامه چهارم
ماده 127، الف: ارتباط با ایرانیان خارج از کشور...- 

میزان انطباق مواد قانون با سیاست های کلی
ماده برنامه هم جهت و مرتبط با سیاست های کلی و همه مولفه های آن نمی باشد.- 

نتیجه گیری
مجموع 6 بند سیاست های کلی مربوط به سیاست خارجی نشان می دهد که بند 28 سیاست های 
کلی و شاخص های آن در سیاست های کلی برنامه سوم و چهارم آمده است و در هر دو برنامه عین 
سیاست های کلی بدون ارائه برنامه مشخص اجرایی تکرار شده است. برای سه بند دیگر حتی زحمت 
تکرار آنها در قانون برنامه نیز کشیده نشده است و برنامه اجرایی نیز برای تحقق آنها دیده نشده است. 
و برای سیاست کلی  33  به صرف ارتباط و مراوده با ایرانیان خارج از کشور بسنده شده است حتی 

شاخص های عملیاتی در خود سیاست کلی نیز به صورت برنامه در نیامده است.
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۴(امور اقتصادی 
ابند شماره سی و چهار سیاست کلی 

تحقق رشد اقتصادی پیوسته، باثبات و پرشتاب متناسب با اهداف چشم انداز. ایجاد اشتغال مولد - 
و کاهش نرخ بیکاری.

مواد متناظر در قانون برنامه چهارم
ماده103))ماده 50 برنامه سوم( اشتغال در مناطق کمتر توسعه یافته(، ماده39، ماده103))ماده 48 
برنامه سوم( جمع آوری افراد خارجی فاقد پروانه...( و ماده 38-الف، ماده 39، ماده40 بند ب و 

ماده 41)بهبود فضای کسب و کار(.

بند شماره سی و پنج سیاست کلی 
فراهم نمودن زمینه های الزم برای تحقق رقابت پذیری کاالها و خدمات کشور در سطح بازارهای - 

داخلی و خارجی و ایجاد سازوکارهای مناسب برای رفع موانع توسعه صادرات غیرنفتی.

مواد متناظر در قانون برنامه چهارم
ماده 22) سیاست گذاری الزم )تولیدات صنعت خودروسازی((، ماده 33 )نوسازی و روان سازی 
تجارت و افزایش سهم کشور در تجارت بین المللی و ...( و ماده 36))ماده 114 برنامه سوم و 

117 برنامه سوم( صدور کلیه کاالها و خدمات ...(.

بند شماره  سی و شش سیاست کلی 
و -  سرمایة  انسانی  آگاهی،  و  دانش  منابع  بر  متکی  و  متنوع  اقتصادی  به  دستیابی  برای  تالش 

فناوری نوین.

مواد متناظر در قانون برنامه چهارم
ماده 37)ایجاد فضا و بسترهای مناسب برای تقویت و تحکیم رقابت پذیری( و ماده 40- جذب 

فن آوری های برتر ...(

بند شماره سی و هفت سیاست کلی 
و -  کار، آب  نیروی  )انرژی، سرمایه،  تولید  عوامل  بهره وری  برای رشد  مناسب  ایجاد سازوکار 

خاک...(.پشتیبانی از کارآفرینی، نوآوری و استعدادهای فنی و پژوهشی.

مواد متناظر در قانون برنامه چهارم
ماده 3)به حداکثر رساندن بهره وری از منابع تجدید ناپذیر انرژی(، ماده 5)تدوین اسناد ملی، 
بخش استانی، بویژه سهم ارتقاء بهره وری کل عوامل تولید(، ماده 6)افزایش بازدهی و بهره وری 

شرکت های دولتی( و ماده 37))بهره وری نیروی کار  3/5 درصد در برنامه( متوسط ساالنه(.
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میزان انطباق مواد قانون با سیاست های کلی
با توجه به اینکه نرخ بهره وری در عوامل تولید در ابتدای برنامه یک درصد بوده است برنامه - 

مشخصی جهت رشد بهره وری در برنامه وجود ندارد.

بند شماره سی و هشت سیاست کلی 
تولید -  در  برخودکفایی  تاکید  و  داخلی  منابع  از  تولید  بر  تکیه  با  کشور  غذایی  امنیت  تأمین 

محصوالت اساسی کشاورزی.

مواد متناظر در قانون برنامه چهارم
ماده 18 بندهای الف تا ی- 

بند شماره سی و نه سیاست کلی 
- مهار تورم و افزایش قدرت خرید گروه های کم درآمد و محروم و مستضعف و کاهش فاصله بین 

دهک های باال و پایین درآمدی جامعه و اجرای سیاست های مناسب جبراني.

مواد متناظر در قانون برنامه چهارم
ماده3)بند)1( کمک  مستقیم به اقشار آسیب پذیر(، ماده 26))منطقی کردن قیمت ها ...مغایر این 

سند است(( و ماده 29)ماده 132 برنامه سوم در مغایر با این بند قرار دارد(.

 بند شماره چهل سیاست کلی 
توجه به ارزش اقتصادی، امنیتی، سیاسی و زیست محیطی آب در استحصال، عرضه، نگهداری و - 

مصرف آن. مهار آب هایی که از کشور خارج می شود و اولویت استفاده از منابع آب های مشترک.

مواد متناظر در قانون برنامه چهارم
- ماده 17)بندهای الف تا ک(، ماده20))ماده 134 برنامه سوم( مشروط نمودن صدور مجوز بهره 
برداری از منابع آب سطحی و زیرزمینی و شبکه توزیع شهری برای مصارف واحدهای بزرگ...( 

و ماده 17-بند)د()آب های مرزی(.

بند شماره چهل و یک سیاست کلی 
حمایت از تأمین مسکن گروه های کم درآمد و نیازمند.- 

مواد متناظر در قانون برنامه چهارم
ماده 3 – بند)2()مقاوم سازی ساختمان ها، مسکن شهری و روستایی( و ماده 99)خدمات رسانی 

به ایثارگران، بهبود وضعیت اشتغال، مسکن ارزان قیمت(
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بند شماره چهل و دو سیاست کلی
حرکت در جهت تبدیل درآمد نفت و گاز به دارایي های مولد به منظور پایدارسازی فرآیند توسعه - 

و تخصیص و بهره برداری بهینه از منابع.

مواد متناظر در قانون برنامه چهارم
ماده1)تبدیل دارایی های حاصل از نفت به دیگر ذخایر و سرمایه گذاری...( و ماده 3 بند )5( - 

بهینه سازی و ارتقاء فن آوری وسایل و تجهیزات کارخانجات و سامانه های مصرف کننده انرژی

بند شماره چهل و سه سیاست کلی
تقویت -  با  فقر،  رفع  و  کشاورزان  و  روستاییان  زندگی  و  درآمد  سطح  روستاها)ارتقا  توسعه 

زیرساخت های مناسب تولید و تنوع بخشی و گسترش فعالیت های مکمل به ویژه صنایع تبدیلی 
و کوچک و خدمات نوین، با تاکید بر اصالح نظام قیمت گذاری محصوالت(.

مواد متناظر در قانون برنامه چهارم
ماده 11)3 درصد از سپرده قانونی بانکها به کشاورزی، دام پزشکی، دام پروری مسکن...(، ماده 
برنامه سوم  پیگیری  ماده 20)ماده 108  19)توسعه شاخص های توسعه روستایی و عشایری(، 
طبقه  تفکیکی  133)نقشه  ماده  و  روستا..(  و  شهر  سیمای  به  بخشی  )هویت   30 ماده  توسعه(، 

روستاها...(.

بند شماره چهل و چهار سیاست کلی
هم افزایی و گسترش فعالیت های اقتصادی در زمینه هایی که دارای مزیت نسبی هستند از جمله - 

صنعت، معدن، تجارت، مخابرات، حمل و نقل و گردشگری، به ویژه صنایع نفت، گاز و پتروشیمی 
و خدمات مهندسی پشتیبان آن، صنایع انرژی بر و زنجیره پایین دستی آنها، با اولویت سرمایه گذاری 
در ایجاد زیربناها و زیرساخت های مورد نیاز، و ساماندهی سواحل و جزایر ایرانی خلیج فارس در 

چارچوب سیاست های آمایش سرزمین.

مواد متناظر در قانون برنامه چهارم
-ماده 20)تهیه سند ملی توسعه بخش های صنعت و معدن با توجه به مطالعات استراتژی توسعه 
ملی(، ماده22- بند ب و ج، ماده 23)تایید بر مزیت نسبی و رقابتی...(، ماده 24 و ماده 34)...بهره 

برداری پایدار از منابع شیالت(

بند شماره چهل و پنج سیاست کلی
تثبیت فضای اطمینان بخش برای فعاالن اقتصادی و سرمایه گذاران با اتکا به مزیت های نسبی و - 

رقابتی و خلق مزیت های جدید و حمایت از مالکیت و کلیه حقوق ناشی از آن.
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مواد متناظر در قانون برنامه چهارم
ماده 13)تنظیم مقررات ارزی کشور(، ماده 14)بیع متقابل و شرایط استفاده از آن و تعیین نرخ 
بازگشت سرمایه...(، ماده 24)در اجرای قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی( و ماده 

26)منطقی کردن هزینه های برق، گاز،...(.

بند شماره چهل و شش سیاست کلی
ارتقاء بازار سرمایه ایران و اصالح ساختار بانکی و بیمه ای کشور با تأکید بر کارایی، شفافیت، - 

حفظ  با  سرمایه گذاران  از  حمایت  و  اعتماد  ایجاد  نوین.  فناوري های  از  بهره مندی  و  سالمت 
مسئولیت پذیری آنان. تشویق رقابت و پیشگیری از وقوع بحران ها و مقابله با جرم های مالي.

مواد متناظر در قانون برنامه چهارم
ماده 12)ماده 56،67 و 96 برنامه سوم توسعه...(، ماده 16)اصالح  ساختار شرکت های بیمه تجاری 
یا تعاونی(، ماده 33)نوسازی و روان سازی و روانی سازی  و واگذاری به بخش خصوصی و 

تجارت(، ماده 42)ماده 34 برنامه سوم مربوط به بیمه( و ماده 103)ماده 42 برنامه سوم، بیمه(.

بند شماره  چهل و هفت سیاست کلی
کاهش -  و  اقتصادی  رشد  اصلی  محرک  عنوان  به  تعاونی  و  بخش های خصوصی  توانمند سازی 

تصدی دولت همراه با حضور کارآمد آن در قلمرو امور حاکمیتی در چارچوب سیاست های کلی 
اصل 44 قانون اساسی که ابالغ خواهد  شد.

مواد متناظر در قانون برنامه چهارم
ماده 6)مقررات زدایی، واگذاری مدیریت و مالکیت، انحالل و ادغام شرکت ها(، ماده 7)واگذاری 
شرکت های دولتی و ساماندهی شرکت های دولتی(، ماده 15)گسترش و توسعه بورس(، ماده 

16)واگذاری شرکت های بیمه تجاری( و ماده 37-)ج(.

بند شماره  چهل و هشت سیاست کلی
ارتقاء ظرفیت و توانمندي های بخش تعاونی از طریق تسهیل فرآیند دستیابی به منابع، اطالعات، - 

فناوري، ارتباطات و توسعه پیوندهای فنی، اقتصادی و مالی آن.

مواد متناظر در قانون برنامه چهارم
ماده 102توسعه بخش تعاونی- 

بند شماره چهل و نه سیاست کلی
   توجه و عنایت جدی بر مشارکت عامه مردم در فعالیت های اقتصادی کشور و رعایت جهات زیر در 

امر واگذاری موسسات اقتصادی دولت به مردم:
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امر واگذاری در جهت تحقق اهداف برنامه باشد و خود هدف قرار نگیرد.- 
در چارچوب قانون اساسی صورت پذیرد.- 
موجب تهدید امنیت ملی و یا تزلزل حاکمیت ارزشهای اسالمی و انقالب نگردد.- 
به خدشه دار شدن حاکمیت نظام یا تضییع حق مردم و یا ایجاد انحصار نیانجامد.- 
به مدیریت سالم و اداره درست کار توجه شود.- 

مواد متناظر در قانون برنامه چهارم
ماده 25 واگذاری 10 درصد فعالیت های مربوط به اکتشاف، استخراج و ... و فعالیت های مربوط - 

به تولید و توزیع برق به اشخاص حقیقی داخلی.ماده 29- )مواد 127،128،129و 131(
شرایط ذکر شده عینًا در ماده 9 )ماده 10تنفیذی برنامه سوم( تکرار شده است. مواد 2 الی 18 و - 

20 الی 27 شرایط و چگونگی قیمت گذاری و و اگذاری را معین نموده است.ماده 20- )ماده 122 
برنامه سوم( مجوز احداث پاالیشگاه و واحدهای تولید و سایر محصوالت وابسته به صنایع نفت(

بند شماره پنجاه سیاست کلی
اهتمام به نظم و انضباط مالی و بودجه ای و تعادل بین منابع و مصارف دولت.- 

مواد متناظر در قانون برنامه چهارم
ماده2)برقراری انضباط مالی و بودجه ای داخلی در طی سال های برنامه(، ماده 1)حساب ذخیره - 

ارزی حاصل از عواید نفت( و ماده8)وجوه حاصل از فروش سهام شرکت های دولتی ماده 156 
و قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت(.

بند شماره پنجاه و یک سیاست کلی
و -  مالیاتی  درآمدهای  محل  از  آن  تأمین  و  نفت  به  جاری  هزینه های  اتکای  قطع  برای  تالش 

اختصاص عواید نفت برای توسعه سرمایه گذاری براساس کارآیی و بازدهی.

مواد متناظر در قانون برنامه چهارم
ماده2-الف)افزایش سهم اعتبارات هزینه ای از محل درآمدهای غیرنفتی( و ماده 14- بند الف)بیع - 

متقابل جهت سرمایه گذاری و ...بهینه سازی تاسیسات نفتی ...بهینه سازی مصرف سوخت(. 

بند شماره پنجاه و دو سیاست کلی
تنظیم سیاست های پولي، مالی و ارزی با هدف دستیابی به ثبات اقتصادی و مهار نوسانات.

با  متناسب  ساالنه  بودجه های  و  برنامه ها  محتوای  انطباق  نحوه  و  کّمی  شاخص های  مالحظه: 
سیاست های کلی برنامه چهارم تهیه و ارایه شود.
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مواد متناظر در قانون برنامه چهارم
ماده 10- سهمیه بندی تسهیالت بانکی و الویت مربوط به بخش ها و مناطق و ...

نتیجه گیری
سیاست های کلی امور اقتصادی )18 بند(برنامه های اجرایی در قانون برنامه چهارم برای آنها   
لحاظ شده است. مواد برنامه تا حدود زیادی تامین کننده سیاست های کلی می باشند. اما ایراد اساسی 
در خواستگاه فرهنگی و فکری مواد برنامه با خواستگاه فکری و فرهنگی سیاست های کلی است که در 

عمل زاویه زیادی با سیاست های کلی ایجاد نموده و خواهد نمود.
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نسبت سیاست های کلی برنامه پنجم با قانون برنامه پنجم 
سیاست های کلی برنامه پنجم دارای 45 بند و چهار فصل)1- امور فرهنگی 2- امور اجتماعی   

3- امور اقتصادی و 4- امور سیاسی، دفاعی و امنیتی( است.

۱(امور فرهنگی و قانون برنامه پنجم 1
بند شماره یک سیاست کلی 

تکمیل و اجرای طرح مهندسی فرهنگی کشور و تهیه پیوست فرهنگی برای طرح های مهم.- 

مواد متناظر در قانون برنامه پنجم
ماده 2، نقشه مهندسی کشور و پیوست فرهنگی...- 

بند شماره دو سیاست کلی 
زنده و نمایان نگه داشتن اندیشه دینی و سیاسی حضرت امام خمینی)ره( و برجسته کردن نقش - 

آن به عنوان یک معیار اساسی در تمام سیاست گذاری ها و برنامه ریزی ها.
مواد متناظر در قانون برنامه پنجم

ماده 6، الف، نشان ملی حضرت امام خمینی)ره(- 

  بند شماره سه سیاست کلی 
ابتکار، -  جمعی،  کار  روحیه  خودباوری،  کاری،  وجدان  اجتماعی،  انضباط  قانونگرایی،  تقویت 

درستکاری، قناعت، پرهیز از اسراف و اهتمام به ارتقاء کیفیت در تولید.

مواد متناظر در قانون برنامه پنجم
ماده 3، تسهیالت بانکی به منظور تعمیق  ارزشها...- 

میزان انطباق مواد قانون با سیاست های کلی
ماده 3، متناظر با سیاست کلی نیست- 

بند شماره چهار سیاست کلی 
مقابله با جریانات انحرافی در حوزه دین و زدودن خرافات و موهومات.- 

مواد متناظر در قانون برنامه پنجم
ماده و یا موادی در برنامه متناظر با سیاست کلی وجود ندارد- 

1- قانون برنامه مطابق آخرین سند منتشر شده توسط سایت دولت، دارای 9 فصل، 235 ماده و 192 تبصره می باشد.
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بند شماره پنج سیاست کلی 
استفاده بهینه از فناوری های اطالعاتی و ارتباطی برای تحقق اهداف فرهنگی نظام.- 

مواد متناظر در قانون برنامه پنجم
ماده 11، ساماندهی فضای رسانه ای کشور....- 

میزان انطباق مواد قانون با سیاست های کلی
ماده 11، فقط اشاره به یکی از ابزارهای فرهنگی دارد و سایر ابزارها و سیاست ها را در بر نمی گیرد.- 

  بند شماره شش سیاست کلی 
ایجاد درک مشترک از چشم انداز بیست ساله و تقویت باور و عزم ملی برای تحقق آن.- 
امور علمی و فناوری- 

مواد متناظر در قانون برنامه پنجم
ماده و یا مواد متناظر با سیاست در برنامه وجود ندارد- 

  بند شماره هفت سیاست کلی 
    تحول در نظام آموزش عالی و پژوهش در موارد زیر:

1ـ 7ـ افزایش بودجه تحقیق و پژوهش به 3 درصد تولید ناخالص داخلی تا پایان برنامه پنجم 
و افزایش ورود دانش آموختگان دوره کارشناسی به دوره های تحصیالت تکمیلی به 20 درصد.

2ـ 7ـ دستیابی به جایگاه دوم علمی و فناوری در منطقه و تثبیت آن در برنامه پنجم.
3ـ 7ـ ارتباط مؤثر بین دانشگاه ها و مراکز پژوهشی با صنعت و بخش های مربوط جامعه.

4ـ 7ـ توانمندسازی بخش غیردولتی برای مشارکت در تولید علم و فناوری.
5ـ 7ـ دستیابی به فناوری های پیشرفته مورد نیاز.

مواد متناظر در قانون برنامه پنجم
در رابطه با بند 1-7- ماده 19ب، تمهیدات الزم برای ورود به دوره های تحصیالت تکمیلی و - 

بند ه افزایش سهم تحقیق و پژوهش در تولید ناخالص داخلی
در رابطه با بند 2-7/ ماده 19الف، بازنگری آیین نامه های ارتقاء هیات علمی بند ب- شاخص - 

استاد به دانشجو بند ه- تجهیزات و افزایش سهم تحقیق و پژوهش به 3 درصد
در رابطه با بند 4-7/ ماده 21- حمایت از خالقیت ...- 
در رابطه با بند 5-7/ ماده 20 حمایت از پژوهش های تقاضا محور - 

میزان انطباق مواد قانون با سیاست های کلی
در رابطه با بند -3-7/ ماده و یا موادی متناظر با سیاست وجود ندارد.- 
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بند شماره هشت سیاست کلی 
تحول در نظام آموزش و پرورش با هدف ارتقاء کیفی آن بر اساس نیازها و اولویت های کشور - 

در سه حوزه دانش، مهارت و تربیت و نیز افزایش سالمت روحی و جسمی دانش آموزان.

مواد متناظر در قانون برنامه پنجم
ماده 18و 23- تحول بنیادین در نظام آموزشی کشور- 

میزان انطباق مواد قانون با سیاست های کلی
نظام -  و  تر  کلی  بسیار  برنامه  ماده  اما  است  بوده  پرورش   و  آموزش  در  تحول  هدف سیاست 

آموزشی کشور را هدف قرار داده است.

بند شماره نه سیاست کلی 
تحول و ارتقاء علوم انسانی با: تقویت جایگاه و منزلت این علوم، جذب افراد مستعد و با انگیزه، - 

و  مراکز  کیفی  و  کمی  ارتقاء  آموزشی،  روش های  و  برنامه ها  و  متون  در  بازنگری  و  اصالح 
فعالیت های پژوهشی و ترویج نظریه پردازی، نقد و آزاداندیشی.

مواد متناظر در قانون برنامه پنجم
ماده 18- تحول  بنیادین در نظام آموزش کشور- 

بند شماره ده سیاست کلی 
گسترش حمایت های هدفمند مادی و معنوی از نخبگان و نوآوران علمی و فناوری از طریق: ارتقاء - 

منزلت اجتماعی، ارتقاء سطح علمی و مهارتی، رفع دغدغه خطرپذیری مالی در مراحل پژوهشی و 
آزمایشی نوآوری ها، کمک به تجاری سازی دستاوردهای آنان.

مواد متناظر در قانون برنامه پنجم
ماده 20و 22- حمایت هدفمند مادی و معنوی از نخبگان... و همینطور مواد 8،9 و21 در این - 

رابطه اشاراتی دارند. 

بند شماره یازده سیاست کلی 
تکمیل و اجرای نقشه جامع علمی کشور.- 

مواد متناظر در قانون برنامه پنجم
ماده و یا مواد متناظر با سیاست وجود ندارد- 
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نتیجه گیری
از مجموع یازده بند سیاست کلی مربوط به امور فرهنگی سه بند از سیاست ها)4،6 و 11( فاقد هر 
گونه ماده و یا مواد اجرایی در برنامه می باشند. دو بند 3و 5 هر چند در مواد برنامه اشاره شده است اما 
با اهداف سیاست های کلی سنخیت نداشته و برنامه اجرایی برای تحقق سیاست ها به حساب نمی آیند. 
در بند 8 سیاست ها، اهداف و برنامه های مواد بسیار فراتر و کلی تر از سیاست کلی است. از مجموع 
11بند سیاست کلی در امور فرهنگی پنج بند دارای ماده یا مواد متناظر با سیاست ها هستند. اگر چه در 
بند 3 و 7، فاقد هر گونه ماده برنامه ای است. لذا در مجموع مواد برنامه نمی تواند تحقق بخش اهداف 

سیاست های کلی در امور فرهنگی باشد. مگر این که بازنگری دراین مواد صورت گیرد.
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2(امور اجتماعی
بند شماره دوازده سیاست کلی  

تقویت نهاد خانواده و جایگاه زن در آن و در صحنه های اجتماعی و استیفای حقوق شرعی و - 
قانونی بانوان در همه عرصه ها و توجه ویژه به نقش سازنده آنان.

مواد متناظر در برنامه پنجم
ماده 46- منزلت و کرامت انسانی  زنان خانه دار...

میزان انطباق مواد قانون با سیاست های کلی
ماده 46 نمی تواند تامین کننده اهداف سیاست مورد نظر باشد.- 

بند شماره سیزده سیاست کلی 
تقویت هویت ملی جوانان متناسب با آرمان های انقالب اسالمی، فراهم کردن محیط رشد فکری - 

و علمی و تالش در جهت رفع دغدغه های شغلی، ازدواج، مسکن و آسیب های اجتماعی آنان، 
توجه به مقتضیات دوره جوانی و نیازها و توانایي های آنان.

مواد متناظر در برنامه پنجم
ماده 45- ساماندهی امور جوانان و ماده 47- ازدواج جوانان.

میزان انطباق مواد برنامه با سیاست های کلی
مواد مورد نظر در جهت تحقق اهداف سیاست های کلی قرار نمی گیرد.- 

بند شماره چهارده سیاست کلی 
اصالح نظام اداری و قضایی در جهت: افزایش تحرک و کارآیی، بهبود خدمت رسانی به مردم، - 

تأمین کرامت و معیشت کارکنان، به کارگیری مدیران و قضات الیق و امین و تأمین شغلی آنان، 
حذف یا ادغام مدیریتهای موازی، تأکید بر تمرکز زدایی در حوزه های اداری و اجرایی، پیشگیری 

از فساد اداری و مبارزه با آن و تنظیم قوانین مورد نیاز.

مواد متناظر در برنامه پنجم
نظام اداری مواد 52 تا 65 - 

میزان انطباق مواد برنامه با سیاست های کلی
مواد مورد اشاره در برنامه نمی تواند همه اهداف سیاست کلی و مولفه های آن را تامین نماید - 

بلکه فقط بخش جزیی از این سیاست را پوشش می دهد.
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بند شماره پانزده سیاست کلی 
ایرانی- اسالمی، -  باز آفرینی و روزآمد سازی معماری  هویت بخشی به سیمای شهر و روستا، 

رعایت معیارهای پیشرفته برای ایمنی بناها و استحکام ساخت و سازها.

مواد متناظر در برنامه پنجم
ماده 151- الگوی معماری و شهرسازی...- 

بند شماره شانزده سیاست کلی 
تقویت و کارآمد کردن نظام بازرسی و نظارت، اصالح قوانین و مقررات در جهت رفع تداخل - 

میان وظایف نهادهای نظارتی و بازرسی.

مواد متناظر در برنامه پنجم
ماده و یا مواد متناظر با سیاست وجود ندارد- 

بند شماره هفده سیاست کلی 
و -  امکانات  و  فرصت ها  و  مالی  منابع  عرضه  در  اسالمی  انقالب  ایثارگران  به  دادن  اولویت 

مسؤولیت های دولتی در صحنه های مختلف فرهنگی و اقتصادی.

مواد متناظر در برنامه پنجم
ماده 48- حفظ کرامت  ایثارگران...

میزان انطباق مواد برنامه با سیاست های کلی
تکرار سیاست کلی بدون برنامه اجرایی است- 

  بند شماره هیجده سیاست کلی 
اهتمام به توسعه ورزش و حمایت از گسترش فعالیت های گردشگری با تأکید بر سفرهای زیارتی.- 

مواد متناظر در برنامه پنجم
ماده 13 و 14 در رابطه با گردشگری و مواد 15تا17 در رابطه با ورزش می باشد- 

  بند شماره نوزده سیاست کلی 
تأکید بر رویکرد انسان سالم و سالمت همه جانبه با توجه به:- 

1ـ19ـیکپارچگی در سیاستگذاری، برنامه ریزی، ارزشیابی، نظارت و تخصیص منابع عمومی.
2ـ 19ـ ارتقاء شاخص های سالمت هوا، امنیت غذا، محیط و بهداشت جسمی و روحی.

3ـ 19ـ کاهش مخاطرات و آلودگی های تهدید کننده سالمت.
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4ـ 19ـ اصالح الگوی تغذیه جامعه با بهبود ترکیب و سالمت مواد غذایی.
5ـ 19ـ توسعه کمی و کیفی بیمه های سالمت و کاهش سهم مردم از هزینه های سالمت به 30 

درصد تا پایان برنامه پنجم.

مواد متناظر در برنامه پنجم
در رابطه با بند 1-19- ماده 36-حفظ یکپارچگی در سیاستگذاری بخش سالمت ...  - 

در رابطه با بند 2-19- ماده 38ب، فهرست فراورده های غذایی سالم و ماده 172 کاهش  عوامل - 
آلوده کننده و ماده 173 پسماندهای شهری

در رابطه با بند 3-19- ماده  41 مقابله با بیماری ها و ماده 172 و 173- 
در رابطه با بند 1-19- ماده 38ب و ماده 41 الف در رابطه با بند 5-19- ماده 42 توسعه کمی - 

و کیفی بیمه سالمت 

بند شماره بیست سیاست کلی 
    ارتقاء امنیت اجتماعی

1ـ 20ـ مبارزه همه جانبه با مواد مخدر و روانگردان و اهتمام به اجرای سیاست های کلی مبارزه - 
با مواد مخدر.

2ـ 20ـ سامان بخشی مناطق حاشیه نشین و پیشگیریوکنترل ناهنجاری های عمومی ناشی از آن.- 
3ـ 20ـ استفاده از ابزارهای فرهنگی، آموزشی و رسانه ها برای پیشگیری و مقابله با ناهنجاری های - 

فرهنگی و اجتماعی.

مواد متناظر در برنامه پنجم
در رابطه با بند 1-20- ماده 185 عین سیاست بدون برنامه اجرایی در الیحه تکرار شده است- 

میزان انطباق مواد برنامه با سیاست های کلی
در رابطه با بند 2-20- ماده یا موادی متناظر با سیاست وجود ندارد.- 
در رابطه با بند 3-20- ماده یا موادی متناظر با سیاست وجود ندارد.- 

نتیجه گیری
امور اجتماعی 9 بند سیاست یعنی از سیاست 12 تا 20 را شامل می شود. از مجموع 9 بند سیاست، 
سه بند )16،17 و 20( فاقد برنامه اجرایی در برنامه می باشد. اگر چه برای بندهایی 12و 13 اشاره 
ای در مواد برنامه صورت گرفته است. اما مواد مورد اشاره نه متناسب با سیاست ها و نه تامین کننده 
اهداف سیاست ها است. بعبارت دیگر دو بند مورد نظر نیز فاقد ماده یا مواد برنامه ای در الیحه برنامه 
می باشند. مواد برنامه که متناظر بر بند 14 سیاست ها است. همه مولفه ها و اهداف سیاست های کلی را 

در بر نمی گیرد و فقط بخش جزیی از این سیاست را تامین می نماید.
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۳(  امور اقتصادی
  بند شماره بیست و یک سیاست کلی  

   الف(رشد مناسب اقتصادی با تأکید بر: تحقق رشد مستمر و پرشتاب اقتصادی به میزان حداقل 8 
درصد نرخ رشد سالیانه تولید ناخالص داخلی  با:

1ـ 21ـ توسعه سرمایه گذاری از طریق کاهش شکاف پس انداز - سرمایه گذاری با حفظ 
و  منابع  جذب  و  درصد   40 سطح  در  حداقل  داخلی  ناخالص  تولید  به  پس انداز  نسبت 

سرمایه های خارجی.
2ـ 21ـ ارتقاء سهم بهره وری در رشد اقتصادی به یک سوم در پایان برنامه.

3ـ 21ـ بهبود فضای کسب و کار کشور با تأکید بر ثبات محیط اقتصاد کالن، فراهم آوردن 
زیرساخت های ارتباطی، اطالعاتی، حقوقی، علمی و فناوری مورد نیاز، کاهش خطرپذیری های 

کالن اقتصادی، ارائه مستمر آمار و اطالعات به صورت شفاف و منظم به جامعه.
4ـ21ـ تقویت و توسعه نظام استاندارد ملی.

مواد متناظر در برنامه پنجم 
در رابطه با بند 3=21/ ماده66 فهرست مقررات و سیاستهای تشویقی ... و ماده 69 بهره وری کلیه - 

عوامل تولید
در رابطه با بند 4-21/ ماده 142 رعایت ضوابط و مقررات استاندارد ملی...- 

میزان انطباق مواد برنامه با سیاست های کلی
در رابطه با بندهای 1-21و 2-21 ماده یا مواد متناظر با سیاست وجود ندارد.- 

بند شماره بیست و دو سیاست کلی  
تغییر نگاه به نفت و گاز و درآمدهای حاصل از آن، از منبع تأمین بودجه عمومی به »منابع و - 

مجلس  در  آن  اساسنامه  تصویب  با  ملی  توسعه  ایجاد صندوق  و  اقتصادی«  زاینده  سرمایه های 
شورای اسالمی در سال اول برنامه پنجم و برنامه ریزی برای استفاده از مزیت نسبی نفت و گاز در 

زنجیره صنعتی و خدماتی و پایین دستی وابسته بدان با رعایت:
1ـ 22ـ واریز ساالنه حداقل 20 درصد از منابع حاصل از صادرات نفت و گاز و فرآورده های 

نفتی به صندوق توسعه ملی.
2ـ 22ـ ارائه تسهیالت از منابع صندوق توسعه ملی به بخش های خصوصی، تعاونی و عمومی 
غیردولتی با هدف تولید و توسعه سرمایه گذاری در داخل و خارج کشور با در نظر گرفتن شرایط 

رقابتی و بازدهی مناسب اقتصادی.
3ـ 22ـ قطع وابستگی هزینه های جاری دولت به درآمدهای نفت و گاز تا پایان برنامه.

مواد متناظر در برنامه پنجم
ماده 76- صندوق توسعه ملی...- 
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در رابطه با 3-22/ ماده 110 افزایش نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی، افزایش درآمدهای - 
عمومی و عدم افزایش هزینه های دولت ...

میزان انطباق مواد برنامه با سیاست های کلی
برنامه -  بدون  ه عین سیاست کلی  بندهای د و  ماده 76  بندهای 1-22و 2-22/ در  با  رابطه  در 

اجرایی تکرار شده است 

بند شماره بیست و سه سیاست کلی  
اصالح ساختار نظام بانکی با اجرای کامل و روزآمد قانون بانکداری بدون ربا و نهادینه کردن - 

نظام های قرض الحسنه، تأمین اعتبارات خرد و اعتبارات الزم برای سرمایه گذاری های بزرگ.

مواد متناظر در برنامه پنجم
ماده 77- قرض الحسنه ...

ماده 78- مدیریت بازار پول ...
ماده 79- توسعه فعالیت های نظام بانکی ...

ماده 88- نظام بیمه و تضمین اصل سپرده...

بند شماره بیست و چهار سیاست کلی  
ارتقاء کمی و کیفی بازارهای مالی)سرمایه، پول و بیمه( با تأکید بر کارایی، شفافیت و سالمت.- 

مواد متناظر در برنامه پنجم
ماده 78و 82 و 83و 88و 90و92- 

  بند شماره بیست و پنج سیاست کلی  
تحقق سیاست های کلی اصل44 قانون اساسی و الزامات مربوط به هر یک از بندها با تأکیدبر:- 

1ـ25ـ حمایت از شکل گیری بازارهای رقابتی.
2ـ25ـ ایجاد ساختارهای مناسب برای ایفای وظایف حاکمیتی)سیاستگذاری، هدایت و نظارت(.

به  خانوار(  )نهاد  غیرمتشکل  فعالیت های  تبدیل  جهت  در  تشویقی  سیاست های  تنظیم  3ـ25ـ 
فعالیت های واحدهای حقوقی.

4ـ25ـ ایجاد بازار رقابتی برای ارائه خدمات بیمه درمانی.

مواد متناظر در برنامه پنجم
ماده 69-  رقابتی نمودن اقتصاد ارتقاء سطح بهره وری...- 
ماده 70و71- مشاغل نو ...- 
و ماده 94- 
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میزان انطباق مواد برنامه با سیاست های کلی
برای بندهای 1-25 و 2-25و3-25و4-25 ماده و یا مواد متناظر با سیاست در برنامه وجود ندارد- 

بند شماره بیست و شش سیاست کلی  
توجه به ارزش اقتصادی، امنیتی، سیاسی و زیست محیطی آب با تسریع در استحصال، عرضه، - 

با اولویت استفاده از منابع  نگهداری و مصرف آن و مهار آبهایی که از کشور خارج می شود 
آبهای مشترک.

مواد متناظر در برنامه پنجم
ماده و یا مواد متناظر با سیاست در برنامه وجود ندارد- 

بند شماره بیست و هفت سیاست کلی  
با -  با کشورهای همسایه  سرمایه گذاری در استحصال و استخراج گاز و نفت و معادن مشترک 

رعایت سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی.

میزان انطباق مواد برنامه با سیاست های کلی
هر چند ماده 105 در رابطه با مدیریت مناطق آزاد و ماده 106  بیمه های بازرگانی اشاره ای به - 

این سیاست دارد اما ماده و یا مواد متناظر با سیاست در برنامه وجود ندارد

بند شماره بیست و هشت سیاست کلی  
حفظ ذخایر راهبردی ارزی به مقداری که اطمینان از تأمین نیازهای اساسی کشور در مدت معین - 

)براساس مصوبه شورای عالی امنیت ملی( حاصل گردد.

میزان انطباق مواد برنامه با سیاست های کلی
ماده و یا مواد متناظر با سیاست در برنامه وجود ندارد- 

بند شماره بیست و نه سیاست کلی  
تأکید بر راهبرد توسعه صادرات به ویژه در بخش خدمات با فناوری باال به نحوی که کسری تراز - 

بازرگانی بدون نفت کاهش یافته و توازن در تجارت خدمات ایجاد گردد.

مواد متناظر در برنامه پنجم
ماده 97 الف- ارتقاء مشارکت بنگاه ها ...-   
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بند شماره سی سیاست کلی  
گسترش همه جانبه همکاری با کشورهای منطقه جنوب غربی آسیا در تجارت، سرمایه گذاری و - 

فناوری.

مواد متناظر در برنامه پنجم
ماده 186- بند ذ  عین سیاست بدون ارائه برنامه تکرار شده است- 

بند شماره سی و یک سیاست کلی  
ارتقاء و هماهنگی میان اهداف توسعه ای: آموزش، بهداشت و اشتغال به طوری که در پایان برنامه - 

پنجم، شاخص توسعه انسانی به سطح کشورهای با توسعه انسانی باال برسد.

مواد متناظر در برنامه پنجم
ماده 29- تکرار سیاست کلی است بدون داشتن برنامه اجرایی- 

بند شماره سی و دو سیاست کلی  
تبدیل نظام بودجه ریزی کشور به بودجه ریزی عملیاتی.- 

مواد متناظر در برنامه پنجم
ماده 195- بودجه ریزی عملیاتی از سال سوم برنامه 

بند شماره سی و سه سیاست کلی  
برقراری ارتباط کمی و کیفی میان برنامه پنج ساله و بودجه های سالیانه با سند چشم انداز با رعایت - 

شفافیت و قابلیت نظارت.

مواد متناظر در برنامه پنجم
ماده یا مواد متناظر با سیاست در برنامه وجود ندارد- 

بند شماره سی و چهار سیاست کلی  
ب( گسترش عدالت اجتماعی با:- 
تنظیم همه فعالیت های مربوط به رشد و توسعه اقتصادی بر پایه عدالت اجتماعی و کاهش فاصله - 

میان درآمدهای طبقات و رفع محرومیت از قشرهای کم درآمد با تأکید بر موارد زیر:
یارانه های  اعطای  مالیاتی،  سیاستهای  طریق  از  درآمدی  غیرموجه  نابرابری های  1ـ34ـجبران 

هدفمند و ساز و کارهای بیمه ای.
2ـ34ـ تکمیل بانک اطالعات مربوط به اقشار دو دهک پایین درآمدی و به هنگام کردن مداوم آن.
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3ـ 34ـ هدفمند کردن یارانه های آشکار و اجرای تدریجی هدفمند کردن یارانه های غیرآشکار.
4ـ 34ـ تأمین برخورداری آحاد جامعه از اطالعات اقتصادی.

مواد متناظر در برنامه پنجم
ماده 43- هدفمند کردن یارانه ها...- 

میزان انطباق مواد برنامه با سیاست های کلی
برای بندهای 1-43/ 2-4/43-43  ماده و یا مواد متناظر با سیاست وجود ندارد- 

بند شماره سی و پنج سیاست کلی  
اقدامات الزم برای جبران عقب ماندگی های حاصل از دوران های تاریخی گذشته با تأکید بر:- 

ـ  ارتقاء سطح درآمد و زندگی روستاییان و کشاورزان با تهیه طرح های توسعه روستایی،  1ـ 35
قیمت گذاری  نظام  اصالح  و  نوین  خدمات  و  روستایی  صنایع  صنعتی،  کشاورزی  گسترش 

محصوالت کشاورزی.
ـ گسترش فعالیت های اقتصادی در مناطق مرزی و سواحل جنوبی و جزایر با استفاده از  2ـ 35

ظرفیت های بازرگانی خارجی کشور.
ـ کاهش فاصله دو دهک باال و پایین درآمدی جامعه به طوری که ضریب جینی به حداکثر  3ـ 35

0/35 در پایان برنامه برسد.
ـ  انجام اقدامات ضروری برای رساندن نرخ بیکاری در کشور به 7 درصد. 4ـ 35

ـ  تأمین بیمه فراگیر و کارآمد و گسترش کمی و کیفی نظام تأمین اجتماعی و خدمات  5ـ 35
بیمه درمانی.

ـ  توسعه نظام های پیشگیری از آسیب های فردی و اجتماعی. 6ـ 35
ـ  حمایت از اقشار محروم و زنان سرپرست خانوار. 7ـ 35

8ـ 35ـ  توسعه بخش تعاون با هدف توانمندسازی اقشار متوسط و کم درآمد جامعه به نحوی که 
تا پایان برنامه پنجم سهم تعاون به 25 درصد برسد.

مواد متناظر در برنامه پنجم
در رابطه با بند 1-35/ ماده 130 ارتقاء راندمان آبیاری ...- 

ماده 132- تکمیل زنجیره ارزش محصوالت کشاورزی 
ماده 133- ارتقاء بهره وری ...

ماده 174- بهبود وضعیت روستاها...
در رابطه با بند 5-35/ ماده 31 نظام تامین اجتماعی چند الیه ...- 
زنان -  ویژه  به  نیازمند  گروه های  توانمندسازی  ج  و  الف   44 ماده   -35-7 بند  با  رابطه  در 

سرپرست خانوار...
در رابطه با 8-35- ماده 116 ارتقاء سهم تعاون به 25 درصد ...- 
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میزان انطباق مواد برنامه با سیاست های کلی
برای بندهای 2-3/35-4/35-35  /6-35  ماده و یا مواد متناظر با سیاست وجود ندارد.- 

نتیجه گیری
امور اقتصادی 15 بند سیاست را شامل می شود. از مجموع 15 بند سیاست، دو بند )26 و 33( فاقد 
هر گونه برنامه اجرایی در الیحه برنامه است. از 4 بند سیاست 21، دو بند )1و2( و از 4 بند سیاست 
2 چهار بند )1، 2، 3 و 4( و از سه بند سیاست 34 چهار بند )2،1و4( ماده یا موادی متناظر سیاست 
ها در الیحه برنامه وجود ندارد. و سیاست های )30، 31، و بندهای 1 و 2 سیاست 22 بدون برنامه 
اجرایی در الیحه برنامه تکرار شده است. لذا در مجموع 8 بند از پانزده بند فاقد برنامه اجرایی در الیحه 
برنامه باشند. این نسبت از مواد برنامه در انطباق با سیاست های کلی نمی تواند تامین کننده اهداف 

سیاست های کلی برنامه باشد. مگر اینکه تجدید نظر اساسی در الیحه برنامه صورت پذیرد.
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۴(امور سیاسی، دفاعی و امنیتی
بند شماره سی و شش سیاست کلی  

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

مواد متناظر در برنامه پنجم 
ماده و یا مواد متناظر با سیاست در برنامه وجود ندارد- 

بند شماره سی و هفت سیاست کلی  
منافع ملی، -  از  دفاع  انقالبی،   - اسالمی  ارزش های  به  پایبندی  به  سیاسی  جریانات  دهی  جهت 

دشمن ستیزی، قانون پذیری و اصول اخالقی.

مواد متناظر در برنامه پنجم 
ماده و یا مواد متناظر با سیاست در برنامه وجود ندارد- 

بند شماره سی و هشت سیاست کلی  
38ـ حمایت از آزادی های مشروع و صیانت از حقوق اساسی ملت.

مواد متناظر در برنامه پنجم 
ماده و یا مواد متناظر با سیاست در برنامه وجود ندارد- 

بند شماره سی و نه سیاست کلی  
اعتالی شأن، موقعیت، اقتدار و نقش جمهوری اسالمی ایران در منطقه و نظام بین الملل به منظور - 

تحکیم امنیت ملی و پیشبرد منافع ملی با تأکید بر:
1ـ39ـتقویت همکاری های دوجانبه، منطقه ای و بین المللی با اولویت کشورهای همسایه.

2ـ 39ـ تقویت روابط سازنده با کشورهای غیرمتخاصم.
3ـ 39ـ بهره گیری از روابط برای افزایش توان ملی.

4ـ 39ـ مقابله با افزون خواهی و اقدام متجاوزانه در روابط خارجی. 
5ـ 39ـ تالش برای رهایی منطقه از حضور نظامی بیگانگان.

6ـ 39ـ حمایت از مسلمانان و ملت های مظلوم و مستضعف بویژه ملت فلسطین.
7ـ 39ـ تالش برای همگرایی بیشتر میان کشورهای اسالمی.

8ـ 39ـ تالش برای اصالح ساختار سازمان ملل.
9ـ 39ـ سازماندهی تالش مشترک برای ایجاد مناسبات و نظامات جدید اقتصادی، سیاسی و 

فرهنگی منطقه ای و جهانی با هدف تأمین عدالت، صلح و امنیت جهانی.
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مواد متناظر در برنامه پنجم 
ماده 186- بندهای سیاست کلی بدون برنامه اجرایی تکرار شده است

بند شماره چهل سیاست کلی  
در -  تحول  ایجاد  برای  تالش  و  منطقه ای  و  بین المللی  سازمان های  در  هدفمند  و  فعال  حضور 

رویه های موجود بر اساس ارزش های اسالمی.

مواد متناظر در برنامه پنجم
ماده و یا مواد متناظر با سیاست در برنامه وجود ندارد- 

بند شماره چهل  و یک سیاست کلی  
افزایش فرصت های صادراتی، جذب -  انرژی،  ترانزیت  و  توزیع  ایران در  نقش مدیریتی  ارتقاء 

سرمایه و فناوری های پیشرفته و کمک به استقرار نظام پولی، بانکی و بیمه ای مستقل با کمک 
کشورهای منطقه ای و اسالمی و دوست با هدف کاهش وابستگی به سیستم پولی نظام سلطه.

مواد متناظر در برنامه پنجم
ماده و یا مواد متناظر با سیاست در برنامه وجود ندارد- 

بند شماره چهل  و دو سیاست کلی  
تقویت تعامل فرهنگی، حقوقی، سیاسی و اقتصادی با جهان بویژه حوزه تمدن اسالمی–ایرانی.- 

مواد متناظر در برنامه پنجم
ماده و یا مواد متناظر با سیاست در برنامه وجود ندارد- 

بند شماره چهل  و سه سیاست کلی  
تقویت هویت اسالمی و ایرانی ایرانیان خارج از کشور، کمک به ترویج خط و زبان فارسی در - 

میان آنان، حمایت از حقوق آنان و تسهیل مشارکت آنان در توسعه ملی.

مواد متناظر در برنامه پنجم
ماده 3 – گسترش سامانه های مبتنی بر خط و زبان فارسی 

ماده 4- تبیین اسالم ناب محمدی)ص( ....

بند شماره چهل و چهار سیاست کلی  
تحکیم و ارتقاء امنیت پایدار، فراگیر و تضمین کننده اهداف و منافع ملی با تأکید بر:- 

1ـ 44ـ تقویت نقش مردم و اطالعات مردمی در پیشگیری از تحرکات ضد امنیتی.
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2ـ 44ـ تقویت و تعامل مؤثر دستگاه های اطالعاتی، انتظامی و قضایی و هماهنگی بین آنها برای 
تأمین اشراف اطالعاتی و مقابله با هر نوع اخالل در امنیت عمومی، اقتصادی و اجتماعی و مقابله 

با تهدیدهای نرم.
3ـ 44ـ ایجاد سامانه یکپارچه نرم افزاری اطالعاتی، ارتقاء سطح حفاظت از اطالعات رایانه ای، 
توسعه علوم و فناوری های مرتبط با حفظ امنیت سامانه های اطالعاتی و ارتباطی به منظور صیانت 
از فضای تبادل اطالعات، تقویت فنی برای مقابله با تخلفات در فضاهای رایانه ای و صیانت از 

حریم فردی و عمومی.

4ـ 44ـ تقویت زیر ساخت های انسجام و همبستگی ملی برای پیشگیری و مقابله با عوامل بروز 
گسست های هویتی، اجتماعی، فرهنگی و اعتقادی

مواد متناظر در برنامه پنجم
در رابطه با بند 2-44/ ماده 183 ارتقاء کمی و کیفی زیرساخت های اطالعاتی- 

میزان انطباق مواد برنامه با سیاست های کلی
در رابطه با بندهای 1-44/  3-44/ 4-44ماده و یا مواد متناظر با سیاست در برنامه وجود ندارد.- 

بند شماره چهل  و پنج سیاست کلی  
به منظور دفاع از حاکمیت، تمامیت ارضی، -  بازدارندگی  ارتقاء توانمندی های دفاعی و قدرت 

منافع و امنیت ملی و مقابله مؤثر با تهدیدهای خارجی و ایجاد توازن منطقه ای با تأکید بر:
ـ  کسب دانش و فناوری های نو و نرم افزارهای پیشرفته دفاعی و نوسازی و بازسازی  1ـ 45
صنایع دفاعی، افزایش ضریب خودکفایی با توسعه تحقیقات و بهره مندی از همه ظرفیت های 

صنعتی کشور.
ـ  اهتمام به حضور نیروهای مردمی در امنیت و دفاع از کشور و انقالب با تقویت کمی و  2ـ 45

کیفی بسیج مستضعفان.
ـ  گسترش پدافند غیرعامل. 3ـ 45

ـ  امنیت پایدار مناطق مرزی و کنترل مؤثر مرزها. 4ـ 45

مواد متناظر در برنامه پنجم
ماده 177- دانش و فن آوری های نو و ....- 
ماده 185- توسعه توان علمی و فن آوری...- 
در رابطه با بند 4- 45 ماده 180 تامین امنیت پایدار مرزی و ماده 187، - 
در رابطه با بند 2-45، ماده 84 تقویت کمی و کیفی بسیج... - 
در رابطه با بند 3-45، ماده 186 پدافند غیرعامل- 
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نتیجه گیری
امور سیاسی، دفاعی و امنیتی 10 بند سیاست را شامل می شود. از مجموع ده بند سیاست 6 بند 
)36، 37، 38، 40، 41، 42( فاقد هر گونه ماده یا مواد و برنامه اجرایی در الیحه برنامه می باشند. بعالوه 
بندهای سیاست 39 بدون برنامه اجرایی یا عینًا و یا بصورت کلی تر از سیاست ها تکرار شده است و 
سیاست 44 بندهای 1، 3 و 4 آن فاقد برنامه اجرایی در الیحه برنامه می باشند. بعالوه مواد برنامه که 
اشاره به سیاست 43 دارند، تامین کننده اهداف سیاست نیستند. در مجموع بدون بازنگری اساسی، مواد 
برنامه ای در رابطه با سیاست های کلی مربوط به امور سیاسی، دفاعی و امنیتی تامین کننده اهداف 

سیاست نمی باشند.
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عوامل موثر در عدم تبدیل سیاست ها به برنامه
صرفنظر از میزان موفقیت قانون برنامه در اجرا و عمل که بررسی جداگانه ای را می طلبد، در   

سیاست های کلی و برنامه سه حالت متصور است.
1- سیاست های کلی که ابالغ شده است و ماده اجرایی در برنامه به صورت متناظر ندارد،

2- سیاست های کلی برنامه متناظر دارد،
3- مواد برنامه ای که وجود دارد و ناظر بر هیچ یک از سیاست کلی است.

از مجموع 52 بند سیاست کلی برنامه چهارم 30 بند سیاست دارای مواد برنامه ای در قانون برنامه 
چهارم است. 22  بند سیاست فاقد هرگونه برنامه اجرایی در برنامه چهارم است )10بند( و یا اینکه عین 
عبارت سیاست کلی بدون برنامه اجرایی در مواد برنامه تکرار شده است)بیشتر 6 بند سیاست خارجی( 
و یا اینکه مورد برنامه ای که برای سیاست لحاظ شده است ارتباط و سنخیتی با سیاست کلی ندارد. 
حاصل یک بررسی بر اساس پاسخ های وصولی دستگاه های اجرایی که به صورت خود اظهاری انجام 

شده است بیانگر آن است که: 

1( از مجموع هفتصد و سی و شش)736( تکلیف مقرر در قانون برنامه چهارم توسعه، تعداد دویست و 
پنجاه و نه )259( مورد، تحقق هفتاد و پنج تا صد در صدی داشته که 35 درصد از مجموع تکالیف 
را شامل می شود)اقدامات دستگاه های اجرائی که متضمن تحقق کامل اهداف و یا تحقق درصد قابل 

توجهی از اهداف پیش بینی شده است(.
برگفته که شامل  پنج درصدی را در  تا هفتاد و  پنجاه  2( تعداد یکصد و شانزده)116( مورد، تحقق 
16درصد از تکالیف می باشد) اقدامات دستگاه های اجرائی که متضمن فعالیت های الزم اما نه کافی، 
برخی  انجام  اعتبار،  تأمین   ... و  آئین نامه ها  اولین  نظیر تصویب  بوده،  برنامه  مفاد  در جهت تحقق 

اقدامات اجرائی و تحقق بخشی از اهداف پیش بینی شده(.
از  درصد   20 یعنی  درصدی  پنجاه  تا  پنج  و  بیست  تحقق  مورد  هفت)147(  و  چهل  و  یکصد   )3
تکالیف مقرر در قانون برنامه چهارم توسعه را در برداشته)اقدامات دستگاه های اجرائی که متضمن 
فعالیت های اولیه در جهت تحقق مفاد برنامه بوده نظیر تهیه پیش نویس اولیه، گردآوری اطالعات، 

هماهنگی  دستگاه ها و ...(.
4( تعداد یکصد و پانزده)115( مورد شامل تحقق صفر تا بیست و پنج درصدی بوده که شامل 16 درصد 
جلسات  تشکیل  نظیر  بوده،  اقدام  کمترین  متضمن  که  دستگاه ها  می باشد)گزارش های  تکالیف  از 

بررسی های اولیه و ...(.
5( تعداد نود و نه)99( مورد فاقد هر گونه پاسخ بوده که شامل 13درصد است و این دو مورد اخیر 

در مجموع دویست و چهارده)214( مورد یعنی 29 درصد از کل برنامه چهارم را شامل می شود..
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عوامل مؤثر در عدم تحقق برنامه چهارم
و  ذیربط  دستگاه های  سوی  از  دریافتی  پاسخ های  مجموعه  اینکه،   است  اهمیت  حائز  که  آنچه 
پاسخگو در امر اجرای مفاد قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی،  اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسالمی 
ایران، حاکی از آن است که عواملی به شرح ذیل در عدم تحقق مفاد قانون برنامه چهارم توسعه و یا در 
کندی سرعت تحقق آنها دخیل می باشند. در خصوص مورد سوم)اهمال مجریان( صراحتی در گزارش ها 

مشاهده نمی شود ولی روح پاسخ های دریافتی بیانگر آن است.
1. عدم تخصیص اعتبارات الزم 2. کمبود بودجه و امکانات 3. اهمال و عدم جدیت دست اندرکاران و 
فقدان وجدان کاری کارکنان و مدیران در برخی از موارد 4. فقدان یا کمبود نیروی انسانی متخصص و 
کارآمد 5. تناقض ها و مغایرت های قانونی و در مواردی وجود ابهام در قانون برنامه 6. عدم همکاری 
دستگاه های ذیربط، خصوصًا در مواردی که بیش از یک دستگاه در تحقق مفاد مورد نظر از این قانون 

نقش داشته و مسئول شناخته شده اند.

عوامل مشترک در عدم تحقق برنامه های توسعه
بازرسی کل  انجام شده توسط سازمان  تحلیل  ها و آسیب شناسی های  بررسی ها، تجزیه و  اساس  بر 
کشور و گزارش تحلیلی برنامه های توسعه قبلی، در مورد علل اصلی عدم تحقق مفاد برنامه می توان به 

موارد ذیل اشاره نمود: 
1- اهتمام ناکفی مدیریت کالن و عدم برخورد با موارد انحراف از برنامه های مصوب،

منابع موجود و  به شرایط،  توجه  بدون  برنامه،  راهکارهای  و  قانونی  مواد  اهداف،  2- طراحی 
دستگاه ها، توان 

3- تغییرات مکرر مدیریت های بخشی با نگرش های متفاوت در طول مراحل تهیه، تنظیم، تصویب و 
اجرای برنامه ها،

4- وجود قوانین بازدارنده و عدم اجرای کامل برخی قوانین،
5- بی توجهی به سازوکارهای نظارت و کنترل،

6- عدم نگرش برنامه ای و عملیاتی دستگاه های اجرائی در مراحل تدوین و الویت بندی اهداف جزئی 
و برنامه های ساالنه،

نظام  تصویب  رغم  به  برنامه  نظارت  در خصوص  پیش بینی شده  قانونی  ابزار  به  ناکافی  توجه   -7
هماهنگی و نظارت بر اجرای برنامه توسعه،

اهداف،  تحقق  با  متناسب  اجرائی،  دستگاه های  اعتبارات  تخصیص  برای  معین  سازوکار  فقدان   -8
تکالیف و برنامه ها،

9-نبود ساز و کار شفاف و اطالعات الزم)بانک اطالعات( برای ارزیابی میزان تحقق برنامه،
10- تغییر تشکیالت و ساختار سازمان مدیریت و برنامه ریزی بدون توجه به مأموریت ها و وظایف تعیین 

شده در برنامه چهارم توسعه از جمله نبود ساختارهای الزم جهت اجرای اسناد فرابخشی
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جمع بندی 
الف: برخی آسیب هایی که بیان شد، به عنوان نمونه: عدم نظارت و کنترل و عدم ارزیابی عملکرد 
به هنگام در سطح کالن، بی توجهی و عدم اقدام مؤثر در خصوص آسیب شناسی هایی که بعضًا انجام 
می پذیرد، عدم وجود ضمانت های اجرایی بر انجام تکالیف و تحقق اهداف برنامه، عدم تناسب برنامه ها 
و اعتبارات، عدم توجه به الزامات بین المللی، بی توجهی به الزامات تدوین برنامه، عدم تناسب برنامه ها 
و اعتبارات، عدم توجه به الزامات بین المللی، بی توجهی به الزامات تدوین برنامه های توسعه، ساختار 
نیروی انسانی و بودجه در نظام برنامه ریزی، از مواردی هستند که در عدم تحقق برنامه های توسعه اول 
و دوم و سوم نیز نقش اساسی داشته اند. علیهذا شایسته است برای رفع این قبیل کاستی ها و ضعف های 
تقنینی و اجرایی و نظارتی توجه ویژه مبذول گردد تا کشور در روند تحقق برنامه های توسعه دچار 
خسارت نگردد. بی شک توجه به عملکرد دولت در دستگاه های اجرایی و دالیل عدم تحقق مفاد قوانین 
برنامه و آسیب شناسی دقیق از آن درتدوین منطقی، کاربردی و قابل حصول برنامه های پنج ساله توسعه 

راهگشا خواهد بود.
ب: در برسی های انجام گرفته در رابطه با چگونگی تحقق وعملیاتی شدن سیاست های کلی وتبدیل 
آنها به برنامه، سه راهکار اساسی پیشنهاد شده است. اول: همراه هربند از سیاست های کلی بسته مربوط 
به الزامات تحقق ان نیز ابالغ گردد. دوم: فرایند و مکانیزمی برای تبدیل سیاست های کلی به برنامه 
طراحی شود. سوم: برای تحقق وعملیاتی شدن سیاست های کلی با یک روش حقوقی، سیاست های 
کلی تبدیل به قانون گردد. در بین این گزینه ها بهترین گزینه، گزینه سوم یعنی تبدیل سیاست های کلی 
به قانون است. اما مهمتر از همه موارد چگونگی انطباق قانون با سیاست های کلی است که برای تحقق 

وعملیاتی شدن سیاست های کلی فرایند نظارتی  بسیار مهم تلقی می گردد.
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ارزیابي قانون برنامه پنجم توسعه  از منظر سیاست هاي کلي این برنامه و سایر اسناد کالن در 
موضوع سیاست داخلي و پیشنهاداتی برای برنامه ششم1

نوراله قیصري2
چکیده

آنچه از ماهیت برنامه هاي توسعه بر می آید این است که این گونه از برنامه ها نه خصلت تاسیسي 
بلکه ماهیت اجرایي دارند و باید انعکاس دهنده اهداف مندرج در اسناد کالن و باالدستي و سایر منابع 
خط و مشي گذار عالي کشور باشند. از همین رو برنامه پنجم توسعه در نظام جمهوري اسالمي را  نیز 
انقالب اسالمي واندیشه ها ي  باید مرحله اي از تالش در جهت تحقق آرمان ها و اهداف  ضرورتًا 
رهبران نظام و اسناد کالن  در نظام جمهوری اسالمی توصیف کرد. و از آنجا که این اولین برنامه در 
نوع خود نبوده و باید آن را مرحله یا حلقه اي از مراحل پیشرفت کشور در ابعاد و زمینه هاي مختلف، 
مبتني و ملهم از آرمان ها و اهداف و در نسبت و تداوم برنامه هاي گذشته و آینده دانست. از سوي دیگر 
ماهیت و اهمیت برنامه هاي بلندمدت و میان مدت همانند برنامه پنجم به گونه اي است که اثرات نسبتًا 
ماندگاري بر وجوه مختلف جامعه و نحوه مدیریت آن به جا مي گذارد. لذا توجه به این ویژگي ها و 

ضروریات  ایجاب مي کند، در ارزیابی  آن به چند نکته اساسي توجه گردد؛
1- انطباق با سیاست هاي کالن نظام، اهداف سند چشم انداز ایران 1404و سیاست هاي کلي خاص 

برنامه پنچم و دیدگاه هاي مقامات سیاستگذار.
2- تداوم و پیوستگي با سایر برنامه هاي گذشته و در نسبت بودن با برنامه هاي آینده پیشرفت و توسعه کشور

3- جامع نگري و پرهیز از تقلیل گرایي 
در این مقاله با توجه به این ضابطه ها قانون برنامه پنجم توسعه در بعد سیاست داخلي مورد بررسي 
قرار مي گیرد و ضمن برشمردن اهمیت توجه به مقوالت این حوزه در "رشد و بالندگي انسان ها بر 
مدار حق و عدالت و دستیابي به جامعه اي متکي بر ارزش هاي اسالمي و انقالبي و تحقق شاخص هاي 

عدالت اجتماعي و اقتصادي"  نقائص برنامه در تبیین و پیشنهاداتي براي رفع آن بیان مي شود.

واژگان کلیدي: برنامه پنجم توسعه   ، اسنادکالن، اقتضائات بین المللي، سیاست هاي کلي، سند چشم انداز

1- نسخه اولیه این مقاله در سمینار ارزیابی الیحه برنامه پنجم توسعه نظام جمهوری اسالمی ایران ارائه شده و با تغییراتی مجدداً 
منتشر می شود.

2- عضو هیات علمي دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران و جانشین کمیسیون مشترک دبیرخانه  مجمع تشخیص 
مصلحت نظام.
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الف( موضوعات سیاست داخلي و قلمرو آن
در علوم انساني و اجتماعي براي سهولت در بررسي، در یک تقسیم بندي کلي،  مسائل، به اجتماعي، 
از موضوعات  فرهنگي،  اقتصادي و سیاسي تفکیک مي شوند. مسائل و موضوعات سیاسي آن دسته 
است که به اداره امور عمومي و مسائل آن مرتبط مي شود. از آن جا که عرصه و حوزه این موضوعات 
و مسائل مرتبط با آن از محدوده جغرافیاي سیاسي کشور ها فراتر مي رود براي سهولت در مطالعه و 
همچنین تصمیم گیري و اجراي امور به داخلي و خارجي تقسیم مي شوند. مسائل خارجي آن دسته از 
مسائل سیاسي است که موضوع آن به ارتباط کشور با دیگر کشور ها یا سازمان هاي بین المللي مرتبط 
مي شود و مسائل سیاسي داخلي ناظر بر موضوعاتي است که به اداره امور کشور و مسائل آن در داخل 
مرزهاي سرزمیني ملي مرتبط است. البته این تقسیم بندي بسیار کلي است چرا که  اداره امور داخلي 
قلمرو گسترده اي از مسائل و موضوعات را شامل مي شود. عالوه بر تعاریف، مقوالت این حوزه نیز 
دقیق و مورد قبول همگاني  نیست و سالیق و اهداف نویسندگان و تحلیل گران و نخبگان سیاسي در 
تعیین فضاي معنایي آن بسیار دخیل است. به همین دلیل تمسک به این تقسیم بندي ها  براي موضوع 
مقاله حاضر چندان راه گشا نیست و نیاز به مقیاس دقیق تري براي مقوله بندي داریم. از آن جا که 
موضوع بررسي مرتبط با قانون برنامه پنجم توسعه است، الزم است در مقوله بندي موضوعات این حوزه 

حتي االمکان به منابع معتبر استناد کنیم. 
تعاریف و مقوله بندي هاي اسناد باالدستي در این گونه موارد راهنماي بهتري از منابع تئوریک و 
یا دیدگاه هاي صاحبنظران در این حوزه هاست. در این جا مالک در تقسیم بندي موضوعات سیاست 
داخلي مقوالتي است که در ابالغیه تدوین سیاست هاي کلي نظام توسط مقام معظم رهبري به مجمع 
به عنوان موضوعات سیاست داخلي  ابالغیه  موارد ذیل  این  تشخیص مصلحت نظام آمده است. در 

معرفي شده است:
1- هویت ملي ایران

2- وحدت ملي و همبستگي ملي
3- امنیت جامعه )فردي و اجتماعي( قضائي، سیاسي و اقتصادي

4- توسعه سیاسي
5- احزاب و تشکل ها
6- آزادي هاي سیاسي

7- شوراهاي اصل 100 قانون اساسي)لوح سیاست هاي کلي،  1385(

توان در زمره موضوعات  را مي  ابالغیه  این  ازموضوعات  برخي دیگر  بر موضوعات فوق  عالوه 
سیاست داخلي دسته بندي کرد هر چند که در خصلت و ماهیت این مقوالت ویژگي سیاسي برجسته 
نیست. اما زیر فصل ها مشخص شده هر مقوله نشان مي دهد که بي ارتباط به موضوعات سیاسي هم 

نیستند. اهم این موضوعات به شرح ذیل اند:
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 1- همبستگي و هویت ملي
2- مشارکت اجتماعي

3- حقوق عامه) لوح سیاست هاي کلي(
بنابراین زماني که از موضوعات سیاست داخلي در این مقاله صحبت مي شود منظور مقوالت مندرج 

در ابالغیه است به شرحي که مذکور شد.

ب ( جایگاه موضوعات سیاست داخلي در قانون اساسي و دیگر اسناد کالن
برنامه ریزي براي رسیدن به اهداف و تحقق آرمان هاي یک جامعه مطلوب همواره مورد نظر بوده 
است. پیروزي انقالب اسالمي فصل نویني در رویکرد و توجه به تحقق چنین جامعه اي ”با بازگشت به 
مواضع فکري و جهان بیني اصیل اسالمي“   و ابتناي آن بر ”موازین اسالمي“  براي ایران و ایرانیان است. 
آنچه در مقدمه قانون اساسي از آن به ” جامعه اسوه“ یاد شده است.  در این میان نقش موضوعات سیاسي 
و وظیفه اي که قانون گذار بر عهده دولت جمهوري اسالمي ایران جایگاه ویژه اي دارد و در آن تصریح 
شده که: ”قانون اساسي تضمین گر نفي هرگونه استبداد فکري و اجتماعي و انحصار اقتصادي مي باشد 
و در خط گسستن از سیستم استبدادي و سپردن سرنوشت مردم تالش مي کند)و یضع عنهم اصرهم و 
االغالل التي کانت علیهم(“  ) مقدمه قانون اساسي(  و بر وظیفه و اهمیت قوه مجریه ”در رابطه با اجراي 
احکام و مقررات اسالمي بمنظور رسیدن به روابط و مناسبات عادالنه حاکم بر جامعه ... و همچنین 
ضرورتي که این مساله حیاتي در زمینه سازي وصول به هدف نهائي حیات]دارد و لذا[ بایستي راهگشاي 
ایجاد جامعه اسالمي باشد“ تاکید شده است.) مقدمه قانون اساسي(  قابل ذکر است که  از مجموع 61 
اصل از شش فصل اولیه قانون اساسي که در حکم فصول و اصول رئیسي و کلي قانون اساسي هستند 
23 اصل چه به صورت مستقیم و چه به صورت مضموني و محتوایي به موضوعات سیاسي اختصاص 
یافته است. و در این میان اصول دوم و سوم با صراحت بیشتري به این موضوعات پرداخته است. به 
عنوان مثال در اصل دوم قانون اساسي ” جمهوري اسالمي“نظامي دانسته شده که بر پایه ایمان به ”... 

کرامت و ارزش واالی انسان و آزادی توأم با مسولیت او در برابر خدا“  بنا شده که این مهم  از راه  : 

o  ،... اجتهاد مستمر فقهای جامع الشرایط

o استفاده از علوم و فنون و تجارب پیشرفته بشری... ، و

o  نفی هر گونه ستمگری و ستم کشی و سلطه گری و سلطه پذیری“، که تامین کننده ”قسط و عدل و
استقالل سیاسی و اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی و همبستگی ملی“ براي کشور است، عملي مي 

شود.) اصل دوم قانون اساسي(
عالوه براین در اصل سوم قانون اساسي که  وظیفه دولت جمهوري اسالمي برای نیل به اهداف 
مذکور در اصل دوم به صراحت تبیین مي کند و دولت را موظف مي سازد تا، همه امکانات خود را 
در جهت تحقق آن به کار برد،  از مجموع 16 وظیفه تصریح شده 11عنوان آن مستقیما به موضوعات 

سیاسي اختصاص دارد:
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 .1 ...

و . 2 مطبوعات  از  استفاده صحیح  با  زمینه های  همه  در  عمومی  آگاهی های  بردن سطح  باال 
رسانه های گروهی و وسایل دیگر. 

 .3 ....

 .4 ....

طرد کامل استعمار و جلوگیری از نفوذ اجانب. . 5

محو هر گونه استبداد و خودکامگی و انحصارطلبی. . 6

تأمین آزادی های سیاسی و اجتماعی در حدود قانون. . 7

مشارکت عامه مردم در تعیین سرنوشت سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی خویش. . 8

رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادالنه برای همه، در تمام زمینه های مادی و معنوی. . 9

ایجاد نظام اداری صحیح و حذف تشکیالت غیر ضرور. . 10

تقویت کامل بنیه دفاع ملی از طریق آموزش نظامی عمومی برای حفظ استقالل و تمامیت . 11
ارضی و نظام اسالمی کشور.

12 ....

13 ....

تأمین حقوق همه جانبه افراد از زن و مرد و ایجاد امنیت قضایی عادالنه برای همه و تساوی . 14
عموم در برابر قانون. 

توسعه و تحکیم برادری اسالمی و تعاون عمومی بین همه مردم.) اصل سوم قانون اساسي(. 15

تنظیم سیاست خارجی کشور بر اساس معیارهای اسالم، تعهد برادرانه نسبت به همه مسلمان . 16
و حمایت بی دریغ از مستضعفان جهان.

سند  بلکه  نیست  اساسي  قانون  در  گنجانده شدن  اعتبار  به  فقط  سیاسي  موضوعات  اهمیت 
مهمترین  از  یکي  عنوان  به  سیاسي  موضوعات  به  نیز   1404 در  ایران  اسالمي  جمهوري  چشم انداز 

ویژگي هاي این جامعه توجه داده است. اهم این ویژگي ها به قرار ذیل اند:
جامعه ي ایراني در افق این چشم انداز چنین ویژگي هایي خواهد داشت:

1ـ توسعه یافته، متناسب با مقتضیات فرهنگي، جغرافیایي و تاریخي خود، متکي بر اصول اخالقي و 
ارزش هاي اسالمي، ملي و انقالبي، با تاکید بر:
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      ـ  مردم ساالري دیني،  
      ـ  عدالت اجتماعي،

      ـ  آزادي هاي مشروع،
      ـ  حفظ کرامت و حقوق انسان ها و بهره مندي از امنیت اجتماعي و قضایي

2ـ امن، مستقل و مقتدر با سامان دفاعي مبتني بر بازدارندگي همه جانبه و پیوستگي مردم و حکومت.
3ـ فعال، مسئولیت پذیر، ایثارگر، مومن، رضایت مند، برخوردار از وجدان کاري، انضباط، روحیه  تعاون 

و سازگاري اجتماعي، متعهد به انقالب و نظام اسالمي و شکوفایي ایران و مفتخر به ایراني بودن

آنچه از محتوا و مضامین این ویژگي ها بر مي آید این است که  تحقق این جامعه بدون تصور 
موضوعات سیاسي امکان پذیر نیست و این موضوعات خود ویژگي محوري دارند.

ج( شاخص های ارزیابی برنامه های توسعه 
 آن چه مسلم است این است که تحقق جامعه اي مطلوب بدون برنامه ریزي جامع و آینده نگر 
امکان پذیر نیست. طراحي و تدوین و اجراي برنامه هاي پنجساله یکي از جمله اقدامات موثر در این 
مسیر است.  البته این برنامه ها و بخصوص قوانین آن داراي ویژگي هایي هستند که  از جهاتي آن ها را 
از سایر اسناد فرادستي و کالن و حتي قوانین دیگر متمایز مي سازد. ذکر این ویژگي ها از آنجا که خود 

ضابطه ارزیابي محتوا، جهت گیري و تمرکز مواد الیحه برنامه است، ضروري است.
ـ اوال این برنامه ها در زمره اسناد کالن میاني هستند وخصلت تاسیسي ندارند. بنابراین محتواي این 
برنامه ها باید ترجمان اهداف کالن و آرمان هاي بیان شده در اسناد کالن کشور همچون قانون اساسي 

و سند چشم انداز ایران 1404 و دیدگاه هاي استراتژیک رهبران نظام باشد.
ـ  ثانیا قوانین این برنامه ها یک دوره زماني پنج ساله را تحت پوشش قرار مي دهند، بنابراین در حکم 
قوانین مادر، که سایر قوانین باید منطبق با الزامات و اقتضائات آن ها تدوین و اجرا شوند، مطرح اند. 

بنابراین عالوه بر آینده نگري باید جامع نیز باشند.   
ـ ثالثًا این برنامه ها مرحله اي از مجموعه ي اقدامات هدفمند و برنامه ریزي شده بزرگتري هستند که 
در مسیر تحقق اهداف و آرمان هاي کالن تعبیه شده اند. بنابراین عالوه بر توجه به اهداف مشخص و 

مرحله اي خاص هر برنامه باید در تداوم و نسبت با برنامه هاي گذشته و آینده باشند.
ـ رابعًا هر برنامه براي اجرایي شدن اهداف مشخص و ابالغ شده اي طراحی و تدوین شده که در متن 
سیاست هاي کلي و با ذکر اولویت، جهت گیري  و تمرکز در محتوي و مضامین در  ابالغیه هاي مقام 
معظم رهبري  هنگام ابالغ سیاست هاي کلي برنامه به قواي سه گانه تصریح مي گردد، بنا براین محتواي 

برنامه ها باید منطبق با سیاست هاي کلي هر برنامه و همچنین دستور العمل ابالغي آن باشد.
ـ  خامسا از آنجا که این برنامه ها و قوانین آن براي اجرا تدوین مي گردند محتوا و مضامین قوانین برنامه 
نباید خصلت محتوا و مضامین مواد اسناد فرادستي را داشته باشند. در این برنامه ها مضامین و محتواي 
مواد این اسناد و همچنین دیدگاه هاي رهبران نظام باید بنحوي گنجانده شوندکه قابلیت اجرا و تحقق 

عیني و عملي را داشته و با شاخص هاي کمي و معین سنجش پذیر باشند.
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در ادامه بررسی با عنایت به این شاخص ها و ویژگی به بررسی و ارزیابی وضعیت موضوعات 
سیاست داخلی در برنامه های توسعه در نظام جمهوری اسالمی از آغاز تا کنون می پردازیم و سرانجام 
با ذکر راهبردهایی برای تدوین بهتر قانون برنامه پنجم، پیشنهاداتی برای رفع نواقص و کاستی های 

الیحه ارائه می کنیم.

د(موضوعات سیاست داخلي در برنامه هاي توسعه 
نظام جمهوري اسالمي در راستاي عملي کردن اهداف خود در تحقق جامعه مطلوب پس از دوران 
برنامه هاي متعددي کرده است که در این میان چهار  اقدام به تدوین و عملیاتي کردن  دفاع مقدس 
برنامه توسعه قابل ذکر است. که براي بدست دادن تصویري هرچند کلي از وضعیت موضوعات سیاست 

داخلي و انعکاس آن در برنامه ها،  هر برنامه به صورت مجزا بررسي مي شود.

۱- موضوعات سیاست داخلي در برنامه اول
 نکته قابل توجه در این است که برنامه اول توسعه فاقد سیاست کلي است هر چند در خود برنامه 
سرفصل هایي با عنوان ”اهداف کلي" و ” خط و مشي ها“ مضبوط است که در حکم سیاست هاي کلي 
این برنامه است. یکي از موضوعاتي که در ذیل این مقوالت جاي گرفته موضوعات سیاست داخلي 

است. دربند 9 اهداف کالن برنامه به موضوعات سیاست داخلي چنین اشاره شده است:
 ” تالش در جهت ایجاد امنیت قضایي و تحکیم مبانی نظری و علمی تساوی عموم در برابر قانون 
و اجراي عدالت و حمایت از آزادي هاي مشرو ع فردي و اجتماعي“. )بند 9 اهداف کالن برنامه اول( 
نیز  به برخي از موضوعات سیاست داخلي همچون روحیه مسئولیت  در قسمت خط و مشي ها 

پذیري و مشارکت در امور سیاسي و اجتماعي و برخي موضوعات دیگر اشاره شده است:
”گسترش و ارتقاء کیفی فرهنگ عمومی، تعلیم و تربیت وعلوم و فنون در جامعه به توجه خاص 
به نسل جوان از طریق ...پرورش روحیه احترام به قانون، نظم پذیري، تعاون و کار گروهي، احترام به 
قداست خانواده و... تقویت روحیه مسئولیت پذیري و مشارکت در امور سیاسي و اجتماعي... کمک به 

ارتقاء سطح تفاهم و وحدت ملي و اسالمي(“
رویکرد برنامه اول در موضوعات سیاسی شان این موضوعات را به موضوعات درجه چندمي در 
برنامه ریزي تقلیل و اولویت دادن به برنامه ها تقلیل داده است در ذیل بند 7 خط و مشي هاي این 

برنامه چنین آمده است:
” تعیین و اصالح الگوي مصرف در جهت تامین نیازهاي انسان و جامعه در جریان رشد و تکامل 
مادي و معنوي با حفظ کرامت و آزادگي انسان از طریق : ... اولویت تأمین نیازهاي فرهنگي، اجتماعي 

بر نیازهاي سیاسي، نظامي و بر نیازهاي اقتصادي“ ) بند 7-4 ( 
نیازي دست  نیازها موضوعات سیاسي به عنوان  همانگونه که مالحظه مي شود در اولویت بندي 

چندم  مطرح شده است.
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ارزیابي برنامه اول
در ارزیابي برنامه اول از حیث توجه این برنامه به موضوعات سیاسي نکات ذیل قابل توجه است:

1-از موضوعات سیاسي به آزادي هاي فردي و اجتماعي و مشارکت در امور سیاسي  اشاره شده است
2- در مقوله آزادي ها تاکید بر تحکیم مباني نظري و علمي و در مقوله مشارکت بر بعد گرایشي و 

روحیه مشارکت  و در بعد هویت و همبستگي ملي بر ارتقاي سطح تقاهم تاکید شده است.
3-  نگاه جامع به موضوعات سیاسي نیست. و این موضوعات جز نیازهاي دست چندم پس از نیازهاي 

فرهنگي و  اجتماعي تعریف شده است
4- از مجموع 52 تبصره ماده واحده قانون برنامه به هیچیک از مقوالت سیاست داخلي حتي موضوعات 

مصرح در اهداف کالن و خط و مشي برنامه اشاره نشده است.

2-موضوعات سیاست داخلي در برنامه ي دوم توسعه
برنامه دوم توسعه اولین برنامه اي است که داراي سیاست کلي است. در قسمت اهداف کالن کیفي 
و خط و مشي هاي این برنامه مواردي به موضوعات سیاست داخلي اختصاص یافته است. اهم این 

موضوعات به قرار ذیل است
  ـ هدایت جوانان و نوجوانان در عرصه هاي ایمان مذهبي، فرهنگ خودي و... مشارکت در صحنه هاي 

فرهنگي، اجتماعي، سیاسي و اقتصادي
 ـ تقویت مشارکت عامه مردم و اتخاذ تدابیر الزم براي نظارت شایسته و پیوسته بر اجراي برنامه)بند8(
 ـ تالش در جهت حاکمیت کامل قانون و حفظ امنیت همه جانبه آحاد مردم و ترویج فرهنگ احترام 

به قانون ، نظم اجتماعي و وجدان کار

 در زیر فصل خط و مشي ها نیز مواردی به موضوعات سیاست داخلی اختصاص یافته که زبده 
آنها به این شرح است:

بند 2ـ رشد فضائل بر اساس اخالق اسالمي و ارتقاءکیفي فرهنگ عمومي جامعه از طریق: 
 ـ معرفي و ترویج  شخصیت،  اخالق، افکار و آثار حضرت امام خمیني)ره(

 - پرورش روحیه همبستگي ملي و احترام به قانون و ارزش هاي انقالب اسالمي، حفظ قداست خانواده 
و تقویت روحیه مسئولیت پذیري و مشارکت در امور سیاسي و اجتماعي)بند 2-10(

 ـ آگاهي بخشي درتهاجم فرهنگي دشمن)ترفندها، شیوه ها، ابزارها(

ارزیابي برنامه دوم
آنچه از مطالعه مواد قانون برنامه دوم حاصل می شود این است که از مجموع  به جز تبصره های 
54، 55، 56، 57 که به اشاعه آثار و افکار امام خمینی )ره( و مقابله با تهاجم فرهنگی کشور و گسترش 
به سایر موضوعات سیاست های  دارد،  اختصاص  تلویزیونی  فارسی و شبکه های  زبان  کرسی های 

داخلی حتی آن ها که در اهداف کالن و خط ومشی های برنامه آمده مطلقًا توجهی نشده است.
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۳-موضوعات سیاسی در برنامه ي سوم توسعه
برنامه سوم توسعه از سری برنامه هایی است که عالوه بر سیاست های کلی ابالغیه مجزا نیز دارد. 
اهم مقوالت مرتبط با موضوعات سیاست داخلی در سیاست های کلی و قانون این برنامه عبارت از 

موارد ذیل است: 
ـ زنده و نمایان نگاه داشتن اندیشه دینی و سیاسی حضرت امام خمینی)ره( و برجسته کردن نقش آن به 

عنوان یک معیار اساسی در تمام سیاست گذاري ها و برنامه ریزي ها
ـ معرفي و ترویج فرهنگ و ارزش هاي واالي اسالم و ایران اسالمي به جهانیان و تبیین شخصیت و مباني 
سیاسي و فکري امام خمیني »رحمت اهلل علیه« به آنان و توجه به تجربه دیگر کشورها بویژه کشورهایي 
که مشترکات بیشتري با ما دارند د ر برنامه ي توسعه و شناسایي نکاتي که به موفقیت یا ناکامي آنان 

انجامیده است
 ـ  گسترش و عمق بخشیدن روحیه تعاون و مشارکت عمومي و بهره مند ساختن دولت از همدلي و 

توانایي هاي مردم.
ـ  آمایش سرزمین به عنوان چارچوب بلندمدت در برنامه ریزي ها مبتني بر اصول ذیل:

ـ وحدت و یکپارچگي سرزمین  
ـحفظ هویت اسالمي،

ـ اهتمام به نظم، قانون گرایي،

ارزیابی برنامه سوم                          
از مجموع 199 ماده قانون این برنامه 6 ماده به موضوعات سیاست داخلی  از جمله  اشاعه اندیشه 
های مقام معظم رهبری و حضرت امام خمینی)ره(، هویت و همبستگی ملی و .. پرداخته و ماده 182 به 
صراحت به موضوع تشکل های مردمی و سازمان های غیردولتی پرداخته است. متن این ماده چنین است:

تقویت  و  ایجاد  به  مربوط  هاي  طرح  تهیه  به  نسبت  قوانین  رعایت  با  است  مکلف  کشور  وزارت  ـ 
تشکل هاي مردمي)صنفي و تخصصي(  سازمان هاي غیردولتي و سازمان هاي محلي با هدف زمینه سازي 
فعالیت هاي  بر  مردمي  یافته  سازمان  نظارت  تقویت  و  آنها  به  دولت  تصدي  اعمال  واگذاري  براي 
دستگاه هاي دولتي، اقدام نموده و پس از تصویب هیأت وزیران به مورد اجرا گذارد.)ماده 182قانون 

برنامه سوم1389-1383( 
همان گونه که مشاهده می شود با اینکه انطباق بیشتری در محتوی قانون برنامه با سیاست های کلی 
به نسبت دو برنامه قبلی مشاهده می شود مع الوصف نگاه جامعی به موضوعات سیاست داخلی در این 

برنامه دیده نمی شود.

۴ـ موضوعات سیاست داخلی در برنامه چهارم توسعه 
برنامه چهارم توسعه چه از حیث موضوعات و مقوالت سیاست های کلی و چه از حیث مواد قانونی 
و محورهای سیاست  اهم موضوعات  دارد.  قبلی  های  برنامه  به  نسبت  بیشتری  گستردگی و جامعیت 

داخلی در متن سیاست های کلی این برنامه عبارتند از:
ـ استوار کردن ارزش هاي انقالب اسالمي در اندیشه و عمل 
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ـ زنده و نمایان نگاهداشتن اندیشه دیني و سیاسي حضرت امام)ره(، و برجسته کردن نقش آن به عنوان 
یک معیار اساسي در تمام سیاست گذاري ها و برنامه ریزي ها

ـ تقویت وحدت و هویت ملي مبتني بر اسالم و انقالب اسالمي و نظام جمهوري اسالمي و آگاهي کافي 
درباره تاریخ ایران، فرهنگ، تمدن و هنر ایراني-اسالمي و اهتمام جدي به زبان فارسي 

- تعمیق روحیه دشمن شناسي و شناخت ترفندها و توطئه هاي دشمنان علیه انقالب اسالمي و منافع ملي، 
ترویج روحیه ظلم ستیزي و مخالفت با سلطه گري استکبار جهاني 

ـ سالم سازي فضاي فرهنگي، رشد آگاهي ها و فضایل اخالقي و اهتمام به معروف و نهي از منکر 
- مقابله با تهاجم فرهنگي

 - گسترش فعالیت هاي رسانه هاي ملي در جهت تبیین اهداف و دستاوردهاي ایران اسالمي براي جهانیان 
- تالش در جهت تبیین و استحکام مباني مردم ساالري دیني و نهادینه کردن آزادي هاي مشروع از طریق 

آموزش، آگاهي بخشي و قانونمند کردن آن
ـ ... حمایت از نهادهاي عمومي و مؤسسات و خیریه هاي مردمي با رعایت مالحظات دیني و انقالبي 

- تقویت هویت ملي جوانان متناسب با آرمان هاي انقالب اسالمي 
- ایجاد محیط و ساختار مناسب حقوقي، قضایي و اداري براي تحقق اهداف چشم انداز

- گسترش و عمق بخشیدن به روحیه تعاون و مشارکت عمومي و بهره مند ساختن دولت از همدلي و 
توانایي هاي عظیم مردم 

- آمایش سرزمیني مبتني بر اصول ذیل: 

- مالحظات امنیتي و دفاعي 

- وحدت و یکپارچگي سرزمین 

- گسترش عدالت اجتماعي و تعادلهاي منطقه اي 

- حفظ هویت اسالمي، ایراني و حراست از میراث فرهنگي 

 ـ تقویت امنیت و اقتدار ملي، با تأکید بر رشد علمي و فناوري، مشارکت و ثبات سیاسي، ایجاد تعادل 
میان مناطق مختلف کشور، وحدت و هویت ملي، قدرت اقتصادي و دفاعي و ارتقاي جایگاه جهاني ایران 
و  دست آوردها  تبیین  و  اسالمي  انقالب  از  روشن  تصویر  ارائه ي  و  اسالم  جهان  با  روابط  تحکیم   -
تجربیات سیاسي، فرهنگي و اقتصادي جمهوري اسالمي، و معرفي فرهنگ غني و هنر و تمدن ایراني و 

مردم ساالري دیني 
- تقویت هویت اسالمي و ایراني ایرانیان خارج از کشور، کمک به ترویج زبان فارسي در میان آنان، 

حمایت از حقوق آنان، و تسهیل مشارکت آنان در توسعه ملي.
نیز موارد زیادی از موضوعات سیاسی ذکر شده است.  برنامه  این  قانون  بر موارد فوق در  عالوه 
مواردی که بعضا از چارچوب و محدوده مشخص شده سیاست های کلی نیز فراتر است و به عالوه در 
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طول یک دوره پنج ساله با توجه به معضالت این مسائل و از جمله فقدان الگوی نظری منطبق با موازین 
جهان بینی و ایدئولوژی انقالب اسالمی و مبانی فکری و اندیشگی حکومت اسالمی و الزامات آن، عملی 
نیست و در عمل به افتادن در ورطه مرام های سیاسی لیبرالی و پذیرش اقتضائات آن می انجامد که در 
جای خود انحراف از اهداف برنامه و سیاستهای کالن ناظر بر آن است. اهم این موضوعات به شرحی 

است که در مواد 74، 98، 100، 106، 108، 109، 113، 119، 120، 130 و بندهای ذیل هرکدام است:
هاي جدید  و سرمایه گذاري  عمراني  عملیات  هماهنگ سازي  منظور  به  است،  مکلف  74: دولت  ماده 
متناسب با شرایط در حال گذار مّلي و بین المللي، با رعایت موازین آینده نگري، تحلیل مناسب موقعیت 
منطقه اي و بین المللي کشور، ساختار فرهنگي هویت ایراني- اسالمي، امکانات و قابلیت ها و فرصت هاي 

کشور، اقدام هاي ذیل را انجام دهد:
الف( قرار دادن اسناد مّلي آمایش سرزمین و کالبدي مّلي به عنوان مرجع اصلي هماهنگي هاي بین 

بخشي، بین منطقه اي و بخشي- منطقه اي، در تصمیم گیري هاي اجرایي.
ب( به هنگام نمودن سند مّلي آمایش سرزمین، متناسب با تحوالت جهاني، منطقه اي، علمي و فني و 
با بهره گیري از اطالعات پایه اي و مکاني و تعامل سطوح خرد و کالن منطقه اي و بخشي، به گونه اي 
که برنامه پنجم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسالمي ایران در سازگاري با سند مّلي 

آمایش سرزمین تنظیم گردد.
ماده 98:  دولت مکلف است، به منظور حفظ و ارتقاي سرمایه اجتماعي، ارتقاي رضایت مندي عمومي 

و گسترش نهادهاي مدني، طي سال اول برنامه چهارم، اقدام هاي ذیل را انجام دهد:
الف( تهیه سازوکارهاي سنجش و ارزیابي سرمایه اجتماعي کشور.

ب( ارائه گزارش ساالنه سرمایه اجتماعي کشور و احصاي علل و عوامل تأثیرگذار بر آن.
افزایش سرمایه اجتماعي اعم از اعتماد عمومي، وفاق  ج( تصویب سازوکارهاي اجرایي الزم جهت 

اجتماعي، قانون گرایي و وجدان فردي و اجتماعي.
د( ارزیابي رضایت مندي عمومي به صورت ساالنه و انتشار تغییرات آن در اثر عملکرد عمومي حاکمیت.

هـ( تدوین و تصویب طرح جامع توانمندسازي و حمایت از حقوق زنان، در ابعاد حقوقي، اجتماعي، 
اقتصادي و اجرایي در مراجع ذي ربط.

و( تدوین طرح جامع مشارکت و نظارت مردم، سازمانها، نهادهاي  غیر دولتي و شوراهاي اسالمي، در 
توسعه پایدار کشور و فراهم کردن امکان گسترش کمي و کیفي نهادهاي مدني، با اعمال سیاست هاي 

تشویقي.

ماده 106: دولت مکلف است، به منظور تعمیق ارزش ها، باورها، فرهنگ معنویت و نیز حفظ هویت 
اسالمي- ایراني، اعتالي معرفت دیني و توسعه فرهنگ قرآني، اقدام هاي ذیل را انجام دهد:

الف( بسط آگاهي ها و فضایل اخالقي، در میان اقشار مختلف مردم و زمینه سازي اقدام هاي الزم، 
براي ایجاد فضاي فرهنگي سالم و شرایط مناسب براي احیاي فریضه امر به معروف و نهي از منکر 

و اهتمام به آن.
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ب(گسترش فعالیت هاي رسانه هاي ملي و ارتباط جمعي در جهت مقابله با تهاجم فرهنگي، سالم سازي 
فضاي عمومي، اطالع رساني صحیح و تحقق سیاست هاي کلي برنامه چهارم، با فراهم آوردن زمینه هاي 
مناسب انتشار گزارش هاي عملکرد دستگاه ها و افزایش امکان دسترسي جامعه به آموزش هاي عمومي، 
فني حرفه اي، ترویجي و آموزش هاي عالي از طریق شبکه هاي صدا و سیماي جمهوري اسالمي ایران.
ج(حمایت از پژوهش هاي راهبردي و بنیادي در زمینه اعتالي معرفت دیني و توسعه فعالیت هاي قرآني.

د( تهیه طرح جامع ترویج و توسعه فرهنگ نماز.
هـ( تهیه طرح جامع گسترش فضاهاي مذهبي و مساجد، توسط سازمان هاي تبلیغات اسالمي و اوقاف و 
امور خیریه با همکاري سازمان ایرانگردي و جهانگردي و میراث فرهنگي تا پایان سال اول برنامه چهارم.

و( تداوم نهضت قرآن آموزي.
ز( تقویت سهم کتابخواني در حوزه دین در کشور، خصوصًا مناطق محروم و طراحي کتابخانه حوزه 

دین در مساجد و سایر اماکن مذهبي.
ح( تهیه طرح جامع، با رویکرد گسترش فرهنگ وقف و امور خیریه.

ط( به کارگیري شیوه ها و راهکارها و ابزارهاي نوین در عرصه تبلیغات دیني.
ي( حمایت از برنامه ریزي، نیازسنجي و ارائه آموزش هاي ضروري به مبلّغین دیني در جهت بهبود 

کیفیت تبلیغات دیني.
ک( استمرار اجراي طرح ترویج فرهنگ ایثار و شهادت.

ل(ساماندهي تبلیغات رسانه اي، بهبود محتواي کتب درسي، استقرار محیط و ساختارهاي حقوقي در جهت 
حفظ و ارتقاي هویت اسالمي- ایراني، تقویت نهاد خانواده براساس تعالیم میراث معنوي جامعه ایراني.

م(تدوین و اجراي برنامه هاي آموزشي، تبلیغي و ترویجي در کلیه سطوح اجتماعي براي آموزش، گسترش 
و تعمیق فرهنگ کار و نظم اجتماعي، شناخت ارزش زمان و رعایت آن در انجام کلیه فعالیت ها.

ن( تهیه طرح جامع مطالعه و اجراي همگرایي مذاهب، حداکثر تا پایان سال اول برنامه چهارم، براي 
تقویت همگرایي بیشتر میان فرقه ها و مذاهب مختلف اسالمي در کشور.

...
ف( به منظور ارتقاء پژوهش در خصوص بنیادهاي نظري، دیني نظام و پاسخگوئي به مسائل مستحدثه در 
جمهوري اسالمي ایران دفتر تبلیغات اسالمي حوزه علمیه قم موظف است در برنامه چهارم ساماندهي 

مناسب را با استفاده از امکانات و ظرفیت هاي علمي حوزه دین پژوهشي را به انجام رساند.

ماده 108: دولت موظف است بمنظور زنده و نمایان نگهداشتن اندیشه دیني و سیاسي و سیره عملي 
حضرت امام خمیني)ره( و برجسته کردن نقش آن به عنوان یک معیار اساسي در تمام سیاستگذاري ها 

و برنامه ریزي ها و تسرّي آن در مجموعه ارکان نظام اقدام هاي زیر را انجام دهد:
و  آموزشي  پژوهشي،  فرهنگ سازي،  عرضه  در  کاربردي  و  بنیادي  مطالعات  انجام  از  حمایت  الف( 
اطالع رساني با تکیه بر علوم، فن آوري و بهره گیري مناسب از ظرفیت دانشگاه ها و مؤسسات پژوهشي و 
حمایت از پایان نامه هاي دوره هاي تحصیالت تکمیلي با موضوعات مربوط به امام)ره( و انقالب اسالمي.
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ب( حمایت از تولید و نشر آثار ارزنده علمي، هنري و ادبي مربوط به حضرت امام با همکاري مؤسسه 
تنظیم و نشر آثار امام خمیني )ره( و تجهیز کتابخانه هاي عمومي کشور به آثار منتشر شده در این زمینه.

ج( حمایت از تولید برنامه هاي متنوع و متناسب در جهت تبیین و بزرگداشت سیره و آراي حضرت امام 
)ره( و معرفي چهره جامع ایشان در صدا و سیماي جمهوري اسالمي ایران با همکاري مؤسسه مذکور 

در بند ب.
د( شناسائي، بازسازي حفظ و نگهداري اماکن، میادین و خیابانهائي که مهمترین وقایع انقالب اسالمي 
را شاهد بوده و نیز بهره گیري از مراکز فرهنگي، هنري و فضاهاي عمومي در جهت نشر و تبلیغ اندیشه 

و سیره عملي و بزرگداشت یاد امام )ره( توسط شهرداري ها.
هـ( تهیه برنامه هاي مناسب براي ارتباط و همکاري اشخاص حقیقي و حقوقي تأثیرگذار خارج از کشور، 
در انجام امور مذکور در این ماده توسط سازمان فرهنگ و ارتباطات اسالمي و وزارت امور خارجه با 

همکاري مؤسسه مذکور در بند »ب« صورت مي گیرد.
و( تهیه و اجراي برنامه هاي سازنده توسط سازمان ملي جوانان با همکاري مؤسسه مذکور در بند »ب« 

به منظور آشنائي و ارتباط نسل جوان با اندیشه و زندگي امام و آرمان هاي انقالب اسالمي.
ز( دستگاههاي فرهنگي که به نحوي از بودجه عمومي استفاده مي کنند و شهرداري ها و فرهنگسراها 
موظفند حداقل سه درصد از بودجه عملیات فرهنگي و تبلیغي خود را جهت اجراء وظایف مذکور در 

این ماده اختصاص دهند.
ح( آیین نامه اجرایي این ماده توسط مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمیني)ره( و سازمان مدیریت و 

برنامه ریزي کشور تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

ماده 109:  دولت موظف است به منظور حفظ و شناساندن هویت تاریخي ایران و بهره گیري از عناصر 
و مؤلفه هاي هویت ایراني به ویژه زبان فارسي، اقدام هاي ذیل را انجام دهد:

الف( حمایت از پژوهش هاي علمي و بین رشته اي، در زمینه ایران شناسي و گذشته طوالني تاریخی و 
تدوین گزارش ها و کتاب هاي الزم، در سطوح مختلف عمومي، آموزشي و پژوهشي.

ب( بررسي و گردآوري نظام یافته تاریخ شفاهي، گویش ها و لهجه ها، آداب و رسوم و عناصر فرهنگ 
ملي و بومي.

ج( حمایت از گسترش منابع و اطالعات به خط و زبان فارسي و تدوین و تصویب استانداردهاي ملی 
و بین المللي نمایش الفباي فارسي در محیط هاي رایانه اي.

د( تربیت و تشویق معلمان ورزیده و کارآزموده درس زبان فارسي، در مقاطع مختلف آموزشي به ویژه 
مقطع ابتدایي.

هـ( تقویت تعامل فرهنگ ها و زبانهاي بومي با فرهنگ و میراث معنوي ملی و معرفي وجوه گوناگون 
فرهنگي بومي، در سطح ملي با رویکرد تحکیم وحدت ملي به ویژه در نظام آموزشي کشور، رسانه ها و 

تولید محصوالت فرهنگي و هنري.
و( شناسایي، تکریم و معرفي مفاخر و آفرینش هاي دیني، فرهنگي، ورزشي، هنري، ادبي و علمي کشور 

براساس ضوابط شوراي عالي انقالب فرهنگي.
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ز( شناسایي اصول و ضوابط شکل گیري معماري ایراني- اسالمي در شهرها و روستاهاي کشور به منظور 
معرفي ویژگي هاي هنرهاي معماري ایراني- اسالمي، از طریق انجام پژوهش هاي مورد نیاز.

ماده 113: دولت مکلف است، به منظور تجلي و توسعه مفاهیم و نمادهاي هویت اسالمي و ایراني، 
تاریخي،  فرهنگي،  ایران  میان  اثربخش  تعامل  نیز  و  اجتماعي و علمي  اقتصادي،  در ساختار سیاسي، 

جغرافیایي و زباني با رویکرد توسعه پایدار:
الف( طرح »کاربرد نمادها و نشانه ها و آثار هنري ایراني و اسالمي، در معماري و شهرسازي و سیماي 
شهري، نامگذاري اماکن و محصوالت داخلي« را طي سال اول برنامه چهارم تهیه و در سال هاي بعد 

اجرا نماید.
فرهنگي،  کوچک  موزه هاي  عمومي،  علمي  هاي  پارک  و  فن آوري  و  علوم  موزه  احداث  براي  ب( 
کشور  صنعتي  نوین  دستاوردهاي  معرفي  هاي  نمایشگاه  و  مقدس  دفاع  صنعتي،  تاریخي،  ورزشي، 

زمینه سازي نماید.
ج( نسبت به تدوین و اجراي سیاست هاي حمایتي از تولیدکنندگاني که محصوالت خود را متناسب با 

مزیتها و مؤلفه هاي فرهنگي کشور تولید مي کنند، اقدام نماید.
د( از ظرفیت ها و مزیت هاي فرهنگي، در تسهیل و بهبود روابط و مناسبات بین المللي استفاده نماید.

هـ( نسبت به سیاست گذاري، هماهنگي و حمایت از فعالیت هاي فرهنگي خارج از کشور و سیاست گذاري 
و برنامه ریزي امور فرهنگي ایرانیان خارج از کشور، اقدام هاي الزم را معمول دارد.

و( کلیه دستگاه هاي اجرایي و مجریان طرح هاي تملک دارایي هاي سرمایه اي مجازند، تا یک درصد 
از اعتبارات احداث بناها و ساختمان هاي خود را براي طراحي، ساخت، نصب و نمایش آثار هنري 

متناسب با فرهنگ دیني و مّلي و یادمان هاي دفاع مقدس در همان طرح صرف نمایند.

ماده 100: دولت موظف است، به منظور ارتقاي حقوق انساني، استقرار زمینه هاي رشد و تعالي و احساس 
مؤمن، رضایت مند،  ایثارگر،  مسئولیت پذیر،  فعال،  نسلي  تربیت  و  اجتماعي در جامعه  و  فردي  امنیت 
نظام  انقالب و  به  متعهد  اجتماعي،  تعاون و سازگاري  با روحیه  انضباط  از وجدان کاري،  برخوردار 
اسالمي و شکوفایي ایران و مفتخر به ایراني بودن، »منشور حقوق شهروندي« را مشتمل بر محورهاي 

ذیل تنظیم و به تصویب مراجع ذي ربط برساند:
الف( پرورش عمومي قانون مداري و رشد فرهنگ نظم و احترام به قانون و آیین شهروندي

ب( تأمین آزادي و صیانت از آراي مردم و تضمین آزادي، در حق انتخاب شدن و انتخاب کردن.
امنیت  تضمین  و  حمایت  و  قانوني  فرآیندهاي  سمت  به  اجتماعي  سیاسي،  هاي  فعالیت  هدایت  ج( 

فعالیت ها و اجتماعات قانوني.
د(تأمین آزادي و امنیت الزم، براي رشد تشکل هاي اجتماعي در زمینه صیانت از حقوق کودکان و زنان.
هـ(ترویج مفاهیم وحدت آفرین و احترام آمیز، نسبت به گروه هاي اجتماعي و اقوام مختلف در فرهنگ مّلي.

و( حفظ و صیانت از حریم خصوصي افراد.
ز( ارتقاي احساس امنیت اجتماعي در مردم و جامعه.
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ماده 119: دولت موظف است، به منظور ارتقاي امنیت عمومي و انضباط اجتماعي، اقدام هاي الزم را 
براي تحقق موارد ذیل به عمل آورد:

الف( آموزش عمومي و ترویج فرهنگ قانونمداري، نظم، مدارا و زیست سالم.
…

تصمیم سازي،  نظام  در  برابر شهروندي،  اساس حق  بر  ایرانیان،  همه  جانبه  همه  مشارکت  توسعه  ج( 
تصمیم گیري و مدیریت اجرایي کشور.

د(تعمیق شناخت مؤلفه هاي قدرت مّلي و ترویج روحیه دفاع از منافع مّلي و مخالفت با ظلم و سلطه گري.
هـ( ایمن سازي ساختار و پراکندگي جمعیت)به ویژه در مرزهاي کشور(، در پرتو مؤلفه ها و مالحظات 

امنیتي به منظور پرهیز از عدم تعادل جمعیت.
و  همگاني  مشارکت  محوري،  جامعه  رویکرد  با  کشور  امنیت  و  نظم  توسعه  راهبردي  طرح  تهیه  و( 

جایگزیني ارزش ها و کنترل هاي دروني به جاي رویکرد امنیتي و ارتقاي احساس امنیت در جامعه.
ز( مبارزه با زمینه هاي بروز بي هنجاري، ناسازگاري اجتماعي، خشونت سیاسي و خشونت شهري.

ح( حفظ و ارتقاي منزلت اجتماعي گروه هاي مختلف مردم و پیشگیري از بحران هاي منزلتي.
ط( تهیه سازوکارهاي الزم جهت توسعه مشارکت مردمي، براي تأمین نظم و امنیت عمومي.

ي( تهیه سازوکارهاي الزم جهت تقویت نهادهاي مدني و احزاب در کشور.

ماده 120:به منظور سیاست گذاري در مسائل مربوط به اقلیت هاي دیني شناخته شده و تقویت مشارکت 
آنان در اداره امور کشور و تحکیم همبستگي ملي، شورایي تشکیل مي شود که شرح وظایف و ترکیب 

اعضاي شورا توسط هیأت وزیران تهیه و به تصویب مجلس شوراي اسالمي مي رسد.

ماده 130:قوه قضائیه موظف است، لوایح ذیل را تهیه و به تصویب مراجع ذي صالح برساند:

…
هـ( الیحه »حفظ و ارتقاي حقوق شهروندي و حمایت از حریم خصوصي افراد، در راستاي اجراي اصل 

بیستم )20( قانون اساسي جمهوري اسالمي ایران«.
و( الیحه »تعریف جرم سیاسي و تفکیک آن از سایر جرائم«.

ارزیابی برنامه چهارم توسعه
1-از نظر انعکاس موضوعات سیاست داخلی در الیحه برنامه به نسبت دیگر برنامه های قبلی جامعیت 

و شمول بیشتری دارد.
2- از نظر انطباق با اسناد کالن مطابقت بیشتری با برنامه های قبلی دارد. 

3-از نظر پیوستگی با برنامه قبلی پیوند بیشتری با برنامه قبلی به نسبت سه برنامه قبلی دارد.
4-از موضوعات سیاست داخلی به اندیشه های سیاسی حضرت امام )ره(و همبستگی و هویت ملی، 

حقوق شهروندی، نهادهای مدنی و احزاب،جرائم سیاسی،آزادی و حق انتخاب و ... توجه شده است.
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5-فقدان توجه به مبانی نظری بومی اسالمی – ایرانی در تدوین سازوکارها و تعریف مقوالت و عناوین 
سیاست داخلی همچون حقوق شهروندی، آزادی های سیاسی و تشکل ها و احزاب باالگوی اسالمی 

مهمترین نقص این برنامه در حوزه سیاست داخلی است.

5ـ موضوعات سیاست داخلی دربرنامه پنجم توسعه
برنامه پنجم توسعه نیز همانند دو برنامه قبلی هم دارای ابالغیه معین و سیاست های کلی ابالغی  
از سوی مقام معظم رهبری است. از میان مواد تصریح شده در سیاست های کلی  چهار ماده یا بند از 

سیاست ها به شرح ذیل به موضوعات سیاست داخلی مرتبط است:
36ـ تقویت حضور و مشارکت مردم در عرصه های سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی.

منافع ملی،  از  دفاع  انقالبی،   - اسالمی  ارزش های  به  پایبندی  به  سیاسی  جریانات  دهی  جهت  37ـ 
دشمن ستیزی، قانون پذیری و اصول اخالقی.

38ـ حمایت از آزادی های مشروع و صیانت از حقوق اساسی ملت. 
44ـ تحکیم و ارتقاء امنیت پایدار، فراگیر و تضمین کننده اهداف و منافع ملی با تأکید بر: 4ـ 44ـ 
تقویت زیر ساخت های انسجام و همبستگی ملی برای پیشگیری و مقابله با عوامل بروز گسست های 

هویتی، اجتماعی، فرهنگی و اعتقادی

در قانون برنامه نیز موادی به این موضوعات اختصاص یافته که البته ارتباط چندانی با محورهای 
مشخص شده در سیاست های کلی این برنامه که علی االصول می بایست منطبق با آن باشد، ندارد. اهم 

مواد برنامه از این قرار است:
ماده1 –تدوین الگوی اسالمی– ایرانی توسعه توسط معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور

ماده 4 سند ملي توسعه روابط فرهنگي جمهوري اسالمي ایران در سطح بین الملل«
به منظور تبیین مباني اسالم ناب محمدي)ص(، انقالب اسالمي و اندیشه هاي دیني و سیاسي حضرت 
امام خمیني)ره( و  مقام معظم رهبري و  نیز شناساندن و معرفي فرهنگ و تمدن اسالمي - ایراني و 

گسترش خط و زبان و ادبیات فارسي بویژه براي ایرانیان خارج از کشور.

ارزیابی برنامه پنجم
1-از مجموع 199 ماده این برنامه در دو یاچند مورد آن هم نه به صورت مستقیم  به موضوعات سیاست 

داخلی اشاره شده است.
2- در سرفصل سیاسی امنیتی از فصول الیحه که مواد 181 تا 185 را شامل می شود، هیچ یک از مواد 

به موضوعات سیاست داخلی اختصاص نیافته است.
3-عدم انطباق مواد الیحه با بندهای سیاست های کلی برنامه کامال روشن است و هیچ یک از بندهای 

سیاست ها در الیحه انعکاس نیافته است.
4-موضوع تدوین الگوی اسالمی ایرانی توسعه ضمن اینکه در جای خود یک ضرورت است اما تدوین 
و شاخص سازی آن در شرایطی که منابع نظری الزمه آن وجود ندارد نوعی تقلیل گرایی و ساده کردن 

بیش از اندازه موضوع است.
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5-از نظر گستردگی و شمول موضوعات و انطباق با سیاست های کلی حوزه سیاست داخلی در نسبت 
با برنامه های گذشته، برنامه پنجم ضعیف ترین وضعیت را دارد. 

ارزیابي کلی برنامه های توسعه ازمنظر موضوعات سیاست داخلی 
1- نوعي عدم توازن در پرداختن به موضوعات سیاست داخلي در قوانین برنامه ها دیده مي شود. در 

برنامه چهارم بیش از دیگر برنامه ها به موضوعات سیاست داخلي توجه شده است. 
2ـ  به طور کلي در مجموع سیاست ها و قوانین برنامه ها به   »هویت و همبستگي ملي« بیش از دیگر 

مقوالت سیاست داخلي توجه شده است.
به  داخلي  سیاست  بعد  در  ها  برنامه  سیاست هاي  با  انطباق  عدم  نوعي  برنامه ها  همه  قوانین  در  3ـ 

چشم مي خورد.
4ـ در الیحه برنامه پنجم به موضوعات سیاست داخلي توجه نشده است و حتی  ضوابط مذکور در 

مقدمه الیحه در متن انعکاسي ندارد.
5ـ با اینکه در سند چشم انداز و سیاست هاي کلي بر ترسیم الگوي مردمساالري دیني تاکید شده ، 

تاکنون در قوانین برنامه ها طرح مشخص و جامعي در باره آن ارائه نشده است.
6ـ توجه به بعد ساختاري در حوزه سیاست داخلي بیش از ابعاد نظري و رفتاري آن بوده است. حال 
آن که توسعه سیاسی بدون توجه به ایده و نظریه پردازی در مفاهیم سیاسی منطبق با اقتضائات قانون 
اساسی و سند چشم انداز ایران 1404و مبتنی بر دیدگاه اسالم و رهبران نظام در این مقوله و همچنین 
به  یافته و چه  الگوی رفتاری مطلوب مشارکت سیاسی چه در سطح جمعی و سازمان  بدون معرفی 

صورت فردی و بی سازمان امکان پذیر نیست.

راهبردهای کلی
برای رفع این نواقص در برنامه ششم توسعه راهبردهای ذیل با توجه به بررسی موجود و شاخص های 

ارزیابی ارائه شده در سنجش برنامه ها ی توسعه پیشنهاد می شود:
1ـ با گذشت سه دهه از تاسیس نظام مقدس جمهوري اسالمي ایران هم اکنون بیش از گذشته ضرورت 
ترسیم ومعرفي ویژگي ها و مختصات الگوي بومي توسعه و پیشرفت در بعد سیاسي آن در کنار دیگر 

ابعاد توسعه احساس مي شود، لذا ضرورت در قانون برنامه موادي به:
ـ برنامه ریزي براي تشویق نظریه پردازي در مباني و مختصات توسعه سیاسي و الگوي مردم ساالري دیني 
ـ  نهادمند سازي رفتار سیاسي جمعي  با ابداع و معرفي روش هاي نوین براي پرهیز از چالش هاي این 

حوزه اختصاص یابد
2ـ توجه به محورهاي سیاست هاي ابالغي برنامه پنجم و سیاست هاي دیگر برنامه در این حوزه و پرهیز 

از تقلیل گرایي و ساده انگاری، یا انکار موضوعات
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پیشنهاداتی برای برنامه ششم 
همان گونه که قبال مذکور شد، برنامه های توسعه باید در تداوم یکدیگر و در نسبت با برنامه های 
آینده باشند بنابراین صرف ذکر یک موضوع در یک برنامه را نباید به معنی تحقق آن دانست. عالوه 
براین همان گونه که مشخص گردید بسیاری از مقوالت سیاست داخلی حتی آن قسمتی که در سیاست 
های برنامه ها مذکور شده در متن برنامه ها گنجانده نشده است. بنابراین یکی از شیوه های رفع نقائص 
موجود توجه به محتوا ومضامین بندهایی از سیاست های برنامه های گذشته و مواد قانونی مصوب است 
که با موضوعات کنونی مرتبط است. به همین دلیل بسیاری از مواد قانون برنامه های گذشته قابلیت تنفیذ 
و متناسب سازی با شرایط کنونی را دارند. عالوه براین بهتر است که در گنجاندن موضوعات سیاست 
داخلی همان گونه که در ابالغیه مقام معظم رهبری در سیاست های کلی برنامه پنجم آمده به اهداف 
مرحله ای سند چشم انداز باید توجه کرد و به سبکی به گنجاندن موضوعات در برنامه ها پرداخت 
که نوعی حرکت رو به جلو و انباشتی در موضوعات مشاهده شود. آنچه از بررسی برنامه ها عاید شد 
این است که از رویه ی بی اهمیت دانستن موضوعات سیاست داخلی تا شیفتگی و تعجیل و انکار را 
شاهد هستیم. به همین دلیل و برای پرهیز از این نقیصه پیشنهاد می شود موادی از برنامه های گذشته 
که از نظر محتوی و مضمون با مقوالت مندرج درسیاست های کلی برنامه ششم شباهت دارد مجدداً 
مورد بررسی قرارگیرد و در صورت مفید بودن متناسب سازی گردد. در همین راستا موادی که قابلیت 
تنفیذ و متناسب سازی دارند در حوزه سیاست داخلی ذکر می شوند. و برخی از موضوعات جدید نیز 

پیشنهاد می گردند. 

مواد تنفیذی
1- تبصره 57 قانون برنامه دوم توسعه و ماده 113 قانون برنامه چهارم در خصوص  احیاي هویت ایراني 
و اسالمي در داخل و ارتباطات فرهنگي با کشورهاي اسالمي و دیگر کشورها و همچنین بند ج و د 

تبصره 59 این قانون در خصوص پرورش روحیه ملي و تعاون و همبستگي ملي.  
2- متناسب سازی ماده 156 قانون برنامه سوم در مورد وظایف و مسولیت های شوراهای اصل 100 
بر موضوعات سیاسی در  تاکید  با  ملی جوانان  به وظایف سازمان  مربوط  ماده 157  اساسی و  قانون 
آموزش و جامعه پذیری جوانان مبتنی بر الگوی هویت اسالمی ـ ایرانی و آگاهی های سیاسی در جهت 

پرورش روحیه استقالل و خود باوری و ضدیت با نظام سلطه.
3-متناسب سازی ماده 159 قانون برنامه سوم و 108 قانون برنامه چهارم در خصوص ترویج اندیشه های 
مقام معظم رهبری و حضرت امام خمینی در تحکیم مبانی فکری ارزش های انقالب اسالمی مبتنی بر 

اقتضائات کنونی جامعه بخصوص در میان نسل های جوان.
4-متناسب سازی ماده 182 قانون برنامه سوم در خصوص ماموریت وزارت کشور در ایجاد و تقویت 

تشکل های مردمی در جهت افزایش سرمایه اجتماعی و تقویت مشارکت مردمی در امور عمومی.
و  ها  سازمان  فرهنگی  فعالیت  خصوص  در  سوم  برنامه  قانون   184 و   183 ماده  سازی  5-متناسب 
نمایندگی های جمهوری اسالمی در خارج از کشور با تاکید بر انسجام اسالمی و بهره گیری از امکانات 
سازمان ملل متحد در تدوین کنوایسیون های فرهنگی در جهان اسالم به منظور مقابله با تالش های 

یکجانبه و یکسونگرانه فرهنگ غربی با محوریت سازمان یونسکو و نمایندگی ایران در این سازمان. 
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مواد تاسیسی 
معاونت  یا  اسالمي  شوراي  مجلس  هاي  پژوهش  مرکز  نظر  زیر  ملي  سنجي  افکار  مرکز  1-تاسیس 
راهبردی رئیس جمهور به منظور آگاهي از نیازهاي اساسي مردم و گرایش هاي کلي سیاسي کشور و 

پیش بیني روندها و  آینده پژوهی آن ها جهت برنامه ریزی بهینه در مدیریت مسائل کالن کشور.
2- مشارکت دادن شوراهاي اصل 100 قانون اساسي در نحوه نظارت بر امور اجرایي در حیطه ماموریت  

آن ها و اجازه دادن به شوراها براي تاسیس تشکل هاي مردمي در راستاي وظایف آن ها.
3-تشویق نظریه پردازي در موضوع الگوي توسعه اسالمي ـ ایراني و ایده پیشرفت و عدالت و مردم 

ساالري دیني.
4-سامان دهي احزاب و جریانات سیاسي کشور  و ارتقاي شاخص هاي مشارکت و مسوولیت پذیري 

و اخالق جریانات سیاسي کشور.

منابع
- سیاست هاي کلي برنامه پنجم توسعه اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي جمهوري اسالمي ایران، دبیرخانه 

http://www.maslehat.ir .مجمع تشخیص مصلحت نظام
- قانون اساسي جمهوري اسالمي ایران .

- قانون برنامه اول توسعه اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي جمهوري اسالمي ایران 1368-1372،
.http://tarh.majlis.ir  ،مرکز پژوهش هاي مجلس شوراي اسالمي، سامانه قوانین و مقررات  -

- قانون برنامه دوم توسعه اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي جمهوري اسالمي ایران 1374-1378،  
http://tarh.majlis.ir،مرکز پژوهش هاي مجلس شوراي اسالمي، سامانه قوانین و مقررات -

http:// 1394-1390،قانون برنامه پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی جمهوری اسالمی ایران -
www.mcls.gov.ir/fa/law/419

- قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي جمهوري اسالمي ایران 1379-1383
.http://tarh.majlis.ir ،مرکز پژوهش هاي مجلس شوراي اسالمي،  سامانه قوانین و مقررات -

- قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي جمهوري اسالمي ایران 1388-1384، سازمان 
مدیریت و برنامه ریزي کشور، آبان 1383.

- الیحه برنامه پنجم توسعه اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي جمهوري اسالمي ایران 1393-1389، معاونت 
برنامه ریزي و نظارت راهبردي رئیس جمهور ، 1388.

- لوح سیاست هاي کلي، کمیسیون نظارت دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام، 1385.

http://www.maslehat.ir/contentstopless.aspx?p=b607b727-162d-4459-8e48-113b3c88d3fe
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چالش های حقوقی برنامه های توسعه

سید صمد موسوی خوشدل
چکیده

تدوین، تصویب و اجرای برنامه های پنج ساله توسعه در کشور با چالش های گوناگونی در 
ابعاد مختلف مواجه است. یکی از ابعاد مهم این چالش ها، چالش های حقوقی است. ناروشنی جایگاه، 
گستره و ماهیت برنامه های توسعه، روشن نبودن نسبت این برنامه ها با اسناد باالدستی به دلیل تدوین 
نشدن اسناد و یا ابهامات در مقوالت و الزامات اجرایی شدن آنها، نقایص قانونی مربوطه به نظارت بر 
برنامه ها و مسائلی دیگر از جمله معضالتی است که در طراحی برنامه ها و مراحل اجرایی آن و از جمله 
در قانونگذاری الزم است که مورد توجه قرار گیرد. در این مقاله تالش شده است عمده چالش هایی که 

ماهیت حقوقی – قانونی دارند در خصوص برنامه های توسعه مورد بررسی قرار گیرند.
واژگان کلیدی: چالش های حقوقی، برنامه های توسعه، قانون، اسنادباالدستی، نظارت، برنامه ریزی

الف- مقدمه
 از الزمات حقوق هرگونه اقدام، تعریف دقیق نوع، ماهیت و آثار و لوازم و ... آن است. خواه اقدام 
در عرصه فردی و خواه در حوزه عمومی باشد. متون قانونی یکی از مراجع اصلی در تعیین تعاریف 
اقداماتی است که آثار حقوق دارد. قانون اساسی کشورها، به عنوان یکی از مراجع معتبر بخصوص در 
اقدامات مربوط به عرصه یا حوزه عمومی است. برنامه های توسعه  ماهیتًا در حیطه برنامه های کالن 
قرار می گیرند، و از این رو موضوع حقوق در ابعاد مختلف از جمله ابعاد عمومی آن واقع می شوند، 
لذا از آثار و الزامات اولیه این موضوع، تعریف روشن و بی ابهام از »برنامه« است. در قانون اساسی  
جمهوری اسالمی ایران ذکری از "برنامه" به معنی خاص – با ویژگی هایی که در برنامه های پنچ ساله 
توسعه دهه های اخیر وجود دارد- مالحظه نمی شود. البته برنامه و برنامه ریزی به معنی عام امروزه از 
لوازم ضروری اعمال مدیریت برای رسیدن به اهداف حاکمیت محسوب می شود و می توان گفت که 
قانون اساسی در اصولی که اهداف و وظایفی را برای حاکمیت می شمارد الزامًا داللت بر مطلوبیت 

برنامه ریزی و بلکه ضرورت آن دارد.
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در عین حال قانون اساسی در اصل 134 به معنی خاصی از "برنامه" اشاره می کند و آن را در سلسله 
مراتب مقررات کشور قرار می دهد که این معنی با معنی خاص  شناخته شده در مورد برنامه های پنج 
ساله که به عنوان "قانون" به تصویب مجلس می رسد، متفاوت است. در این اصل آمده است: »ریاست 
هیأت وزیران با رئیس جمهور است که بر کار وزیران نظارت دارد و با اتخاذ تدابیر الزم به هماهنگ 
ساختن تصمیم های وزیران و هیأت دولت می پردازد و با همکاری وزیران، برنامه و خط مشی دولت 
را تعیین و قوانین را اجرا می کند.«)1( وجود مباحث فوق و برخی مباحث دیگر موجب شده است که 
حتی نظریه ای مبنی بر عدم نیاز به برنامه به معنی خاص موجود در بین برخی کا رشناسان و دست 
اندر کاران شکل گیرد. با این حال در عمل و تا کنون چندین برنامه در نظام جمهوری اسالمی طراحی 
و به مرحله اجرا گذاشته شده است. بنابراین یکی از چالش های اصلی و عمده این برنامه، چالش های 

حقوقی – قانونی برنامه است که به ترتیبی که ذیاًل مورد بررسی واقع شده، شناسایی شده است. 

الف( جایگاه ، گستره و ماهیت برنامه 
با توجه به اینکه برنامه های پنج ساله  مورد نظر به عنوان "برنامه توسعه" ذکر می شوند ممکن است 
بگوییم تصویب و اجرای برنامه های توسعه مربوط به دوره گذار به مرحله توسعه یافتگی است و پس از 
آن برنامه توسعه ای در کار نخواهد بود همچنان که در کشورهای توسعه یافته چنین است. البته برنامه 
به معنی عام آن همواره امری الزم است. در این صورت عدم ذکر "برنامه توسعه" در قانون اساسی به 
عنوان حلقه ای از سلسله مراتب مقررات را می توان در این جهت توجیه کرد. در این خصوص نکات 

ذیل شایسته توجه است؛
1- قابل توجه است که برنامه های توسعه نیز تاکنون عمدتًا شامل فعالیت های مربوط به دولت بوده 

اند نه فعالیت های مربوط به همه نهاد های حاکمیتی،
2- همه اقدامات حاکمیتی به نوعی موجب توسعه می شوند؛ از سوی دیگر بودجه های ساالنه کل 
کشور که برش یک ساله برنامه های توسعه محسوب شده اند – بخصوص در بودجه برنامه ای –تقریبًا  
همه امور حاکمیتی را شامل می شوند. بدین ترتیب پرسش این است که؛ آیا برنامه های پنج ساله توسعه 
باید همه امور حاکمیتی را در بر گیرند و در مقطع پنج ساله هیچ اقدام حاکمیتی خارج از چارچوب 
برنامه صورت نگیرد یا آنکه برنامه های مزبور مربوط به امور خاصی هستند که اصطالحًا امور توسعه ای 
نام گرفته اند؟ در این صورت معیار دقیق تشخیص امور توسعه ای از غیر آن چیست؟ در غالب چنین 

مالکی، طبعًا برنامه توسعه، جامع و مانع نخواهد بود.
3- آیا برنامه های توسعه همه ابعاد توسعه اعم از اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی، دفاعی، سیاسی، امنیتی، 
حقوقی، قضایی و ......را در بر می گیرد1 و در هر بعدی شامل کلیه موضوعات مربوط می شود2. در غیر 

اینصورت مالک تقسیم مطالب بین برنامه و سایر مقررات چیست؟

1- عنوان برنامه جاری، برنامه پنج ساله توسعه جمهوری اسالمی ایران است. در برنامه های قبلی عنوان توسعه اقتصادی، اجتماعی 
و فرهنگی استفاده می شد.

2- برنامه توسعه پنجم در برخی ابعاد به قدری به موضوعات جزئی پرداخته است که اگر در سایر ابعاد نیز چنین کند حجم برنامه 
به مراتب اضافه تر خواهد شد.
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از سوی دیگر نهادهای حاکمیتی غیرمذکور در قانون اساسی مانند سازمان تبلیغات اسالمی، بنیاد 
حوزه  شامل  نباید  توسعه  برنامه  آیا  دارند؛  کشور  توسعه  در  توجهی  قابل  ....نقش  و  مستضعفان 

صالحیت و ماموریت این نهادها نیز باشد؟
4- به طور کلی آیا برنامه پنج ساله توسعه تنها مقرره حاکم بر موضوع در این سطح است و بقیه 
مقررات به صورت باال دستی یا پایین دستی، در طول آن قرار دارند. یا آنکه مقررات دیگری نیز به 
موازات برنامه توسعه، ایفای نقش می کنند؟ در این صورت مالک تقسیم مطالب بین برنامه توسعه 

و مقررات موازی آن چیست؟
5- با توجه به ضرورت ها و مصلحت های حوزه فرهنگ، شورای عالی انقالب فرهنگی تشکیل 
شده و برخی از وظایف سیاست گذاری، قانون گذاری و اجرایی مربوط به این حوزه را بر عهده 
گرفته است. در عین حال تعیین برنامه های توسعه فرهنگی پنج ساله کشور در قالب برنامه پنج ساله 
مصوب مجلس و تقریبًا بدون ایفای نقش شورای مزبور صورت می گیرد. این دوگانگی را چگونه 

باید توجیه کرد؟

6- تا به حال برنامه های پنج ساله در قالب "قانون" تهیه شده اند. قانون مطابق تعاریف بیانگر حکم 
یا احکام الزام آوراست. حتی در جایی که قانون، صالحیت یا اختیاری  را به مرجعی اعطا می کند 
در واقع بر یک سلسله احکام الزام آور مانند لزوم تمکین مراجع ذی ربط به تصمیمات مرجع مذکور، 
ممنوعیت دخالت در حوزه صالحیت آن مرجع و ....تاکید می کند. در مقابل، "برنامه" صرفًا مجموعه 
ای از احکام الزامآور نیست. بخش های زیادی از برنامه، تعیین اهداف و پیش بینی نتایجی است که 
تحقق آنها عالوه بر اقدامات ارادی مجریان - که می تواند موضوع احکام الزام آور قرار گیرد- تابع 
امور غیر ارادی یا تابع اراده دیگران است که این امور نمی تواند موضوع قانون گذاری قرار گیرد.

به عنوان مثال ممکن است تحقق رشد اقتصادی 8 درصدی یا خودکفایی در محصوالت راهبردی 
کشاورزی به عنوان احکام برنامه تعیین شود لکن واضح است که تحقق این احکام عالوه بر فعالیت 
های ارادی مجریان، تابع برخی امور خارج از کنترل مجریان مانند قیمت نفت، تحریم ها، نزوالت 
جوی، آفات نباتی و ....است و از این میان آنچه می تواند موضوع احکام الزام آور باشد فعالیت 
های ارادی مجریان است که بایستی در کنار سایر عوامل،تحقق بخش اهداف برنامه باشد. در این 
صورت تبدیل برنامه که اجرای آن تابع شرایط و امکانات است و قانون که الزم االجرا است، چه 

آثاری دارد؟

7- اگر قرار است برنامه توسعه به عنوان "قانون" تنظیم شود و در نتیجه به تصویب "مجلس" برسد، 
پس باید احکام آن در محدوده قانون باشد و به حیطه اختیارات مراجع وضع مقررات باال دستی و 
پایین دستی از قبیل سیاست گذاری کلی و آیین نامه نویسی تعدی نشود. حال آنکه در عمل بسیاری 
از احکام قانونی برنامه توسعه یا از کلیتی مشابه سیاست کلی بر خوردارند و یا متناسب با مقام آیین 

نامه نویسی هستند.که این نوعی تناقض و یا فقد تناسب است.

8- از سوی دیگر مقامات اجرایی با استناد به اهداف، ماموریت ها صالحیت ها و اختیارات خود و 
در برخی موارد با یادآوری برنامه ها و شعارهای اعالم شده خود که موجب انتخاب آنها از سوی 
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مردم شده است، اقدام به تهیه و انتشار و اجرای برنامه هایی می کنند، برنامه هایی مانند؛ برنامه های 
تعدیل اقتصادی، ساماندهی اقتصادی،توسعه سیاسی، توسعه قضایی و...که نسبت آنها با برنامه های 

پنج ساله توسعه محل بحث است.
به طور کلی عدم همزمانی دوره های چهارساله مجلس و دولت و نیز عدم تطابق دوره های 
پنج ساله برنامه ها با دوره های مجلس و دولت در بسیاری از اوقات مقدمه چالش هایی در مورد 

برنامه شده است.

9- مروری بر مواد برنامه های توسعه نشان دهنده آن است که در بسیاری از اوقات مواردی در برنامه 
درج می شوند که جای آنها در برنامه پنج ساله نیست از جمله :

برخی مواد که در برنامه های مختلف تکرار می شوند.	 
موادی که به اصالح شرح وظایف دستگاه ها می پردازند.	 
موادی که ساختارهای موجود را تغییر می دهند یا ساختارهای جدیدی ایجاد می کنند.	 
موادی که امتیازها و پرداخت هایی را برای دوره پنج ساله مقرر می کنند لکن عماًل قطع آنها 	 

در پایان دوره مقدور نیست .
موادی که مفاد مقررات موجود در مورد وظایف و اقدامات جاری دستگاه ها را تکرار می کنند.	 
موادی که به جای ایجاد تکلیف قانونی، صرفًا انجا م اقداماتی را تجویز می کنند.)جز در مقام 	 

ایجاد صالحیت (
موادی که کلیات غیر مؤثری را بیان می کنند.	 

ب- مقررات باال دستی برنامه 

به عنوان مقررات باال دستی برنامه می توان از موازین اسالمی، قانون  اساسی،  الگوی اسالمی ایرانی 
پیشرفت، چشم انداز 20 ساله، سیاست های کلی موضوعی و سیاست های کلی برنامه ها یاد کرد. در 

این زمینه چالش های حقوقی زیر قابل توجه است:

1- الگوی اسالمی ایرانی پیشرفت )الگوی توسعه ایرانی اسالمی( که مقام معظم رهبری مدظله العالی 
جایگاه آن را باالتر از سیاست های کلی و چشم انداز دانسته اند و دستور تهیه آن را مقارن با ابالغ 

سیاست های کلی برنامه پنجم صادر فرموده اند، تاکنون تهیه و تصویب نشده است.

با وجود ترسیم جایگاه فوق برای الگوی اسالمی ایرانی پیشرفت – که مستلزم تصویب نهایی آن 
از سوی مقام معظم رهبری است – و ماموریت قوای سه گانه و مرکز الگوی اسالمی ایرانی پیشرفت 

برای فراهم کردن مقدمات تدوین این سند، ماده 1 قانون برنامه پنجم مقرر کرده است:

"دولت موظف است با همکاری سایر قوا "الگوی توسعه اسالمی - ایرانی" را تا پایان سال سوم 
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برنامه تدوین و جهت تصویب به مجلس شورای اسالمی ارائه دهد. این الگو پس از تصویب در 
مجلس شورای اسالمی مبنای تهیه برنامه ششم و برنامه های بعدی قرار می گیرد. ..."

اضافه می شود که با وجود پایان یافتن سال سوم برنامه )1392( پیش نویس مزبور هنوز ارائه 
نشده است.

2- چشم انداز 20ساله ) ایران 1404( به برنامه های پنچ ساله چهارم تا هفتم مربوط می شود و اینک 
درآستانه تعیین سیاست های کلی برنامه ششم به عنوان ربع سوم دوره 20 ساله، تعیین سیاست های 
مزبور به نحو مطلوب، مستلزم ارزیابی دقیق از شرایط موجود کشور، شرایط پیرامونی و شرایط 
پیش رو )آینده پژوهی( و میزان تحقق اهداف چشم انداز است. در مالحظه ذیل سند چشم انداز 
آمده است: "در تهیه، تدوین و تصویب برنامه های توسعه و بودجه های سالیانه، این نکته مورد 
توجه قرار گیرد که: شاخص های کمی کالن آنها از قبیل: نرخ سرمایه گذاری، درآمد سرانه، تولید 
ناخالص ملی، نرخ اشتغال وتورم، کاهش فاصله درآمد میان دهک های باال و پایین جامعه، رشد 
فرهنگ و آموزش و پژوهش و توانایی های دفاعی و امنیتی، باید متناسب با سیاست های توسعه 
و اهداف و الزامات  چشم انداز تنظیم و تعیین گردد و این سیاست ها و هدف ها به صورت کامل 

مراعات شود."

از سوی دیگر در طول سال های گذشته بخصوص سال های اخیر بحث ضرورت تجدیدنظر در 
اهداف سند چشم انداز ـ گاه در جهت ارتقاء و گاه در جهت تنزل ـ با استناد به واقعیات موجود 
مطرح شده است. تجربیات حاصل از چند دوره برنامه ریزی نیز بایستی تدوین و در تنظیم برنامه 

ششم مورد استفاده قرار گیرد.

3- در خصوص سیاست های کلی نظام و رابطه سیاست های کلی موضوعی و سیاست های کلی 
برنامه های توسعه و رابطه سیاست های کلی موضوعی با سند چشم انداز پرسش های زیر قابل 

طرح است :

آیا همه سیاست های کلی موضوعی ابالغ شده بایستی در سیاست های کلی برنامه انعکاس یابند 	 
و عدم انعکاس آنها به این معنی است که سیاست های مزبور در دوره پنج ساله الزم االجرا 

نیستند ویا دست کم در اولویت اجرا قرار ندارند؟

آیا سیاست های کلی موضوعی که پس از تعیین سیاستهای کلی برنامه توسعه تعیین و ابالغ می 	 
شوند باید منجر به بازنگری سیاست های کلی برنامه و در نتیجه اصالح قانون برنامه شوند و در 
غیر این صورت الزم االجرا یا دارای اولویت اجرا نیستند؟ اگر پاسخ این سوال منفی باشد آنگاه 
این سوال مطرح می شود که رابطه اقداماتی که در اجرای این سیاست ها صورت خواهد گرفت، 

با برنامه مصوب چیست؟
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آیا سیاست های کلی موضوعی، ذیل چشم انداز و به عنوان ابزار های تحقق چشم انداز مطرح 	 
می شوند یا فراتر از آن؟ )با توجه به تلقی موجود مبنی بر اینکه فی الجمله در تعیین این سیاست 

ها یک دوره اجرایی 10 ساله مورد نظر است.(

بسیاری از احکام سیاست های کلی برنامه ها مشابه سیاست های کلی موضوعی هستند و اختصاصی 	 
به دوره پنج ساله برنامه ندارند و معموالً در سیاست های کلی برنامه های مختلف تکرار شده اند. آیا 

نباید از ذکر این دسته از احکام در سیاست های کلی برنامه ها اجتناب کرد؟

در خصوص برخی موضوعات که سیاست های کلی آنها تعیین نشده اند،آیا دست اندرکاران 	 
تهیه برنامه در اعمال سیاست کلی مورد نظر خود مختارند؟ آیا در این موارد سیاست های کلی 

پنج ساله تعیین خواهد شد؟

ج- نظارت
در موضوع برنامه، نظارت در ابعاد مختلفی مطرح می شود از جمله نظارت بر حسن اجرای 
سیاست های کلی برنامه که عمدتًا به مرحله وضع قانون برنامه مربوط می شود، نظارت بر اجرای 
قانون برنامه، نظارت بر نتایج اجرایی به منظور تکمیل یا اصالح برنامه یا سیاست های کلی آن و ....

در این زمینه برخی نکات مهم به قرار زیر است:

1-نقایص و ضعف های عمومی موجود در خصوص نظارت بر حسن اجرای سیاست های کلی و 
نیز نظارت بر اجرای قوانین، در مورد نظارت بر حسن اجرای سیاست های کلی برنامه و نیز اجرای 
خود برنامه، بازتاب دارد. به عنوان مثال در مقطع تصویب برنامه پنجم، مجمع تشخیص مصلت نظام 
مواردی از مصوبه مجلس در این زمینه را مغایر سیاست های کلی اعالم و تصریح کرد که موارد 
مغایرت دیگری نیز وجود دارد لکن در روزهای بعد موارد دیگر مغایرت اعالم نشد و مغایرت های 

اعالم شده نیز به صورت واقعی بر طرف نگردید.

2-حسن اجرای سیاست های کلی برنامه در مرحله تصویب برنامه در مجلس، آن نیست که قانون 
گذار محتوای سیاست های کلی مزبور را بی کم و کاست در برنامه تکرار کند بلکه برنامه باید 
متضمن احکامی باشد که سیاست های کلی برنامه را تحقق بخشد و در این صورت حتی اگر عبارت 

های سیاست کلی را ذکر نکرده باشد باکی نیست.

به عنوان مثال مجمع تشخیص مصلحت نظام در مقطع تصویب برنامه پنجم، مصوبه مجلس را به 
علت نپرداختن به برخی محورهای مهم سیاست های کلی برنامه پنجم، مغایر سیاست های مزبور 
دانست ومجلس نیز با الحاق ماده 234 به مصوبه خود، عمدتًا به تکرار محتوای سیاست ها اکتفا کرد 

و مجمع نیز عماًل ایراد خود را رفع شده دانست.
متن ماده 234 دراین زمینه کامال گویاست :
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"در راستای سیاست های کلی برنامه پنجم دولت مکلف است در اجرای مفاد این قانون به نحوی 
عمل نماید که تا پایان برنامه پنجم اهداف زیر تحقق یابد:

الف- رشد نرخ متوسط 8درصد)8٪( سالیانه تولید ناخالص ملی
ب- کاهش شکاف پس انداز و سرمایه گذاری از طریق ایجاد سازوکارهای تشویقی و انگیزشی 
برای تبدیل پس انداز ملی به سرمایه گذاری ملی و حفظ نسبت پس انداز به تولید ناخالص داخلی 

به میزان متوسط چهل درصد)٪40(
ج- قطع وابستگی هزینه های جاری دولت به درآمد های نفت و گاز تا پایان برنامه 

د- انجام اقدامات ضروری و الزم برای کاهش نرخ بیکاری به هفت درصد)7٪( در پایان برنامه

ه- کاهش فاصله دو دهک باال و پایین درآمدی جامعه از طریق اتخاذ سیاست های اجرایی مناسب 
و نیز استقرار سیستم تأمین اجتماعی فراگیر، گسترش پایه مالیاتی و توزیع مجدد درآمد ها به طوری 

که ضریب جینی در پایان برنامه به )35 درصد( برسد
و- توسعه و تقویت نظام استاندارد ملی 

3-با توجه به رابطه برنامه پنج ساله با سیاست های کلی برنامه، انطباق برنامه با سیاست های کلی 
آن الزم است و صرف عدم مغایرت کافی نیست.

قانونی  تکالیف  انجام  بر  آنها عالوه  تحقق  که  هایی  بینی  پیش  و  اهداف  ذکر  به  برنامه  4-شمول 
مجریان برنامه، به وقایع خارج از کنترل مجریان و اقدامات افرادی جز مجریان نیز بستگی دارد و 
عدم توجه به تفکیک این امور در برنامه نویسی و نظارت، موجب اختالل امر نظارت و عدم توفیق 
آن می شود و باب سرپیچی از تکالیف قانونی را به بهانه وجود عوامل غیر قابل کنترل باز می کند و 
یا در جایی که با وجود عمل مجریان به تکالیف قانونی، هدف مورد نظر تحقق نیافته است، موجب 

خرده گیری بیجا نسبت به مجریان می شود.
اهداف  تعیین  موجب  بعضًا  آینده  و  حال  نیازهای  و  امکانات  شرایط،  از  ارزیابی صحیح  5-عدم 
بلندپروازانه و غیرقابل وصول می شود. درج اهداف باالتر از هدف مورد نظر به امید آنکه به این 
ترتیب الاقل آنچه در واقع مورد نظر است، تامین شود نیز مزید بر علت می شود. به این ترتیب 

جدیت قانون گذاران و ناظران در منظر مجریان از همان ابتدا زیر سوال می رود.

به عنوان مثال برنامه پنجم توسعه مقرر کرده است که دولت در مدتی محدود تعداد زیادی آیین 
نامه اجرایی، سند ملی، منشور و ... تهیه کند که اجابت این امر عماًل غیرممکن و فوق طاقت است. 
ذکر انبوهی از اهداف خوب و سطح باال در برنامه، هنری نیست. هنر آن است که امکانات محدود 

به بهترین وجه برای تحقق اهداف به صورت متعادل به کار گرفته شود.

6-با توجه به آسیب های موجود در امر نظارت، گزارش دهی مجریان در زمینه اجرای برنامه علی 
رغم تکالیف قانونی، به درستی انجام نمی شود. در عین حال با توجه به اینکه برنامه های توسعه، 
شامل انبوهی از اقدامات مراجع حکومتی از جمله اقدامات جاری آنها می شود و نیز با عنایت به 



کلی بودن برخی از احکام برنامه و در غیاب شاخص های دقیق و معتبر، مجریان قادر خواهند بود 
گزارش های مفصل و پررنگ و لعابی از توفیقات خود در اجرای برنامه ارائه کنند و این در حالی 
است که بدون وجود برنامه نیز این اقدامات بر پایه سایر قوانین و شرح وظایف مراجع مذکور 

انجام می شد.

منابع
- قانون اساسی نظام جمهوری اسالمی ایران

- لوح قوانین، مرکز پژوهش های مجلس شورای اسالمی 

چالش های حقوقی برنامه های توسعه134



بخش سوم: سیاست های پیشنهادی، ارزیابی و نقد

مقاالت

و  ایران  اسالمي  جمهوري  نظام  توسعه  برنامه هاي  کلي  سیاست هاي  بررسي   -1
پیشنهاداتي براي تدوین سیاست هاي کلي برنامه ششم توسعه

2- ایده های اولیه و نهایی برنامه ششم؛ رویکردی نوین در تدوین سیاست های کلی 
برنامه های توسعه

3- مبانی فکری تدوین سیاست های کلی برنامه ششم در امور زیربنایی و تولیدی
4- شاخص هاي ارزیابي حوزه اقتصادي، انرژي، علم و فناوري و فرهنگي  سند چشم انداز

پیشنهادي سیاست هاي  امنیتي؛ چارچوب  و  دفاعي  تدوین سیاست هاي  الگوي   -5
کلي برنامه ششم

ایده سیاست ها و  بر اساس  برنامه ششم توسعه  6- پیش نویس سیاست هاي کلي 
تطبیق با سیاست هاي برنامه پنج ساله گذشته و دولت

7- نظر مشورتی مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام در مورد سیاست های کلی 
برنامه ششم   
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بررسی سیاست های کلی برنامه های  توسعه نظام جمهوری اسالمی ایران و 
پیشنهاداتی برای تدوین سیاست های کلی برنامه ششم توسعه

کمیسیون اقتصادکالن و بازرگانی
چکیده

از برنامه توسعه دوم به بعد، هر برنامه دارای سیاست های کلی است، سیاست هایی که مقرر 
است، هدایتگر برنامه از حیث جهت گیری و محتوای برنامه ها باشد و از سوی مقام معظم رهبری ابالغ 
می گردد. هم اکنون زمان طراحی و تدوین برنامه ششم توسعه فرارسیده است. تجربه سیاست گذاری 
و طراحی و تدوین برنامه های گذشته، می تواند راهگشای معضالت در تدوین سیاست ها و برنامه پنج 
ساله اخیر قرار گیرد. در این مقاله، در راستای این هدف و با نگرشی ارزیابانه، سیاست های کلی برنامه 
دوم تا پنجم توسعه به صورت مقایسه ای بررسی شده است. در این گزارش، نخست مقایسه شکلی بین 
سیاست های کلی برنامه های دوم تا پنجم صورت گرفته است؛ یعنی سیاست ها از نظر تعیین سرفصل 
و ترتیب اولویت و همچنین از نظر تعداد محور مقایسه شده اند. در ادامه، در بخش مقایسه محتوایی 
برنامه های توسعه تکرار شده  اغلب سیاست های کلی  یا  سیاست ها، محورهای مشترکی که در همه 
است، به تفکیک سرفصل ها معرفی شده است. سپس با توجه به اهمیت سیاست های کلی برنامه پنجم، 

ویژگی های خاص و متمایز سیاست های کلی این برنامه تشریح شده است.

واژگان کلیدی
برنامه ششم، ارزیابی، مقایسه،  سیاست کلی، برنامه های توسعه

مقدمه
سابقه طراحی و تدوین برنامه های توسعه در نظام جمهوری اسالمی به سال 1362 برمی گردد. 
در آن سال برای توسعه برنامه ای مقدماتی تدوین شد که بنا بر شرایط و اقتضائات زمانی، به تصویب 
مجلس شورای اسالمی نرسید. پس از آن اولین برنامه مدون مصوب، برنامه توسعه 1373-1368 بود 
و پس از آن برنامه های توسعه دوم)1378-1374(، سوم )1383-1379(، چهارم )1388-1384( و با 



138

به  برنامه توسعه دوم  از  پنجم)1394-1390( تدوین و مصوب شد.  برنامه توسعه  وقفه ای یک ساله، 
از حیث  برنامه  مقرر است، هدایتگر  دارای سیاست های کلی است، سیاست هایی که  برنامه  بعد، هر 
جهت گیری و محتوای برنامه ها باشد از سوی مقام معظم رهبری ابالغ می گردد. هم اکنون زمان طراحی 
برنامه های  تدوین  و  طراحی  و  سیاست گذاری  تجربه  است.  فرارسیده  توسعه  ششم  برنامه  تدوین  و 
گذشته، می تواند راهگشای معضالت در تدوین سیاست ها و برنامه پنج ساله اخیر قرار گیرد. در راستای 
مقایسه ای  به صورت  توسعه  پنجم  تا  برنامه دوم  ارزیابانه، سیاست های کلی  نگرشی  با  و  این هدف 
بررسی شده است. در این گزارش، نخست مقایسه شکلی بین سیاست های کلی برنامه های دوم تا پنجم 
صورت گرفته است؛ یعنی سیاست ها از نظر تعیین سرفصل و ترتیب اولویت و همچنین از نظر تعداد 
محور مقایسه شده اند. در ادامه، در بخش مقایسه محتوایی سیاست ها، محورهای مشترکی که در همه 
یا اغلب سیاست های کلی برنامه های توسعه تکرار شده است، به تفکیک سرفصل ها معرفی شده است. 
سپس با توجه به اهمیت سیاست های کلی برنامه پنجم، ویژگی های خاص و متمایز سیاست های کلی 

این برنامه تشریح شده است.

الف( مقایسه شکلی سیاست های کلی برنامه های توسعه
بررسی سیاست های کلی برنامه پنجم نسبت به سیاست های کلی برنامه های قبل نشان می دهد 
که محورها و مقوالت و فصول سیاست های این برنامه، تفکیک شده تر و با نظم منطقی بهتری تنظیم 
شده است. جدول زیر بیانگر روند ارتقایی سرفصل ها و ترتیب اولویت آنها در سیاست های هریک از 

برنامه ها است: 

ترتیب 
اولویت

سرفصلهای سیاستهای کلی برنامه های توسعه

برنامه پنجمبرنامه چهارمبرنامه سومبرنامه دوم

1

لها
ص

سرف
ک 

کی
 تف

ون
بد

فرهنگیفرهنگی، علمی و فناوریاقتصادی

علمی و فناوریاجتماعی، سیاسی، دفاعی، امنیتیفرهنگی2

اجتماعی، سیاسی، 3
اجتماعیمناسبات سیاسی و روابط خارجیدفاعی، امنیتی

اقتصادیاقتصادی4

سیاسی، دفاعی، امنیتی5

همچنین مقایسه سیاست های کلی برنامه ها از نظر تعداد محورهای اصلی و فرعی نشان می 
دهد که سیاست های کلی هر برنامه در مقایسه با سیاست های کلی برنامه های قبل تفصیلی تر و 
گسترده تر شده است. در جدول زیر، تعداد محورهای اصلی و فرعی سیاست ها و مجموع آنها 

در هر برنامه آمده است:

بررسی سیاست های کلی برنامه های  توسعه نظام جمهوری اسالمی ایران و ....
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تعداد محورهای سیاستهای کلی برنامههای توسعه

برنامه پنجمبرنامه چهارمبرنامه سومبرنامه دومعنوان

45 52 36 12 تعداد محورهای اصلی
16174253تعداد محورهای فرعی

28539498مجموع
 

ب( مقایسه محتوایی سیاست های برنامه های توسعه
مقایسه محتوایی در دو بعد موارد مشترک و موارد خاص یا ویژه سیاست ها صورت گرفته است.

۱ -  محورهای مشترک در سیاست های کلی برنامه های توسعه
بررسی محورها و عناوین سیاست های کلی برنامه ها نشان می دهد که برخی از محورها، تقریبًا در 
همه سیاست های کلی برنامه ها به صورت مشترک تکرار شده است. اهم این به تفکیک سرفصل های 

سیاست ها به شرح زیر است:
۱-۱- بخش فرهنگی: در این بخش؛ »زنده نگه داشتن اندیشه دینی و سیاسی حضرت امام )ره(«، »تقویت 

قانونگرایی، انضباط اجتماعی، وجدان کاری و خودباوری«، »اعتال و عمق و گسترش دادن معرفت و 
بصیرت دینی« و » سالم سازی فضای فرهنگی، رشد آگاهي ها و فضایل اخالقی« تقریبًا جزء محورهای 

مشترک سیاست های کلی در تمام برنامه ها بوده است.

محورهای مشترک در سیاست های کلی برنامه های توسعه )بخش فرهنگی(

زنده نگه داشتن اندیشه دینی و سیاسی حضرت امام )ره(

تقویت قانونگرایی، انضباط اجتماعی، وجدان کاری و خودباوری

اعتال و عمق و گسترش دادن معرفت و بصیرت دینی

سالم سازی فضای فرهنگی، رشد آگاهي ها و فضایل اخالقی

2-۱- بخش اجتماعی: در این بخش؛ »اولویت دادن به ایثارگران در عرضه امکانات و مدیریت ها«، »تقویت 

نهاد خانواده و جایگاه زن«، »تقویت هویت ملی جوانان و رفع دغدغه ها و آسیب های اجتماعی آنان«، 
»تقویت و کارآمد کردن نظام بازرسی و نظارت« جزء محورهای مشترک ثابت در سیاست های کلی 

برنامه های توسعه بوده است.
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محورهای مشترک در سیاست های کلی برنامه های توسعه )بخش اجتماعی(

اولویت دادن به ایثارگران در عرضه امکانات و مدیریتها

تقویت نهاد خانواده و جایگاه زن

تقویت هویت ملی جوانان و رفع دغدغه ها و آسیبهای اجتماعی آنان

تقویت و کارآمد کردن نظام بازرسی و نظارت
از  مردم در همه عرصهها«  تعاون و مشارکت  این بخش؛ »گسترش روحیه  در  ۳-۱- بخش سیاست داخلی: 

محورهای ثابت در همه سیاستها و »حمایت از آزادی های مشروع و صیانت از حقوق اساسی ملت« 
از محورهای سیاستهای کلی دو برنامه چهارم و پنجم بوده است. محور »آمایش سرزمینی« )با اصول 
هشتگانه( در سیاستهای کلی برنامه سوم و چهارم مطرح شده است، اما عنوان آن در سیاستهای کلی 

برنامه پنجم حذف شده است و اصول و مواد آن ذیل محورهای دیگر مطرح شده است.

محورهای مشترک در سیاستهای کلی برنامه های توسعه )بخش سیاست داخلی(

گسترش روحیه تعاون و مشارکت مردم در همه عرصهها
حمایت از آزادی های مشروع و صیانت از حقوق اساسی ملت)مشترک بین برنامه چهارم و پنجم(

آمایش سرزمینی)با اصول هشتگانه()مشترک بین برنامه سوم و چهارم و ادغام شده در سایرمحورها 
در برنامه پنجم(

۴-۱- بخش سیاست خارجی: در بخش سیاست خارجی در سیاست های کلی برنامه دوم و سوم و چهارم سه 

مفهوم »عزت، حکمت و مصلحت« ذکر شده است اما در سیاست های کلی برنامه پنجم این سه مفهوم به 
چشم نمی خورد. محورهای »تقویت همکاری های دوجانبه، منطقه ای و بین المللی«، »بهره گیری از روابط 
برای  متجاوزانه در روابط خارجی«، »تالش  اقدام  و  افزونخواهی  با  »مقابله  ملی«،  توان  افزایش  برای 
رهایی منطقه از حضور نظامی بیگانگان«، »حمایت از مسلمانان و ملت های مظلوم و مستضعف بویژه 
ملت فلسطین«، »تالش برای همگرایی بیشتر میان کشورهای اسالمی« و »تالش برای اصالح ساختار 

سازمان ملل« از محورهای ثابت در همه سیاست ها بوده است. 

محورهای مشترک در سیاستهای کلی برنامه های توسعه )بخش سیاست خارجی(

تقویت همکاری های دوجانبه، منطقه ای و بین المللی

بهره گیری از روابط برای افزایش توان ملی 

بررسی سیاست های کلی برنامه های  توسعه نظام جمهوری اسالمی ایران و ....
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مقابله با افزون خواهی و اقدام متجاوزانه در روابط خارجی

تالش برای رهایی منطقه از حضور نظامی بیگانگان

حمایت از مسلمانان و ملت های مظلوم و مستضعف بویژه ملت فلسطین

تالش برای همگرایی بیشتر میان کشورهای اسالمی

تالش برای اصالح ساختار سازمان ملل

5-۱- بخش امنیتی دفاعی: در این بخش؛ محورهای »تقویت نقش مردم و اطالعات مردمی در پیشگیری از 

تحرکات ضدامنیتی«، »اهتمام به حضور نیروهای مردمی در امنیت و دفاع از کشور و انقالب«، »تقویت 
و تعامل مؤثر دستگاه های اطالعاتی، انتظامی و قضایی« در همه سیاست ها تکرار شده است.

محورهای مشترک در سیاست های کلی برنامه های توسعه )بخش امنیتی دفاعی(

تقویت نقش مردم و اطالعات مردمی در پیشگیری از تحرکات ضدامنیتی

اهتمام به حضور نیروهای مردمی در امنیت و دفاع از کشور و انقالب

تقویت و تعامل مؤثر دستگاه های اطالعاتی، انتظامی و قضایی

6-۱-در بخش اقتصادی: این بخش به دو بخش رشد اقتصادی و عدالت اجتماعی تقسیم شده است.

 در بخش رشد اقتصادی محورهای »رشد مستمر)و پرشتاب( اقتصادی«، »تغییر نگاه به نفت و گاز 	 
به عنوان منابع و سرمایه های زاینده اقتصادی«، » توسعه بخش تعاون و خصوصی«، »توجه به ارزش 
مشترک«،  های  آب  منابع  از  استفاده  اولویت  با  آب  محیطی  زیست  و  سیاسی  امنیتی،  اقتصادی، 
»اصالح نظام پولي و مالی و بانکی کشور«، »تأمین امنیت غذایی کشور و خودکفایی محصوالت 

اساسی کشاورزی«، 

 در بخش عدالت اجتماعی محورهای »تنظیم همه فعالیت های مربوط به رشد و توسعه اقتصادی 	 
قشرهای  از  محرومیت  رفع  و  طبقات  درآمدهای  میان  فاصله  »کاهش  اجتماعی«،  عدالت  پایه  بر 
کم درآمد«، »جبران نابرابری های غیرموجه درآمدی«، »ارتقاء سطح درآمد و زندگی روستاییان و 
کشاورزان« تقریبًا در اکثر سیاست های کلی برنامه ها، بویژه سیاست های کلی برنامه چهارم و 
پنجم، مورد توجه قرار گرفته است. در سیاست های برنامه چهارم و پنجم بر »اقتصاد متنوع«، »ارتقاء 

بهره وری« و »اقتصاد رقابتی« به طور خالص تأکید شده است.
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محورهای مشترک در سیاست های کلی برنامه های توسعه )بخش اقتصادی(

محور رشد و توسعه

رشد مستمر )و پرشتاب( اقتصادی

تغییر نگاه به نفت و گاز به عنوان منابع و سرمایه های زاینده اقتصادی

 توسعه بخش تعاون و خصوصی

توجه به ارزش اقتصادی، امنیتی، سیاسی و زیستمحیطی آب با اولویت منابع آبی مشترک

اصالح نظام پولي و مالی و بانکی کشور

تأمین امنیت غذایی کشور و خودکفایی محصوالت اساسی کشاورزی

محور عدالت

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

کاهش فاصله میان درآمدهای طبقات و رفع محرومیت از قشرهای کمدرآمد

جبران نابرابری های غیرموجه درآمدی

ارتقاء سطح درآمد و زندگی روستاییان و کشاورزان

2- ویژگی های سیاست های کلی برنامه های دوم تا چهارم توسعه
بدون  کلی،  های  سیاست  تدوین  تجربه  اولین  عنوان  به  دوم،  توسعه  برنامه  کلی  های  سیاست 
سرفصل های مشخص است و در بسیاری از حوزه ها به اشارات کلی بسنده کرده است. این سیاست ها 
تعمیق  معنویت و  اجتماعی«، »رشد  بر محورهای »عدالت  ابالغ گردیده است  که در دوره سازندگی 

باورهای دینی و اخالقی« و »مشارکت مردم در سازندگی کشور« و ... تأکید دارد. 
سیاست های کلی برنامه سوم توسعه با اولویت »استقرار عدالت اجتماعي«، »ارتقاء دیني و علمي و 
فرهنگي«، »امنیت و رفاه اقتصادي« و »افزایش عزت و اعتبار بین المللي« و تأکید بر »حضور و مشارکت 

مردم« تدوین شده است. 
سیاست هاي کلي برنامه چهارم توسعه که بالفاصله بعد از ابالغ سند چشم انداز تدوین شده، عمدتأ 
در  تأکید  مورد  بر محورهای  آن عالوه  در  و  است  انداز  نظر سند چشم  مورد  به محورهای  معطوف 
سیاست های کلی برنامه سوم توسعه، محورهای »علم و فناوری« و »رشد مستمر و پرشتاب اقتصادی« 
قرار گرفته است. همچنین محور  توجه ویژه  بار مورد  اولین  برای  بنیان«  دانش  متنوع و  »اقتصادی  و 
»توانمند سازی بخش های خصوصی و تعاونی به عنوان محرک اصلی رشد اقتصادی و کاهش تصدی 

دولت« برای اولین بار مورد توجه قرار گرفته است.

بررسی سیاست های کلی برنامه های  توسعه نظام جمهوری اسالمی ایران و ....
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۳-ویژگی های سیاست های کلی برنامه پنجم توسعه
سیاست های کلی برنامه پنجم که با بهره گیری از تجربیات سه دوره سیاست های کلی و با توجه به 
اقتضائات سال های اخیر کشور تهیه شده است، از ویژگی های خاصی برخوردار است از جمله اینکه:
1-3-در نامه ابالغیه این سیاست ها تأکید شده که این سیاست ها »با رویکرد مبنایی پیشرفت و 

عدالت« تنظیم شده است. 
2-3-در این سیاست ها چهار بخش مورد توجه ویژه قرار گرفته است:

- علم و فناوری
- اقتصاد )با محوریت رشد اقتصادی و عدالت اجتماعی(

- سالمت
- امنیت اجتماعی

3-3-در سیاست های کلی برنامه پنجم، در همه سرفصل ها برخی از محورها برای اولین بار مطرح 
شده و یا مورد توجه ویژه قرار گرفته است که در ادامه به تفکیک سرفصل ها میآید:

الف- بخش فرهنگی: در این بخش؛ »اجرای طرح مهندسی فرهنگی کشور«، »مقابله با جریانات انحرافی و 

خرافی در دین« و »استفاده از ICT در جهت اهداف فرهنگی نظام« مورد توجه قرار گرفته است.
ب- بخش علم و فناوری: در این بخش؛ »تحول در نظام آموزش عالی و پژوهش« مورد توجه ویژه قرار گرفته 

است. همچنین  »تحول و ارتقاء علوم انسانی« و »اجرای نقشه جامع علمی کشور« برای اول بار مورد 
توجه قرار گرفته است و از »تحول« در نظام آموزش و پرورش سخن گفته شده است.

ج- بخش اجتماعی: مقوله »سالمت« و »امنیت اجتماعی« مورد توجه ویژه و تفصیلی در این بخش قرار گرفته 

و مقوله »ورزش« برای اولین بار در سیاست ها گنجانده شده است. همچنین، در حالی که در سیاست 
های کلی برنامه چهارم تنها اشاره ای به مقوله »گردشگری« شده است، در سیاست های کلی برنامه پنجم 

از »حمایت از فعالیت های گردشگری با تأکید بر سفرهای زیارتی« سخن گفته شده است.    
عدالت  »گسترش  و  درصد«   8 حداقل  میزان  به  اقتصادی  پرشتاب  و  مستمر  »رشد  اقتصادی:  بخش  د- 

اجتماعی«، در این بخش به موازات هم، مورد اهتمام خاص قرار گرفته و به صورت تفصیلی به هر 
کدام پرداخته شده است. محورها و زیرمحورهای »بهبود فضای کسب و کار کشور«، »ایجاد صندوق 
توسعه ملی با تصویب اساسنامه آن در مجلس شورای اسالمی در سال اول برنامه پنجم« و »واریز ساالنه 
حداقل 20 درصد از منابع حاصل از صادرات نفت و گاز و فرآورده های نفتی به صندوق توسعه ملی« 
و »ارائه تسهیالت از منابع صندوق توسعه ملی به بخش های خصوصی، تعاونی و عمومی غیردولتی«، 
»سرمایه گذاری در استحصال و استخراج گاز و نفت و معادن مشترک با کشورهای همسایه«، »حفظ 
ذخایر راهبردی ارزی به مقدار مطمئن«، »گسترش همه جانبه همکاری با کشورهای منطقه جنوب غربی 
آسیا در تجارت، سرمایه گذاری و فناوری«، »تبدیل نظام بودجه ریزی کشور به بودجه ریزی عملیاتی«، 
»برقراری ارتباط کمی و کیفی میان برنامه پنج ساله و بودجه های سالیانه با سند چشم انداز« از محورهایی 

است که اول بار در سیاست های برنامه پنجم مطرح شده است.



144

ه- بخش سیاست داخلی: در این بخش؛ »جهت دهی جریانات سیاسی به پایبندی به ارزش های اسالمی - انقالبی، 

دفاع از منافع  ملی، دشمن ستیزی، قانونپذیری و اصول اخالقی« برای اول بار مورد توجه قرارگرفته است.
و- بخش سیاست خارجی: محور »ارتقاء نقش مدیریتی ایران در توزیع و ترانزیت انرژی« از محورهای این 

بخش است که برای اولین بار در سیاستهای کلی برنامه پنجم مطرح شده است. در ادامه سیاستهای برنامه 
چهارم توسعه، »حضور فعال و هدفمند در سازمانهای بین المللی و منطقه ای«، »تقویت تعامل فرهنگی، 
حقوقی، سیاسی و اقتصادی با جهان بویژه حوزه تمدن اسالمی-ایرانی«، »تقویت هویت اسالمی و ایرانی 
ایرانیان خارج از کشور« مورد توجه قرار گرفته است. همچنین در حالی که محور »تقویت همکاری های 
دوجانبه، منطقه ای و بین المللی« در سیاستهای کلی برنامه سوم و چهارم بوده است، در سیاستهای کلی 
برنامه پنجم قید »با اولویت کشورهای همسایه« به آن افزوده شده است. »کمک به استقرار نظام پولی، 
بانکی و بیمه ای مستقل با کمک کشورهای منطقه ای و اسالمی و دوست با هدف کاهش وابستگی به 
سیستم پولی نظام سلطه« و »تالش برای تبدیل مجموعه کشورهای اسالمی و کشورهای دوست منطقه 
به یک قطب منطقه ای اقتصادی، علمی، فناوری و صنعتي« دو محور شبیه به هم هستند که اولی در 

سیاست های کلی برنامه پنجم و دومی در سیاست های کلی برنامه چهارم امده است. 

ز- بخش امنیتی دفاعی: »تقویت زیرساخت های انسجام و همبستگی ملی«، »توسعه علوم و فناوری های مرتبط 

با حفظ امنیت سامانه های اطالعاتی و ارتباطی«، »گسترش پدافند غیرعامل«، »امنیت پایدار مناطق مرزی 
و کنترل مؤثر مرزها« از مباحث مرتبط با این بخش است که برای اولین بار مورد توجه قرار گرفته است.

4-3-در سیاست های کلی برنامه پنجم، برخالف دوره های قبل، در موارد متعددی نقطه هدف سیاست ها 
به صورت کمی و با ذکر عدد و رقم تعیین شده است. در جدول زیر بندهایی از سیاست هایی که به 

صورت کمی هدف گذاری شده، آمده است:

بررسی سیاست های کلی برنامه های  توسعه نظام جمهوری اسالمی ایران و ....
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محورهایی از سیاستهای کلی برنامه پنجم که به صورت کمی هدفگذاری شدهاند سرفصل

ی
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تحقق رشد مستمر و پرشتاب اقتصادی به میزان حداقل 8 درصد نرخ رشد سالیانه تولید ناخالص داخلی 

توسعه سرمایه گذاری از طریق کاهش شکاف پس انداز- سرمایه گذاری با حفظ نسبت پس انداز به تولید ناخالص 
داخلی حداقل در سطح 40 درصد و جذب منابع و سرمایه های خارجی.

ارتقاء سهم بهره وری در رشد اقتصادی به یک سوم در پایان برنامه.

واریز ساالنه حداقل 20 درصد از منابع حاصل از صادرات نفت و گاز و فرآورده های نفتی به صندوق توسعه ملی

کاهش فاصله دو دهک باال و پایین درآمدی جامعه به طوری که ضریب جینی به حداکثر 0/35 در پایان برنامه برسد.

انجام اقدامات ضروری برای رساندن نرخ بیکاری در کشور به 7 درصد.

 توسعه بخش تعاون با هدف توانمندسازی اقشار متوسط و کم درآمد جامعه به نحوی که تا پایان برنامه پنجم سهم 
تعاون به 25 درصد برسد.

 و 
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افزایش بودجه تحقیق و پژوهش به 3 درصد تولید ناخالص داخلی تا پایان برنامه.

افزایش ورود دانش آموختگان دوره کارشناسی به دوره های تحصیالت تکمیلی به 20 درصد

 دستیابی به جایگاه دوم علمی و فناوری در منطقه در پایان برنامه
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تم
اج

توسعه کمی و کیفی بیمه های سالمت و کاهش سهم مردم از هزینه های سالمت به 30 درصد در پایان برنامه.

ج: محورهای سیاست های کلی برنامه های توسعه
۱- سرفصل امور اجتماعی

برنامه
محورهای سیاستها

پنجم چهارم سوم دوم

* * * 1-تقویت نهاد خانواده و جایگاه زن
* * * 2- تقویت هویتملی جوانان، رفع دغدغه و آسیبهای اجتماعی آنان
* * * * 3- اصالح نظام اداری و قضایی
* * 4- هویت بخشی به سیمای شهر و روستا
* * * 5- تقویت و کارآمد کردن نظام بازرسی و نظارت
* * * * 6- اولویت دادن به ایثارگران در عرضه امکانات و مدیریتها 
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* 1* 7- توسعه ورزش و فعالیت های گردشگری

* 8- تأکید بر رویکرد انسان سالم و سالمت همه جانبه با توجه به: 
* 1-8- یکپارچگی در نظام سالمت
* 2-8- ارتقاء شاخصهای سالمت 
* 3-8- کاهش مخاطرات و آلودگی های تهدید کننده سالمت.
* 4-8- اصالح الگوی تغذیه جامعه 

* 2* 5-8- توسعه کمی و کیفی بیمه های سالمت و کاهش سهم مردم از هزینه های سالمت 
به 30% تا پایان برنامه پنجم.

* * ارتقاء امنیت اجتماعی شامل:  -8
* 1-9- مبارزه با مواد مخدر و روانگردان 
* 2-9- سامان بخشی مناطق حاشیه نشین 

* 3-9- استفاده از ابزارهای فرهنگی، آموزشی و رسانه ها برای پیشگیری و مقابله با 
ناهنجاری های فرهنگی و اجتماعی

* 10-ایجاد محیط و ساختار مناسب حقوقی، قضایی و اداری برای تحقق اهداف چشم انداز

* 11-ایجاد نظام جامع تأمین اجتماعی برای حمایت از حقوق محرومان و مستضعفان 
و مبارزه با فقر و ... 

*
... و حمایت از نهادهای عمومی و موسسات و خیریه های مردمی با رعایت مالحظات 

دینی و انقالبی

2- سرفصل امور اقتصادی- رشد اقتصادی

برنامه
محورهای سیاستها

پنجم چهارم سوم دوم

* *  الف( رشد مناسب اقتصادی با تأکید بر:

* * 1- تحقق رشد مستمر و پرشتاب اقتصادی به میزان حداقل 8% نرخ رشد 
سالیانه تولید ناخالص داخلی  با:

* *
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توسعه سرمایه گذاری از طریق:- 
- کاهش شکاف پس انداز- سرمایه گذاری با حفظ نسبت پس انداز به 

تولید ناخالص داخلی حداقل در سطح 40 درصد 
- و جذب منابع و سرمایه های خارجی.

بررسی سیاست های کلی برنامه های  توسعه نظام جمهوری اسالمی ایران و ....
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* * ارتقاء سهم بهره وری در رشد اقتصادی به یک سوم در پایان برنامه.- 

*
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بهبود فضای کسب و کار کشور با تأکید بر:- 
- ثبات محیط اقتصاد کالن 

- فراهم آوردن زیرساخت های ارتباطی، اطالعاتی، حقوقی و..
- کاهش خطرپذیری های کالن اقتصادی، 

- ارائه مستمر آمار و اطالعات به صورت شفاف به جامعه.

* تقویت و توسعه نظام استاندارد ملی- 

*
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*

2- تغییر نگاه به نفت و گاز و درآمدهای حاصل از آن، از منبع تأمین بودجه 
عمومی به »منابع و سرمایه های زاینده اقتصادی« 

شورای -  مجلس  در  آن  اساسنامه  تصویب  با  ملی  توسعه  صندوق  ایجاد  و 
اسالمی در سال اول برنامه پنجم 

و برنامه ریزی برای استفاده از مزیت نسبی نفت و گاز در زنجیره صنعتی و - 
خدماتی و پایین دستی وابسته بدان 

    با رعایت:

* واریز ساالنه حداقل 20 درصد از منابع حاصل از صادرات نفت و گاز و - 
فرآورده های نفتی به صندوق توسعه ملی
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سا ارائه تسهیالت از منابع صندوق توسعه ملی به بخش های خصوصی، تعاونی و - 
عمومی غیردولتی 

* * * قطع وابستگی هزینه های جاری دولت به درآمدهای نفت و گاز تا پایان برنامه.- 

* * * *

3- اصالح ساختار نظام بانکی با:
- اجرای کامل و روزآمد قانون بانکداری بدون ربا 

- نهادینه کردن نظام های قرض الحسنه
- تأمین اعتبارات خرد و اعتبارات الزم برای سرمایه گذاری ها
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* * * 4- ارتقاء کمی و کیفی بازارهای مالی )سرمایه، پول و بیمه( با تأکید بر 
کارایی، شفافیت و سالمت.

* 5- تحقق سیاست های کلی اصل44 قانون اساسی و الزامات مربوط به هر یک 
از بندها با تأکید بر: 

* *

ت 
ررا

 مق
فع

ر
ساز

صار
نح

ا

- حمایت از شکل گیری بازارهای رقابتی

* * - ایجاد ساختارهای مناسب برای ایفای وظایف حاکمیتی 
)سیاست گذاری، هدایت و نظارت(.

* - تنظیم سیاست های تشویقی در جهت تبدیل فعالیت های غیرمتشکل 
)نهاد خانوار( به فعالیت های واحدهای حقوقی

* - ایجاد بازار رقابتی برای ارائه خدمات بیمه درمانی

* * 6- توجه به ارزش اقتصادی، امنیتی، سیاسی و زیست محیطی آب با اولویت 
استفاده از منابع آب های مشترک.

* 7- سرمایه گذاری در ذخایر نفت و گاز و معادن مشترک با کشورهای همسایه
* 8- حفظ ذخایر راهبردی ارزی به مقدار مطمئن 

*
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9- تأکید بر راهبرد توسعه صادرات به ویژه در بخش خدمات با فناوری باال 

*
10- گسترش همه جانبه همکاری با کشورهای منطقه جنوب غربی آسیا در 

تجارت، سرمایه گذاری و فناوری

* * * *
11- ارتقاء و هماهنگی میان اهداف توسعه ای: آموزش، بهداشت و اشتغال به 
طوری که در پایان برنامه پنجم، شاخص توسعه انسانی به سطح کشورهای با 

توسعه انسانی باال برسد.
* * 12- تبدیل نظام بودجهریزی کشور به بودجه ریزی عملیاتی

* 13- برقراری ارتباط کمی و کیفی میان برنامه پنج ساله و بودجه های سالیانه با 
سند چشم انداز با رعایت شفافیت و قابلیت نظارت

* * * 14- تأمین امنیت غذایی کشور با تکیه بر تولید از منابع داخلی و تاکید بر 
خودکفایی در تولید محصوالت اساسی کشاورزی

بررسی سیاست های کلی برنامه های  توسعه نظام جمهوری اسالمی ایران و ....
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* 15- آموزش و بازآموزي نیروي انساني در سطوح گوناگون، براي پاسخگویي 
به نیاز بنگاه هاي اقتصادي

۳- سرفصل امور اقتصادی- عدالت

برنامه
محورهای سیاست ها

پنجم چهارم سوم دوم

* * * *  الف( گسترش عدالت اجتماعی با:

* * *
16- تنظیم همه فعالیت های مربوط به رشد و توسعه اقتصادی بر پایه عدالت 
اجتماعی و کاهش فاصله میان درآمدهای طبقات و رفع محرومیت از قشرهای 

کم درآمد با تأکید بر موارد زیر:

* * * *

16-1- جبران نابرابری های غیرموجه درآمدی از طریق:
سیاستهای مالیاتی،  -

اعطای یارانه های هدفمند   -
و ساز و کارهای بیمه ای   -

* 16-2- تکمیل بانک اطالعات مربوط به اقشار دو دهک پایین درآمدی و 
به هنگام کردن مداوم آن

* 16-3-هدفمند کردن یارانه های آشکار و اجرای تدریجی هدفمند کردن 
یارانه های غیرآشکار

* 16-4-تأمین برخورداری آحاد جامعه از اطالعات اقتصادی

* دوران های  از  حاصل  ماندگی های  عقب  جبران  برای  الزم  اقدامات   -17
تاریخی گذشته با تأکید بر:

* * * *

1-17-ارتقاء سطح درآمد و زندگی روستاییان و کشاورزان با:
- تهیه طرح هاي توسعه روستایی، 

- گسترش کشاورزی صنعتی، صنایع روستایی و خدمات نوین
- اصالح نظام قیمت گذاری محصوالت کشاورزی

* *

بازرگانی  ظرفیت های  از  استفاده  )با  اقتصادی  فعالیت های  2-17-گسترش 
خارجی کشور( در:
- مناطق مرزی

- سواحل جنوبی
- جزایر

* * 3-17-کاهش فاصله دو دهک باال و پایین درآمدی جامعه به طوری که 
ضریب جینی به حداکثر 0/35 در پایان برنامه برسد
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*  7 به  کشور  در  بیکاری  نرخ  رساندن  برای  ضروری  اقدامات  4-17-انجام 
درصد

*
*

تأمین  نظام  کیفی  و  کمی  گسترش  و  کارآمد  و  فراگیر  بیمه  5-17-تأمین 
اجتماعی و خدمات بیمه درمانی )سوم:ایجاد نظام جامع تأمین اجتماعي براي 
حمایت از حقوق محرومان و مستضعفان و مبارزه با فقر و حمایت از نهادهاي 
عمومي و مؤسسات و خیریه هاي مردمي با رعایت مالحظات دیني و انقالبي(

* 6-17-توسعه نظام های پیشگیری از آسیب های فردی و اجتماعی.

* 7-17-حمایت از اقشار محروم و زنان سرپرست خانوار

* *  8-17-توسعه بخش تعاون با هدف توانمندسازی اقشار متوسط و کم درآمد 
جامعه به نحوی که تا پایان برنامه پنجم سهم تعاون به 25 درصد برسد 

*
- مهار تورم 

- افزایش قدرت خرید گروه های کم درآمد و محروم ومستضعف
- کاهش فاصله بین دهک های باال و پایین درآمدی جامعه 

- اجرای سیاست های مناسب جبراني
* حمایت از تأمین مسکن گروه های کم درآمد و نیازمند	 

*

- توجه و عنایت جدی بر مشارکت عامه مردم در فعالیت های اقتصادی کشور و 
رعایت جهات زیر در امر واگذاری موسسات اقتصادی دولت به مردم:

ـ امر واگذاری در جهت تحقق اهداف برنامه باشد.
ـ در چارچوب قانون اساسی صورت پذیرد.

ـ عدم تهدید امنیت ملی و یا تزلزل حاکمیت ارزشهای اسالمی و 
انقالب

ـ عدم  خدشه به حاکمیت نظام یا تضییع حق مردم و یا ایجاد انحصار
ـ به مدیریت سالم و اداره درست کار توجه شود.

* - اصالح مقررات ایجادکننده انحصار در فعالیت هاي اقتصادي 

۴- سرفصل امنیتی دفاعی

برنامه
محورهای سیاست ها

پنجم چهارم سوم دوم

1- تحکیم و ارتقاء امنیت پایدار، فراگیر و تضمین کننده اهداف و منافع ملی با تأکید بر:

* * * 1-1- نقش مردم و اطالعات مردمی در پیشگیری از تحرکات ضد امنیتی.

* * * 2-1-  تعامل مؤثر دستگاه های اطالعاتی، انتظامی و قضایی 

بررسی سیاست های کلی برنامه های  توسعه نظام جمهوری اسالمی ایران و ....
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* از  ارتقاء سطح حفاظت  نرم افزاری اطالعاتی و  3-1-ایجاد سامانه یکپارچه 
اطالعات رایانه ای

* 4-1-تقویت زیرساخت های انسجام و همبستگی ملی 

* * * اشاره 
کلی

2- ارتقاء توانمندی های دفاعی و قدرت بازدارندگی با تأکید بر: 

* * *
1-2- کسب دانش و فناوری های نو و نرم افزارهای پیشرفته دفاعی 

- نوسازی و بازسازی صنایع دفاعی،
- افزایش ضریب خودکفایی با توسعه تحقیقات 

- بهره مندی از همه ظرفیت های صنعتی کشور

* * * 2-2- حضور نیروهای مردمی در امنیت و دفاع از کشور و انقالب با تقویت 
کمی و کیفی بسیج مستضعفان

* 3-2- گسترش پدافند غیرعامل

* 4-2- امنیت پایدار مناطق مرزی و کنترل مؤثر مرزها

* 3- بهبود و تکمیل سازماني و توزیع جغرافیایي نیروهاي مسلح، متناسب با اندازه و نوع 
تهدیدها و آمایش سرزمین.

5- سرفصل سیاست خارجی

برنامه
محورهای سیاست ها

پنجم چهارم سوم دوم

* * * 1-ثبات در سیاست خارجی با توجه به عزت، حکمت و مصلحت 

ایران در منطقه و نظام  نقش جمهوری اسالمی  اقتدار و  2-اعتالی شأن، موقعیت، 
بین الملل به منظور تحکیم امنیت ملی و پیشبرد منافع ملی با تأکید بر:

* * * تقویت همکاری های دوجانبه، منطقه ای و بین المللی با اولویت کشورهای همسایه.- 

* * * تقویت روابط سازنده با کشورهای غیرمتخاصم)ادامه پرهیز از تشنج در روابط - 
خارجی(

* * * بهره گیری از روابط برای افزایش توان ملی.- 
* * * مقابله با افزون خواهی و اقدام متجاوزانه در روابط خارجی.- 
* * * تالش برای رهایی منطقه از حضور نظامی بیگانگان.- 
* * * حمایت از مسلمانان و ملت های مظلوم و مستضعف بویژه ملت فلسطین.- 
* * * تالش برای همگرایی بیشتر میان کشورهای اسالمی- 
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* * * تالش برای اصالح ساختار سازمان ملل- 

* سازماندهی تالش مشترک برای ایجاد مناسبات و نظامات جدید اقتصادی، سیاسی - 
و فرهنگی منطقه ای و جهانی با هدف تأمین عدالت، صلح و امنیت جهانی

* * مقابله با تک قطبی شدن جهان- 

* تالش برای دچار نشدن به استقراض خارجی و رهایی از تعهدات فعلی- 

* * 3-حضور فعال و هدفمند در سازمان های بین المللی و منطقه ای و تالش برای ایجاد 
تحول در رویه های موجود بر اساس ارزش های اسالمی

* *

4- ارتقاء نقش مدیریتی ایران در توزیع و ترانزیت انرژی، 
- افزایش فرصت های صادراتی، 

- جذب سرمایه و فناوری های پیشرفته 
- کمک به استقرار نظام پولی، بانکی و بیمه ای مستقل با کمک کشورهای 

منطقه ای و اسالمی و دوست 
- با هدف کاهش وابستگی به سیستم پولی نظام سلطه.

 )بهره گیری از روابط سیاسی با کشورها برای نهادینه کردن روابط اقتصادی، افزایش جذب 
منابع و سرمایه گذاری خارجی و فناوری پیشرفته و گسترش بازارهای صادراتی ایران و 

افزایش سهم ایران از تجارت جهانی و رشد پرشتاب اقتصادی مورد نظر در چشم انداز(

* *

5- تقویت تعامل فرهنگی، حقوقی، سیاسی و اقتصادی با جهان بویژه حوزه تمدن 
وکشورهای  اسالمی  کشورهای  مجموعه  تبدیل  برای  )تالش  ایرانی.   - اسالمی 
دوست منطقه به یک قطب منطقه ای اقتصادی، علمی، فناوری و صنعتي + تحکیم 
روابط با جهان اسالم و ارایه تصویر روشن از انقالب اسالمی و تبیین دستاوردها و 
تجربیات سیاسی، فرهنگی و اقتصادی جمهوری اسالمی و معرفی فرهنگ غنی و هنر 

و تمدن ایرانی و مردم ساالری دیني(
* * 6-تقویت هویت اسالمی و ایرانی ایرانیان خارج از کشور

6- سرفصل سیاست داخلی

برنامه
محورهای سیاستها

پنجم چهارم سوم دوم

* * * *
مشارکت مردم در عرصه های سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی )گسترش روحیه 

تعاون و مشارکت عمومی و ...(

* از  دفاع  انقالبی،  اسالمی-  ارزش های  به  پایبندی  به  سیاسی  جریانات  دهی  جهت 
منافع ملی، دشمن ستیزی، قانونپذیری و اصول اخالقی.

* * حمایت از آزادی های مشروع و صیانت از حقوق اساسی ملت

بررسی سیاست های کلی برنامه های  توسعه نظام جمهوری اسالمی ایران و ....
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* *

آمایش سرزمینی مبتنی بر اصول ذیل:
ـ مالحظات امنیتی و دفاعی .
ـ کارآیی و بازدهی اقتصادي.

ـ وحدت و یکپارچگی سرزمین.
ـ گسترش عدالت اجتماعی و تعادل های منطقه ای.

ـ حفاظت محیط زیست و احیای منابع طبیعی.
ـ حفظ هویت اسالمی ایرانی و حراست از میراث فرهنگي.

ـ تسهیل و تنظیم روابط درونی و بیرون اقتصاد کشور.
ـ رفع محرومیت ها خصوصًا در مناطق روستایی کشور

7- سرفصل علمی فناوری

برنامه
محورهای سیاستها

پنجم چهارم سوم دوم

* اشاره 
کلی

اشاره 
کلی

اشاره 
کلی

1- تحول در نظام آموزش عالی و پژوهش در موارد زیر: 

* 1-1-افزایش بودجه تحقیق و پژوهش به 3 درصد تولید ناخالص داخلی تا 
پایان برنامه پنجم 

* و افزایش ورود دانش آموختگان دوره کارشناسی به دوره های تحصیالت 
تکمیلی به 20 درصد

* * 1-2-دستیابی به جایگاه دوم علمی و فناوری در منطقه )افزایش سهم کشور 
در تولیدات علمی جهان(

* 1-3-ارتباط بین دانشگاه و صنعت و جامعه
* 1-4-توانمندسازی بخش غیردولتی در تولید علم و فناوری.
* * 1-5-دستیابی به فناوری های پیشرفته مورد نیاز
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* * اشاره 
کلی

2- تحول )اصالح( در نظام آموزش و پرورش

* 3- تحول و ارتقاء علوم انسانی
* اشاره 

کلی
4- حمایت از نخبگان و نوآوران علمی و فناوری

* 5- تکمیل و اجرای نقشه جامع علمی کشور

* * اشاره 
کلی

6- تحول )اصالح( در نظام آموزش و پرورش

8- سرفصل علمی فناوری

محورهای سیاست ها
برنامه

پنجمچهارمسومدوم

*1-اجرای طرح مهندسی فرهنگی کشور 

2-زنده نگه داشتن اندیشه دینی و سیاسی حضرت امام )ره( )برنامه سوم: 
به  اسالمي  ایران  و  اسالم  واالي  ارزش هاي  و  فرهنگ  ترویج  و  معرفي 

جهانیان و تبیین شخصیت و مباني سیاسي و فکري امام )ره((
***

****3-تقویت قانونگرایی، انضباط اجتماعی، وجدان کاری، ... 

*4-مقابله با جریانات انحرافی و خرافی در حوزه دین 

*5-استفاده از IT برای تحقق اهداف فرهنگی نظام.

**6- ایجاد درک مشترک از چشم انداز و تقویت عزم ملی برای تحقق آن

*** - اعتال و عمق و گسترش دادن معرفت و بصیرت دینی

*** -سالم سازی فضای فرهنگی، رشد آگاهي ها و فضایل اخالقی

* -تقویت وحدت و هویت ملی مبتنی بر اسالم و انقالب

* - تعمیق روحیه دشمن شناسی 

* - مقابله با تهاجم فرهنگی- گسترش فعالیت رسانه های ملی

- رعایت آراستگي سیماي جامعه و کشور و محیط سازندگي به ارزش هاي 
*اسالمي و انقالبي

بررسی سیاست های کلی برنامه های  توسعه نظام جمهوری اسالمی ایران و ....
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د( ارزیابی و الزامات سیاست های کلی برنامه های توسعه
با توجه به آنچه در بخش های پیشین گفته شد، می توان برخی نکات را در مورد بر سیاست های 

کلی برنامه های توسعه را یادآوری کرد:
1-بسیاری از محورها تقریبًا در همه سیاست های کلی برنامه ها تکرار شده است)مراجعه شود به بخش 
»محورهای مشترک در سیاستهای کلی برنامه های توسعه« در صفحه 129(. تکرار محورها نشانگر دو 
نکته است. اواًل: نشانگر ثبات رویه در سیاست ها و رویکردهای کلی نظام در مقوالت مربوط است که 
از جمله آنها می توان به محورهای »زنده نگه داشتن اندیشه دینی و سیاسی حضرت امام )ره(«، »عدالت 
اجتماعی«، »مشارکت مردم در عرصه های سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و امنیتی«، »اولویت دادن 
به ایثارگران در عرضه امکانات و مدیریت ها«، »حمایت از مسلمانان و ملت های مظلوم و مستضعف 
اصالح  برای  »تالش  و  بیگانگان«  نظامی  از حضور  منطقه  رهایی  برای  »تالش  فلسطین«،  ملت  بویژه 
ساختار سازمان ملل« اشاره کرد. ثانیًا تکرار محورها می تواند نشانه ناکامی در تحقق آنها و یا فقدان عدم 
اهتمام الزم برای اجرایی شدن آنها باشد. از جمله آنها می توان به محورهای »تقویت و کارآمد کردن 
نظام بازرسی و نظارت«، »اصالح نظام اداری و قضایی«، »تقویت قانونگرایی، انضباط اجتماعی، وجدان 
کاری«، »قطع وابستگی هزینه های جاری دولت به درآمدهای نفت و گاز«، »اصالح ساختار نظام بانکی 

و پولی کشور« و »توانمند سازی بخش های خصوصی و تعاونی و کاهش تصدی دولت« اشاره کرد.
2-بسیاری از سرفصل ها و محورهای سیاست های کلی به صورت کلی)تفکیک ناشده و غیرشفاف( 
مطرح شده است. این امر باعث شده که سنجش میزان تحقق آنها غیرممکن باشد. هر چند در سیاست های 
کلی برنامه پنجم این مشکل تا حد قابل توجهی برطرف شده است و بسیاری از محورها به زیرمحورهایی 
تقسیم شده اند و حتی برخی از سیاست ها به صورت کمی هدفگذاری شده اند، اما همچنان در برخی از 
محورها و سرفصل ها این کاستی به قوت خود باقی است. به عنوان مثال، »مشارکت مردم در عرصه های 
سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و امنیتی« یا »تقویت قانونگرایی، انضباط اجتماعی، وجدان کاری« 

تنها به صورت کلی و سربسته مطرح شده است.
به مواردی چون:3-در برخی از سرفصل ها، به موضوعات مرتبط با آن الزم شده حوزه توجه شده است از جمله می توان 
الف( »گردشگری« که با توجه به موقعیت جغرافیایی و مزیت های نسبی ایران می تواند بسیار مهم 
و درآمدزا باشد، اشاره کرد که یا نادیده گرفته شده و یا تنها به صورت کمرنگ و حاشیه ای مورد اشاره 
قرار گرفته است. در سیاست های کلی برنامه چهارم توسعه به صورت کلی به گردشگری به عنوان یک 
مزیت نسبی در ایران اشاره شده است و در برنامه پنجم نیز ذیل سرفصل اجتماعی)نه سرفصل اقتصادی(، 
به »حمایت از گردشگری با تأکید بر سفرهای زیارتی« اشاره شده است )نکته جالب توجه این است که 

حتی در سیاست های کلی اقتصاد مقاوتی نیز هیچ اشاره ای به مقوله گردشگری نشده است.( 
ب( مقوله »حمل و نقل مسافر، کاال و انرژی« نیز با توجه به موقعیت جغرافیایی و مزیت های 
نسبی ایران، می تواند منبع درآمد بسیار مهمی باشد. با این حال، در سیاست های کلی برنامه چهارم 
توسعه تنها به صورت کلی مقوله »حمل و نقل« به عنوان یک مزیت نسبی ایران مطرح شده است و در 
برنامه پنجم نیز ذیل سرفصل سیاست خارجی )نه ذیل سرفصل اقتصادی(، تنها به »ارتقاء نقش مدیریتی 

ایران در توزیع و ترانزیت انرژی« اشاره شده است. 
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ج( در رابطه با مقوله »کشاورزی« نیز می توان گفت جایگاه این حوزه در سیاست های کلی 
مبهم است و همواره به صورت کلی، حاشیه ای و با رویکردی منفعالنه به آن توجه شده است. هر چند 
»تأمین امنیت غذایی کشور با تکیه بر تولید از منابع داخلی و تاکید بر خودکفایی در تولید محصوالت 
اساسی کشاورزی« یکی از محورهای سیاست های کلی برنامه های سوم و چهارم توسعه بوده اما این 
محور در سیاست های کلی برنامه پنجم توسعه حذف شده است. همچنین محور »تهیه طرح هاي توسعه 
قیمت گذاری  نظام  نوین و اصالح  روستایی، گسترش کشاورزی صنعتی، صنایع روستایی و خدمات 
محصوالت کشاورزی« در سیاست های کلی برنامه پنجم، ذیل محور »گسترش عدالت« و تنها با هدف 

»ارتقاء سطح درآمد و زندگی روستاییان و کشاورزان« مورد اشاره قرار گرفته است.
د( علیرغم اهمیت یافتن روزافزون مقوله »محیط زیست« و وضعیت نگران کننده آن در ایران، 

این مقوله در سیاست های کلی تنها به صورت کمرنگ مورد توجه قرار گرفته است.
ه( علیرغم اهمیت »سرمایه اجتماعی« و ضرورت وجود سازمان های مردم-نهاد به عنوان نهادهای 
واسط بین حاکمیت/ دولت و مردم، این مقوله در سرفصل »اجتماعی« مورد توجه کافی قرار نگرفته است. 
در  نیز  محور  این  خوب«،  »حکمرانی  مقوله  روزافزون  یافتن  اهمیت  علیرغم  همچنین،  و( 

سیاست های کلی مورد توجه قرار نگرفته است. 
جهان  در  آن  آفرینی  نقش  و  »رسانه«  مقوله  روزافزون  اهمیت  علیرغم  فرهنگی،  بخش  در  ز( 
امروز، و آسیب ها و مشکالتی که متوجه مقوله رسانه در کشور ما است، این حوزه مورد بی توجهی 

قرار گرفته است.
ح( همچنین، بسیاری از مقوالتی که نوعًا دارای ابعاد اجتماعی و فرهنگی گسترده ای هستند، 
تنها ذیل سرفصل سیاسی و امنیتی مطرح شده اند و در سرفصل های فرهنگی و اجتماعی کمتر مورد 
توجه قرار گرفته اند)که این می تواند به صورت ضمنی، نشانگر غلیه نگاه امنیتی به این مقوالت باشد.( 

5- در بسیار از موارد به نظر می رسد سیاست های کلی برنامه های توسعه به صورت آرمانی مطرح شده 
اند، یعنی همه اهداف مطلوب در آن ذکر شده است بدون اینکه تعارض های آشکار و پنهان بین برخی 
از سیاست ها مد نظر قرار گیرد و به عدم امکان دستیابی همزمان به همه این اهداِف مطلوب، توجه شود.

6- مفاهیم به کار رفته در برخی  از بندهای سیاستی، بدون ایضاح معنایی صورت گرفته و صرفًا در حد 
ایده باقی مانده است.به عنوان نمونه به بندهای مربوط به »امنیت پایدار« در برنامه پنجم می توان اشاره 
کرد که الزمه آن  درکی منسجم و شفاف از »امنیت« و »پایداری« در میان قانونگذاران و مجریان است. 
اجرای سیاست مطلوب منوط به درک معنایی مشترک از مفاهیم و واژگان اصلی و کلیدی بندهای سیاستی 

در میان قانونگذاران، مجریان و ذینفعان است، الزامی که در تدوین سیاست ها باید ملحوظ گردد.

7-  ازعوامل موثر بر اجرای سیاست ها که می تواند حتی در تدوین ،نوع و کیفیت سیاست ها اثرگذار 
پیچیدگی،  است.  هدف  جامعه  های  ویژگی  و  زیرساختی  عوامل  محیطی،  مختصات  به  توجه  باشد، 

هوشمندی و فقدان اطمینان  از جمله این عوامل است.

بررسی سیاست های کلی برنامه های  توسعه نظام جمهوری اسالمی ایران و ....
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هـ( بررسی و مقایسه رویکردهای تدوین سیاست های کلی برنامه توسعه
بررسی سیاست های کلی برنامه توسعه نشان می دهد که در طراحی و تدوین سیاست ها سه رویکرد 

غالب بوده است. اهم این رویکردها عبارت است از:

۱(رویکرد جامع نگر: در این رویکرد، مطابق رویه ای که تا کنون در تدوین سیاست های کلی برنامه های 
توسعه وجود داشته، تالش می شود برای حل و فصل همه مسائل و مشکالت کشور در حوزه های 
مختلف، به طور همزمان و تقریبًا بدون هر گونه اولویت بندی، سیاستی تدوین گردد. به عنوان مثال، 
در این رویکرد، مانند آنچه در سیاست های کلی برنامه های سوم تا پنجم توسعه رخ داده است، مساله 
»رشد اقتصادی« و »عدالت اجتماعی« با هم دیده می شود. هر چند همه جانبه دیدن مسائل و مشکالت 
کشور و تالش برای پوشش دادن همه آنها، نقطه قوت این رویکرد به نظر آید. اما نادیده گرفتن تناسب 
میان توان مادی و مدیریتی کشور از یک طرف و توان و ظرفیت مورد نیاز برای حل و فصل همزمان از 
طرف دیگر از مهمترین ضعف های این رویکرد محسوب می شود. بعالوه، در این رویکرد اصطکاک ها 
و ناسازگاری هایی که ممکن است بین برخی از سیاست ها بوجود آید، نادیده گرفته می شود و بنابراین، 
سیاست های کلی در اجرا با مشکالت فراوان مواجه می شود و بخش هایی از سیاست ها هیچ گاه محقق 
نخواهد شد. به عنوان مثال، همواره بین سیاست های منجر به »رشد اقتصادی« و سیاست های منجر 
به »عدالت اجتماعی« اصطکاک هایی وجود دارد که اگر به آن اصطکاک ها توجه نشود و راهی برای 
مدیریت و رفع آنها اندیشیده نشود، نه سیاست های رشد اقتصادی به صورت مناسب اجرایی خواهد 

شد و نه نه عدالت اجتماعی مورد نظر بدست خواهد آمد.  

اخیر  های  سال  در  اینکه  به  توجه  با  ابالغی:  کلی  های  سیاست  محوریت  با  ها  سیاست  تدوین  2(رویکرد 
سیاست های کلی متعددی در حوزه های مختلف توسط مقام معظم رهبری ابالغ شده است )از جمله: 
و  کار  از  حمایت  ملی،  تولید  مقاومتی)92/11/29(،  اقتصاد  جمعیت)93/2/30(،  کلی  های  سیاست 
امنیت فضای  اشتغال )90/4/28(، تشویق سرمایه گذاری)89/11/29(،  ایرانی )1391/11/24(،  سرمایه 
تولید و تبادل اطالعات و ارتباطات )افتا( )89/11/29(، اصالح الگوی مصرف )89/4/14(، نظام اداری 
کاهش  و  پیشگیري  اساسی)84/3/1(،  قانون   44 اصل   ،)85/7/12( مخدر  مواد  با  مبارزه   ،)89/1/16(
 ،)82/8/13(1404 چشم انداز  غیرمترقبه)1384/02/03(،  حوادث  و  طبیعي  سوانح  از  ناشي  خطرات 
سیاست هاي کلي نظام در بخش های امنیت اقتصادی، انرژی، منابع آب، معدن، منابع طبیعی و حمل و 
نقل )79/11/3(، و ...(، این رویکرد تأکید دارد که سیاست های کلی برنامه ششم توسعه بر اساس این 
سیاست های کلی ابالغ شده تدوین گردد. مهمترین مزیت این رویکرد این است که با اهمیت قائل شدن 
به سیاست های کلی ابالغ شده، و ابتنای سیاست های کلی برنامه پنج ساله بر سیاست های کلی ابالغ 
شده، ضمانت اجرایی سیاست های کلی ابالغی در حوزه های مختلف افزایش می یابد. با این حال، این 
رویکرد از ضعف هایی نیز برخوردار است از جمله اینکه: نخست، این رویکرد با تأکید بر اجرای همه 
سیاست های کلی ابالغ شده، عماًل باعث تقسیم توان مادی و مدیریتی کشور در حوزه های مختلف و در 
نتیجه، باعث بر زمین ماندن اجرای بسیاری از این سیاست ها می شود. دوم، تعدد سیاست های ابالغی در 
حوزه های مختلف و عدم تعیین اولویت بین آنها، و احتمال بوجود آمدن اصطکاک بین این سیاست ها، 
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می تواند اجرای سیاست های کلی را با مشکالت متعددی مواجه کند. بنابراین، اتخاذ این رویکرد در 
تدوین سیاست ها مستلزم چند نکته است: 1( مشترکات سیاست های کلی ابالغی مشخص شود و تحقق 
این سیاست های مشترک در اولویت اجرا قرار گیرند. 2( آن دسته از سیاست هایی که جزء مشترکات 
سیاست های کلی نیستند، اهم و مهم شوند و برخی از آنها در اولویت اجرا قرار گیرند. 3( راه های برای 

ممانعت از ایجاد اصطکاک بین سیاست های متعدد ابالغی اندیشیده شود.

۳(رویکرد مسأله محور: در این رویکرد، در ذیل هر سرفصل )اقتصادی، فرهنگی، سیاسی و ...(، یک یا 
چند مسأله ی اصلی تعیین می شود و همه سیاست های در آن حوزه در راستای حل شدن آن مسأله اصلی 
تدوین می گردد. به عنوان مثال، در حوزه اقتصاد، مساله »بیکاری« یا »تورم« به عنوان یک مسأله اصلی 
که ریشه بسیاری از مسائل اقتصادی و حتی مسائل اجتماعی و فرهنگی به آن برمی گردد، تعیین می شود 
و جهت گیری اصلی برنامه به سمت حل این مسأله اصلی تعیین می گردد. مزیت اصلی این رویکرد آن 
است که همه منابع و توان مادی و مدیریتی کشور برای حل و فصل یک یا چند مسأله متمرکز می شود 
و بنابراین، ضمن اینکه از اصطکاک بین سیاست های کلی و تقسیم منابع مادی و غیرمادی کشور در 
حوزه های مختلف جلوگیری می شود، احتمال دستیابی به اهداف تعیین شده برنامه بسیار باال می رود. 
همچنین، در صورت تعیین دقیق مسأله اصلی، در بلندمدت بسیاری از دیگر مسائل، که ریشه آنها به آن 
مسأله اصلی برمی گردد، نیز حل و فصل خواهد شد. اما این رویکرد دارای چند نقطه ضعف نیز هست؛ 
اول اینکه، تعیین یک یا چند مسأله اصلی در هر حوزه و ایجاد اتفاق نظر سیاست گذاران کشور بر آن 
مسأله یا مسائل، کار چندان ساده ای نیست و احتمااًل برای رسیدن به چنین وفاقی، زمان قابل توجه و 
انجام کار کارشناسی گسترده ای نیاز است. دوم اینکه، تعیین یک یا چند مسأله اصلی و تمرکز دادن همه 
توان مادی و مدیریتی کشور بر حل و فصل آنها بدان معنی است که حل و فصل بسیاری از مسائل و 
مشکالت دیگر کشور باید به تعویق بیفتد. و این امر می تواند پیامدهای اجتماعی و حتی سیاسی قابل 
توجهی برای کشور داشته باشد. به عنوان مثال، اگر تحقق رشد باالی اقتصادی به عنوان هدف اصلی 
سیاست کلی برنامه ششِم توسعه تعیین گردد، ممکن است تحقق این امر به افزایش قابل توجه نابرابری 
نیز به نوبه خود باعث بروز  و آسیب پذیری روزافزون دهک های پایین جامعه منجر شود و این امر 
آسیب های اجتماعی و حتی ناآرامی های سیاسی شود. یا اگر رشد علم و فناوری در کشور به عنوان 
مساله اصلی تعیین گردد و همه منابع کشور متوجه آن شود، ممکن است تحقق این امر به قیمت نادیده 
گرفته شدن موضوع ازدواج جوانان و در نتیجه، اختالل در رشد جمعیت کشور و پیامدهای ناشی از آن، 

تمام شود. بنابراین، اتخاذ این رویکرد در تدوین سیاست های کلی برنامه ششم توسعه مستلزم:
 1( انجام کار کارشناسی الزم برای تعیین اصلی ترین مسائل در هر حوزه؛ 2( شناسایی دقیق و همه جانبه 
لوازم و اقتضائات تمرکز بر حل یک مسأله خاص و محاسبه هزینه های احتمالی اقتصادی و اجتماعی و 
سیاسی و امنیتی که کشور باید بابت این امر متحمل شود؛ و 3( ایجاد عزم جدی و آگاهانه ی مجموعه 

سیاست گذار کشور برای اصرار بر تحقق اهداف برنامه و پرداخت هزینه های الزم برای آن است.
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ایده های اولیه و نهایی برنامه ششم ؛رویکردی نوین در تدوین سیاست های 
کلی برنامه های توسعه 

کمیته مستندسازی کمیسیون مشترک

چکیده
  کاستی های موجود در تحقق سیاست های کلی حاصل از ارزیابی این سیاست ها و همچنین فرایند 
تدوین سیاست های کلی و ارزیابی میزان انسجام و همگرایی میان سیاست های کلی و  اسناد باالدستی 
این سیاست ها همانند سند چشم انداز نشان می دهد که در تدوین سیاست ها حلقه مفقوده ای وجود 
دارد. این حلقه مفقوده فقدان رویکرد واحد حاکم بر تدوین سیاست های کلی و یا به عبارت دیگرفقدان 
انسجام ناشی از نقش آفرینی رویکردهای متعدد در تدوین سیاست های کلی در بخش های مختلف 
سیاستی است. در جهت رفع این نقایص در برنامه ششم ، تالش شد تا در ابتدا ایده اولیه و رویکرد 
حاکم بر برنامه مشخص شود و با توجه به تجربه برنامه های گذشته برای پرهیز از ناهماهنگی  ایده اولیه 
سیاست ها مورد توافق قرار گیرد وسپس بر اساس مضامین و محتوا و جهت گیری سیاست های کلی 

مربوطه تدوین شود. این مقاله انعکاسی از تالش های صورت گرفته در این میسر است. 

واژگان کلیدی
سیاستگذاری، برنامه ششم ، ایده سیاست ها ، رویکرد سیاست ها ، چالش ها ، فرصت ها

مقدمه
    هریک از برنامه های پنج ساله توسعه هرچند، سیاست کلی  مخصوص به خود دارد.سیاستی که 
الزم االجرا است ، با  این حال آنچه درعمل مشاهده می شود این است که برنامه های توسعه در برخی 
موارد چندان با سیاست های کلی  برنامه انطباق ندارد. انطباق شکلی و ماهوی برنامه ها در طراحی و 
اجرا با سیاست  با لحاظ اقتضائات زمانی و مکانی امری الزم است . ابالغ آیین نامه نظارت بر سیاست 
های کلی توسط مقام رهبری زمینه رفع این نقیصه و اجرای بهینه سیاست های کلی برنامه های را فراهم  
کرده  است. نظارت بر ُحسن اجرای سیاست  های کلی نظام، مطابق بند دوم اصل 110 قانون اساسی بر 
عهده ی مقام رهبری است. براساس دستور مقام معظم رهبری این مسوولیت به مجمع تشخیص مصلحت 
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نظام واگذار شده است.در راستای این ماموریت  مجمع اقدام به تدوین آیین نامه ای برای نظارت بر حسن 
اجرای سیاست های کلی نظام نمود که آخرین اصالحیه ی این آیین نامه در اوایل سال 1393 از به تائید 
مقام رهبری رسید و ابالغ گردید.بر اساس آیین نامه ی جدید، مجمع، در ایفای بخشی از نقش نظارتی 
هماهنگی  با  کلی  سیاست های  با  اسالمی  شورای  مجلس  مصوبات  مغایرت  عدم  تطبیق  برای  خود،  
شورای نگهبان اقدام می کند. بنابراین انتظار می رود که بعد از این شاهد باشیم که شورای نگهبان عالوه 

بر موازین شرع و قانون اساسی،  کلیه ی مصوبات مجلس را با سیاست های کلی نظام تطبیق بدهد.
 از کاستی های دیگر برنامه های توسعه که در عمل آشکار شده این است که دولتها عماًل آنچه را  
در قالب برنامه اجرا کرده اند، در برخی موارد مغایر با اهداف و خطوط کلی سیاست های برنامه بوده 
است بعالوه برای اجرای سیاست های برنامه ها، هدف گذاری زمانی معین پنج ساله وجود نداشته است.

به عنوان مثال در برنامه چهارم، تحقق جامعه مدنی و در برنامه پنجم، هدفمندی یارانه ها و مسکن مهر 
محور اصلی برنامه ها قرار گرفت، حال آنکه چنین محورهایی در برنامه ها نبوده است. 

ضرورت ایده اولیه برای برنامه ششم
توجه به کاستی های موجود در عمل به سیاست های کلی حاصل از ارزیابی این سیاست ها و 
همچنین فرایند تدوین سیاست های کلی و ارزیابی میزان انسجام و همگرایی میان سیاست های کلی و  
اسناد باالدستی این سیاست ها همانند سند چشم انداز نشان داد که در تدوین سیاست ها حلقه مفقوده 
ای وجود دارد. این حلقه مفقوده فقدان رویکرد واحد حاکم بر تدوین سیاست های کلی و یا به عبارت 
دیگرفقدان انسجام ناشی از نقش آفرینی رویکردهای متعدد در تدوین سیاست های کلی در بخش های 
اولیه و  ابتدا ایده  برنامه ششم ، تالش شد تا در  مختلف سیاستی بود. در جهت رفع این نقایص در 
رویکرد حاکم بر برنامه مشخص شود و با توجه به تجربه برنامه های گذشته برای پرهیز از ناهماهنگی  
ایده اولیه سیاست ها مورد توافق قرار گیرد وسپس بر اساس مضامین و محتوا و جهت گیری سیاست 
های کلی مربوطه تدوین شود.برای اتقان بیشتر در جهت تدوین ایده نهایی نهادهای مختلف پیشنهادات 

خود را ارائه کردند. ذیال ایده های پیشنهادی ارائه می شود.

الف- ایده پیشنهادی دولت برای برنامه ششم
ارتقای بهره وری و رشد سرمایه گذاری ، اجرای سیاست های اصل چهل و چهار قانون اساسی 
و جبران عقب ماندگی اهداف محقق نشده سند چشم انداز بیست ساله کشور مهمترین محور های ایده 
پیشنهادی دولت است که با رویکرد،تعامل با جهان و گسترش دامنه  و نوع سرمایه گذاری های خارجی 

در کشور همراه است. اهم محورهای ایده پیشنهادی دولت به شرح ذیل است:
۱- اهتمام به تحقق اهداف سند چشم انداز بیست ساله

مهمترین ایده حاکم بر تدوین پیش نویس این سیاست ها، پیگیری تحقق اهداف سند چشم انداز 
بیست ساله کشور می باشد، که این امر در مقدمه سیاست های اقتصاد مقاومتی از سوی معظم له مورد 
تاکید قرار گرفته است. عملکرد سال های گذشته از دوره بیست ساله سند چشم انداز به دلیل چالش 
های مختلف محیط داخلی و بین المللی موید عقب ماندگی جدی از اهداف پیش بینی شده می باشد. 
بزرگ  ایجاد خیزش  این دوره، مستلزم  از  باقیمانده  انداز در سال های  اهداف کمی سند چشم  تحقق 
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در حوزه اقتصاد و رسیدن به رشد شتابان و پویا خواهد بود. رسیدن به این هدف نیز از طریق افزایش 
سرمایه گذاری و ارتقاء بهره وری میسر می باشد. از آنجا که منابع مالی دولت برای تحقق چنین رشدی 
ناکافی است، لذا در تدوین پیش نویس این سیاست ها موضوع اجرای صحیح سیاست های کلی اصل 
چهل و چهارم قانون اساسی و مشارکت بخش خصوصی و تعامل با جهان برای دسترسی به منابع مالی 
و تکنولوژی و همچنبن توجه ویژه به رقابت در حوزه های اقتصادی و تقویت فعالیتهای دانش بنیان با 

هدف ارتقای بهره وری با رویکرد درون زا و برون گرا مورد توجه قرار گیرد.
2- ایجاد فرصت های شغلی برای جوانان و تامین امکانات مادی و معنوی برای جمعیت با نرخ باروری باالتر

وجود خیل عظیم جوانان تحصیل کرده موهبتی جمعیتی و سرمایه ای بزرگ برای اقتصاد کشور 
فراهم کرده است، لیکن بیکاری تعداد زیادی از این جوانان و همچنین کاهش نرخ باروری و نگرانی از 
پیر شدن جمعیت از جمله چالش های اساسی فراروی کشور است. بر این اساس در تدوین پیش نویس 
سیاست های کلی برنامه ششم، ایجاد فرصت های شغلی برای جوانان بیکار و خارج کردن کشور از 
سالمندی در آینده و تامین امکانات مادی و معنوی برای آنان از طریق افزایش رشد اقتصادی و اهتمام به 

امور فرهنگی مورد توجه قرار گرفته است.

۳- توجه به موضوعات خاص
آسیب شناسی به عمل آمده از برنامه های توسعه قبلی، چالش های اساسی پیش رو و محدودیت 
منابع مالی باعث شد که در تدوین پیش نویس سیاست ها به موضوعات خاص مانند آب و محیط زیست 
توجه ویژه شود، به عالوه وجود عدم تعادل های منطقه ای در پهنه سرزمین و در عین حال وجود ظرفیت 
ها و مزیت های فراوان در مناطق جغرافیایی خاص مانند سواحل مکران، محور شرق و ... که می تواند 

باعث افزایش تعادل در مناطق و تسریع در رشد اقتصادی شوند مورد تاکید قرار گیرند.

۴- یکپارچه سازی سیاست های کلی ابالغی در سال های اخیر

در سال های اخیر از سوی مقام معظم رهبری سیاست های کلی در حوزه های مختلف ابالغ گردیده 
است. لیکن مع االسف امکان و مجال اجرای این سیاست ها فراهم نشده است. از آنجا که بر اساس 
بررسی های بعمل آمده امکان یکپارچه سازی تعداد زیادی از این سیاست ها در ظرف زمانی برنامه ششم 
وجود دارد، لذا تالش شد سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی به عنوان اصل و پایه قرار گیرد و از سایر 
سیاست های کلی ابالغی به ویژه در حوزه های علمی و فرهنگی و اجتماعی نیز استفاده شود. در عین 
حال مبانی تدوین الگوی پیشرفت اسالمی ایرانی نیز مد نظر قرار گرفت. تالش شد از نظرات دستگاه های 
اجرایی و برنامه های دولت و همچنین آسیب شناسی  بعمل آمده از برنامه های توسعه بعد از پیروزی 
انقالب اسالمی نیز در تدوین پیش نویس سیاست های برنامه ششم بهره گرفته شود و در نهایت مضمون 
و ایده کلی برنامه ششم توسعه »رشد تولید رقابتی مبتنی بر دانش، بهره وری و تعامل سازنده با جهان در 

چارچوب اقتصاد مقاومتی و فرهنگ اسالمی- ایرانی« پیشنهاد شد.
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ب: سایر ایده های پیشنهادی
به موازات پیشنهاد دولت برخی نهادها و موسسات نیز در رابطه با ایده اولیه برنامه ششم پیشنهادهایی 
ارایه داده اند که سه مورد آن ارائه می شود.اتکای برنامه به تحقق اقتصاد مقاومتی ، با گرایش برتری جویی 
علمی و فن آوری، مقام سازی فرهنگی ملهم از زیرساخت های نظری پیشرفت و الزامات امرنظارت؛ 
تحکیم اقتدار ملی، مردمساالری دینی ،دانش بنیانی اقتصاد و آینده نگری مبتنی و ملهم از گفتمان مقام 

معظم رهبری مهمترین مضامین دیگر ایده های پیشنهادی است. 

مورد اول: ایده اولیه سیاست های کلی برنامه ششم
درتحقق اهداف چشم انداز با تکیه بر »اقتصاد مقاومتی «، »برتری جویی علمی و فناوری«، »مقاوم 
توفیق  عدم  عوامل  رفع  و  ها  موفقیت  »ادامه  باید  توسعه  برنامه  کلی  های  سیاست  فرهنگی«،  سازی 
از  »برآمده  تهدیدات«،  و  چاشل ها  نیز  و  وسیع  »فرصت های  به  توجه  با  و  پیشین«  های  برنامه  های 
در  شده  ایجاد  وسیع  های  زیرساخت  بر  متکی  و  ابالغی  )سیاستهای  پیشرفت  نظری  زیرساخت های 
کشور، و »واقعی«، » شفاف«، »با قابلیت نظارت مستمر و مؤثر و شاخص پذیر« باشد؛ به گونه ای که طی 

آن موارد ذیل محقق شود:
1- استقرار نظام بانکی، مالیاتی و بیمه مطلوب و اسالمی.

2- حذف یارانه انرژی و واریز منابع حاصله به صندوق ذخیره پولی و تخصیص به عموم مردم و 
تولید و کار و سرمایه گذاریها و مصارف مفید.)اجرای قانون هدفمندی(

3- تحقق نظام اداری مطلوب و پاسخگو و جامع و مانع و منطقی کردن هزینه جاری.
4- تحقق نظام بودجه به عنوان ترجمان مالی برنامه و ممانعت جدی از دخالت های غیربرنامه ای 

در بودجه.
5- تهیه نقشه آمایشی کشور و انتخاب طرح های ملی و منطقه ای پیشرفت طبق آن و ساماندهی 

کالنشهرها و شهرها.
6- مسدودسازی منافذ و متالشی سازی شبکه های فساد.

7- افزایش انظباط و امنیت اجتماعی با شاخص ها)مثل رساندن تلفات جاده ای به زیر هزار نفر در سال(
8- رشد چشمگیر جمعیت و استحکام خانواده.

9- استقرار کامل نظام سالمت و ارتقاء شاخص ها.
از  بهره گیری  و  علمی  پیشروی  سرعت  تداوم  و  جهان  علمی  برتر  دستاور  چندین  عرضه   -10

دانش های نو در جهش فناوری و تولید ثروت.
11- فراهم کردن امکان مشارکت حداکثری همه مردم در اقتصاد،  بویژه با توجه به بخش تعاون و 

دسترسی به شاخص های مطلوب این بخش.
12- اجرای حداقل ده طرح ملی و زیرساختی عظیم و تحول ساز از منابع صندوق ذخیره ارزی.
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مورد دوم: ایده اولیه سیاست های کلی برنامه ششم
به منظور تحقق اهداف چشم انداز و با محوریت »اقتصاد مقاومتی«، » پیشتازی در عرصه علم و 
فناوری«، »تعالی و مقاوم سازی فرهنگی«، سیاست های کلی برنامه توسعه باید »ادامه موفقیت ها و رفع 
موانع توفیق برنامه های پیشین«، »ناظر به فرصت های وسیع و نیز مشکالت، تهدیدها و مخاطرات«، 
»برآمده از زیرساخت های نظری پیشرفت)الگوی اسالمی - ایرانی پیشرفت، سیاست های کلی اقتصاد 
مقاومتی، اصل 44، اصالح الگوی مصرف، نظام اداری، جمعیت و سایر سیاست های ابالغی(«، »متکی بر 
توانایی ها، استعدادها، فرصت های وسیع ایجاد شده در کشور و تجارب حاصل از برنامه های توسعه«، 
»واقعی«، » شفاف«، »با قابلیت نظارت مستمر و مؤثر« و »ناظر به دوره زمانی پنج ساله« باشد؛ به گونه ای 

که اجرای آن، با موارد ذیل محقق شود:
1- توسعه همه جانبه عدالت دانش بنیان.

بر گسترش  تاکید  با  فراگیر  و  اقتصادی شتابان  پایدارسازی رشد  و  اقتصاد کالن  ثبات  ایجاد   -2
تورم)حفظ  اقتصاد، کاهش  رقابت پذیری و شفافیت  تقویت  ارتقاءبهره وری،  بنیان،  دانش  اقتصاد 

ارزش پول ملی و قدرت خرید مردم( و مبارزه با فساد اقتصادی.
3- تحقق نظام اداری، بانکی، مالیاتی و تامین اجتماعی  مطلوب و اسالمی .

تولید کاال و  نیازهای سرمایه گذاری،  به  پاسخ  یکپارچه در جهت  مالی  و  پولی  نظام  توسعه   -4
خدمات،  کسب و کارهای خرد،  متوسط و بزرگ و فعالیت های دانش بنیان

5- اجرای حداقل ده طرح ملی و زیرساختی عظیم و تحول ساز)از منابع صندوق ذخیره ارزی(.
6- بزرگ کردن اندازه بازار تولید، تجارت و صادرات غیر نفتی ایران بویژه در منطقه آسیای جنوب 

غربی و همسایگان .
7- رعایت انضباط مالی و بودجه ای و منطقی کردن هزینه های جاری.

8- تداوم سرعت پیشروی علمی و بهره گیری از دانش های نو در جهش فناوری و تولید ثروت و 
عرضه چندین دستاورد برتر علمی به جهان و یا تعیین حوزه های علمی پیشرو.

9- اعتالی فرهنگی و ترویج سبک زندگی اسالمی، اسقرار کامل نظام سالمت، رشد کمی و کیفی 
جمعیت، استحکام خانواده و حاکمیت انضباط اجتماعی با تعیین شاخص های روزآمد.

مورد سوم: ایده اولیه سیاست های کلی برنامه ششم
 با توجه به ماهیت زمینه پایه سیاست ها، قبل از هر چیز ،آنچه اهمیت دارد روش و رویکرد حاکم 
بر تدوین سیاست ها است. با توجه به اقتضائات و الزامات سیاستگذاری های کالن در نظام جمهوری 
اسالمی ، رویکرد مطلوب تدوین سیاست های برنامه ششم می تواند تحکیم و افزایش اقتدار ملی مبتنی 
بر گفتمان رهبری، تعریف شود. در این صورت ایده اولیه درموضوعات اساسی اقتصاد، علم و فرهنگ   

با توجه به چالش ها و فرصت های حال و آینده می تواند در محورهای ذیل مورد بررسی قرار گیرد.

الف: موضوعات اساسی 
1- در اقتصاد، دانش بنیانی اقتصاد و تجاری سازی علم با رویکرد درونزایی و برونگرایی.

2- در علم، تأکید بر شاخصه هایی از دانش که دستیابی به آنها به تولید و افزایش قدرت ملی 
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می انجامد مانند دانش هسته ای، سلول های بنیادی، هوا فضا و ...
3- در بعد فرهنگی، تأکید بر آن بخش از مزیت ها و مقوالت فرهنگی که در تحکیم و افزایش 
قدرت ملی مؤثرند همانند: تثبیت و ارتقاء ایده مردم ساالری دینی و نظریه والیت فقیه، عناصر 

همبستگی ساز در فرهنگ ملی، عناصر مؤثر در خنثی سازی جنگ نرم و هویت ملی و ...

ب- چالش های پنج سال آینده
وکسب  ای  هسته  مذاکرات  سرانجام  به  نسبت  بینی  خوش  در صورت  حتی   : ها  تحریم   -1
موفقیت  در آن، نمی توان چندان به رفع تمامی تحریم ها و وضع نشدن تحریم های جدید امیدوار 

بود.و به نظر می رسد بخش عمده  تحریم ها در پنج سال آینده همچنان باقی بماند،
2- بی ثباتی منطقه ناشی از خطاهای راهبردی مداخله جویانه آمریکا و عربستان در منطقه و 

بحران های سوریه، عراق، افغانستان، بحرین ...،
3- احتمال وقوع چالش های امنیتی در داخل متاثر از محیط منطقه ای،

4-تداوم رکود و افزایش بیکاری، نرخ بیکاری هم اکنون در برخی استانها نرخ بیکاری بیش از 
20 درصد است.

5- افزایش چالش های زیست محیطی و خشکسالی و احتمال وقوع بحران آب 

6- تغییر ماهیت و افزایش چالش های وحدت میان فرق و مذاهب اسالمی
7- چالش های سیاسی ناشی از سیاست ها و برنامه های اعمالی دولت 

8- کاهش جمعیت.
9-  چالش های هویتی)ارزش های اسالمی و انقالب، سبک زندگی، تعلیم و تربیت(.

10- فساد اقتصادی
11- ناکارآمدی

12- فضای مجازی و امنیت سایبری
13- آسیب های اجتماعی

ج: فرصت ها
مناسبات  به  نوین  دهی  نظم  در  ایران  آفرینی  نقش  امکان  و  منطقه ای  نظم  فروپاشی   -1

المللی بین  منطقه ای و 
2- اختالف روسیه با غرب.

3-نفرت جهانی و منطقه ای از گرایش های افراطی تکفیری و افزایش گرایش به اسالم تمدن 
سازوعقالنی شیعی و مردمساالری اسالمی 

4-ناکامی سیاست ها و تضعیف نقش آمریکا در منطقه.
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با توجه به چنین چالش ها و فرصت هایی، رویکرد حاکم بر سیاست های کلی برنامه چه بای باشد؟ 
درهر صورت ایده سیاست های کلی برنامه ششم باید بتواند:

1(آسیب های ناشی از برنامه های گذشته)هدف مند نبودن برنامه، زاویه دار بودن با مطالبات رهبری 
و نظارت ناپذیر بودن( را برطرف نماید.

2(پاسخی به چالش های برشمرده در پنج سال آینده باشد.
3(متکی به سیاست های کلی ابالغی به ویژه در حوزه های اقتصاد، فرهنگ و علم باشد. سیاست 
های برنامه ششم باید مشخص نماید کدام یک از این سیاست ها و به چه میزان قابل تحقق است .

ج: ایده پیشنهادی نهایی برای تدوین سیاست های کلی برنامه
پس از بررسی ایده های اولیه برای توین سیاست های کلی برنامه شششم و جلسات کارشناسی 

متعدد ایده نهایی برای تدوین سیاست های کلی برنامه شششم بدین شرح تنظیم وابالغ گردید.
عرصه  در  "پیشتازی  مقاومتی"،  "اقتصاد  محوریت  با  و  انداز  چشم  اهداف  تحقق  منظور  به 
علم و فناوری" و "تعالی و مقاوم سازی فرهنگی" سیاست های کلی برنامه ششم توسعه باید "ادامه 
موقعیت ها و رفع موانع  توفیق برنامه های پیشین"، "ناظر به فرصت های وسیع و نیز مشکالت، تهدیدها 
اصل  مقاومتی،  اقتصاد  کلی  پیشرفت)سیاست های  نظری  های  زیرساخت  از  "برآمده  مخاطرات"،  و 
44، اصالح الگوی مصرف، نظام اداری، جمعیت و سایر سیاست های ابالغی("، "در جهت استحکام 
بنیان های سیاسی- اجتماعی و توانمندسازی در برابر آسیب های آن"، "متکی بر توانایی ها، استعدادها، 
فرصت های وسیع ایجاد شده در کشور و تجارب حاصل از برنامه های توسعه"، "واقعی"، "شفاف"، 
"با قابلیت نظارت مستمر و مؤثر" و "ناظر به دوره زمانی پنج ساله" باشد؛ به گونه ای که با اجرای آن، 

موارد ذیل محقق شود:
1- توسعه همه جانبه با رشد اقتصادی شتابان، فراگیر، پایدار، دانش بنیان، بهره ور، عدالت بنیان، 

درونزا، برونگرا، مردمی، به دور از فساد، با ثبات و تورم حداقلی در محیط کالن اقتصادی،
حمایت  و  اعتباری(  و  مالی  پولی،  اقتصادی)تجاری،  های  سیاست  در  ملی  تولید  محوریت   -2
از تولید ثروت از دانش و مشارکت آحاد جامعه در سرمایه گذاری و فعالیت های اقتصادی و 
تکمیل زنجیره ارزش در تولید کاال و خدمات و اصالح نظام توزیع و واکنش سریع و هوشمند 

به تهدیدات خارجی اقتصاد ملی،
3- تحقق نظام اداری، بانکی، مالیاتی و تامین اجتماعی در چارچوب سیاست های کلی نظام،

4- توسعه نظام جامع تامین مالی)بازار پول و سرمایه( در جهت پاسخ به نیاز سرمایه گذاری، تولید 
کاال و خدمات، کسب و کارهای خرد، متوسط و بزرگ و فعالیت های دانش بنیان،

5- اجرای چندین طرح ملی و زیرساختی عظیم و تحول ساز،
تعیین  با  غربی  جنوب  آسیای  محیط  در  کشور  مناطق  متوازن  توسعه  سرزمین جهت  آمایش   -6
و  تجارت  تولید،  بازار  اندازه  کردن  بزرگ  هدف  با  تعامل،  و  مشارکت  همکاری،  حوزه های 

صادرات غیرنفتی جمهوری اسالمی ایران،



7- رعایت انظباط مالی و بودجه ای و منطقی کردن هزینه های جاری، تحقق نظام بودجه به عنوان 
ترجمان مالی برنامه و هدفمندسازی یارانه ها،

8- تداوم سرعت پیشروی علمی و بهره گیری از دانش های نو در جهش فناوری و تولید ثروت و 
)عرضه چندین دستاورد برتر علمی به جهان و یا تعیین حوزه های علمی پیشرو( و اعتالی کمی 

و کیفی نظام آموزشی و پژوهشی کشور در راستای حل مشکالت و رفع نیازهای واقعی،
9- اعتالی فرهنگی و ترویج سبک زندگی اسالمی، استقرار کامل نظام سالمت، رشک کمی و کیفی 
جمعیت، استحکام خانواده و حاکمیت انظباط اجتماعی، با تعیین شاخص های روزآمد و تحقق 

نقشه مهندسی فرهنگی کشور و گسترش در راستای حل مشکالت و رفع نیازهای واقعی،
10- ارتقای سرمایه اجتماعی و کاهش آسیب های اجتماعی،

11- ایجا، تکمیل و توسعه شبکه ملی اطالعات امن و توسعه خدمات و محتوای فضای مجازی 
کشور بر اساس فرهنگ اسالمی ایرانی،

12- مشارکت همه جانبه جمهوری اسالمی ایران در نظم دهی نوین منطقه آسیای جنوب غربی با 
فراهم آوری لوازم اقتصادی، دفاعی و امنیتی،

13- افزایش توان دفاعی و بازدارندگی و افزایش ضریب امنیتی کشور،
14- تنظیم قلمروهای اسکان جمعیت)سکونتگاه ها و فعالیت های شهری و روستایی( و ساماندهی 

کالن شهرها بویژه حاشیه نشینی بر اساس آمایش سرزمین.
باید در تنظیم پیشنهاد سیاست های کلی برنامه پنج ساله اولویت های مشخصی ارائه شود که مسئولین 
کشور تکلیف خود را در مقام تنظیم اولویت های مدیریتی کشور برای پنج سال تعیین شده به درستی 

بدانند و بر آن اساس برنامه ریزی کنند.

ایده اولیه و نهایی برنامه ششم؛ رویکردی نوین 166
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مبانی فکری تدوین سیاست های کلی برنامه ششم  در امور زیربنایی و تولیدی

علی مبینی دهکردی  
        مرتضی اسفندیاری

چکیده

جهانی،الزمه  تهدیدهای  و  فرصت ها  رصد  و  موجود  ظرفیت های  از  بهره گیری  با  نوآورانه  نگاه 
هرگونه طراحی  راهبردها  و سیاست های کالن در رسیدن به اهداف و آرمان ها است.در این راستا الزم 
است که  سیاست های کلی برنامه ششم با نگاهی به شرایط کنونی جامعه )در سطح ملی و فراملی(، 
ویژگی ها، نیازها، آرمان ها و ارزش های اجتماعی جامعه تدوین شود. بر این اساس تدوین سیاست های 
و  راهبردها  جهت گیری ها،  اهداف،  شامل  تولیدی(  و  زیربنایی  امور  حوزه  در  ششم  برنامه  پیشنهادی 
اولویت های کالن( طی یک روش تحقیق توصیفی تحلیلی مبتنی بر تفکر استراتژیک با رویکرد سیستمی، 
آینده نگر، اقتضایی و تعاملی انجام گردیده است. در این جهت اسناد باالدستی و فرمایشات مقام معظم 
مربوطه  پارادایم ها و روندهای  نظر گرفتن  با در  راهبردی  الزامات و جهت گیري های  و  تحلیل  رهبری 
در فضای منطقه ای و ملی  تعیین و در همین چارچوب، با استفاده از اسناد باالدستی و استفاده از نظرات 
خبرگان، حوزه های راهبردی در اغلب بخش های زیربنایی و تولیدی تبیین شده است. همچنین با استفاده 
و  مردم نهاد  تشکل های  نظرات  دریافت  مختلف،  زیربخش های  و  گزارش بخش  و  نظرات  مستندات،  از 
خبرگان و مستندات کمیسیون امور زیربنایی و تولیدی، وضعیت موجود و آینده مطلوب بخش مشخص و 
ضمن تبیین و تحلیل، چالش ها و فرصت های فراروی بخش ها، برای دستیابی به آینده مطلوب، راهبردها، 
اولویت ها و در نهایت سیاست های نظام در بازه زمانی پنج ساله استخراج و مشخص گردیده است.این 

مقاله تبیینی از تالش های صورت گرفته د تدوین سیاست های کلی در حوزه امور زیربنایی است.

واژگان کلیدی
برنامه توسعه، آرمانگرایی، واقع گرایی، سیاستگذاری، رویکرد جهادی، ارزیابی، نظارت
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مقدمه
چارچوب مرجعی که رویکرد، محورها و ابعاد اساسی سیاست گذاری، برنامه ریزی و شکل دهی به 
اقدامات اجرایی در سطح خرد و کالن کشور طی دوره برنامه پنج ساله ششم را یکپارچه نماید باید 
با نگاه نوآورانه و با بهره گیری از ظرفیت و پتانسیل های موجود و رصد کردن فرصت ها و تهدیدهای 
جهانی طراحی شود. برای دست یافتن به چنین نیاز راهبردی در کشور که موجب بقاء و توسعه عزتمند 
نظام مقدس جمهوری اسالمی ایران می گردد؛ ضروری بود تا در قدم اول؛ سیاست های کلی برنامه ششم 
با نگاهی به شرایط کنونی جامعه )در سطح ملی و فراملی(، ویژگی ها، نیازها، آرمان ها و ارزش های 
امور  حوزه  در  برنامه ششم  کلی  سیاست های  تدوین  در  نگاهی  چنین  شود.  تدوین  جامعه  اجتماعی 
برنامه ششم در  پیشنهادی  به عبارت دیگر تدوین سیاست های  بوده است.  تولیدی حاکم  زیربنایی و 
اولویت های کالن( طی یک  و  راهبردها  اهداف، جهت گیری ها،  شامل  حوزه امور زیربنایی و تولیدی( 
روش تحقیق توصیفی تحلیلی مبتنی بر تفکر استراتژیک با رویکرد سیستمی، آینده نگر، اقتضایی و تعاملی 
انجام گردیده است. در این جهت اسناد باالدستی و فرمایشات مقام معظم رهبری تحلیل و الزامات و 
جهت گیري های راهبردی با در نظر گرفتن پارادایم ها و روندهای مربوطه در فضای منطقه ای و ملی  تعیین 
و در همین چارچوب، با استفاده از اسناد باالدستی و استفاده از نظرات خبرگان، حوزه های راهبردی در 
اغلب بخش های زیربنایی و تولیدی تبیین شد. همچنین با استفاده از مستندات، نظرات و گزارش بخش و 
زیربخش های مختلف، دریافت نظرات تشکل های مردم نهاد و خبرگان و مستندات کمیسیون امور زیربنایی 
و تولیدی، وضعیت موجود و آینده مطلوب بخش مشخص و ضمن تبیین و تحلیل، چالش ها و فرصت های 
فراروی بخش ها، برای دستیابی به آینده مطلوب، راهبردها، اولویت ها و در نهایت سیاست های نظام در 

بازه زمانی پنج ساله استخراج و مشخص گردید.
بطور اجمالی باید گفت پیشنهاد سیاست های کلی برنامه  ششم در امور تولیدی  و زیربنایی کشور با 

توجه به رویکردهای زیر صورت گرفته است:

الف ـ توجه به ایده خردمندانه ابالغی از سوی مقام معظم رهبری در حوزه برنامه ششم،
ب ـ سیر اجمالی پنج برنامه توسعه قبلی،  

جـ رویکرد توأمان آرمان گرایی)اهداف، چشم انداز( و واقع گرایی)نیازها و چالش های پیش رو( )توجه به 
جایگاه ترسیم شده برای کشور در سند چشم انداز بیست ساله از یکسو و تحلیل وضع موجود و ارزیابی نیازها و 

چالش های پیش روی کشور از سوی دیگر(، 
د ـ ملحوظ نظر داشتن اولویت »پیشرفت« نسبت به »بوروکراسی« به عنوان چالش اساسی توسعه 

کشور در شرایط کنونی،
هـ ـ بهره مندی از مفاهیم و ابعاد سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی و سیاست های کلی اصل 44 و 

اجرای کامل سیاست های کالن نظام، 
وـ توجه به تحول از »توسعه منابع پایه« به الگوی »توسعه دانش پایه«،

که این مقاله سعی می کند به اجمال به برخی از رویکردهای فوق پرداخته و آنها را تشریح نماید. 

مبانی فکری تدوین سیاست های کلی برنامه ششم در امور زیربنایی و تولیدی
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 بررسی ایده ابالغی مقام معظم رهبري

 

بررسی اجمالی برنامه هاي پنجساله 
 پیشین

 

 واقعیت گرایی (نیازهاي امروز جامعه

 

آرمان گرایی (اهداف مرحله اي 
 )1399چشم انداز در افق 

 
 تلفیق آرمان  گرایی و واقع گرایی 

 

اولویت بررسی چالش اساسی 
 "بوروکراسی" نسبت به "پیشرفت"

 به عنوان چالش اساسی

 

ایجاد تحول از توسعه منابع پایه به 
 توسعه دانش پایه

 

 سیاستهاي کلی اقتصاد مقاومتی 

 

 44سیاستهاي کلی اصل 

 

 دیگر سیاستهاي کلی مرتبط 

 

رویکرد تدوین سیاسهاي 

 کلي برنامه ششم

بررسی تطبیقی سیاستهاي کلی ابالغی 
 تاکنون

 

الف ـ توجه به ایده خردمندانه ابالغی از سوی مقام معظم رهبری در حوزه برنامه ششم
مورخ  )ابالغیه 5956ـ1/س   91 در سال  مجمع  اعضای  دوره جدید  در حکم  رهبری  معظم  مقام 
1391/1/17( و در ضمیمه آن فرایند تهیه و تنظیم و تعیین سیاست های کلی نظام را اصالح و به مجمع 
ابالغ نمودند که در آن به ابالغ ایده اولیه هر سیاست قبل از تهیه، تدوین و تصویب سیاست های کلی 
توسط تیم های کارشناسی دبیرخانه و مجمع و . . . اشاره شده است. با این وجود اگرچه تهیه و تدوین 
سیاست های کلی برنامه ششم طبق روال برنامه های پیشین از وظایف دبیرخانه مجمع بود و حتی از 
اصلی  و  تخصصی  کمیسیون های   ،93/3/18 مورخ  5082ـ9700  حکم  طی  مجمع  محترم  دبیر  سوی 
مسئولیت تهیه محورها و سیاست های پیشنهادی برنامه ششم را عهده دار شدند و در کمیسیون زیربنایی 
مورخ  نامه 14099ـ9453  را طی  پیشنهادهای خود  اولین  و حتی  ارجاع شد  کمیته ها  به  امر  این  نیز 
93/4/22 به کمیسیون مشترک اعالم نمود؛  اما به موازات آن کمیسیون زیربنایی و تولیدی در رعایت 
نامه 14063ـ9453 مورخ  از سوی معظم له را طی  اولیه  ایده  ابالغ  پیشنهاد  مقام معظم رهبری،   حکم 

93/3/27 از دبیر محترم مجمع خواستار شد.
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نهایتًا دفتر معظم له، ایده اولیه سیاست های کلی برنامه ششم را در قالب 14 بند در تاریخ 1393/7/26 
به دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام ابالغ نمودند که کمیسیون در تدوین سیاست های پیشنهادی 
ایده ابالغی علی الخصوص قسمت مقدماتی و بندهای 1، 2، 4، 5، 6، 11، 12 و 14 آن را به شرح ذیل 

مد نظر قرار داد: 
“به منظور تحقق اهداف چشم انداز و با محوریت “اقتصاد مقاومتی”، “پیشتازی در عرصه علم و فناوری”، 
“تعالی و مقاوم سازی فرهنگی”، سیاست های کلی برنامه ششم توسعه باید ادامه موفقیت ها و رفع موانع 
توفیق برنامه های پیشین”، “ناظر به فرصت های وسیع و نیز مشکالت، تهدیدها و مخاطرات”، “برآمده از 
مصرف،   الگوی  اصالح    ،44 اصل  مقاومتی،  اقتصاد  کلی  )سیاست های  پیشرفت  نظری  زیرساخت های 
نظام اداری، جمعیت و سایر سیاست های ابالغی(”، “در جهت استحکام بنیان های سیاسی ـ اجتماعی و 
توانمندسازی در برابر آسیب های آن”، “متکی بر توانایی ها، استعدادها، فرصت های وسیع ایجادشده در 
کشور و تجارب حاصل از برنامه های توسعه”، “واقعی”، “شفاف”، “با قابلیت نظارت مستمر و موثر” و 

“ناظر به دوره زمانی پنج ساله” باشد؛ بگونه ای که با اجرای آن موارد ذیل محقق شود: 
1ـ توسعه همه جانبه با رشد اقتصادی شتابان، فراگیر، پایدار، دانش بنیان، بهره ور، عدالت بنیان، درون زا، 

برون گرا، مردمی، به دور از فساد، با ثبات و تورم حداقلی در محیط کالن اقتصادی.
2ـ محوریت تولید ملی در سیاست های اقتصادی )تجاری، پولی، مالی و اعتباری( و حمایت از تولید ثروت 
از دانش و مشارکت آحاد جامعه در سرمایه گذاری و فعالیت های اقتصادی و تکمیل زنجیره ارزش در 
تولیدات کاال و خدمات و اصالح نظام توزیع و واکنش سریع و  هوشمند به تهدیدات خارجی اقتصاد ملی.

4ـ توسعه نظام جامع تأمین مالی )بازار پول و سرمایه( در جهت پاسخ به نیازهای سرمایه گذاری، تولید 
کاال و خدمات، کسب  و کارهای خرد، متوسط و بزرگ و فعالیت های دانش بنیان.

5ـ اجرای چندین طرح ملی و زیرساختی عظیم و تحول ساز. 
6ـ آمایش سرزمین جهت توسعه متوازن مناطق کشور در محیط آسیای جنوب غربی با تعیین حوزه های 
بازار تولید، تجارت و صادرات غیرنفتی جمهوری  با هدف بزرگ کردن  همکاری، مشارکت و تعامل، 

اسالمی ایران.
1ـ ایجاد، تکمیل و توسعه شبکه ملی اطالعات امن و توسعه خدمات و محتوای فضای مجازی کشور بر 

اساس فرهنگ اسالمی ایرانی. 
12ـ مشارکت همه جانبه جمهوری اسالمی ایران در نظم دهی نوین منطقه آسیای جنوب غربی با فراهم آوری 

لوازم اقتصادی، دفاعی و امنیتی. 
ساماندهی  و  روستایی(  و  شهری  فعالیت های  و  )سکونتگاه ها  جمعیت  اسکان  قلمروهای  تنظیم  14ـ 

کالن شهرها بویژه حاشیه نشینی بر اساس آمایش سرزمین”
به عنوان مثال در هر حوزه ای پیشنهاد طرح عظیم و تحول ساز )بند 5 ایده( را مورد توجه قرار داد 
و یا با مرور سیاست های گذشته بویژه سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی، سیاست های کلی اصل 44 
و الگوی مصرف و سیاست های بخشی امور زیربنایی و تولیدی )شامل: آب، کشاورزی، منابع طبیعی، 
از  و  پیشگیری  انرژی  زیست،   محیط  جمعیت،   سرزمین،  آمایش  شهرسازی،  مسکن،  معدن،  صنعت، 
حوادث غیرمترقبه( و یا توجه به موفقیت ها و موانع تحقق برنامه های پیشین و یا واقعی و نظارت پذیر 
بودن سیاست  ها که مورد تأکید ایشان در پاراگراف اولیه ایده ابالغی بود، به این ایده به  عنوان یک سند 
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باالدستی توجه ویژه ای داشت؛  که در ادامه مقاله برخی از آنها بیشتر تجزیه و تحلیل خواهد شد. 

ب ـ سیر اجمالی پنج برنامه توسعه قبلی
نگاهي به سیر تاریخي تحوالت و محتوای برنامه های پیشین، درس ها، عبرت ها و تجارب ارزندهاي 
را در اختیار مجریان سیاست های کلی فعلی ـ از جمله نمایندگان محترم مجلس نهم در تهیه احکام 
برنامه ششم توسعه و مدیران عالی و وزرای محترم قوه مجریه برای اجرای احکام و تدوین آیین نامه های 

مرتبط ـ طي پنج سال آینده قرار مي  دهد.
تدوین اولین برنامه توسعه کشور )72ـ1368( که بعد از پایان جنگ تحمیلی آغاز و با یکسال تمدید 
قرار  دولت  اقتصادي  برنامه هاي  اولویت  در  اقتصادي کشور  بازسازي  انجامید؛   به طول  تا سال 1373 
گرفت. تدوین این برنامه تحت شرایطي صورت پذیرفت که روند حاکم بر اقتصاد کشور، طي سال هاي 
جنگ، وضعیت اقتصادي نامطلوبي را به ویژه در سال هاي پایاني آن ایجاد کرده بود. کاهش درآمدهای 
نفتی، رشد اقتصادی منفی، رشد نقدینگی و تورم از مهمترین متغیرهای اقتصادی ابتدای تدوین اولین 
به منابع  اتکاء  با  انقالب بود. از سوی دیگر جبران خسارت های جنگ تحمیلی  از  برنامه توسعه پس 
محدود داخلی ممکن نبود. از این رو تدوین برنامه مي بایست با رویکرد جذب سرمایه گذاري و سرمایه 
خارجي تدوین شود. از طرفی نظام کنترلي و تثبیتي به جا مانده از زمان جنگ و گسترش دخالت هاي 
دولت در اقتصاد به عنوان یک مانع بازدارنده مي بایست محدود مي شد. پیش بیني شده بود که با اتکاء به 
منابع ارزي خارجي براي تأمین مواد اولیه و تجهیزات مورد نیاز صنایع کشور ـ که داراي ظرفیت خالي 
تولید بودند ـ اقتصاد کشور بر روند کاهنده حاکم بر رشد فائق و با صدور بخشي از این محصوالت و 

دسترسي به منابع ارزي مورد نیاز براي تسویه وام هاي خارجي، محقق گردد.
طی برنامه دوم )سال های 78ـ1374(؛ میزان دسترسي به ارز خارجي به شدت کاهش یافت و لذا 
دولت مي بایست بخش قابل مالحظه اي از بدهي هاي استمهال شده را نیز بپردازد. وضع مالي نامناسب 
دولت در کنار نوسان درآمدهاي نفتي نیز عاملي براي افزایش کسري بودجه دولت بود که بخش اعظم 
آن از طریق استقراض از بانک مرکزي تأمین گردید. این امر طبیعتًا به تقویت پایه پولي، رشد نقدینگي، 
کاهش واردات به دلیل کمبود منابع و رشد نرخ تشکیل سرمایه ثابت و به تبع آنها تقویت تورم انجامید. 
اگرچه در این برنامه اقداماتي در راستاي بهبود عملکرد نظام مالیاتي انجام شد که به افزایش شاخص 
نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلي و هزینه هاي جاري به رغم کاهش و نوسان درآمدهاي عمومي، 
انجامید و در مجموع خط مشي هاي استراتژي توسعه برون نگر، مورد تأیید قرار گرفت. همچنین طی این 
برنامه به طور ضمني به برخي از مباحث اشتغال و در بعد آموزش و نیازهاي بازار کار، ایجاد ارتباط بین 
آموزش و نیازهاي بازار کار و ارتقاء سطح کیفي نیروي کار و تخصیص بهینه نیروي کار بین دستگاه ها 

و شرکت هاي دولتي و غیردولتي پرداخته شد. 
لذا در طول دو برنامه اول و دوم تالش گسترده اي صورت گرفت تا ویراني هاي جنگ بازسازي 
شود و مبناي تفکر ساختن ایران تبدیل به برنامه شده و بحمداهلل توفیقات کم نظیري براي ایران اسالمي 
پدید آمد و روابط خارجي با کشورهاي همسایه در بهترین شرایط خود قرار گرفت و در سطح جهاني 
هم با عقالنیت و بر اساس منافع، روابط دوجانبه و چندجانبه پیگیري شد که این رویکرد داراي آثار 
و پیامدهاي بسیار مثبت اقتصادي و سیاسي و حداکثرسازي منافع مّلي و بهبود سطح اشتغال و رشد 
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که  باشد  داشته  توانست  مي  را  بیشتري  دستاوردهاي  ظرفیت  دوره  این  اما  برداشت،  در  را  اقتصادي 
به دلیل تفاوت نظریه دو نگاه به اجتماع و اقتصاد از یکسو و توزیع ثروت و درآمد از سوي دیگر، 
حوادث و صحنه هایی اجتماعي و سیاسي در جامعه بوجود آورد. برجستگي کامل و عیان این نقیصه 
مقابله فکري دو گروه موافق نظریه تعدیل اقتصادي و پذیرش توصیه هاي بانک جهاني و دولت حداقل 
بازار کامل و قانون عرضه و تقاضا در همه سطوح، همه اقشار و همه کاالهاي عمومي/ و مکانیسم 

خصوصي با مخالفان اندیشه تعدیل اقتصادي در جامعه بود.
طی برنامه سوم )83ـ1379( که دولت موسوم به اصالحات در آن برهه زمانی عهده دار قوه مجریه 
بود؛  مباحثی مثل آزادسازي بازار مالي کشور و تعمیق آن در راستاي تقویت رشد و تخصیص بهتر منابع، 
تقویت نظام بانکي و بازار سرمایه اي کشور انجام گرفت. این امر در کنار ممنوعیت تأمین کسري بودجه 
از طریق استقراض از بانک مرکزي و ایجاد حساب ذخیره ارزي تا حد زیادي آسیب پذیري نظام مالي 
کشور را نسبت به نوسان هاي درآمدهاي نفتي، کاهش داد. در این برنامه مقررات زدایي، کاهش نرخ مؤثر 
مالیات براي فعالیت هاي اقتصادي، ایجاد زمینه هاي جلب مشارکت خارجي در کنار آزادسازي بخش 
تجارت خارجي برنامه هایی تدوین شد. مجموعه اقدامات و اصالحات فوق و سایر اصالحات انجام شده 
در عرصه اقتصاد کشور به همراه وضعیت مناسب درآمدهاي نفتي سبب شد که اقتصاد کشور طي برنامه 
سوم توسعه از روند مطلوبي برخوردار شود. از سوی دیگر در این دوره نخبگان نیروي اصلي حاضر در 
صحنه اقتصاد، اجتماع، سیاست و فرهنگ شدند و خواسته هاي توده ها و اقشار مردم که قاعده اجتماعي 
هستند به حاشیه رانده شد. در این دوره تعریف دقیق و روشني از اصالحات به عمل نیامد که مورد 
وفاق همه ارکان و قواي اداره کننده جامعه باشد و این شکاف مفهومي منجر به درگیري درون نهادها و 
ساختارهاي قدرت گردید تا جائیکه اهداف برنامه علیرغم تالش دولت و در حالیکه امکان تحقق بیشتری 

داشت؛  به نتیجه مورد نظر و وفاق ملی نرسید. 
طی برنامه چهارم )88ـ1384( که با یکسال تمدید تا سال 89 ادامه یافت و همچنین برنامه پنجم 
)94ـ1390( که در واقع دو برنامه اول دوره چشم انداز بیست ساله  می باشند؛ توده هاي مردم در قالب 
گفتمان جدید با حضور گسترده به صحنه آمدند و رویکردي جدید در اداره دولت آغاز شد. نگاه به 
اداره جامعه، اقتصاد، اجتماع و سیاست دچار دگرگوني اساسي گردید و با شرایط افزایش قیمت نفت 
نابهینگي  و  افراط  و  اقشار کم درآمد  از  توزیع درآمد و حمایت  دیدگاه  ثروت هاي طبیعي  فروش  و 
تخصیص منابع ویژگي اصلي این دوران شد. شیوه مدیریت به نفي گذشته و بهم ریختن بوروکراسي 
دولت بر اساس سالیق فردي مبناي عمل دولت قرار گرفت و شعار عدالت اجتماعي و پیشرفت اقتصادي 
غالب شد. اگرچه در برنامه چهارم کالً  راهبردها مشخص نشدند و می توان چنین برداشت کرد که راهبرد 
از  ایجاد نوعی ثبات در مقادیری  این راه  برای توسعه بوده است و در  نفتی  از منابع  برنامه، استفاده 
درآمدهای نفتی که سالیانه به درون اقتصاد ملی می ریزد؛ مد نظر بوده است. بطور خالصه برنامه چهارم 
مثل برنامه سوم برنامه نامشخصی بود که چرایی تدوین آن مشخص نشد. نکته حانز اهمیت اینکه هم 
مجلس و هم دولت تدوین کننده برنامه چهارم، هر دو بعد از این برنامه تغییر کردند. به عبارت دیگر 
دولتی دیگر برنامه ای برای دولت بعد تهیه و مجلسی برای مجلس بعدی آن را تصویب کرد. در نهایت با 
فشارهاي خارجي، تحریم ها و کاهش درآمدهاي فراوان، بیکاري گسترده، رکود، تورم و بدهي گسترده 
دولت به شبکه بانکي در بعد اقتصادي و عقب نشستن نخبگان سیاسي، اقتصادي و اجتماعي در بعد 

مبانی فکری تدوین سیاست های کلی برنامه ششم در امور زیربنایی و تولیدی



173 فصلنامه سیاست کالن، سال چهارم، شماره چهارم، تابستان 1394

سیاسي ـ اجتماعي و هنرمندان و نویسندگان و صاحبان تفکر در بعد علمي و هنري شرایط ویژهاي را 
براي کشور بوجود آورد و کم کم شکاف هاي فکري و نظري این حرکت در برابر اهداف و گفتمان اصیل 
انقالب اسالمي نمایان شد و قهر نخبگان و مستأصل شدن توده ها را موجب گردید تا اینکه مردم مجدداً  
در انتخابات 24 خرداد 1392 و در میانه برنامه پنجم، رویکرد جدیدی را برای اداره کشور خواستار 
شدند و با درک هوشمندانه شرایط داخلي و خارجي و صبر و تحمل در مقابل بداخالقي هاي بازیگران 
و احزاب و شخصیت هاي سیاسي در انتخابات، الگوي “اعتدال، تدبیر و امید” را انتخاب نمودند و در 
حال حاضر نیز دولت امیدوار به حل ریشه ای برخی معضالت سیاست خارجی و رفع تحریم ها با حفظ 
عزت ملی و دستاوردهای ملی است تا در آینده بتواند در ابتدای برنامه ششم، با تمرکز بیشتری بر روی 

برنامه ششم توسعه، قدم بزرگی را برای سازندگی کشور بردارد. 

ج ـ رویکرد توأمان آرمان گرایی )اهداف چشم انداز( و واقع گرایی )نیازها و چالش های پیش رو( 
)توجه به جایگاه ترسیم شده برای کشور در سند چشم انداز بیست ساله از یکسو و تحلیل وضع موجود 

و ارزیابی نیازها و چالش های پیش روی کشور از سوی دیگر(، 
یکی دیگر از رویکردهای حاکم بر تدوین سیاست های کلی برنامه ششم در حوزه امور زیربنایی و 
تولیدی، رویکرد محوری “مهندسی توأمان واقعیت گرایي و آرمان گرایي” است که در ایده ابالغی نیز به 
چشم می خورد و مورد تإکید مقام معظم رهبری نیز قرار دارد. براي اینکه برنامه  پنج ساله ششم کارآمد و 
اثربخش تنظیم شود و راه گشاي زندگي آحاد جامعه باشد، شروع حرکت آن یعنی تدوین سیاست های کلی 
پس از تعامل با اهداف، باید نیازها و انتظارات و وضع موجود را رصد و چشم انداز و اولویت هاي آینده 
را طراحي کند. بر این اساس با انتخاب رویکرد مهندسی واقع گرایي و آرمان گرایي مي توان مسیر آینده را 
تعیین نمود و لذا یک برش از چشم انداز طی پنج ساله آینده با همین رویکرد “واقعیتگرایي و آرمانگرایي 

توأمان” در چارچوب نمودار شماره ۱ مورد توجه قرار گرفت: 
و  سیاسي  اجتماعي،  اقتصادي،  بُعد  در  ها  واقعیت  اینکه  به  توجه  با  واقعیت گرایی؛   زاویه  از  ـ 
فرهنگي کنوني جامعه و در روابط خارجي به دستاوردها و تحریم ها قابل ارزیابي هستند و با مطالعات 
انجام شده در کشور و گزارش سازمان هاي متولي به دولت، مجلس، مجمع تشخیص مصلحت نظام، 
مراکز تحقیقاتی و سایر مراکز علمي ـ دانشگاهي و حوزوي در مدت کوتاهي قابل شناخت، جمع آوري،  
ارزیابي و جمع بندي است که نتایج  آنها اولویت هاي جامعه و دولت را نشان میدهد. یک برنامه پنج 
ساله واقعی یعني اینکه به خواسته هاي مردم توجه اساسي بنماید؛ نه اینکه اهداف اداره کنندگان دولت 
جایگزین خواسته هاي جامعه قرار گیرد که در این صورت شکاف دولت ـ ملت بوجود خواهد آمد. از 

این زاویه مهمترین اولویت ها و انتظارات جامعه به شرح موارد ذیل قابل احصا بودند: 
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1399اهداف پایان برنامه در افق  1394انتظارات و اولویتهاي جامعه در    

  آینده و چالشهاي تحقق آنهاپنج سال اولویتهاي 

 سیاستهاي کلی،راهبردها، برنامهها و بودجههاي مدیریت اولویتها

  جامعهه سازماندهی و اداره ي نحو
 

 نظارت و کنترل و ارزیابی

نیازها و اولویت های امروز جامعه ایران:
1ـ تأمین معیشت و نیازهای اساسی جامعه

2ـ کنترل تورم، بهبود سطح درآمد سرانه، مدیریت نقدینگی و حفظ پایه پولی
3ـ تقویت تولید مّلی و اشتغال و کاهش نرخ بیکاری

4ـ سازماندهی شبکه توزیع 
5ـ سالمت، بهداشت و درمان و تأمین اجتماعی فراگیر

6ـ ازدواج جوانان و تأمین مسکن
7ـ رشد معنویت و اخالق مداری در جامعه

8ـ قانونگرایی و رعایت حقوق قانونی در تنظیم روابط دولت و جامعه
9ـ نفی بوروکراسی ناکارآمد)مقابله با بوروکراسی ضد توسعه کنونی کشورو اصالح آن متناسب با اقتضائات کشور(

10ـ آموزش و ارتقاء سطح آگاهی اجتماعی و مهارت ها و توانمندی های نیروی انسانی 
11ـ مردمی سازی اقتصاد، سازماندهی مردم برای فعالیت در امور اقتصادی، اجتماعی )سیاست های  کلی 

اصل 44(
12ـ رفع تحریم ها و بهبود تعامل بین المللی
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البته در لیست نیازها سطح باالتر رفاه و آسایش و تفریح و گردش و سیاحت و زیارت و شکوفایی 
بیشتر و باالتر را می توان به این موارد اضافه نمود. ولی باید به واقعیت دیگری که از جمله آنها وضعیت 
منابع و امکانات، زمان پنج ساله بودن برنامه، فرصت ها و شرایط و تهدیدها هم توجه نمود و به اعتدال 
بین نیازها و امکانات و معضالت و توان پاسخگویی در یک دوره پنج ساله با توجه به شرایط موجود 
درآمدی کشور و تعهدات دولت در زمینه های مختلف و ناکارآمدي در تخصیص منابع طی هشت سال 
گذشته اهتمام داشت. در حقیقت در اولویت اول باید سطح انتظارات مردم مدیریت شود و با اقناع سازي 
و توجه به عموم مردم سعي شود رضایت مندی آنان حاصل شود و انسجام ملی برای تعامل با سطح 

جهانی و رفع تحریم ها پشتوانه حرکت کشور گردد.

ـ از زوایه آرمان گرایي؛ نیز با توجه به اینکه آرمان ها، خواسته هاي یک نسل است که از نسل 
گذشته به آن رسیده و به نسل آینده هم منتقل خواهند شد؛ ویژگي اصلي آنها عدم زمانپذیر بودن آنهاست؛ 
اما وقتي صحبت از ساخت چشم انداز آینده مي شود در واقع می توان آن را به زمان پذیر نمودن آرمان ها 
در قالب چشم انداز تعبیر کرد. ذکر این نکته در اینجا ضروري است که چشم اندازهاي طراحي شده مي 
توانند آرماني و بلندمدت باشند )حداکثري( و یا مي توانند الزامي و شرط بقا )حداقلی( باشند. حال این 
نکته اساسی نباید از سوی مردم و مسئولین مورد غفلت قرار گیرد که تحقق اهداف چشم انداز بیست ساله، 
الزام بقای جمهوري اسالمي ایران و مردم فرهیخته این سرزمین است و نه آرمان بلند مردم و نظام اسالمي. 
درک این نکته، یک پارامتر مهم در تنظیم سیاست های کلی برنامه ششم در مقطع فعلی و تدوین احکام 

برنامه متناسب با سیاست ها می باشد. 
تأمین  قانون اساسی، مأموریت دولت و حاکمیت در سه سطح   یادآوری است در  قابل  همچنین 

نیازهای اجتماعی تبیین شده است.
سطح اول: نیازهای معیشتي مانند امنیت غذایی، آموزشی، بهداشت و مسکن جامعه و اشتغال کامل و 

کنترل تورم و کاهش بیکاری و رفع فساد و تبعیض و بی عدالتی.
سطح دوم: رشد و شکوفایی استعدادهای انسانی

سطح سوم: رشد معنوی و فضایل اخالقی

در سند چشم انداز به سطح اول در حوزه عمومی و به سطح دوم و سوم در سطح فردی توجه شده 
است سطح اول از تکالیف دولت اسالمی است که تدارک و تأمین و پشتیبانی و هدایت و حمایت 
همه جانبه را بعهده دارد اگرچه باید ظرفیت های مردم را بکار گیرد. اما در سطوح دوم و سوم دولت 
وظیفه تدارک، تأمین و پشتیبانی و تصدی گری ندارد و تنها باید هدایت، سیاستگذاری، زمینه سازی و 

تسهیل گری را بعهده داشته باشد. 
این نوشتار وظایف اصلی دولت در سطح یک را مدنظر دارد و از این منظر،  می توان آرمان های 

زمان بندی شده در افق چشم انداز را به شرح ذیل فهرست نمود: 
1ـ ایجاد اشتغال کامل اقتصادی در کشور

2ـ کنترل تورم و بیکاری و توسعه سرمایه گذاری و پس انداز مّلی
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3ـ رشد حداقل 8/6 درصد سالیانه اقتصادی و مّلی
4ـ بهبود در ترکیب عوامل شکل دهنده به ثروت مّلی و کارآمدی جامعه

و  امنیت غذایی جامعه  عنوان  مواد غذایی تحت  در  از خوداتکایی  قبولی  قابل  به سطح  دستیابی  5ـ 
سالمت و تأمین مسکن

6ـ توسعه علم و فناوری و کارآفرینی در جامعه )برخوردار از دانش پیشرفته(
7ـ گسترش شبکه تأمین اجتماعی برای همه اقشار جامعه
8ـ بهبود سطح شاخص عدالت اجتماعی و ضریب جینی

9ـ دستیابی به جایگاه اول اقتصادی و علم و فناوری در منطقه 
10ـ الهام بخشی در جهان اسالم

11ـ تعامل سازنده با جهان
12ـ پیوستگی بین مردم و حکومت برای داشتن جامعه امن، مستقل و مقتدر با رضایتمندی و سازگاری 

اجتماعی و ..
کلی  سیاست های  اساس  بر  جدید  برنامه ای  احکام  هرگونه  گفت  باید  فوق،   مطالب  به  توجه  با 
ابالغی باید بگونه ای تدوین شود که در چارچوب بین واقع گرایی و آرمان گرایی قرارگیرد. اگر صرفًا به 
نیازهای زودگذر توجه و اهداف عالیه نظام و آینده فراموش یا کم رنگ شود؛ نقیصه ای بزرگ در روند 
پیشرفت جامعه بوجود می آید و نیز اگر فقط به آینده توجه شود و تقاضاها و نیازهای جامعه منوط به 
تحقق آرمان ها گردد، موجبات نارضایتی اجتماعی بویژه توده های مستضعف و فقیر را در پی خواهد 
داشت. از این منظر است که تعامل بین تقاضاهای اجتماعی کنونی و اهداف آینده ترجمان واقع گرایی 

ـ آرمان گرایی تلقی می گردد.
و  داخلی  ابعاد  در  جامعه  امروز  اولویت های  و  ها  خواسته  نیازها،  به  واقعیت گرایی  ذیل  در  اگر 
خارجی توجه شود و در ذیل آرمان گرایی به چشم انداز ایران در افق 1404 و تحقق اهداف اساسی آن 
همت گمارده شود؛ در آن صورت با تعیین نیازهای ضروری مردم به تقدم و تأخر اهداف چشم انداز و 

رتبه بندی آنها در اجرا نایل خواهیم آمد.
و  تقاضاها و خواسته ها  و  مردم  نیازهای  نیز مطرح شود که چگونه  این سئوال  است  البته ممکن 
مطالبات آنها با اهداف چشم انداز متناظر شوند و اولویت های پنج ساله آینده کشور را تعیین می کنند؛ 
مرحله ای  اهداف  قالب  در  آرمان های کشور  با  مردم  و خواسته های  مطالبات  تطبیق  با  گفت  باید  که 

چشم انداز، می توان چالش های برنامه ای را احصا و سیاست ها و احکام بر آن اساس تدوین نمود. 
همچنین در پاسخ به سئوال طرح شده باید اذعان کرد تحلیلی بر روند اقتصادی کشور نشان دهنده 
اساسی که  اقدامات  بود.  نیازهای جامعه خواهد  و  اهداف  آنها در راستای تحقق  چگونگی مدیریت 
باید حاکمیت طی پنج سال آینده به آنها توجه کند تا هم مطالبات و خواسته های مردم و هم اهداف 
مرحله ای چشم انداز محقق گردد؛ در اولویت همه مباحث و ضرورت ها توجه به دو محور اساسی در 

داخل کشور است.
1ـ سازماندهی بخش خصوصی برای پذیرش مسئولیت بیشتر و کاهش اندازه و حجم دولت و نیز کنترل 

مبانی فکری تدوین سیاست های کلی برنامه ششم در امور زیربنایی و تولیدی
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هزینه های جاری و عمرانی در شرایط موجود درآمدی کشور
2ـ توجه اساسی به واگذاری بخش های مشمول سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی با ارزیابی 
واقعي دارایی های مّلی  واگذار شده و قابل واگذاري که این مهم در صورتی محقق می گردد که سه 
رکن اساسی اداره واحدهای واگذارشده  اقتصادی و صنعتی و خدماتی مورد حمایت جدی دولت قرار 
تولید در چارچوب روش های مدیریت شده  اشتغال و درآمد و  برای رونق  مثلث هم افزایی  گیرند و 

بنگاه داری اداره شوند.
موضوع بسیار مهم و قابل تفکر و اندیشه دیگری که در این شرایط حساس کنوني باید به آن اهمیت 
داده شود و ابعاد مختلف آن مورد بحث و بررسي خبرگان و متخصصان و مدیران باتجربه کشور قرار 
نحوه  گردد،  استفاده  توسعه جهاني  در حال  و  پیشرفته  در کشورهاي  بشر  ارزنده  تجارب  از  و  گیرد 
سازماندهي و مدیریت و اداره کشور است. مباحث بسیاري در خصوص تمرکز و عدم تمرکز مطرح 
شده، که برای مثال امور اقتصادي در سرزمین به صورت غیرمتمرکز و امور سیاسي و اجتماعي و دفاعي 
از  قبل  برنامه ریزي های  بر اساس تجربه گذشته کشور در  اقتصاد  یا در  متمرکز سازماندهي شود. و 
انقالب اسالمي و حتي پس از آن قطب هاي رشد منطقه اي به عنوان کانون هاي جغرافیایي، اجتماعي، 
اقتصادي و مراکز رشد مورد توجه قرار گرفتند )در این زمینه الگوي رشد اقتصادي ـ  اجتماعي ایران 
و کره ي جنوبي در یک بررسي تطبیقي و مقایسه اي، درس ها و تجارب ارزندهاي براي شرایط کنوني 

جامعه اسالمي ـ ایراني و مدیران با تدبیر آن دربر خواهد داشت(.

د ـ ملحوظ داشتن اولویت »پیشرفت« نسبت به »بوروکراسی« به عنوان چالش اساسی توسعه کشور در شرایط کنونی
رابطه  بوده؛  توجه  مورد  ششم  برنامه  کلی  های  سیاست  تدوین  در  که  محورهایي  از  دیگر  یکي 
بوروکراسي و دموکراسي در روند جامعه و دستیابي به پیشرفت و عدالت است. این موضوع که سازمان 
اداري ایران در مرحله افول چرخه عمر سازماني خود قرار دارد و نیازمند اصالح اساسي مي باشد بر 
همه افراد بصیر و آگاه و متخصصان و مشاوران عالي مقام فرض است که بوروکراسي موجود ناکارآمد 
است و بهره وري آن در سطح بسیار پایینی قرار دارد و شایسته ساالري و طي نمودن مراحل مختلف 
گردش و چرخش شغلي کارکنان بسیار کند شده و  موجبات گروه گرایي، قوم گرایي و ترجیح منافع 
فردي و گروهي بر منافع مّلي شده است، نیز برکسي پوشیده نیست. حال چه باید کرد که پیشرفت جامعه 

و تأمین انتظارات اجتماع اسیر بوروکراسي ناکارآمد نشود؛ شرح اقدامات بطور اختصار عبارتست از:
در کوتاه مدت: تغییر در نحوه سازماندهي اداره کشور

انساني،  نیروي  مقررات،  ها،  برنامه  اختیارات،  بازآفریني ساختار و تشکیالت وظائف،  بلندمدت:  در 
فرهنگ، تکنولوژي سازمان ها و وزارتخانه ها به صورت بنیادی.

در سیاست های کلی پیشنهادی در حوزه امور زیربنایی و تولیدی؛ سعی شده است که این دو اقدام 
مورد توجه باشد. بطوریکه مقایسه تطبیقی سیاست ها با این دو رویکرد، کاماًل وجه تمایز سیاست های 

پیشنهادی را نسبت به سیاست های برنامه های پیشین نشان می دهد.
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هـ ـ بهره مندی از مفاهیم و ابعاد سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی و سیاست های کلی اصل ۴۴ و اجرای کامل 

سیاست های کالن نظام
از  پس  مختلف  در حوزه های  را  متعددی  کلی  سیاست های  اخیر  در سال های  رهبری  معظم  مقام 
مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام ابالغ نموده اند؛ اما تاکنون امکان و مجال و اراده جدی برای 
قابل  تعداد  یکپارچه سازی  امکان  اینکه  به  توجه  با  است.  نداشته  وجود  سیاست ها  این  کامل  اجرای 
توجهی از آنها در قالب برنامه ششم وجود دارد؛ لذا کمیسیون زیربنایی و تولیدی تالش نمود در تدوین 
سیاست های کلی برنامه ششم، سیاست های قبلی ابالغی را با محوریت سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی 
و سیاست های کلی اصل 44،  به عنوان اصل و پایه مورد مطالعه قرار داده و از سایر سیاست های کلی 

خصوصًا در حوزه های امور زیربنایی و تولیدی که پیش از این به آنها اشاره شد؛ استفاده نماید. 
با توجه به اینکه مقام معظم رهبری در سخنان خود بارها بر مسئله “اقتصاد” و “جنگ اقتصادی” 
که دشمنان در راستای مقابله با پیشرفت های جمهوری اسالمی ایران در پیش گرفته اند تأکید کرده و 
راهکارهای مقابله با آن را نیز بارها گوشزد کرده اند و حتی در نامگذاری هایشان برای سال های مختلف 
این موضوع را مد نظر قرار داده اند؛ با آگاهی کامل از جنگ اقتصادی دشمن و اهداف آنها از تشدید 
فشارها و تحریم ها علیه ایران همواره تالش کردند به ارائه برنامه و الگوهای مناسب جهت مقابله با 
این فشارها بپردازند. تعریفی که ایشان از اقتصاد مقاومتی مطرح می نمایند عبارت است از: “گفتمان و 
الگویی اقتصادی ـ مدیریتی که ضمن مقاوم سازی اقتصاد ملی در برابر تهدیدات و توان تحریم شکنی، با 
رویکرد عقب راندن نظام سلطه، پیش رو، فرصت ساز، مولد، درونزا و برون گرا است”. در متون سخنرانی 
مقام رهبری تعریف زیر از اقتصاد مقاومتی نیز مشاهده شده است: “اقتصاد مقاومتی یعنی اقتصادی که 
به یک ملت امکان و اجازه می دهد که حتی در وضعیت فشار هم رشد و شکوفایی خودشان را داشته 
باشند”. در این تعریف دیده می شود که موضوع بازگشت به وضعیت رشد و شکوفایی، دغدغه اصلی 
اقتصاد مقاومتی است و بنابراین اگر وضعیت اقتضا کند، برون گرایی می تواند کم اهمیت شود. لذا از 
مجموع بیانات معظم له ساختار زیر برای بهره گیری از محتوای سیاست های کلی خصوصًا سیاست های 

کلی اقتصاد مقاومتی در تدوین برنامه ششم طراحی گشت. 
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 رویکرد جهادي مرزشکنانه

سیاستهاي کلی 
خصوصاً اقتصاد 
مقاومتی و اصل 

44 

 اقتصاد دانش بینیان
 بهره گیري از ظرفیت داخلي

44سیاستهاي کلي اصل   
 مردم محوري اقتصاد و کارآفریني

 توسعه ملي با پیشراني علم و دانش
 

 اصالح الگوي مصرف
 ایجاد تحرک و پویایي و رشد

 کاهش وابستگي به درآمدهاي نفتي
 اصالح الگوي تخصیص منابع ملي

 توجه به منابع داخلي
رفع نیازهاي اساسي بویژه کاالهاي 

 راهبردي
 
 

تدوین 
سیاستهاي کلی 

 برنامه ششم

 توجه به تغییر و تحوالت محیطی

بر  مشتمل  کلی  های  سیاست  تعریف  اساس  بر  یکسو  از  کمیسیون  در  شده  تدوین  سیاست های 
مجموعه جهت گیری ها، اهداف مرحله ای و راهبردهای کالن و از سوی دیگر با توجه به ایده ابالغی و 
خصوصًا بند 5 آن که به پیشنهاد طرح های ملی عظیم و تحول ساز اشاره دارد؛ بگونه ای تنظیم شده که 
انجام همزمان و مستمر آنها منجر به تداوم مسیر توسعه اقتصاد ملی و افزایش مصونیت در برابر تهدیدات 
بیرونی خواهد شد و می توان ادعا نمود که در صورت تدوین احکام متناسب با سیاست های پیشنهادی 
در برنامه ششم توسط دولت و تصویب آنها توسط مجلس شورای اسالمی، می توان به اهداف برنامه ای 

که مورد توجه کمیسیون زیربنایی و تولیدی دبیرخانه و عمده ترین آن موارد ذیل است دست یافت: 
ـ استفاده از ظرفیت های رقابتی اقتصاد در عرصه های تجارت، صنعت و بازرگانی

ـ تکمیل زنجیره ارزش به منظور ایجاد هم افزایی و کاهش وابستگی به مواد اولیه و کاالهای واسطه ای 
ـ بسترسازی برای توسعه کارآفرینی و ارتقاء سطح کیفی تولیدات داخلی با تکیه بر دانش 

ـ فعال کردن فرآیندها و زنجیره های تولید دانش پایه از ایده به محصول برای ارتقاء تولید صنعتی
ـ به حداقل رساندن خام فروشی در بخش نفت، کانی ها و مواد معدنی

ـ ارتقاء نظام بهره وری در کلیه عرصه های اقتصاد ملی مشتمل بر سرمایه، نیروی انسانی، منابع طبیعی و . . 
ـ جلب مشارکت تشکل های اقتصادی با هدف منطقی کردن اندازه دولت، رقابتی کردن اقتصاد و نظارت 
بر فعالیت های تولیدی و خدماتی جهت ارتقای سطح کیفی کاالهای ایرانی و جلب رضایت و تأمین 

حقوق مصرف کنندگان 
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ـ اصالح و مدیریت الگوی مصرف با تأکید بر تغییر فرهنگ و رفتار مصرفی شهروندان
ـ تبیین شرکای تجاری و بازتعریف مکمل های تجاری و اقتصادی کشور 

ـ تداوم و تکمیل اصالح الگوی تجارت خارجی از کشورهای تحریم کننده به سایر کشورها 
ـ اصالح نظام مبادالت مالی خارجی کشور از طریق ترتیبات مالی دو یا چندجانبه 

ـ حمایت سیاسی دولت از حضور بخش غیردولتی جهت حضور در عرصه اقتصاد بین المللی
ـ اصالح ساختار مالی دولت از طریق افزایش نقش مالیات و به حداقل رساندن نقش نفت در بودجه 

و حفظ ثروت بین نسلی
ـ اجرای کامل برنامه خصوصی سازی از طریق انتقال کامل مدیریت و مالکیت 

ـ تعمیق بازار سرمایه با تأکید بر توسعه ابزارها و نهادهای جدید
ـ ایجاد جذابیت برای بازار سرمایه از طریق حمایت از منافع سهامداران خرد

ـ اصالح ساختار تأمین مالی بنگاه ها با تأکید بر تأمین نیازهای توسعه ای از بازار سرمایه، تأمین سرمایه 
در گردش از نظام بانکی و سرمایه گذاری جایگزینی از منابع داخلی بنگاه

به رشد  به منظور دستیابی  منطقه ای  از طریق ساز و کارهای توسعه  آمایش سرزمین  برنامه  ـ اجرای 
اقتصادی و امنیت پایدار 

ـ کاهش شکاف درآمدی و بهبود توزیع درآمد از طریق برقراری نظام جامع تأمین اجتماعی 
ـ تدوین برنامه امنیت غذایی کشور با تأکید بر استفاده حداکثری از ظرفیت سرزمینی و حضور تجاری 

در بازارهای بین المللی مواد غذایی

وـ توجه به تحول مدیریت از »توسعه منابع پایه« به الگوی »توسعه دانش پایه«
در بستر اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و فرهنگی کشور و در شرایط گذار و تحول بین نسلی، بین 
الگوهای مدیریت دولتی و خصوصی، بین اقتصاد منابع پایه و اقتصاد دانش پایه، بین جامعه ملی و جامعه 
بین المللی و بین نیازمندسازی جامعه و توانمندسازی جامعه، اتخاذ مدیریت تحول با خصوصیات پیش 
گفته شده برای طی نمودن دوران گذر ملی چرخه توسعه نیافتگی به دوران توسعه یافتگی اجتماعی از 
منظر قانون اساسی با توجه به الگوی مردم ساالری دینی، حفظ آزادی و کرامت انسانی، ارتقاء کیفیت 
زندگی، رفاه ملی، تضمین و پایداری، امنیت، گسترش عدالت اجتماعی، بهره گیری  از ظرفیت ها، مزیت 
ها و توانایی های ملی، فرصت های محیط منطقه ای و جهانی نیازمند توجه به چارچوب مرجع تنظیم 

هرگونه سیاست و تدوین برنامه و اقدام ابتکاری شامل چهار بعد زیر است:
ـ توسعه اقتصادی دانش پایه

ـ توسعه فرهنگی و اجتماعی، خودباوری نوآورانه و معتدل ملی
ـ همبستگی همه جانبه حکومت و مردم

ـ توسعه مدیریت اجتماعی توانمندسازی و نفی فرهنگ نیازمندی

یکی از مواردی که طی برنامه های پیشین همواره به عنوان معضل مطرح و علیرغم تکرار در سیاست 
ها و احکام برنامه، نتایج در خور توجهی نداشته است؛ توجه به الگوی توسعه دانش پایه است. در احکام 

مبانی فکری تدوین سیاست های کلی برنامه ششم در امور زیربنایی و تولیدی
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اقتصادی برنامه  پنج ساله ششم باید از الگوی فروش ثروت ملی و توزیع آن در جامعه دوری شود و به 
ظرفیت منابع انسانی که تسهیل کننده شکوفایی آن ثروت های طبیعی است بهره گرفت.

در حقیقت سهم منابع انسانی، فرهیخته و دانش آموخته در تولید ثروت باید افزایش یابد و رویکرد 
کارآفرینی، توانمندسازی و نوآوری اجتماعی جایگزین رویکرد توزیع ثروت طبیعی و نیازمندی و تقلید 
اجتماعی از کشورها و جوامع غربی شود. دولت باید جایگاه و گرانیگاه کشور را با اجرای سیاست های 
کلی برنامه ششم در سطح منطقه آسیای جنوب غربی ارتقاء دهد و امور داخلی کشور را به کارآفرینان 
و فعاالن بخش اقتصادی واقعی واگذار نماید که این مهم با ارزیابی نتایج اجرایی سیاست های کلی 
اصل 44 می تواند سرعت بیشتری پیدا کند و این الزام و رویکردی است که در سیاست های برنامه 

ششم مورد توجه قرار گرفته است. 

نتیجه گیری و پیشنهاد

به نظر کمیسیون، چارچوب فکري ـ نظري اداره کشور در چارچوب سیاست های کلی برنامه ششم؛ 
دارای فروض مبنایی مهمی می باشد که عمده آنها عبارتند از:

از  و  مناطق  در  مردم  افزایش سهم  و  امور  در  آن  دخالت  و  وزن  و  نقش  و  دولت  ـ کوچک سازي 
گروه هاي مختلف در بخش های متفاوت 

ـ تغییر جهت دولت به سمت مأموریت هاي دولت تسهیل گر، کارآفرین و مدبر و کارآمد 
ـ تمرکززدایي در امور اقتصادي با نهادسازي اجتماعي و گروه هاي مردم نهاد و حرفه اي و صنفي

ـ توجه جدی و توأمان به نخبگان و توده ها درمدیریت بخش های مختلف اجتماعي ـ سیاسي
ـ بهره گیري گسترده از دانش، تجربه و تدبیر صاحبان فکر و عمل توأم با بهره مندي از نیروي جوان، 

مستعد، تحصیل کرده و البته امتحان شده و موفق
ـ نفي نظریه های تعارض، افراط، قانونگریزي و بي اخالقي و گسترش رقابت درون جامعه.

ـ توجه به نیازها و خواسته هاي جامعه به عنوان واقعیت هاي مورد مطالبه و حرکت در جهت تحقق 
چشم انداز بیست ساله کشور

در  گروه ها  و  ها  اقشار، شخصیت  همراهي  و  همفکري  پذیري،  نقش  در چارچوب  ملي  انسجام  ـ 
اداره جامعه 

ـ حرکت از مرزهاي مّلي و جغرافیایي به مرزهاي تمدني ایراني ـ اسالمي براي افزایش نفوذ اقتدار و 
بازار ایران در منطقه و زمینه سازي براي شکل دهي به منطقه آسیاي جنوب غربي با تعامل سازنده و مؤثر 

ـ توجه اساسي به سیاست هاي کلی نظام و نیات راهبردي رهبر عظیم الشأن انقالب اسالمي
ـ ایجاد همگرایي فکري بین صاحبان اندیشه و تولیدمحور و مجریان مسئول و متعهد

با نگاهی به ترکیب و مجموع سیاست های کلی برنامه ششم نشان می دهد نسبت سیاست های کلی 
مرتبط با امور زیربنایی و تولیدی نسبت به دیگر بخش ها سهم بیشتری دارد و با عنایت به اینکه مجمع 
تشخیص مصلحت مشتمل بر پنج کمیسیون اصلی و یک کمیسیون نظارت می باشد و در دبیرخانه عالوه 
بر شش کمیسیون فوق، کمیسیون های علمی  ـ راهبردی چشم انداز، کمیسیون چشم انداز و امور نخبگان، 



کار،  و کسب  و  کارآفرینی  کمیسیون  بانوان،  کمیته خاص  مخدر،  مواد  و  قاچاق  با  مبارزه  کمیسیون 
کمیسیون مطالعات اسالمی، کمیسیون مشترک، )در مجمع 13 کمیسیون و کمیته خاص( فعال می باشند 
و علیرغم اینکه جنس مأموریت برخی از آنها ممکن است متفاوت باشد با این حال ارائه بیشترین سهم 
سیاست ها از مجموع سیاست های برنامه مرتبط با کمیسیون زیربنایی و تولیدی، ایجاب می کند رویکرد 
این کمیسیون، رویکرد غالب سیاست های کلی برنامه ششم تلقی گردد و چنانچه اجرای بهینه و نظارت 
دقیق بر حسن اجرای سیاست های برنامه ششم مورد انتظار به حق مجمع تشخیص مصلحت نظام برای 
جلوگیری از انحراف اهداف سیاست های می  باشد؛  الزم است در کنار توجه به ساختار موجود دبیرخانه، 
به ترکیب و وظایف و مأموریت های هر کمیسیون متناسب با مأموریت های خود در طی برنامه ششم و 

در فرآیند نظارت بر حسن اجرای آنها نیز توجه شود. 
امید است با شکر نعمت بزرگ هدایت سیاست گذاری و برنامه ریزی تحت نظارت عالیه مقام معظم 
دوره  چهارگانه  برنامه های  از  برنامه  سومین  به عنوان  ششم  برنامه  کلی  سیاست های  ابالغ  با  رهبری، 

چشم انداز، نعمت هاي افزونتري نصیب ملت ایران شود.

مبانی فکری تدوین سیاست های کلی برنامه ششم در امور زیربنایی و تولیدی
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 شاخص های ارزیابی حوزه های اقتصادی، انرژی، علم و فناوری و فرهنگی  سند چشم انداز

تدوین: کمیسیون چشم انداز و نخبگان

چکیده
به منظور ارزیابی عملکرد قوه مجریه در راستای تحقق اهداف سند چشم انداز در محورهای 
اقتصادی، انرژی، علم و فناوری و فرهنگی سند چشم انداز، شاخص هایی تعریف شد، و نهایتًا نرخ 
و  تبیین  مطلوب  و  موجود  وضعیت  شکاف  و  شده  تعیین  اهداف  با  عملکرد  تطبیق  میزان  و  مطلوب 
راهبردهایی برای دستیابی به سند چشم انداز در حوزه های مورد اشاره ارائه گردیده است که در ادامه  

نتایج آن تقدیم می گردد.
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۱- شاخص های ارزیابی حوزه اقتصادی  سند چشم انداز
مهمترین شاخص هایی که در حوزه اقتصادی جهت ارزیابی تحقق سند چشم انداز جمهوری 

اسالمی ایران مورد استفاده قرار می گیرد به شرح ذیل است:
نرخ رشد اقتصادي - 1
ارزش GDP )بر حسب  دالر جاری(- 2
درآمد سرانه) بر حسب  دالر جاری( - 3
نرخ بیکاري- 4
نرخ تورم - 5
6 - GDP سهم بخش خصوصي از
7 - GDP سهم درآمد مالیاتي دولت از
8 -GDP نسبت صادرات کاال و خدمات به
9 -GDP سهم سرمایه گذاری مستقیم خارجی به

10 -GDP نسبت سرمایه گذاری به
11 - )GDP میزان پس انداز ناخالص)درصد از
نرخ مشارکت نیروی کار- 12
میزان سرمایه گذاری بخش خصوصی به کل سرمایه گذاری- 13

این نکته قابل ذکر است که در میان شاخص های ذکر شده شاخص میزان تولید ناخالص داخلی 
و درآمد سرانه بعنوان شاخص های اصلی ارزیابی مورد استفاده قرار گرفته است و سایر شاخص های 
ذکر شده بعنوان شاخص های پشتیبانی کننده دو شاخص فوق می بایست مورد توجه قرار گیرند. نکته 
دیگر اینکه شاخص های فوق هم قابلیت مقایسه منطقه ای را داشته و معمواًل در دنیا بعنوان شاخص های 
اصلی جهت ارزیابی وضعیت اقتصادی کشورها مد نظر قرار گرفته و بیشتر کشورهای منطقه نیز در 

چشم انداز خود، این شاخص ها را هدف گذاری نموده اند. 

2- نرخ مطلوب شاخص های حوزه اقتصادی سند چشم اندازکشورهای منطقه
پس از مشخص نمودن شاخص های ارزیابی تحقق سند چشم انداز در حوزه اقتصادی، نیاز است که 
نرخ های مطلوب و یا اهداف هر یک از شاخص های حوزه اقتصادی متناسب با هدف سند چشم انداز 
جمهوری اسالمی یعنی »کسب رتبه اول در بین کشورهای منطقه« تعیین شود.  بدین منظور الزم است 
جهت ترسیم اهداف کمی حوزه اقتصادی کشور، وضعیت چشم انداز اقتصادی کشورهای منطقه مورد 
بررسی قرار گیرد تا امکان مقایسه با آنها فراهم شود. در میان کشورهای منطقه مهمترین آنها ترکیه، 

عربستان، مصر و پاکستان1 هستند که وضعیت چشم انداز اقتصادی آنها ذیاًل آمده است. 

1- با توجه به فاصله زیاد امارات و قطر از کشورهای منطقه در شاخص های اقتصادی مثل شاخص تولید ناخالص داخلی سرانه آنها را از مقایسه خارج کرده ایم.
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عنوان شاخص
کشور

چشم انداز ترکیه 
)202۳(

چشم انداز عربستان 
)2025(

چشم انداز مصر 
)2022(

چشم انداز پاکستان 
)20۳0(

8-67-76.68نرخ رشد اقتصادي

ارزش GDP )بر حسب  دالر جاری( 
)میلیارد دالر(

1900646412-263-

47904000-21000262643058درآمد سرانه ) بر حسب  دالر جاری(

34-405نرخ بیکاری

-3-5-3نرخ تورم

GDP 69.368.5-سهم بخش خصوصي از-

GDP 18 درصد---سهم درآمد مالیاتي دولت از

GDP رشد ساالنه 28.431.6نسبت صادرات کاال و خدمات به
60 درصد12 درصد

سهم سرمایه گذاری مستقیم خارجی به 
GDP

14میلیارد -8.5
-دالر

GDP 27-2733.952430 درصدنسبت سرمایه گذاری به

--53.956.3نرخ مشارکت نیروی کار

میزان سرمایه گذاری بخش خصوصی به 
3 درصد10.383.8 رشد ساالنه90 درصدکل سرمایه گذاری

با توجه به اینکه در شاخص های فوق الذکر کشورهای عربستان و ترکیه نسبت به شاخص های 
انجام شود که امکان سبقت  باید به صورتی  باشند طبیعتًا هدف گذاری ما  ایران پیشرو می  اقتصادی 

گرفتن از این کشورها را فراهم نماید.

۳- ارزیابی وضعیت شاخص های اقتصادی سند چشم انداز جمهوری اسالمی ایران  
شاخص رشد اقتصادی مهمترین شاخص بررسی وضعیت اقتصادی یک کشور است و میزان 
افزایش تولید یک کشور در یک سال خاص را نسبت به سال پایه مورد سنجش قرار می دهد. بر 
اساس گزارش بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران میانگین رشد اقتصادی در برنامه چهارم نسبت به 
برنامه سوم منفی بوده، اهداف برنامه چهارم توسعه در این حوزه نیز محقق نشده است. میانگین نرخ 
رشد اقتصادی ایران طی سال های 1384 الی 1388 در برنامه چهارم توسعه، 3/7 درصد بوده است. 
این در حالی است که در سالهای 1384 الی 1386،  روند رو به بهبود داشته و میزان آن به ترتیب 
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5,17، 6,17 و 6,89 درصد بوده است و در سال 1388 با افول بسیار زیاد، رشد اقتصادی منفی 2 
درصدی را تجربه نموده است. با توجه به هدف گذاری میانگین نرخ رشد اقتصادی 8 درصد طی 
سال های برنامه چهارم و تحقق رشد 3/7 درصدی طی سال های 1384 الی 1388، میزان تحقق هدف 
برنامه چهارم در شاخص رشد اقتصادی، 46 درصد بوده است. با عنایت به روند نزولی رشد اقتصادی 
کشور طی سال های فوق و عقب ماندگی از اهداف اقتصادی سند چشم انداز، جهت دستیابی به رتبه 
اول منطقه در حوزه اقتصادی، نیازمند متوسط رشد اقتصادی 14/4 درصدی طی سال های 1389 الی 
1404 می باشیم. و الزامات آن بهبود شاخص هایی نظیر نرخ بیکاری به 4 درصد، نرخ تورم به 3 تا 5 
درصد، سهم بخش خصوصي از GDP به70 درصد، سهم درآمد مالیاتي دولت به GDP به 14 درصد، 
 GDP به40 درصد، سهم سرمایه گذاری مستقیم خارجی به GDP نسبت صادرات کاال و خدمات به
به 8/5 درصد، رشد بهره وری کل عوامل تولید)TFP( به 2/5، نسبت سرمایه گذاری به GDP به 33 
تا 35 درصد، نرخ مشارکت نیروی کار به 56 درصد و میزان سرمایه گذاری بخش خصوصی به کل 

سرمایه گذاری به 90 درصد است.
نسبت  تورم،  نرخ  کار،  نیروی  مشارکت  نرخ  نظیر  هایی  در شاخص  که  است  درحالی  این 
درآمدهای مالیاتی دولت به تولید ناخالص داخلی، نسبت صادرات کاال و خدمات به تولید ناخالص 
داخلی، نسبت خالص سرمایه گذاری مستقیم خارجی به تولید ناخالص داخلی، نسبت سرمایه گذاری 
به تولید ناخالص داخلی، روند رو به نزول و نگران کننده ای داشته ایم. به ویژه اینکه، وضعیت برخی 
از متغیرها مانند سرمایه گذاری داخلی و خارجی در شرایط فعلی، می تواند وضعیت آتی متغیرهایی 
مانند رشد اقتصادی را به شدت دچار آسیب نماید.ضمنا رتبه ایران در برخی از شاخص های مهم 

اقتصادی در مقایسه با کشورهای منطقه به قرار ذیل می باشد:
شاخص های اقتصادی و رتبه جمهوری اسالمی ایران  در بین 25 کشور منطقه

رتبه ایران  در بین 25 کشور منطقهعنوان شاخص

۱۳نرخ رشد اقتصادی )درصد(

GDP۳ ) برحسب دالرجاری()میلیارد دالر(

۱2درآمد سرانه) برحسب دالرجاری(

2۳نرخ بیکاری)درصد(

2۳نرخ تورم)درصد(

GDP2۴سهم درآمد مالیاتی دولت از

GDP۹نسبت صادرات کاال و خدمات به

GDP۱۱سهم سرمایه گذاری مستقیم خارجی به

)TFP(۱۳رشد بهروری کل عوامل تولید

GDP۴نسبت سرمایه  گذاری به

25نرخ مشارکت نیروی کار)درصد(
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۴- اهم پیشنهادات جهت تحقق سند چشم انداز در حوزه اقتصادی و جبران عقب افتادگی های بوجود آمده
عملکرد اقتصادی ایران به وضوح نشان می دهد که ادامه روند گذشته در افق های میان مدت و 
بلندمدت جامعه ایران را با چالش ها و آسیب پذیری های اقتصادی، اجتماعی و عدم توازن های سخت و 
شکننده ای روبه رو خواهد ساخت و برای مواجهه و مقابله با آن ناگزیر باید آهنگ، ترکیب و استراتژی 
رشد اقتصادی ایران تغییر یابد. لیکن بنا به ضرورت های حیاتی برای شکوفایی اقتصاد کشور در این 
مرحله و حفظ ثبات و امنیت و ارتقای جایگاه ایران- در منطقه و جهان-  امری اجتناب ناپذیر است. به 
عالوه تجربه سایر کشور هایی که در این راه قدم برداشته اند، نشان می دهد که نیل به اهداف مطرح شده 
در این چشم انداز در پرتو تدبیر، تالش و انسجام ملی قابل حصول است. طبعًا، اتخاذ راهبردهای مشخص 
و سیاست های کلیدی متناظر با آن، شرط رسیدن به این اهداف خواهد بود. در این راستا توجه به اصول 
و راهبردهای ذیل می تواند تا حدود زیادی زمینه بهبود و شکوفایی اقتصادی کشورمان را فراهم آورد که 

توجه به آن بستر الزم را برای جهاد و جهش اقتصادی طی سنوات آتی فراهم خواهد نمود:
1- نگاه به اقتصاد بعنوان یک نظام یکپارچه

2- تولیگری به جای تصدی گری
3- تاکید بر اقتصاد رقابتی و مولد

4- برنامه محوری و پرهیز از روزمرگی
5- پرهیز از سیاست زدگی در حوزه اقتصادی

6- ایجاد و تقویت ثبات و امنیت اقتصادی به عنوان پشتوانه فعالیت مولد اقتصادی
7- نگاه فرصت و تهدیدی به جهانی شدن با حفظ اصول و مبانی

8- نگاه به نفت بعنوان دارایی بین نسلی
9- توجه به زیرساخت های اقتصادی و اقتصاد مبتنی بر نوآوری و دانش بنیان

10- تاکید بر بهره وری سرمایه و نیروی انسانی و ارتقای آن بعنوان عامل رشد و توسعه اقتصادی

5- شاخص های ارزیابی بعد انرژي محور زیر ساختی و  زیست محیطی سند چشم انداز
در بررسی ویژگی های سندچشم انداز جمهوری اسالمی ایران حوزه زیرساختی و زیست محیطی 
مقوله ای همچون بهبود مصرف انرژی مورد تاکید قرار گرفته است. پیشرفت و توسعه یافتگی انرژی 
مصرفی کشور هدفی است که سندچشم انداز دنبال می کند. از جمله مهمترین شاخص هایی که در بعد 
انرژی محور زیرساختی و زیست محیطی برای تحقق هدف فوق مورد استفاده قرار گرفته است شامل: 
راندمان کل نیروگاه های کشور، درصد تلفات انتقال و توزیع برق، مصرف سرانه برق و آب، درصد 

آب های تنظیم شده به کل آب های قابل تنظیم و بهره وری انرژی است.
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6- نرخ مطلوب شاخص های بعد انرژی حوزه  زیرساختی و زیست محیطی در افق سندچشم انداز
و  زیرساختی  انرژی حوزه  بعد  در  انداز  سندچشم  تحقق  ارزیابی  های  تعیین شاخص  از  پس 
زیست محیطی، نیاز است که نرخ های مطلوب و یا اهداف هر یک از شاخص های حوزه زیرساختی و 
زیست محیطی متناسب با هدف چشم انداز جمهوری اسالمی یعنی "توسعه یافتگی" مورد بررسی قرار 
گیرد. بدین منظور الزم است جهت ترسیم اهداف کمی بعد انرژی حوزه زیرساختی و زیست محیطی 
کشورمان، نگاهی به وضعیت شاخص های کشور در مقایسه با کشورهای جهان تا حدود زیادی میزان 

شکاف موجود و عقب ماندگی کشور را مشخص می نماید که ذیالً  آمده است.

جایگاه ایران در مقایسه با ستاندارد جهانيعنوان شاخص

سومين كشور دنيامصرف سرانه گاز
نوزدهمين كشور دنيامصرف سرانه برق

 سيزدهمين كشور دنيامصرف سرانه انر ژي

مصرف سرا نه آب در ايران 70 درصد بيشتر از  الگوي مصرف جهان استمصرف سرانه آب

7- ارزیابي وضعیت شاخص های بعد انرژي سند چشم انداز
شاخص هایی مانند راندمان نیروگاه های حرارتی، درصد آب های تنظیم شده به کل آب های قابل 
تنظیم، درصد تلفات انتقال و توزیع برق ومصرف سرانه برق روندی رو به رشد داشته است. به عنوان 
مثال روند شاخص راندمان کل نیروگاه های حرارتی طی سال های 1384 الی 1389 بر اساس گزارش 
به هدف گذاری 42  با توجه  بوده است.  به ترتیب 35,8، 35,8، 35,8، 36، 36 و 36,6  نیرو  وزارت 
درصدی برای این شاخص در پایان برنامه توسعه پنجم و عملکرد 36,6 درصدی در سال 1389 میزان 
تحقق این شاخص حدود 87,1 درصد بوده است. میزان شکاف وضعیت موجود و وضعیت مناسب در 
پایان برنامه توسعه پنجم حدود 5,4- است. هدف مورد انتظار در برنامه توسعه چهارم براي سال 1388، 
37 درصد بوده است لذا میزان تحقق این شاخص در سال 1388، 97 درصد است. متوسط راندمان 
نیروگاه هاي حرارتي جهان 35,9 درصد است، راندمان نیروگاه هاي حرارتي ایران از متوسط جهاني 

باالتر قرارگرفته است.
و  مناسب  بسیار  تنظیم روندی  قابل  از کل آب های  تنظیم شده  خوشبختانه در حوزه آب های 
امیدوار کننده ای را شاهد بوده ایم. طبق آمارهای بدست آمده از وزارت نیرو این شاخص در سال  
1384 برابر 52 درصد بوده و در سال 1389 به 61 درصد رسیده است. لذا در سال 1389 نرخ رشد 

سالیانه 3,2 درصدی نسبت به سال 1384 داشته ایم.
نرخ مطلوب برای این شاخص در افق ایران 1404،  با توجه به استانداردهای جهانی 80 درصد 

است، لذا میزان پیشرفت این شاخص حدوداً 75 درصد بوده است.
میزان شاخص درصد تلفات انتقال و توزیع برق، طی سالهای 1386 الی 1389 به ترتیب 19,9، 
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19,8، 17 و 15,5 درصد بوده است که شاهد روند امیدوار کننده این شاخص هستیم. با توجه اهداف 
برنامه چهارم توسعه، میزان افت و تلفات برق باید به 13 درصد برسد. لذا شکاف بین وضعیت موجود 
و برنامه پیش بیني شده براي برنامه توسعه چهارم 3,8 است. میزان افت برق در شبکه جهانی معادل 8,6 
درصد است. در حال حاضر افت برق در ایران حدود 15,5 درصد است که حداقل  8 درصد باالتر از 
استاندارد جهانی است. همچنین هدف مورد نظر در افق ایران 1404، حدود 8 درصد است. امید است با 
اجرا کردن دقیق و مستمر قانون هدفمند کردن یارانه ها در سال های آینده بتوانیم به نرخ مطلوب هدف 

برای ایران 1404 واستانداردهای جهانی نزدیک تر شویم.
بوده و میزان آن  بهبود  به  الی 1387 رو  روند شاخص مصرف سرانه برق طی سال های 1384 
طبق آمار گزارش شده از وزارت نیرو و مرکز آمار ایران به ترتیب 1934,5، 2085,2، 2175,2 و 2208 

کیلووات ساعت است.
مقدار متوسط رشد سالیانه این شاخص در برنامه توسعه چهارم حدود 2,5 درصد بوده است.

با توجه به پیش بیني 2980 کیلووات ساعت براي شاخص مصرف سرانه برق در برنامه توسعه 
در  این شاخص  تحقق  و  پیشرفت  میزان  در سال 1387،  وات ساعت  کیلو  عملکرد 2208  و  چهارم 
سال 1387، حدود 74 درصد بوده است. اختالف هدف و عملکرد این شاخص در سال 1387، 772- 

کیلووات ساعت است.
 هدف مورد نظر  براي این شاخص در سال 1388، 3055 کیلووات ساعت پیش بیني شده بود. نرخ 
مطلوب هدف برای ایران در افق 1404، 3600 کیلووات ساعت است، میزان شکاف وضعیت موجود و 

وضعیت مطلوب حدود 1392 کیلو وات ساعت است.
باید اشاره کرد که ایران در رتبه 19 کشور های پر مصرف برق دنیا قرار دارد. مصرف سرانه برق 
در ایران به ازای هر نفر بیش از پنج برابر مصرف سرانه اندونزی با 225 میلیون نفر جمعیت، دو برابر 
چین با یک میلیارد و 300 میلیون نفر جمعیت و چهار برابرکشور هند با یک میلیاردو 122 میلیون نفر 

جمعیت است.
آمارهای موجود در  وزارت  بهبود داشته است. طبق  به  شاخص مصرف سرانه آب روندی رو 
نیرو و مرکز آمار ایران میزان این شاخص در سال های 1384 لغایت 1389 به ترتیب برابر 1348,9 و 
1333,4، 1325,3، 1313، 1298 و 1284,6 متر مکعب در سال است. با توجه به به هدف گذاری 1100 
متر مکعب برای این شاخص در افق چشم انداز، میزان شکاف وضعیت موجود از هدف سند چشم انداز 

186,6- متر مکعب است. 
در شاخص بهره وری انرژی متاسفانه شاهد روندی نزولی در این شاخص بوده ایم به طوریکه 
با توجه به آمار بدست آمده از وزارت نیرو طی سال های 1384 الی 1388 به ترتیب 522,4، 511,5، 

509,6، 496,1 و 490,4 هزارریال به ازای بشکه معادل نفت خام است.
روند شاخص های کشور در بعد انرژی در طی سنوات گذشته روند مناسب و رو به رشدی را طی 
نموده است و وضعیت آتی شاخص های این حوزه با اجرای قانون هدفمندی یارانه ها امیدوارکننده است.
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8- اهم پیشنهادات جهت تحقق اهداف سندچشم انداز در حوزه انرژی 
• برنامهریزی جهت بکارگیری و توسعه فناوری های نوین و بهبود وضعیت زیرساخت های کشور 	

الگوی  برنامه های اصالح  ارائه  و  معقوالنه  فرهنگ سازی مصرف  آب،  و  برق  در حوزه 
مصرف در حوزه های فردی، خانگی، اداری، صنعتی و كشاورزی

• استانداردسازی خودروها و بهينه نمودن كيفيت سوخت های مصرفی	
• اجرای استانداردهای ملّی ساختمان جهت كاهش مصرف انرژی در اين حوزه	
• مديريت يکپارچه منابع آب و ايجاد تعادل در عرضه و تقاضای آب	
• تغيير الگوی كشت كنونی به الگوی مناسب اقليم كشور	
• توجه خاص به فناوری هسته ای و انرژی خورشيدی در تامين نياز انرژی كشور	
• توجه خاص به سرمايه گذاری در بخش آموزش، تحقيقات بنيادی و كاربردی	

۹- شاخص های ارزیابی محور علم و فن آوري سند چشم انداز
اول شدن در حوزه علم و فن آوری هدف سند چشم انداز جمهوری اسالمی ایران  است. از جمله 
مهمترین شاخص هایی که در بعد علم و فن آوري برای تحقق اهداف فوق مورد استفاده قرار گرفته 

است شامل:
• تعداد مقاالت ISI ثبت شده	
• 	GPD سهم هزینه هاي تحقیقات و پژوهش از
• 	GPD سهم هزینه هاي آموزشي از
• سهم صادرات با فن آوري باال)Hi-Tech( به کل صادران کارخانه اي	
• 	)IDI( ICTتوسعه
• تعداد اختراعات و اکتشافات ثبت شده در مراجع ملي و بین المللي	
• سهم هزینه هاي R&D از کل هزینه هاي بنگاه	

۱0- نرخ مطلوب شاخص های  حوزه علم و فن آوري محیطی سند چشم انداز
پس از تعیین شاخص های ارزیابی تحقق سند چشم انداز در حوزه علم و فن آوري، نیاز است 
با هدف  یا اهداف هر یک از شاخص های حوزه علم و فن آوري متناسب  که نرخ های مطلوب و 
چشم انداز جمهوری اسالمی یعنی "اول شدن در منطقه" مورد بررسی قرار گیرد. بدین منظور الزم است 
جهت ترسیم اهداف کمی حوزه علم و فن آوري کشورمان، نگاهي به وضعیت چشم انداز شاخص هاي 
کشور در مقایسه با کشورهاي منطقه و باالخص ترکیه به عنوان اصلی ترین رقیب کشورمان تا حدود 

زیادي میزان شکاف موجود را مشخص مي نماید.
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میانگین منطقهترکیهایرانعنوان شاخص

-250350تعداد تولیدات علمي به میلیون نفر در سال 1390
6.18-2.62سهم صادرات با فن آوري باالبه کل صادرات کارخانه اي)1387(

 1.3-0.8سهم هزینه هاي تحقیقات و پژوهش از GDP در سال 1390
-1800019310تعداد مقاالت ISI  در سال1388

۱۱- ارزیابی وضعبت شاخص  محور حکمرانی سند چشم انداز
تعداد  بطوریکه  ایم.  بوده  به رشدی  رو  روند  ثبت شده، شاهد    ISI مقاالت  تعداد  در شاخص 
مقاالت ثبت شده  ISI، در سال های1384 لغایت 1388 به ترتیب شاهد 5779، 6839، 9170 ، 13569 
و 18000 بوده است. با توجه به هدف گذاری 10152 مقاله، برای این شاخص در سال 1388 در برنامه 
توسعه چهارم و عملکرد 18000 مقاله در سال 1388 میزان تحقق این شاخص حدود 177 درصد بوده 
است. ثبت بیش از 40000 مقاله ISI هدف مورد نظر برای ایران 1404 است. لذا شکاف بین وضعیت 
موجود و هدف مورد نظر 22000- است. قابل ذکر است در 5 ماه اول سال 2011 ایران با انتشار 7128 
مقاله رتبه 21 در جهان را به خود اختصاص داده است. در سال  1388 ایران توانسته است در زمینه 
تعداد مقاالت ISI  رتبه 24 را در جهان کسب کند. در ضمن در طی سال های اخیر میزان درصد رشد 

تعداد مقاالت کشور در بین کشورهای منطقه رتبه اول را کسب نموده ایم.
روند  شاخص  سهم هزینه هاي تحقیقات و پژوهش از GDP صعودي  بوده است. به طوریکه 
میزان عملکرد این شاخص طی سال های 1384 و 1385 به  ترتیب 0,64 و 0,65 گزارش شده است. در 
وضعیت فعلي حدود 0,8 درصد از سهم تولید ناخالص کشور به این شاخص اختصاص داده شده است. 
با توجه به اینکه در برنامه ایران 1404 سهم هزینه هاي تحقیقات و پژوهش از تولید ناخالص داخلي 4 
درصد در نظر گرفته شده است، لذا شاهد شکاف 3,2- درصدي بین وضعیت کنوني و هدفگذاري سند 
چشم انداز 1404 هستیم. فلسطین اشغالي با عملکرد4,94 باالترین رتبه و کشور تاجیکستان با 0,095 
پائین ترین رتبه را در کشور هاي منطقه به خود اختصاص داده اند. علیرغم روند صعودي این شاخص در 
کشور، همچنان شاهد پائین تر بودن این شاخص از مقدار میانگین منطقه که 1,03 درصد مي باشد هستیم.

شاخص سهم هزینه هاي آموزشي از GDP در چند سال اخیر تقریبًا ثابت و در حدود 4 درصد 
بوده است. با توجه به اینکه دستیابي به نرخ 7 درصد از تولید داخلي در برنامه چشم انداز ایران 1404 

مد نظر است، لذا شاهد شکاف 3 درصدي بین وضعیت موجود و هدف گذاري ایران 1404 هستیم.
 روند شاخص سهم صادرات با فن آوري باال به کل صادرات کارخانه اي طی سال های 1384 
لغایت 1387به ترتیب 2,14، 2,28، 2,45 و2,62 بوده است. لذا در این شاخص هم شاهد روند صعودي 
بوده ایم. نظر به اینکه هدف این شاخص در برنامه توسعه چهارم 6 در نظر گرفته شده بود، لذا شکاف 
وضعیت موجود و هدف برنامه توسعه چهارم، 3,38- است. هدف مورد نظر برای این شاخص در سند 
چشم انداز 1404، 7 درصد در نظر گرفته شده است. بنابراین شکاف وضعیت موجود و سند چشم انداز 
1404، 4,38 است. در شاخص سهم صادرات با فن آوري باال به کل صادرات کارخانه اي کشور قبرس 
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با آمار 23,06 و قطر با آمار 0,01 به ترتیب باالترین و پایین ترین رتبه را به خود اختصاص داده اند. 
میانگین منطقه 6,18 است. لذا باز هم مشاهده مي شود در این شاخص نیز به مقدار قابل توجهي از 

میانگین منطقه عقب تر هستیم.   
در  روند شاخص  تعداد اختراعات و اکتشافات ثبت شده در مراجع ملي هم شاهد رشد صعودي 
بوده ایم. به طوریکه طبق آمار بدست آمده از سازمان ثبت اسناد و امالک کشور در سال هاي 1384، 
1385، 1386و1389 به ترتیب شاهد 2726، 4616، 6783 و  10000 اختراع  ثبت شده بوده ایم. با توجه 
به هدفگذاری 50 هزار اختراع در مراجع ملی برای سند چشم انداز ایران 1404، لذا جهت رسیدن به 
این چشم انداز نیازمند عزم و تالش و برنامه ریزی مدبرانه ای هستیم. متاسفانه در شاخص سهم هزینه 
هاي R&D  از کل هزینه هاي تولید شاهد روند روبه کاهشي در سال هاي اخیر بوده ایم. به طوریکه طبق 
گزارشات بدست آمده عملکرد این شاخص در سال هاي 1384 لغایت 1386 به ترتیب 0,98، 0,66 و 

0,48 بوده است.
طبق آمار بدست آمده در شاخص توسعه IDI((ICT( شاهد عملکرد 3,39 بوده ایم. با توجه به اینکه 
هدف مورد نظر برای این شاخص در سند چشم انداز 1404، باالی 8 در نظر گرفته شده است، لذا 

شکاف وضعیت موجود و هدف مورد نظر 4,61- می باشد.
به طور کلی در شاخص های محور علم و فن آوري شامل شاخص های تعداد مقاالتISI ، سهم 
هزینه هاي تحقیقات و پژوهش از GDP، سهم صادرات با فن آوري باال به کل صادرات کارخانه اي، 

تعداد اختراعات و اکتشافات ثبت شده در مراجع ملي درسال های گذشته روند صعودي داشته ایم.

نتیجه گیری و پیشنهاد
      در یک تحلیل کلی می توان چنین نتیجه گیری کرد که تربیت سرمایه انسانی متخصص در سه دهه 
انقالب توان جهش زای درخوری برای کشور فراهم کرده است که انعکاس آن را در رشد تولید مقاالت 
علمی می بینیم. بهره برداری شایسته از چنین توان سرمایه انسانی برای دستیابی به اهداف چشم انداز 

نیازمند تحقق رویکردهای ذیل می باشد:
هدايت جهت گيری محتوايی فعاليت ها به سوی اهداف و اولويت های چشم انداز برای رفع 	•

نيازهای كشور و حركت در مرزهای دانش براساس نقشه جامع علمی كشور
تخصيص متناسب و بهنگام از توليد ناخالص داخلی به اولويت های علم و فناوری و پرهيز 	•

از افراط و تفريط در اين كار
سازی 	• تجاری  و  كردن  كاربردی  برای  قانونی  و  زيرساختی  موانع  رفع  برای  جدی  اهتمام 

دستاوردهای علمی
شبکه سازی علم و فناوری در كشور به منظور هم افزايی توانمندی ها	•
استانداردسازی توليدات دانش بنيان داخلی برای ارتقائ كيفی و توان رقابتی	•
حمايت جدی از شکل گيری شركت های دانش بنيان در حوزه های مختلف علم و فناوری 	•

و هدايت سرمايه های متخصص جوان به اين سو

 شاخص های ارزیابی حوزه های اقتصادی، انرژی، علم و فناوری و فرهنگی سند چشم انداز



193 فصلنامه سیاست کالن، سال چهارم، شماره چهارم، تابستان 1394

۱2- شاخص های ارزیابی محور فرهنگی سند چشم انداز
در بررسی ویژگی های سند چشم انداز جمهوری اسالمی ایران، پیشرفت و توسعه یافتگی در 
حوزه فرهنگی هدفی است که سند چشم انداز دنبال می کند. از جمله مهمترین شاخص هایی که در 

بعد محور فرهنگی مورد بررسي قرار گرفته است شامل شاخص های ذیل است:
• تعداد موقوفات	
• نسبت فضای برپایی نماز جماعت در مساجد به نسبت جمعیت کشور	
• نسبت هزینه های فرهنگی در سبد خانوار	
• 	GDP نسبت مخارج فرهنگی به
• رتبه در المپیک	
• رتبه در بازی های آسیایی	
• نسبت جمعیت تحت پوشش ورزش همگانی به کل جمعیت کشور	
• نسبت سرمایه گذاری بخش خصوصی به کل سرمایه گذاری ورزش	
• سرانه فضاهای ورزشی	
• سرانه عناوین کتب منتشره در هر 1000 نفر جمعیت	
• سرمایه اجتماعی	
• شاخص هویت دینی و پایبندی به احکام اسالمی	
• شاخص انضباط اجتماعی و ارزش های اخالقی	
• مفتخر به ایرانی بودن	
• استحکام خانواده	

۱۳- نرخ مطلوب شاخص های حوزه فرهنگی محیطی سند چشم انداز

پس از تعیین شاخص های ارزیابی تحقق سند چشم انداز در بعد فرهنگی، نرخ های مطلوب و یا 
اهداف هر یک از شاخص های مرتبط با هدف چشم انداز جمهوری اسالمی یعنی "توسعه یافتگی" مورد 
بررسی قرار گرفت. بدین منظور الزم است جهت ترسیم اهداف کمی بعد فرهنگی، نگاهی به وضعیت 
شاخص های کشور در مقایسه با کشورهای جهان تا حدود زیادی میزان شکاف موجود و عقب ماندگی 

نسبی کشور را بشرح ذیل مشخص می نماید:

رتبه ایرانبدترین کشوربهترین کشورایرانعنوان شاخص

کتاب های  عناوین  تعداد 
650002752327منتشره

1در منطقه

9 در جهان
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۱۴- ارزیابی وضعیت شاخص  محور فرهنگی سند چشم انداز
در شاخص رتبه در بازی های آسیایی شاهد روند صعودی بوده ایم. به طوریکه طبق گزارشات 
بدست آمده از مرکز آمار و سازمان تربیت بدنی کشور رتبه ایران در بازی های آسیایی در سال هاي 
1381، 1385 و 1389 به ترتیب دهم، ششم و چهارم بوده است. کسب مقام سوم در بازی های آسیایی 

هدف افق ایران 1404 است.

در روند شاخص رتبه در المپیک شاهد رشد مناسبی در بازی های المپیک بوده ایم. به طوریکه 
طبق آمار بدست آمده از مرکز آمار کشور و کمیته ملی المپیک جمهوری اسالمی ایران، جایگاه ایران 
از رتبه 29 در سال 1383 به رتبه 17 در سال 1391 ارتقا پیدا کرده است. با توجه به اینکه قرار گرفتن 
در بین 20 کشور مطرح جهان در بازی های المپیک هدف مورد نظر برای ایران 1404 است لذا شاهد 

تحقق هدف سندچشم انداز در این شاخص بوده ایم.
در شاخص نسبت جمعیت تحت پوشش ورزش همگانی به کل جمعیت کشور شاهد روند رو 
به رشدی بوده ایم. بطوریکه طبق آمار بدست آمده از سازمان تربیت بدنی و مرکز آمار ایران، عملکرد 

سازمان تربیت بدنی از 11 درصد در سال 1384 به 15 درصد در سال 1387 رسیده است.
از  آمده  بدست  آمار  طبق  بطوریکه  است.  بوده  فضاهای ورزشی صعودی  روند شاخص سرانه 
سازمان تربیت بدنی کشور نحوه عملکرد این سازمان در سال های 1384، 1385، 1386و1387 به ترتیب 

64، 70، 68 و 70 بوده است.
در شاخص نسبت سرمایه گذاری بخش خصوصی در ورزش به کل سرمایه گذاری ورزش نیز 
شاهد روند نزولی بوده ایم. روند این شاخص در سال های 1384 لغایت 1387 به ترتیب 1، 2,7،  0,3 

و 0,2 بوده است.
شاخص  تعداد موقوفات نیز روندی رو به رشد داشته است. با توجه به آمار اعالم شده توسط 
مرکز آمار و سازمان امور اوقاف و خیریه، تعداد موقوفات غیرمتصرفی از 12168 در سال 1384 به 
127616 در سال 1388رسیده است. نرخ هدف مورد نظر برای این شاخص در برنامه چشم انداز ایران 
و هدف  موجود  بین وضعیت  لذا شاهد شکاف 83166-  است،  گرفته شده  نظر  در   210782 ،1404

گذاري ایران 1404 هستیم.
شاخص نسبت فضای برپایی نماز جماعت در مساجد به نسبت جمعیت کشور در وضعیت مطلوبی 
قرار ندارد. سرانه مسجد در تهران برای هر نفر 15 سانتی متر مربع است. طبق گزارشات رسمی هم اکنون 

72 هزار مسجد در سراسر ایران احداث شده است.
در سراسر کشور آمریکا در سال 2011، 2106 مسجد وجود داشته است. بررسی ها نشان می دهد 
این کشور طی دو سال اخیر شاهد افزایش 74 درصدی در این زمینه بوده است. تعداد مساجد در کشور 
کانادا از 141 مسجد در سال 2004 میالدی به 159 مسجد در سال 2011 رسیده است. در کویت با 
جمعیت حدود 2/5 میلیون نفر، بیش از 200 مسجد وجود دارد که 135 مسجد مربوط به اهل سنت و 
حدود 65 مسجد مربوط به شیعیان است. تعداد مسلمانان در تایلند 8 میلیون نفر است. تعداد مساجد 
موجود در تایلند به 3 هزار و 500 مسجد مي رسد که در برخي از شهرهاي آن و به ویژه جنوب تایلند 
پراکنده شده اند. در جنوب تایلند که مسلمانان بیشتري زندگي مي کنند 2 هزار و 900 مسجد و در 
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تعداد   2008 در سال  یافته  انتشار  امار  آخرین  طبق  دارد.  مسجد وجود  تایلند 200  پایتخت  بانکوک 
250399 مسجد در کشور بنگالدش وجود دارد.

طی  بطوریکه  است   داشته  نزولی  روند  خانوار  سبد  در  فرهنگی  های  هزینه  نسبت  شاخص    
سال های 1384 لغایت 1388به ترتیب 3,7، 3,36، 3,39، 3,35 و 3,44 بوده است. لذا در این شاخص 

هم شاهد روند نزولی بوده ایم.
ایم.  نفر جمعیت، شاهد روند نزولی بوده  در شاخص سرانه عناوین کتب منتشره در هر 1000 
بطوریکه سرانه عناوین کتب منتشره در هر 1000 نفر در سال های 1384 لغایت 1387به ترتیب 0,77، 
0,75، 0,77 و 0,76  بوده است. با توجه به اینکه هدف گذاری این شاخص در برنامه توسعه چهارم 
0,549 بوده است لذا میزان تحقق این شاخص حدوداً 140 درصد بوده است. با توجه به هدف 48 هزار 
و 664 عنوان کتاب در برنامه توسعه چهارم در سال 1387 و انتشار 56 هزار و 260 عنوان کتاب در سال 

1387، میزان تحقق این شاخص در این سال 115 درصد بوده است.
کشور آمریکا با 275 هزار و 232 نسخه کتاب باالترین رتبه و کشور عمان با 7 نسخه پایین ترین 
رتبه را به خود اختصاص داده اند. این در حالی است که تعداد کتب منتشر شده در ایران 65000 مورد 
گزارش شده است. بنابراین ایران توانسته رتبه اول در منطقه و رتبه نهم در جهان را بدست آورد. کشور 
ترکیه و اندونزی به ترتیب با نشر 31414 و 24000 نسخه کتاب از جمله کشورهای فعال در نشر کتب 

بوده اند.
ایران در سطح متوسط رو به  پایین  وضعیت بعد اعتماد اجتماعي شاخص سرمایه اجتماعی در 
به  اعتماد  در خصوص  شده  انجام  مطالعات  فرهنگی  انقالب  عالی  شورای  گزارش  اساس  بر  است. 
مسئولین، حاکي از اعتماد متوسط رو به پایین افراد مورد مطالعه به مسئولین کشور است. اما میزان اعتماد 
بین شخصي به ویژه در سطح اعضاي خانواده بسیار باالست. سطح اعتماد نهادي نیز در حد متوسطي 
قرار دارد. باالترین میزان اعتماد در رده اصناف و گروه ها، نسبت به معلمان، اساتید دانشگاه، پزشکان 
و ورزشکاران گزارش شده است. در مقابل، پایین ترین میزان اعتماد متعلق به بنگاه دارها، کسبه، تجار و 

بازاریان و به  طور کلي همه گروه ها و اصنافي است که مردم با آنها رابطه مالي و پولي دارند.
ها  گروه  در  مشارکت  معمواًل  اجتماعی  سرمایه  شاخص  اجتماعی  مشارکت  بعد  خصوص  در 
میزان  است.  رسمی  های  قالب  و  ها  سازمان  در  مردم  مشارکت  از  بیشتر  مردم  میان  در  جماعات  و 
مربیان،  و  اولیاء  انجمن  با  همکاري  و  مشارکت  کاهش  است.  نداشته  ثابتي  روند  اجتماعي  مشارکت 
اتحادیه هاي صنفي، شوراهاي محلي و نیز باشگاه هاي تفریحي ورزشي، تاحدودي محسوس است. اما 
میزان مشارکت در انجمن هاي خیریه و نیز هیات هاي مذهبي افزایش یافته است. این امر حاکي از آن 
است که در ایران، به رغم همه تحوالت جدید، هنوز هم مشارکت هاي غیررسمي در قالب انجمن هاي 

خیریه و نیز هیات هاي مذهبي جایگاه برتري نسبت به سایر اشکال مشارکت هاي مدني دارد.
از دیدگاه مشارکت نهادین )سازمان یافته( شرکت در انتخابات، مشارکت باالیي وجود دارد و به 
طور میانگین بیش از 65 درصد مشارکت در انتخابات در کشور صورت گرفته است. پیگیري اخبار 
سیاسي، در حد متوسطي قرار دارد. در مورد شرکت در تشکل ها، انجمن ها و احزاب سیاسي، یافته ها 

حاکي از مشارکت پایین افراد است.
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گونه هاي  بودن(،  صحنه  اظهاري)در  مشارکت  یعني  ایران،  در  سیاسي  مشارکت  دیگر  بعد  از 
مشارکت مردمي عبارت از استکبارستیزي، حمایت از مستضعفین دنیا، حمایت از مردم فلسطین، برگزاري 
راهپیمایي هاي نظیر روز قدس، 22 بهمن و ... است که به طور خاص، مختص به نظام جمهوري اسالمي 
هستند و بیاني از هویت انقالبي ایرانیان محسوب مي شود. این شکل از مشارکت در سطح باالیي قرار 

دارد و به  طور میانگین، بیش از 70 درصد در پژوهش هاي مختلف گزارش شده است.
شاخص هویت دینی و پایبندی به احکام اسالمی در جامعه ایران در حد باالیی قرار دارد. ابعاد 
مختلف دینداری شامل اعتقادات دیني، تجربه دیني، علقه دینی و هویت دینی، پایبندی به شرعیات و 
عبادات فردي و جمعي است. در مورد اعتقادات دیني و تجربه دینی افراد جامعه در سطح بسیار باالیي 
قرار دارند. علقه دینی و هویت دینی در موارد مختلف،  متفاوت است. در جنبه های صرفًا فردی،  باال 

ولی در جنبه هایی که به تعامالت اجتماعی ربط می یابند دچار نوسان می شود.
پایبندی به شرعیات در سطح باالیی قرار دارد ولی نه در سطح اعتقادات و تجربه دینی،  و حتی 
به نسبت علقه دینی و هویت دینی رتبه پایین تری را اشغال می کند. این بدان معنا است که بخش قابل 
توجهی از جامعه با وجود اظهار عالقه و دلبستگی به دین و نیز تعریف هویت خود با اسالم و متدینان 
به آن،  به همان میزان به شرعیات دینی پایبندی ندارد. در خصوص عبادات فردی و جمعی مانند اقامه 
نماز و روزه از سال 1383 تا کنون سیر نزولی پیدا کرده است. در عبادات جمعي، مانند به مسجد رفتن، 

نماز جماعت خواندن و شرکت در نماز جمعه از روندي نزولي برخوردار است.
ارزش هاي  که  کرد  اشاره  باید  اخالقی،  های  ارزش  و  اجتماعی  انضباط  در خصوص شاخص 
منفي )تقلب و کالهبرداري، تملق و چاپلوسي و دورویي و تظاهر؛ اسراف، حرص و طمع، غیبت( در 
حال رواج هستند. مسأله نگراني از کمرنگ شدن ارزش هاي اخالقي، دغدغه اي واقعي در نزد بسیاري 
از نخبگان امروز جامعه است. گرچه هنوز نفي کامل رواج ارزش هاي مثبت اخالقي و پذیرش رواج 
اجتماعي ارزش هاي منفي در میان ایرانیان دیده نمي شود، با این وجود نشانه هاي متعدد و قابل اعتنایي 
که  مي دهد  نشان  تحقیق  این  نتایج  دارد.  وجود  ارزش ها  رواج  حوزه  به  منفي  نگرش  خصوص  در 

درصدي از افراد رواج ارزش هاي منفي را بیش از ارزش هاي مثبت مي دانند.
از نقطه نظر مفتخر به ایرانی بودن، احساس تعلق به بعد سرزمیني هویت ملي در بین افراد مطالعه 
شده، از سطح نسبتًا باالیي برخوردار است. البته در مواردي به ویژه در بین نوجوانان و دانش آموزان 
شاهد میزان پاییني از تعلق به تاریخ ایران هستیم. از دیدگاه بعد سیاسي هویت ملي که به معناي احساس 
تعلق به ساختار سیاسي حاکم در کشور و مشارکت سیاسي است، شاهد سطح نسبتًا متوسط احساس 

تعلق افراد به نظام سیاسي کشوربوده ایم.
شاخص استحکام خانواده را درحوزه های مختلف شامل حوزه زنان، جوانان و میزان رضایت از 
زندگی مورد بررسی قرار گرفته است. درحوزه سالمت بانوان، در 25 سال اخیر امید به زندگی در بین 
زنان به میزان 12 سال افزایش یافته است. در خصوص تحصیالت زنان نیز میزان ورود دختران به مقاطع 
تحصیلی عالی رشد چشم گیری داشته است. درصد شاغلین زن که بعد از سال 1357 کاهش یافته بود 
با اندک تغییراتی تغییراتی در سال های 1377 و 1378 روند صعودی داشته است و در سال 1380 به 
نرخ 9/72 درصد رشد، رسیده است. علی رغم آمارهای موجود در خصوص وضعیت توسعه انسانی و 
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اجتماعی و در نهایت قدرتمندسازی زنان و کاهش نابرابری های جنسیتی در ایران در سالیان اخیر، در 
بسیاری از ابعاد شاخص توسعه انسانی هنوز تفاوت هایی اساسی بین زنان و مردان وجود دارد. مطابق 
آمارها در سال 1376 سهم درآمد نسبی زنان کمتر از 10 درصد کل درآمد جامعه بوده است. در خصوص 
خشونت علیه زنان نیز شاهد درصد معناداری از خشونت علیه زنان در کشور می باشیم؛ مطابق تحقیقات 
انجام شده خشونت روانی و کالمی رتبه نخست، خشونت فیزیکی رتبه دوم و ممانعت از رشد اجتماعی 

و آموزشی رتبه سوم را در میان انواع خشونت ها علیه زنان در کشور به خود اختصاص داده اند.
در خصوص جوانان میزان زیاد افسردگی، اضطراب و پرخاشگری در میان جوانان و همچنین کم 
بودن اعتماد به نفس از جمله مسائل مبتال به جوانان کشور است. گرایش منفی نسبت به آینده و اشتغال 

از دیگر مسائل مهمی است که باید مورد توجه مسئولین امر قرار گیرد.

نتیجه گیری و پیشنهاد

عملکرد کشور در  برخی از شاخص های مختلف حوزه فرهنگی وضعیت مناسبی ندارد و  به 
نظر می رسد بازنگری و بازبینی سیاست های فرهنگی و تدوین برنامه جامع در این حوزه از اهمیت 
فوق العاده ای برخوردار است. لذا پیشنهادات ذیل جهت بهبود وضعیت این حوزه تدوین گردیده است:

•  ایجاد و توسعه زیرساخت های مربوط به مهندسی فرهنگی و صنایع و تولیدات فرهنگی	
• بازنگری در سیاست ها و قوانین کالن کشور، به منظور ارتقای نقش پیشرو و جایگاه قانونی بخش 	

فرهنگی کشور
• اعمال مدیریت فرهنگی با رویکردهای مدرن، خالقانه، فعال و غیرمنفعل به ویژه در مواجهه با 	

جنگ نرم دشمن
• بازنگری در نقش هدایت و نظارت حاکمیت و استقرار مدیریت راهبردی در حوزه فرهنگ و هنر	
• تالش و اهتمام جدی برای هدفمند کردن پرداخت اعتبارات حمایتی، بازنگری در شیوه پرداخت 	

اعتبارات حمایتی
• ارتقاء سطح سرمایه اجتماعی از طریق برقراری شبکه تعاملی اجتماعی، افزایش کارآمدی، کاهش 	

فساد، رفع تعارضات ساختاری و تحصیل وحدت در درون ساخت رسمی قدرت و تقویت آن، 
قدردانی از سرمایه انسانی، 

• بردن 	 بین  از  جهت  مختلف  ابعاد  در  مرزی  و  محروم  مناطق  در  توسعه ای  طرح های  پیشبرد 
ظرفیت های واگرایی و زمینه های اعتراض اجتماعی مانند فقر، ناامنی، تورم، بیکاری، ترافیک و...

• پرهیز از تهدیدانگاری بیش از حد در فعالیت نهادهای غیردولتی و گسترش آزادی های مدنی در 	
چارچوب قانون اساسی همراه هوشیاری الزم جهت اجتناب از تهدیدات احتمالی این نهادها در 

حوزه های امنیت سیاسی و اجتماعی؛
•  تالش برای عملیاتی کردن حداکثر ظرفیت های معطل مانده قانون اساسی در حوزه مردم ساالری دینی؛	

تقویت زیرساخت های فرهنگی ـ آموزشی جهت تقویت حس میهن دوستی؛
• تقویت کنترل و نظارت عام بر نهادهای غیردولتی با قانون گذاری مناسب در این حوزه؛	
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• عدم اعمال محدودیت برای عضویت در نهادهای دولتی و سیاسی برای نخبگان جهت جلوگیری 	
از جذب آنان در جبهه مخالفان؛

• آگاهی بخشی، امیدبخشی، اصالح گری، جلوگیری از تنش و وحدت بخشی در نهادهای مدنی	
• توجه به جنبه های ورزش همگانی در کنار ورزش حرفه ای و قهرمانی	
• توجه و تاکید بیشتر به استعدادیابی در ورزش در مدارس و سنین ابتدایی زندگی	
• سالم سازی فضای ورزشی	
• تقویت جایگاه زن در صحنه های ورزشی	
• تالش در جهت رفع آسیب های اجتماعی جوانان و توجه به مقتضیات جوانی ونیازها و توانایی آنان	
• توانمندسازی بخش خصوصی و کاهش تصدی دولت در بخش ورزش	
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الگوی تدوین سیاست های دفاعی و امنیتی؛ چارچوب پیشنهادی  سیاست های کلی برنامه ششم

تدوین:کمیسیون سیاسی، دفاعی و امنیتی
چکیده 

تدوین سیاست ها اگرچه همواره بر اساس الگویی که ابعاد طرح واره ای و عینی  دارد، صورت 
می پذیرد، با این حال و در روند مطالعات وتدوین سیاست ها، بخصوص سیاست های کالن برنامه ها، 
الزم است، همواره در روش های موجود بازنگری صورت گرفته و بهینه سازی روندها و الگوها برای 
تحقق مطلوب اهداف در نظر باشد. مقاله ذیل با بررسی روند های گذشته تدوین سیاست های کلی، 
پیشنهاداتی را برای تدوین سیاست های کلی برنامه ششم در سطح جهت گیری و سازمان سیاست ها 
و همچنین بندهای سیاستی در حوزه های مختلف بخصوص حوزه های دفاعی و امنیتی ارائه می کند.

واژگان کلیدی
سیاست های کلی، امور راهبردی، جهت گیری سیاست ها، دفاع، امنیت

رویکرد کلی یا جهت گیری اساسی برنامه 
به نظر می رسد با توجه به اوضاع و احوال ملی و جهانی و شرایط روز از یک طرف و اهداف 
انقالب اسالمی از طرف دیگر، مناسب است تا رویکرد حوزه دفاعی در برنامه ششم با جهت گیری 
قدرت سازی و تامین اقتدار، امکان بکارگیری قدرت، حفظ و تامین عزت ملی و زمینه سازی برای 
تحقق تمدن نوین تنظیم گردد. از این رو جهت گیری اساسی برنامه ششم را می توان »استحکام ساخت 
درونی و بیرونی قدرت و تامین اقتدار و عزت ملی و پی ریزی تمدن اسالمی-ایرانی در دهه پیشرفت و 
عدالت« نامید. رویکردهای برنامه های سوم »حضور و مشارکت مردم«، برنامه چهارم »توسعه سیاسی و 

اقتصادی« و برنامه پنجم »پیشرفت و عدالت اجتماعی« بوده است.
البته برای نیل به این هدف سیاست ها و برنامه های ناظر بر موضوع باید بنحوی طراحی و 

تدوین شوند که در برهه زمانی 5 سال بتوان به تحقق عینی برشی از آن دست یافت. 
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چارچوب تدوین برنامه  
در برنامه چهارم و پنجم، سند چشم انداز، نظام مقدس ج.ا.ا. در افق 1404 به عنوان چارچوب 
سند  بر  عالوه  که  شود  می  پیشنهاد  ششم  برنامه  برای  است.  بوده  نظر  مد  برنامه  باالدستی  سند  یا 
چشم انداز، تحقق مرحله سوم و چهارم اهداف انقالب اسالمی نیز اضافه شود تا مراحل اهداف انقالب 
اسالمی در اسناد رسمی کشور گنجانده شود. با بیان این چارچوب در اسناد رسمی، به نوعی به همه دنیا 
اعالم می شود که انقالب اسالمی برای تحقق اهداف خود برنامه دارد و بسترسازی ایجاد تمدن اسالمی 
نیز رسما اعالم می شود. اعالن این مهم، از یک سو بیانگر پیش روندگی و پیش برندگی انقالب اسالمی 
است و از سوی دیگر به نوعی نشانه ابتکار عمل  و تهاجم در دستگاه های فکری و اصطالحًا جنگ 
راهبردها است. چنین اعالنی در مجامع نخبگی جهان، آثار قابل توجه خواهد گذاشت. از جمله این که 
انقالب اسالمی تثبیت شده است و مرحله عملی تحقق انقالب جهانی اسالم را در دست اقدام دارد. بر 
این اساس چارچوب تدوین برنامه ششم را می توان »تالش در جهت تحقق مرحله سوم و چهارم اهداف 
انقالب اسالمی)ایجاد دولت اسالمی و جامعه اسالمی( و بستر سازی مرحله پنجم)ایجاد تمدن جهانی 

اسالم( و تحقق سند چشم انداز ج.ا.ا. نامید.

فضای کلی سیاست ها 
منظور از فضای سیاست ها و اهداف این است که اواًل از نظر قلمرو جغرافیایی چه محدوده ای 
را شامل خواهد شد. ثانیا از نظر قلمرو موضوعی چه موضوعاتی را شامل می شود. فرض بر این است 
که سیاست های کلی برنامه، اصلی ترین سند راهبردی در مقطع 5 ساله است و مضامین دیگر اسناد کلی 
در این سند منظور گردیده است. فضای این سیاست ها عالوه بر فضای انقالب اسالمی که جهانی است 
و نشانگر این است که این انقالب در همه ی جهان حتی در درون نظام های استکباری و کشورهای 
هدف، برای خود ماموریت قائل است، جهان اسالم و کشورهای اسالمی و کلیت نظام سیاسی، اعم از 

حکومت، حاکمیت و مردم و محدوده ی جغرافیایی و سرزمین کشور را در بر  می گیرد. 

سر فصل های برنامه 
نگاه به برنامه کشور از منظر قدرت ملی است. از آنجا که رویکرد کلی برنامه، قدرت سازی و 
تامین اقتدار و عزت ملی و پی ریزی تمدن اسالمی-ایرانی در دهه پیشرفت و عدالت ذکر شد، لذا مناسب 
است تا سرفصل های برنامه در قالب ابعاد مختلف قدرت مطرح شود. در خصوص ابعاد مختلف قدرت، 
می توان مدل های مختلفی را با نگاه های گوناگون ارائه کرد. به نظر می رسد با توجه به تاکید مقام معظم 
رهبری بر محوریت سه موضوع فرهنگ، اقتصاد و علم در برنامه ششم از یک سو، شرایط محیطی موجود 
در منطقه و جهان از سوی دیگر و نیز مسایل مبتال به کشور، ابعاد قدرت را در برنامه ششم شامل 8 بعد 
بدانیم که با توجه به روش تدوین سیاست ها و برنامه ها در کشور آنها را با عنوان امور قلمداد می کنیم. 

چنانچه بخواهیم ارجحیت و اهمیت آن را هم بیان کنیم، ترتیب فوق پیشنهاد می شود.
برنامه پنجم، در عنوان،  برنامه، برخی امور ذکر می شد. در  برنامه های سابق در عنوان  در 
سیاست های کلی برنامه پنج ساله در  امور اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی ذکر شده است ولی در متن 
سند شاهد 5 سرفصل "امور فرهنگی در ابتدا، سپس امور علمی و فناوری، بعد امور اجتماعی، بعد امور 
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اقتصادی و در پایان امور سیاسی، دفاعی و امنیتی هستیم. پیشنهاد می شود امور راهبردی و مدیریتی در 
یک سر فصل جداگانه نوشته شود و مباحثی مثل نظام مدیریت و اداره کشور در این سر فصل گنجانده 

شود. موضوعی که از  مهم ترین بحث های  روز  کشور،  است.
در خصوص امور دفاعی و امنیتی اواًل می توان آن را به دو بعد امنیت و دفاع تفکیک کرد.

ابعاد دیگر همچون مباحث  ثانیًا، حداقل از نظر ما ارجحیت آن از برخی از امور بیشتر است. برخی 
ژئواستراتژیک، یا در سرفصل امور راهبردی، یا در ذیل سرفصل های دیگر منظور گردد.

مفاد سیاست های کلی 
سیاست های پیشنهادی در این بررسی فقط از منظر دفاعی و امنیتی است و در سایر 
امور فقط سیاست هایی که به طور مستقیم یا غیرمستقیم به دفاع و امنیت مربوط می شود 

ارائه می گردد.

1- سیاست های پیشنهادی برای امور راهبردی و مدیریتی
ـ ابتنا بر اندیشه های و مبانی نظام  جمهوری اسالمی و تالش در جهت ترویج این اندیشه ها و 
ارزش های انقالب اسالمی و دفاع مقدس در سطح کشور، جهان اسالم و جهان و فاصله گیری 
بیشتر از اندیشه ها، ادبیات و مفاهیم لیبرال دموکراسی)با تولید شاخص های بومی پیشرفت و جدا 

شدن از شاخص های نظام های سلطه در راستای استعمار فرا نو(.
ـ محور قرار دادن تکمیل نسبی مرحله سوم از اهداف انقالب اسالمی )مرحله ایجاد دولت اسالمی( 
و تحقق}حداقل درصدی معین{ از مرحله چهارم اهداف انقالب اسالمی )تحقق جامعه اسالمی( و 
]حداقل درصدی معین[ از مرحله پنجم )ایجاد تمدن نوین اسالمی در جهان( بر اساس نقشه جامع 

تحقق اهداف مذکور.
ـ مبنی قرار گرفتن سند محوری و پایه ای الگوی اسالمی- ایرانی پیشرفت در عرصه های چهارگانه 
راهبردی و تصمیم سازی ها و  امور  نقش محوری آن در کلیه  فکری، معنوی، علم و زندگی و 

تصمیم گیری ها.
ـ مبنی قرار دادن معماری ها و طرح ریزی های بلند مدت در طراحی و پیاده سازی سامانه ها 
و نظامات با نگاه فرابخشی و توسعه قابلیت ها به آینده و پرهیز از سالیق، برنامه ها و فعالیت 
از  اعم  به دوره های مسئولیتی کوتاه مدت مسئولین  یا مشخص محور متکی  های بخش محور 

انتخابی و انتصابی.
ـ ایجاد و تقویت دستگاه ها و بخش های متولی در امور راهبردی و مدیرت کالن فرا بخشی در 

سطح کالن انقالب اسالمی و کشور.
ـ توسعه مدیرت جهادی، تفکر راهبردی، درک محیط رقابتی و آینده نگاری، و ارتقای فضای فکری 
و کاری دستگاه ها و بخش ها و همه امور کشور در جهت تحقق مراحل اهداف انقالب اسالمی، 
استحکام ساخت درونی نظام مقدس ج.ا.ا. و قدرت سازی با رویکرد پیشرفت درون زا و برون نگر.
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ـ تمرکز قوه مجریه به امور حاکمیتی )همچون سیاست گذاری، برنامه ریزی، کنترل و نظارت و 
...( و محدود کردن تصدی گری ها به اعمال حاکمیت )همچون دفاع و امنیت و زیرساخت های 
اداری، آموزشی، پژوهشی و ...( و تخصیص منابع )بودجه، نیروی انسانی و ...( با اولویت دهی به 

اعمال مذکور.
ـ الزام به تدوین و پیاده سازی پیوست مالحظات دفاعی و امنیتی )توسط ستاد کل نیروهای مسلح( 
و پیوست مالحظات فرهنگی و اجتماعی )توسط شورای انقالب فرهنگی یا دستگاه های مامور از 
سوی آن شورا( و پیوست زیست محیطی )توسط سازمان محیط زیست( برای کلیه طرح های کالن 

و ملی و قوانین و مقررات مهم.
ـ بازنگری در آمایش ملی سرزمین و قطب بندی های اقتصادی، صنعتی و ... با رویکرد ارتقای 
امنیت پایدار فراگیر، ایجاد تعادل در تمام پهنه کشور و کاهش مرکزگرایی نسبت به تهران و کالن 
شهرها توسعه مناطق مستعد و کمتر توسعه یافته همچون سواحل مکران، حاشیه کویرها و مناطق 

جوار مرز.

 2- سیاست های پیشنهادی برای امور فرهنگی از منظر دفاعی و امنیتی
ـ کسب توانمندی تولید قدرت نرم و تقویت زیرساخت های آن.

ـ پیش بینی و پیاده سازی ساز و کارهای الزم برای مصون سازی جامعه در برابر جنگ نرم دشمنان و 
نهادینه سازی فرهنگ دین مداری و انتظار و روحیه دشمن شناسی و استکباری ستیزی، خودباوری و 
ترویج و تحکیم ارزش های دینی، انقالبی و بسیجی در کلیه نظامات و فرایندها و نیز در آحاد جامعه 

و بخصوص کارکنان دستگاه ها و مدیران.

۳- سیاست های پیشنهادی برای امور اجتماعی از منظر دفاعی و امنیتی
      ـ تاکید ویژه بر تعیین متولی یا متولیان و تدوین برنامه های مربوط به ارتقاء انضباط اجتماعی و 
نظم عمومی، قانون محوری و روحیه مشارکت جویی، مسولیت پذیری و تعاون اجتماعی در آحاد مردم.
 ـ تقویت هویت اسالمی- ایرانی، انسجام، همگرایی و همبستگی اقوام و مذاهب رسمی کشور در جهت 
وحدت ملی، تولید قدرت، حفظ و پیشرفت کشور با تاکید بر تسریع در محرومیت زدایی از مناطق 

محروم و کمتر توسعه یافته به ویژه در حاشیه مرزها.
ـ توسعه پیشگیری های اجتماعی در راستای ارتقاء امنیت غیرعامل از جمله مدیریت جمعیت و مهاجرت 
و ساز و کارها و نظامات کنترل آنها با تاکید بر تمرکز در سیاست گذاری توسط دولت و نقش دهی به 

سامانه ها و نهادهای غیردولتی و مردمی در اجرا.
ـ پیاده سازی ساز و کار نهادینه ی امر به معروف و نهی از منکر و تعیین نقش و سهم دستگاه ها، نهادها 

و مردم و قانونمند شدن آن همراه با تبدیل آن به یک هنجار عمومی و وظیفه ملی.
ـ ایجاد باور عمومی به وجود امنیت نسبی در فضای حقیقی و واقعی جامعه و افزایش احساس امنیت 
در آن فضا و متقاباًل ایجاد باور به ناامن بودن فضای مجازی برای آحاد جامعه ضمن حفظ رویکرد و 

نگاه فرصت محور به این فضا.
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ـ باز طراحی نظام تامین اجتماعی در بخش های دولتی و غیردولتی با اولویت تحول در نظام بازنشستگی 
و با رویکرد ایجاد تعادل در منابع و مصارف و پرهیز از اختصاص منابع بین نسلی به آنها با رعایت 

جهت گیری کلی تضمین تامین آتیه کلیه اقشار و آحاد جامعه.

۴- سیاست های پیشنهادی برای امورعلمی و فن آوری از منظر دفاعی و امنیتی
ـ پیش رونگی و پیش برندگی در حوزه علم، فناوری و نوآوری با تقویت و به کار گیری ظرفیت ها 
و قابلیت های ملی برای حفظ و توسعه حرکت و پیشرفت علمی و فناورانه کشور و تقدم علوم پایه و 
انسانی و فناوری های نو، بدیع و قدرت ساز و با ارتقاء قابل توجه تعامل بخش های آموزش و پژوهش 

با بخش های کاربری در تولید محصوالت و خدمات.
ـ امن سازی زیرساخت ها، عناصر و دستاوردهای علمی و فناوری در مقابل اقدام ها و تهدیدهای دشمن 
)اعم از جاسوسی و بهره گیری مستقیم و غیرمستقیم از فعالیت ها و توانمندی های کشور در جهت 

اجرای طرح و برنامه های آنها(.
ـ تغییر و تحول در نظام تربیتی و آموزشی کشور )به ترتیب و تقدم پایه، متوسطه و عالی( با جهت گیری 

وآماده سازی نسل جدید و آینده برای ایفای نقش های قدرت ساز مهم ملی و فرا ملی.
امنیتی به خصوص در جهت  با رعایت مالحظات  ـ شبکه سازی نخبگان، فعالیت ها و مراکز علمی 

افزایش توان و آمادگی در امور حاکمیتی) مدیریت راهبردی، دفاع و امنیت و ...(
ـ الزام به تدوین و پیاده سازی نظام ملی نوآوری با همکاری همه قوا و دستگاه های ذی ربط با هدف 

دستیابی به مقام اول منطقه و بیستم جهان در تولید و ثبت اختراعات.

5- سیاست های پیشنهادی برای امور اقتصادی از منظر دفاعی و امنیتی
برای  اقتصادی  جهاد  رویکرد  اتخاذ  به  عمومی  باور  ایجاد  و  مقاومتی  اقتصاد  نظامات  سازی  پیاده  ـ 
پاسخگویی به تعهدیدهای دشمن و پیشبرد اهداف ج.ا.ا.)با توجه به راهبرد دشمن در تحمیل یک جنگ 

اقتصادی به ج.ا.ا.، القای ناکارآمدی نظام و ترویج فساد اقتصادی(
ـ پیشبینی ساز و کار مناسب برای مدیریت بر صحنه تقاضا در داخل و خارج )توا%م بامدیریت بر صحنه 
عرضه( به خصوص مدیریت انتظارات و مطالبات مادی و معیشتی مردم و الگوی مصرف در سطح جامعه 

و بویژه دستگاه های اجرایی.
ـ توجه ویژه به حفظ آرامش جامعه در تضمین دسترسی به اقالم و کاالهای راهبردی بخصوص در 
تامین دارو و غذای سالم و سایر مایحتاج عمومی )با تقدیم تامین و خودکفایی در داخل( و نیز تضمین 

قیمت متناسب با سطح درآمدها.

6- سیاست های پیشنهادی برای امور سیاسی از منظر دفاعی و امنیتی
کشورهای  و  ها  قدرت  ملل،  کلیه  بر  تاکید  با  جهان  در  ج.ا.ا.  راهبردی  نفوذ  تعمیق  و  توسعه  ـ  

ضداستکباری و به چالش کشیدن مبانی قدرت های سلطه گر و سلطه جو و اذناب آنها 
ـ توسعه روابط و تعامالت تخصصی با کشورهای دیگر به خصوص جهان اسالم و منطقه در زمینه های 
دیپلماسی علمی و فناورانه، دفاعی وامنیتی، فرهنگی، زیست محیطی و.. توأم با توسعه دیپلماسی عمومی کشور.
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ـ پیشبرد فرایند مردم ساالری اسالمی)بعنوان نظام حکومتی الگو در جهان( در جهت استحکام ساخت 
درونی نظام با تاکید بر مشارکت بیشتر مردم در امور مختلف کشور.

سیاست های پیشنهادی برای زیست محیطی از منظر دفاعی و امنیتی
ـ حفظ منابع بین نسلی زیست محیطی و پیش بینی و پیشگیری از تبدیل آسیب ها و چالش های طبیعی 
آن همچون کمبود منابع آب، آلودگی هوا و .... به بحران امنیتی و مقابله با سوءاستفاده یا مدیریت عوامل 

خارجی در این عرصه ها و نیز کسب آمادگی برای مدیریت حوادث مصنوعی.

پیشنهادهایی برای امور دفاعی و امنیتی
ـ  معماری و طراحی مجدد سامانه های دفاعی و امنیتی انقالب اسالمی، جمهوری اسالمی نیروهای 
دفاعی و امنیتی با رویکرد پیش کنشگری هوشمند و قدرت سازی برای دفاع و امنیت همه جانبه در 

محیط ملی و فراملی و در تمام عرصه ها بخصوص عرصه های جدید تهدید.
از  منطقه  امنیت  نیز  و  آن  های  مؤلفه  ابعاد  و  ملی  امنیت  وضعیت   بر  کامل  اشراف  تامین  ـ 
به خصوص  معاند  و جریانات  ها  گروه  فعالیت  مجازی،  فضای  در  ها  فعالیت  بر  اشراف  جمله 
گروهک های تروریستی و ایمن سازی جامعه در برابر یارگیری گروه ها و جریانات معاند و وابسته 

به استکبار جهانی.
از  قاطع  بازدارنگی مؤثر دفاع  برای  نیاز  منابع مورد  تامین  نظامی و  قابل توجه قدرت  تقویت  ـ 
حاکمیت، امنیت ملی، تمامیت ارضی و منافع ملی در کلیه مناطق جهان، مقابله با هر تهدید خارجی 

و ایجاد توازن قوا با تاکید بر اعتمادسازی و تنش زدایی.
ـ هم افزایی دستگاه های اطالعاتی، نظامی، امنیتی و انتظامی، قضایی و حتی سایر دستگاه ها و 
نهادهای غیر دولتی و مردمی برای تامین دفاع و امنیت و مقابله با هر نوع تهدید و اخالل در نظم 

و امنیت عمومی، اقتصادی و اجتماعی.
ـ نقش آفرینی در ایجاد امنیت در مناطق مورد عالقه و اعالن اشتراک منافع در برقراری امنیت برای 
کلیه کشورها و مردم منطقه و تقویت همکاری های سازنده و فعال با آنها در جهت تحدید نفوذ 
سلطه، اعتماد سازی متقابل و عمق بخشی راهبردی انقالب اسالمی و نظام و جلوگیری از ایجاد 

شکاف های قومی و مذهبی در سطح منطقه.
ـ  تاکید بر ارتقاء علوم و فناوری های پیشرفته دفاعی و امنیتی و کسب دانش و فناوری های نو 

)به خصوص فناوری های نرم( و تجهیز نیروهای دفاعی و امنیتی به آنها.
ـ افزایش ضریب خوداتکایی در تولید فناوری ها، محصوالت و خدمات دفاعی و امنیتی )کیفی و 
قابل رقابت( با توسعه چشمگیر تحقیقات و بهره گیری از همه ظرفیت های کشور و صادرات آنها.

ـ تقویت کمی و کیفی بسیج ده ها میلیونی ج.ا.ا. و کمک به تشکیل بسیج جهانی اسالم.
ها  دستگاه  کلیه  و  مردم  سازماندهی  ملی،  مقاومت  افزایش  و  غیرعامل  دفاع  و  امنیت  توسعه  ـ 
بر  تاکید  با  دفاعی  و  امنیتی  مختلف  شرایط  در  نقش  ایفای  برای  غیردولتی  و  دولتی  نهادهای  و 

زیرساخت سازی، پیشگیری و آمادگی.



205 فصلنامه سیاست کالن، سال چهارم، شماره چهارم، تابستان 1394

ـ  هوشمند سازی و پایدار سازی امنیت داخلی و عمومی با افزایش مشارکت مردمی و هم افزا 
کردن مولفه های مختلف امنیت ملی.

ـ  تامین امنیت پایدار مناطق مرزی با انسداد و کنترل و مراقبت موثر مرزها، توسعه فعالیت های 
اطالعاتی و عملیات ویژه، مشارکت مرزنشینان، ایفای نقش و هم افزایی کلیه دستگاه های مسئول 

ج.ا.ا. و کشورهای همسایه.

پیش نویس سیاست های کلی برنامه ششم توسعه 

و  حقوقی  بودجه،  و  اقتصادی  مقوالت  در  ششم  برنامه  سیاستگذاری  حوزه  مسائل  و  موضوعات 
ذیاًلً  اند.  شده  بندی  تقسیم  اجتماعی  و  آوری  فن  و  علم  فرهنگی،  امنیتی،  دفاعی،  سیاسی،  قضایی، 

پیش نویس سیاست های مربوط به حوزه سیاسی، دفاعی و امنیتی ارائه می گردد.

محور شماره ۱ ایده اولیه: مشارکت همه جانبه در نظم دهی نوین منطقه آسیای جنوب غربی
سیاست های  پیشنهادی دولت

28- تقویت تعامل سازنده و فعال در عرصه های منطقه ای و بین المللی.
سیاست های برنامه پنج ساله گذشته

برنامه سوم :
بند 30-1-  مالحظات امنیتي و دفاعي.

بند 31- 4-  مقابله با افزون خواهي و اقدام متجاوزانه در روابط خارجي.
بند 31- 5- تالش براي رهایي منطقه از حضور نظامي بیگانگان.

بند 31-6-  مقابله با تک قطبي شدن جهان.
بند 31-7-  حمایت از مسلمانان و ملت هاي مظلوم و مستضعف.

بند 31-8-  تالش براي ایجاد نزدیکي بیشتر میان کشورهاي اسالمي.
بند 31-9-  تالش براي اصالح ساختار سازمان ملل.

بهبود  اعمال حاکمیت دولت،  به  مربوط  وظایف  به  منابع،  بند 33- توجه جدي در تخصیص 
امنیت عمومي و پیشگیري و مقابلة موثر با جرائم و مفاسد اجتماعي و امنیتي از طریق تقویت 

و هماهنگي ستگاه هاي قضایي، امنیتي و انتظامي.
بند 34- بهبود و تکمیل سازماني و توزیع جغرافیایي نیروهاي مسلح، متناسب با اندازه و نوع 

تهدیدها و آمایش سرزمین.
بند 36- توجه ویژه به حضور و سهم نیروهاي مردمي در استقرار امنیت و دفاع از کشور و 

انقالب با تقویت کمي و کیفي بسیج مستضعفین.
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سیاست های کلی منابع آب :
بند 2- ارتقائ بهره وری و توجه به ارزش اقتصادی و امنیتی و سیاسی آب در استحصال و عرصه 

نگهداری و مصرف آن .

سیاست های کلی حمل و نقل :
بند 1-1- مالحظات اقتصادی و دفاعی و امنیتی. 

بند 3- توسعه و اصالح شبکه ی حمل و نقل با توجه به نکات زیر:
 نگرش شبکه ای به توسعه ی محورها.	 
 آمایش سرزمین.	 
 مالحظات دفاعی- امنیتی.	 
 سودآوری ملی.	 
 موقعیت ترانزیتی کشور.	 

سیاست های پیشنهادی دبیرخانه

و  آسیای جنوب غربی  منطقه  نوین  نظم دهی  در  ایران  اسالمی  - مشارکت همه جانبه جمهوری 
افزایش نقش و ارتقاء موقعیت راهبردی ایران در منطقه و جهان از طریق:

تروریسم  و  صهیونیسم  با  مبارزه  و  مقاومت  محور  از  دفاع  استکباری،  جبهه ضد  تحکیم   -1
تکفیری، ایجاد ترتیبات امنیتی مشترک منطقه ای، تقویت و حمایت از جریان بیداری اسالمی، 

حمایت از مردم ساالری در سایر کشورها 
در  فعال  مشارکت  و  همسو  کشورهای  با  سازی  ائتالف  گرایی،  چندجانبه  روند  تقویت   -2

شکل دهی هنجارها و قواعد بین المللی 
جمهوری  بشر  حقوق  پرونده  سازی  عادی  و  اسالمی  بشر  حقوق  گفتمان  تبلیغ  و  ترویج   -3

اسالمی ایران در نهادهای بین المللی 
4- توسعه کمی و کیفی رسانه های فرامرزی با زبان های رایج بین المللی با هدف ترویج فرهنگ 
شناساندن  نیز  و  هراسی  اسالم  و  هراسی  ایران  با  مقابله  اسالمی،  ایرانی-  تمدن  معرفی  و 

قابلیت ها، ظرفیت ها و دستاوردهای جمهوری اسالمی 
5- حمایت از حقوق فردی و جمعی ایرانیان خارج از کشور، تقویت هویت اسالمی - ایرانی و 
ایجاد زمینه های الزم در جهت جلب سرمایه و توان علمی و تخصصی آنان در توسعه ملی 

و تأثیر بر سیاست های نظام سلطه در دفاع از منافع ملی 
6- بهره گیری از ابزارهای دیپلماسی نوین شامل دیپلماسی عمومی، دیپلماسی فرهنگی، دیپلماسی 
نخبگان، دیپلماسی رسانه ای بویژه در فضای مجازی، دیپلماسی شهری و ورزشی در جهت 

تأثیر گذاری بر افکار عمومی و بین اللمللی.
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محور شماره 2 ایده اولیه: افزایش ضریب امنیتی)13( 
سیاست های  پیشنهادی دولت

- ارتقاء توانمندی های دفاعی و تقویت قدرت بازدارندگی و اهتمام به حضور نیروهای مردمی در 
تأمین امنیت و دفاع از دستاوردهای انقالب اسالمی.

سیاست های برنامه پنج ساله گذشته

خودکفایی دفاعی و امنیتی
بند 2 - ترویج نهضت نرم افزاری، تولید و توسعه علوم و فناوری و تحقیقات دفاعی و امنیتی و 

حرکت در مرزهای دانش با تأکید بر بومی سازی و روزآمدی.
بند 3- دستیابی به فناوری های برتر مورد نیاز دفاعی و امنیتی حال و آینده با تأکید بر نوآوری 

و پشتیبانی از توسعه آنها.
بند 4- تأکید بر خودکفایی کشور در سامانه ها، کاالها و خدمات اولویت دار دفاعی و امنیتی 

توأم با بهسازی تجهیزات موجود و افزایش قابلیت و کارایی آن.
و  ضرورت  حد  در  مگر  کشور  خارج  از  امنیتی  و  دفاعی  نیازهای  تأمین  ممنوعیت   -5 بند 

حتی االمکان با رعایت مالحظات زیر:
با اولویت انتقال فناوری.	 
تأمین آموزش و پشتیبانی.	 
تأمین از منابع متنوع.	 

بند 6 - برون سپاری و جلب مشارکت سایر بخش ها اعم از دولتی و غیردولتی در تأمین نیازهای 
نیروهای مسلح با رعایت مالحظات امنیتی و حفاظتی.

7- جذب، توانمندسازی و به کارگیری نیروهای مستعد و نخبه با فراهم نمودن زمینه های رشد 
و تقویت آنان برای ارتقاء قابلیت های توسعه فناوری های دفاعی و امنیتی مورد نیاز کشور.
8- برقراری ارتباط و همکاری با دیگر کشورها در زمینه های علمی، تولیدی و تجاری کاالها و 
خدمات دفاعی و امنیتی برای دستیابی به اهداف سیاست های کلی خودکفایی دفاعی و امنیتی.
9- مقرون به صرفه سازی مسیر توسعه صنایع و فناوری های دفاعی و امنیتی کشور و ایجاد 

هم افزایی در فناوری های مورد نیاز.

برنامه سوم:
بند 30- 1- مالحظات امنیتي و دفاعي

بند 32- افزایش اقتدار دفاعي و امنیتي و انتظامي به منظور بازدارندگي و پاسخگویي موثر به 
تهدیدها، و تأمین منافع ملي و امنیت عمومي، و پشتیباني از سیاست خارجي و گسترش صلح 

و ثبات و امنیت در منطقه با بهره گیري از همة امکانات
بند 34- بهبود و تکمیل سازماني و توزیع جغرافیایي نیروهاي مسلح، متناسب با اندازه و نوع 

تهدیدها و آمایش سرزمین
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بند 35-  تقویت و توسعه و نوسازي صنایع دفاعي کشور با تأکید بر گسترش تحقیقات و سرعت 
دادن به انتقال فناوري   هاي پیشرفته.

امنیت و دفاع از کشور و  نیروهاي مردمي در استقرار  بند 36- توجه ویژه به حضور و سهم 
انقالب با تقویت کمي و کیفي بسیج مستضعفین.

سیاست های بخش حمل و نقل:
بند 1-1-  مالحظات اقتصادی و دفاعی و امنیتی.

بند 3- توسعه و اصالح شبکه ی حمل و نقل با توجه به نکات زیر:
نگرش شبکه ای به توسعه ی محورها.- 
آمایش سرزمین.- 
مالحظات دفاعی- امنیتی.- 
سودآوری ملی.- 
موقعیت ترانزیتی کشور.- 
تقاضا.- 

برنامه چهارم :
بند 6- تعمیق روحیه دشمن شناسی و شناخت ترفندها و توطئه های دشمنان علیه انقالب اسالمی 

و منافع ملی، ترویج روحیه ظلم ستیزی و مخالفت با سلطه گری استکبار جهاني.
زیستي،  فناوري های  و  ریزفناوری  شامل:  نو  فناوري های  ویژه  به  فناوری،  9-2-کسب  بند 

اطالعات و ارتباطات، زیست محیطي، هوا فضا و هسته ای.
بند 19- آمایش سرزمینی مبتنی بر اصول ذیل:

ـ مالحظات امنیتی و دفاعی 
ـ کارآیی و بازدهی اقتصادي.

ـ وحدت و یکپارچگی سرزمین
ـ گسترش عدالت اجتماعی و تعادل های منطقه ای.

ـ حفاظت محیط زیست و احیای منابع طبیعی.
ـ حفظ هویت اسالمی ایرانی و حراست از میراث فرهنگي.

ـ تسهیل و تنظیم روابط درونی و بیرون اقتصاد کشور.
ـ رفع محرومیت ها خصوصًا در مناطق روستایی کشور.

بند 20- تقویت امنیت و اقتدار ملی با تاکید بر رشد علمی و فناوری، مشارکت و ثبات سیاسی، 
ایجاد تعادل میان مناطق مختلف کشور، وحدت و هویت ملی، قدرت اقتصادی و دفاعی و 

ارتقاء جایگاه جهانی ایران.
بند 24- ارتقاء توان دفاعی نیروهای مسلح برای بازدارندگی، ابتکار عمل و مقابله موثر در برابر 

تهدیدها و حفاظت از منافع ملی و انقالب اسالمی و منابع حیاتی کشور.
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امنیت و دفاع از کشور و  نیروهای مردمی در استقرار  بند 25ـ توجه ویژه به حضور و سهم 
انقالب با تقویت کمی و کیفی بسیج مستضعفین.

بند 26ـ تقویت توسعه و نوسازی صنایع دفاعی کشور با تأکید بر گسترش تحقیقات و سرعت 
دادن به انتقال فناوري های پیشرفته.

بند 28-4- بهره گیری از روابط برای افزایش توان ملي.
سیاست های کلی پیشگیری و کاهش خطرات ناشی از سوانح طبیعی:

بند 3-3- در اختیار گرفتن کلیه امکانات و توانمندی های مورد نیاز اعم از دولتی و نهادهای 
عمومی غیردولتی و نیروهای مسلح در طول زمان بحران.

برنامه پنجم:
بند 7-5- دستیابی به فناوری های پیشرفته مورد نیاز.

حاکمیت،  از  دفاع  منظور  به  بازدارندگی  قدرت  و  دفاعی  توانمندی های  ارتقاء   -45 بند 
توازن  ایجاد  تهدیدهای خارجی و  با  مقابله مؤثر  امنیت ملی و  منافع و  ارضی،  تمامیت 

بر: تأکید  با  منطقه ای 
ـ  کسب دانش و فناوری های نو و نرم افزارهای پیشرفته دفاعی و نوسازی و بازسازی  1ـ 45
همه  از  بهره مندی  و  تحقیقات  توسعه  با  خودکفایی  ضریب  افزایش  دفاعی،  صنایع 

ظرفیت های صنعتی کشور.
ـ  اهتمام به حضور نیروهای مردمی در امنیت و دفاع از کشور و انقالب با تقویت کمی  2ـ 45

و کیفی بسیج مستضعفان.
ـ  گسترش پدافند غیرعامل. 3ـ 45

سیاست های کلی پدافند غیرعامل:
بند 1- تأکید بر پدافند غیرعامل که عبارت است از مجموعه اقدامات غیرمسلحانه که موجب 
افزایش بازدارندگی، کاهش آسیب پذیری، تداوم فعالیت های ضروری، ارتقاء پایداری ملی 

و تسهیل مدیریت بحران در مقابل تهدیدات و اقدامات نظامی دشمن می گردد.
بند 2-رعایت اصول و ضوابط پدافند غیرعامل از قبیل انتخاب عرصه ایمن، پراکنده سازی 
یا تجمیع حسب مورد، حساسیت زدایی، اختفاء، استتار، فریب دشمن و ایمن سازی نسبت 
به مراکز جمعیتی و حائز اهمیت بویژه در طرح های آمایش سرزمین و طرح های توسعه 

آینده کشور.
مورد  در  فایده(  هزینه-  اصل  رعایت  )با  غیرعامل  پدافند  های  طرح  اجرای  و  تهیه   -4 بند 
اجراء  در دست  و  موجود  غیرنظامی(  و  )نظامی  اهمیت  تأسیسات حائز  و  اماکن  مراکز، 

براساس اولویت بندی و امکانات حداکثر تا پایان برنامه ششم و تأمین اعتبار مورد نیاز.
ارتباطی و مواصالتی  تأسیسات و شبکه های  منظوره کردن مستحدثات،  یا چند  6- دو  بند 
در جهت بهره گیری پدافندی از طرح های عمرانی و توسعه ای بویژه در مناطق مرزی و 

حساس کشور.
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بند 10- حمایت الزم از توسعه فناوری و صنایع مرتبط مورد نیاز کشور در پدافند غیرعامل با 
تأکید بر طراحی و تولید داخلی.

بند 13- ایجاد مراکز برای تدوین، طراحی، برنامه ریزی و تصویب اصول و ضوابط، استانداردها، 
معیارها، مقررات و آئین نامه های فنی پدافند غیرعامل و پیگیری و نظارت بر اعمال آنها.

سیاست های کلی آمایش سرزمین:
به  توجه  با  ویژه  و  حساس  مناطق  در  آبادانی  و  پیشرفت  عوامل  هدفمند  تقویت   -2- ه  بند 
فعالیت  و  نقش  افزایش  و  ،اجتماعی و زیست محیطی  فرهنگی  امنیتی،  دفاعی،  مالحظات 

مردم در فرایند توسعه.
بند و -1- اتخاب مکان های مناسب و استقرار مراکز زیست و فعالیت و همچنین مراکز حیاتی 
و حساس، متناسب با مالحظات اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، فرهنگی بویژه امنیتی و پدافند 

غیرعامل.

سیاست های خودکفایی دفاعی امنیتی:
بند 2- ترویج نهضت نرم افزاری، تولید و توسعه علوم و فناوری و تحقیقات دفاعی و امنیتی و 

حرکت در مرزهای دانش با تأکید بر بومی سازی و روزآمدی.
بند 3- دستیابی به فناوری های برتر مورد نیاز دفاعی و امنیتی حال و آینده با تأکید بر نوآوری 

و پشتیبانی از توسعه آنها.
بند 4- تأکید بر خودکفایی کشور در سامانه ها، کاالها و خدمات اولویت دار دفاعی و امنیتی 

توأم با بهسازی تجهیزات موجود و افزایش قابلیت و کارایی آن.
و  ضرورت  حد  در  مگر  کشور  خارج  از  امنیتی  و  دفاعی  نیازهای  تأمین  ممنوعیت   -5 بند 

حتی االمکان با رعایت مالحظات زیر:
با اولویت انتقال فناوری.	 
تأمین آموزش و پشتیبانی.	 
تأمین از منابع متنوع.	 

بند 6- برون سپاری و جلب مشارکت سایر بخش ها اعم از دولتی و غیردولتی در تأمین نیازهای 
نیروهای مسلح با رعایت مالحظات امنیتی و حفاظتی.

بند 7- جذب، توانمندسازی و به کارگیری نیروهای مستعد و نخبه با فراهم نمودن زمینه های رشد 
و تقویت آنان برای ارتقاء قابلیت های توسعه فناوری های دفاعی و امنیتی مورد نیاز کشور.

بند 8- برقراری ارتباط و همکاری با دیگر کشورها در زمینه های علمی، تولیدی و تجاری 
کاالها و خدمات دفاعی و امنیتی برای دستیابی به اهداف سیاست های کلی خودکفایی 

دفاعی و امنیتی.
بند 9- مقرون به صرفه سازی مسیر توسعه صنایع و فناوری های دفاعی و امنیتی کشور و ایجاد 

هم افزایی در فناوری های مورد نیاز.
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سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی:
بند 22-1 - شناسایی و بکارگیری ظرفیت های علمی، فنی و اقتصادی برای دسترسی به توان 

آفندی و اقدامات مناسب.

سیاست های پیشنهادی دبیرخانه

- افزایش ضریب امنیتی و احساس امنیت از طریق:
پیش بینی،  توان  افزایش  و  اقدامات دشمن  و  راهبردها  بر  اطالعاتی  اشراف  توسعه  و  تعمیق   -1
پیش گیری، کنترل و مقابله در داخل و خارج با تهدیدات امنیتی بویژه جاسوسی، تروریسم با 
تاکید بر تروریسم تکفیری، فرقه گرایی مخل همبستگی ملی، جرایم سازمان یافته و سایبری با 
تقویت هماهنگی و هم افزایی در میان دستگاه های اطالعالتی، امنیتی، قضایی و انتظامی و توسعه 

همکاری اطالعاتی با سایر کشورها
2- ارتقاء و تحکیم وحدت و انسجام ملی با تقویت مولفه های هویت اسالمی- ایرانی و مقابله 

قانونمند با جریانات انحرافی و مخل امنیت ملی در حوزه دینی و قومی
3- تامین امنیت پایدار مناطق مرزی با انسداد کامل نرم افزاری و سخت افزاری، توسعه و تقویت 
یگان های مرزبانی، مشارکت دهی مرزنشینان در طرح های امنیتی، توسعه فعالیت های اطالعاتی 

و تقویت دیپلماسی مرزی 
4- ایمن سازی اماکن و مراکز حساس و حیاتی در برابر جاسوسی، نفوذ و خرابکاری 

به  به موقع  با واکنش سریع، اطالع رسانی و پاسخگویی  امنیتی  ارتقاء تقویت توان مدیریت   -5
حوادث و رخدادهای احتمالی با جلب مشارکت های مردمی و ممانعت از سیاسی و امنیتی شدن 

مسائل اجتماعی، معیشتی و ....
- پیش گیری و مقابله با جرم و جنایت جهت ارتقاء احساس امنیت با هدف کاهش 10 درصدی 

سالیانه مصادیق آن)قتل، سرقت، ضرب و شتم، اعمال منافی عفت و ...( از طریق:
امنیت ساز در همه سطوح فردی، اجتماعی و سازمانی  ارتقاء دانش عمومی و آگاهی های   -1
با اتخاذ رویکرد« امنیت جامعه محور« و تالش برای تعدیل رفتارهای هنجارشکن و خشونت 
آفرینی  نقش  با  اخالقی جامعه  امنیت  ارتقاء  و  فرهنگ عمومی جامعه  در  ورزی ساختارشکن 
رسانه بویژه رسانه ملی، دستگاه های آموزشی، پرورشی، ورزشی، انتظامی، قضایی و مشارکت 

سامان یافته مردمی 
2- ایجاد شبکه ملی مراقبت و بانک اطالعات و آمار جرایم در ناجا، و هوشمندسازی نظارت و 

کنترل بر اماکن و فضاهای عمومی
3- توسعه مراکز درمانی و کاهش آسیب ها با هدف پوشش کامل معتادین در برنامه های 

درمانی و آموزشی. 
- مبارزه همه جانبه با مواد مخدر و روانگردان ها با اولویت کاهش تقاضا و توسعه فعالیت 
برمبنای  مواد مخدر  توزیع  تولید و  با شبکه های  مبارزه  اطالعاتی در جهت کشف و  های 
طرح ملی و نقشه راه استان ها با هدف کاهش 25 درصدی اعتیاد و تولید و توزیع اینگونه 

مواد در پایان برنامه.
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تا  ورودی  مبادی  از  پیش  از  ارز  و  کاال  قاچاق  با  فراگیر  و  جانبه  همه  مقابله  و  پیشگیری   -
از طریق  قاچاق ورودی و خروجی  با هدف کاهش 50 درصدی  بازار  در  آن  محل عرضه 
شفاف سازی فرایندها )شامل اصالح مقررات، ساماندهی کمی و کیفی مبادی رسمی و کنترل 
موثر مجاری غیر رسمی و کاهش زمان و هزینه واردات، صادرات و ترانزیت(، ره گیری نرم 
افزاری کاالها، مستند سازی و شفاف سازی گردش وجوه) ارزی و ریالی( در سیستم بانکی 
و بازار غیرمتشکل پولی، تشدید اقدامات کنترلی، نظارتی و توسعه فعالیت های اطالعاتی و 
قضائی در جهت ارتقاء توان کشف و افزایش ریسک قاچاق کاال با تمرکز بر شبکه ها، باندهای 

کالن و سازمان یافته.
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پیش نویس سیاست های کلی برنامه ششم توسعه بر اساس ایده سیاست ها و تطبیق با سیاست های 
برنامه پنج ساله گذشته و دولت 

تدوین: کمیسون مشترک

چکیده
الهام و  با  بندهای سیاستی در موضوعات مختلف  بنیانی است که  به مثابه  ایده در سیاست گذاری 
درک از محتوا، ابعاد و الزامات و لوازم تحقق آن در عمل تدوین می شود. نهادهای موثر در حوزه اجرا 
وسیاست گذاری بر اساس درکی که نوعًا متاثر از  ماموریت ها و وظایف محوله آنها است و نهایتًا در فرایند 
تدوین سیاست ها به درکی اجماعی و وفاقی  تبدیل می شود، پیش نویس بندهای سیاستی را در حوزه های 
مختلف تدوین می کنند. محتوای این مقاله را پیش نویس بندهای سیاستی سیاست های کلی برنامه ششم 

توسعه تشکیل می دهد که توسط نهادهای سیاست گذار و مجری پیشنهاد شده است.

واژگان کلیدی

ایده سیاست ها، سیاست کلی، برنامه ششم، سیاست های پیشنهادی

مقدمه 
روش متداول در تدوین سیاست های کلی در نظام جمهوری اسالمی به گونه ای است که پس از 
تعیین عنوان سیاستی، ایده هر عنوان تنظیم می گردد و سپس با درک و الهام از ویژگی ها و محتوای آن، 
پیش نویس سیاست ها تنظیم می گردد. از این رو نقش  ایده در سیاست گذاری به مثابه  بنیانی است که 
بندهای سیاستی در موضوعات مختلف با الهام و درک از محتوا، ابعاد و الزامات و لوازم تحقق آن در 
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عمل تدوین می شود. نهادهای موثر در حوزه اجرا و سیاست گذاری بر اساس درکی که نوعًا متاثر از  
ماموریت ها و وظایف محوله آنها است و نهایتًا در فرایند تدوین سیاست ها به درکی اجماعی و وفاقی 
تبدیل می شود، پیش نویس بندهای سیاستی را در حوزه های مختلف تدوین می کنند. برنامه ششم توسعه 
گرچه نسبت به برنامه های کالن همچون سند چشم انداز، برنامه ای میان مدت است، با این حال به دلیل 
اهمیتی که در جهت دهی به برنامه های کشور طی یک دوره پنج ساله دارد، به همین دلیل از برنامه 
دوم دارای سیاست های کلی است. تفاوت برنامه ششم با دیگر برنامه ها در این است که در این دوره، 
سیاست ها بر اساس ایده ای منقح و از پیش تعیین شده که اهداف و خطوط کلی و چشم انداز و غایات 
برنامه را روشن ساخته تدوین شده است. محتوای این مقاله انعکاس تالش های نهادهای سیاست گذار 
و مجری در تدوین پیش نویس اولیه این سیاست های این برنامه است. پیش نویس مشتمل بر  بندهای 
سیاستی در محورهای سیاست های کلی برنامه ششم توسعه و ملهم از ایده آن سیاست ها است. مطالب 
این مقاله در دو قسمت تدوین گردیده است. در قسمت اول ایده سیاست ها و در قسمت بعدی پیش نویس 
پیشنهادی سیاست ها ارائه گردیده است. برای آگاهی و همچنین تداوم برنامه و موضوعات، سیاست ها و 
قوانین مصوب برنامه های پنجساله گذشته توسعه نیز مورد بررسی قرار گرفته و موارد مشابه در موضوعات 

مربوطه استخراج شده است.

۱-ایده سیاست های کلی برنامه ششم توسعه
به منظور تحقق اهداف چشم انداز و با محوریت »اقتصاد مقاومتی«، »پیشتازی در عرصه علم و 
فناوری« و »تعالی و مقاوم سازی فرهنگی« سیاست های کلی برنامه ششم توسعه باید »ادامه موقعیت ها و 
رفع موانع توفیق برنامه های پیشین«، »ناظر به فرصت های وسیع و نیز مشکالت، تهدیدها و مخاطرات«، 
»برآمده از زیرساخت های نظری پیشرفت)سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی، اصل 44، اصالح الگوی 
مصرف، نظام اداری، جمعیت و سایر سیاست های ابالغی(«، »در جهت استحکام بنیان های سیاسی- 
اجتماعی و توانمندسازی در برابر آسیب های آن«، »متکی بر توانایی ها، استعدادها، فرصت های وسیع 
ایجاد شده در کشور و تجارب حاصل از برنامه های توسعه«، »واقعی«، »شفاف«، »با قابلیت نظارت مستمر 

و مؤثر« و »ناظر به دوره زمانی پنج ساله« باشد؛ به گونه ای که با اجرای آن، موارد ذیل محقق شود:
بنیان،  بنیان، بهره ور، عدالت  1- توسعه همه جانبه با رشد اقتصادی شتابان، فراگیر، پایدار، دانش 

درونزا، برونگرا، مردمی، به دور از فساد، با ثبات و تورم حداقلی در محیط کالن اقتصادی،
2- محوریت تولید ملی در سیاست های اقتصادی)تجاری، پولی، مالی و اعتباری( و حمایت از تولید 
ثروت از دانش و مشارکت آحاد جامعه در سرمایه گذاری و فعالیت های اقتصادی و تکمیل زنجیره 
ارزش در تولید کاال و خدمات و اصالح نظام توزیع و واکنش سریع و هوشمند به تهدیدات خارجی 

اقتصاد ملی،
3- تحقق نظام اداری، بانکی، مالیاتی و تامین اجتماعی در چارچوب سیاست های کلی نظام،

4- توسعه نظام جامع تامین مالی)بازار پول و سرمایه( در جهت پاسخ به نیاز سرمایه گذاری، تولید کاال
و خدمات، کسب و کارهای خرد، متوسط و بزرگ و فعالیت های دانش بنیان،

5- اجرای چندین طرح ملی و زیرساختی عظیم و تحول ساز،
6- آمایش سرزمین جهت توسعه متوازن مناطق کشور در محیط آسیای جنوب غربی با تعیین حوزه های 
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همکاری، مشارکت و تعامل، با هدف بزرگ کردن اندازه بازار تولید، تجارت و صادرات غیرنفتی،
7- رعایت انظباط مالی و بودجه ای و منطقی کردن هزینه های جاری، تحقق نظام بودجه به عنوان 

ترجمان مالی برنامه و هدفمندسازی یارانه ها،
8- تداوم سرعت پیشروی علمی و بهره گیری از دانش های نو در جهش فناوری و تولید ثروت و 
)عرضه چندین دستاورد برتر علمی به جهان و یا تعیین حوزه های علمی پیشرو( و اعتالی کمی و 

کیفی نظام آموزشی و پژوهشی کشور در راستای حل مشکالت و رفع نیازهای واقعی،
9- اعتالی فرهنگی و ترویج سبک زندگی اسالمی، استقرار کامل نظام سالمت، رشک کمی و کیفی 
جمعیت، استحکام خانواده و حاکمیت انظباط اجتماعی، با تعیین شاخص های روزآمد و تحقق نقشه 

مهندسی فرهنگی کشور و گسترش در راستای حل مشکالت و رفع نیازهای واقعی،
10- ارتقای سرمایه اجتماعی و کاهش آسیب های اجتماعی،

11- ایجا، تکمیل و توسعه شبکه ملی اطالعات امن و توسعه خدمات و محتوای فضای مجازی کشور 
بر اساس فرهنگ اسالمی ایرانی،

12- مشارکت همه جانبه جمهوری اسالمی ایران در نظم دهی نوین منطقه آسیای جنوب غربی با 
فراهم آوری لوازم اقتصادی، دفاعی و امنیتی،

13- افزایش توان دفاعی و بازدارندگی و افزایش ضریب امنیتی کشور،
14- تنظیم قلمروهای اسکان جمعیت)سکونتگاه ها و فعالیت های شهری و روستایی( و ساماندهی 

کالن شهرها بویژه حاشیه نشینی بر اساس آمایش سرزمین.
ضمنًا مقام معظم رهبری)مدظله العالی( بر این نکته تاکید فرمودند که باید در تنظیم پیشنهاد سیاست های 
کلی برنامه پنج ساله اولویت های مشخصی ارائه شود که مسئولین کشور تکلیف خود را در مقام تنظیم 
اولویت های مدیریتی کشور برای پنج سال تعیین شده به درستی بدانند و بر آن اساس برنامه ریزی کنند.

2-پیش نویس سیاست های کلی برنامه ششم توسعه 
حقوقی  بودجه،  و  اقتصادی  مقوالت  در  ششم  برنامه  گذاری  سیاست  حوزه  مسائل  و  موضوعات 
و قضایی، سیاسی، دفاعی، امنیتی، فرهنگی، علم و فن آوری و اجتماعی تقسیم بندی شده اند. ذیاًل 

پیش نویس سیاست های مربوطه که توسط نهادهای مختلف تدوین شده، ارائه می گردد.

الف ( امور اقتصادی
محور شماره ۱ ایده اولیه: رشد اقتصادی شتابان)1(

سیاست های  پیشنهادی دولت

بنیان،  - رشد اقتصادی پایدار، شتابان و فراگیر با تأکید بر ارتقای بهره وری، گسترش اقتصاد دانش 
تقویت رقابت پذیری و شفاف سازی اقتصاد و جلوگیری از اقدامات، فعالیت ها و زمینه های فساد زا، 

در چارچوب اقتصاد مقاومتی.
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سیاست های برنامه پنج ساله گذشته
برنامه سوم: 

»عدالت  سوي  و  سمت  به  اقتصادي  توسعه  و  رشد  به  مربوط  فعالیت هاي  همه  دادن  تمرکز   :  1 بند 
اجتماعي« و کاهش فاصله میان درآمدهاي طبقات، رفع محرومیت از قشرهاي کم درآمد.

برنامه چهارم:
 بند 12-  تالش درجهت تحقق عدالت اجتماعی و ایجاد فرصت های برابر و ارتقاء سطح شاخص هایی 

از قبیل آموزش، سالمت، تأمین غذا، افزایش درآمد سرانه و مبارزه با فساد
بند 34-  تحقق رشد اقتصادی پیوسته، باثبات و پرشتاب متناسب با اهداف چشم انداز.

ـ ایجاد اشتغال مولد و کاهش نرخ بیکاری.
 بند 37ـ ایجاد سازوکار مناسب برای رشد بهره وری عوامل تولید )انرژی، سرمایه، نیروی کار، آب و خاک (و...

ـ پشتیبانی از کارآفرینی، نوآوری و استعدادهای فنی و پژوهشی.

برنامه پنجم: 
داخلی  با:21ـ تحقق رشد مستمر و پرشتاب اقتصادی به میزان حداقل 8 درصد نرخ رشد سالیانه تولید ناخالص 
1ـ 21ـ توسعه سرمایه گذاری از طریق کاهش شکاف پس انداز - سرمایه گذاری با حفظ نسبت 
پس انداز به تولید ناخالص داخلی حداقل در سطح 40 درصد و جذب منابع و سرمایه های خارجی.

2ـ 21ـ ارتقاء سهم بهره وری در رشد اقتصادی به یک سوم در پایان برنامه.
آوردن  فراهم  کالن،  اقتصاد  محیط  ثبات  بر  تأکید  با  کشور  کار  و  کسب  فضای  بهبود  21ـ  3ـ 
زیرساخت های ارتباطی، اطالعاتی، حقوقی، علمی و فناوری مورد نیاز، کاهش خطرپذیری های کالن 

اقتصادی، ارائه مستمر آمار و اطالعات به صورت شفاف و منظم به جامعه.
4ـ 21ـ تقویت و توسعه نظام استاندارد ملی.

سیاست های پیشنهادی دبیرخانه

-رشد اقتصادی شتابان وپایدار به گونه ای که حداقل متوسط رشد  ساالنه10 درصد در طول برنامه 
محقق شود.

محور شماره 2 ایده اولیه: تورم حداقلی)1(

سیاست های  پیشنهادی دولت

               ندارد
سیاست های برنامه پنج ساله گذشته

برنامه سوم
بند3: تالش برای مهار تورم وحفظ قدرت خرید گروه های متوسط وکم درامد جامعه وکمک به 

سرمایه گذاری و ایجاد اشتغال برای آنان.
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برنامه چهارم
بند39: مهار تورم وافزایش قدرت خرید گروه های کم درآمد و محروم ومستضعف وکاهش فاصله 

بین دهک های باال و پایین درآمدی جامعه و اجرای سیاست های مناسب جبرانی.

سیاست های پیشنهادی دبیرخانه

- دست یابی به تورم حداکثر )5 درصد( و  استمرار آن.

محور شماره ۳ ایده اولیه: بهره وری)1(
سیاست های  پیشنهادی دولت

بند  17- ارتقاء بهره وری کل عامل سرمایه به عنوان منبع مهم رشد اقتصادی و توجه خاص به 
ارتقاء بهره وری در حوزه های آب و انرژی

سیاست های برنامه پنج ساله گذشته
برنامه چهارم:

بند 37: ایجاد ساز و کار مناسب برای رشد بهره وری عوامل تولید)انرژی، سرمایه، نیروی کار، آب 
وخاک و...(

برنامه پنجم:
بند21-2: ارتقاء سهم بهره وری در رشد اقتصادی به یک سوم در پایان برنامه.

بند3-6: بهبود مدیریت منابع و مصارف با هدف ارتقاء کیفیت و بهره وری نظام آموزش و پرورش

سیاست های پیشنهادی دبیرخانه
-افزایش متوسط رشد ساالنه بهره وری کل اقتصادی  به میزان 2/5 درصد در طول سال های برنامه

 - کاهش شدت مصرف انرژی جهت دستیابی به یک دوم معادل وضع موجود مصرف انرژی در کلیه 
فعالیت ها تا پایان برنامه

- افزایش بهره وری و برداشت نهائی از مخازن و چاه های نفت و گاز با بکارگیری فن آوری  های 
نوین اکتشاف، استخراج و بهره برداری بمیزان 1% سالیانه

محور شماره ۴ ایده اولیه: به دور از فساد)1(
سیاست های  پیشنهادی دولت

-... تقویت رقابت پذیری و شفاف سازی اقتصاد و جلوگیری از اقدامات، فعالیت ها و زمینه های 
فساد زا، در چارچوب اقتصاد مقاومتی.

سیاست های برنامه پنج ساله گذشته
برنامه چهارم

بند 17- ... پیشگیری از فساد اداری و مبارزه با آن و تنظیم قوانین مورد نیاز.
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سیاست های پیشنهادی دبیرخانه
- شفاف سازی و رعایت ساز و کارهای اقتصادی در کلیه بنگاه ها از جمله بنگاه های تولیدی و 

توزیع انرژی
به  الزام  که  چارچوبی  در  اقتصادی  برقرارسازی سالمت  و  فساد  با  مبارزه  ملی  راهبرد  تدوین   -
فسادگریزی در فعالیت های مختلف و در تمام سطوح فعالیت، در چارچوب شفاف مطرح شود، 

همراه با متکی کردن قوانین و سیاست های مختلف بر اصول مندرج در این راهبرد
- اصالح ساختار کشور در جهت گسترش مشارکت فعال مردم و نهادهای ارتباطی کشور در فعالیت 

مبارزه با فساد و افزایش سالمت اقتصادی
- ایجاد نظام انگیزشی و مشوق های الزم برای گسترش فرهنگ مبارزه با فساد در سطوح مختلف جامعه

-استقرار نظام جامع و تعیین مرجع رسمي آمارهاي ثبتي کشور و به هنگام سازي آمارها متناسب با 
استانداردهاي پذیرفته شده بین المللي و بومي، در جهت: 

- تبادل سریع و دقیق آمار و اطالعات بین مراجع مختلف آماري 
- کمي کردن هدف هاي توسعه اي و برنامه اي 

- تعیین تکالیف و وظایف دستگاه هاي ذیربط
- دسترسي آسان همگان از طریق فضاي مجازي فراگیر با تعریف سطوح دسترسي مشخص جهت 

استفاده از آمار و اطالعات
- تهیه و تنظیم مقررات اداری و اجرایی کشور با رویکرد شفافیت، روزآمدی، عدالت محوری، فسادزدایی. 
- ارتقاء سالمت اداری و مبارزه با مفاسد اقتصادی و اداری به نحوی که فساد تا پایان برنامه به 

میزان 50 درصد کاهش یابد.

محور شماره 5 ایده اولیه: هدف گذاری تجاری با محوریت تولید)2(
سیاست های  پیشنهادی دولت

اصالح  و  فناورانه  های  قابلیت  ارتقای  فناوری،  نفوذ  گسترش  طریق  از  پذیری  رقابت  -ارتقای 
ساختار، روش ها و استانداردهای تولید و توزیع و نظارت و گسترش پیوند بنگاه های کوچک، 

متوسط و بزرگ و توسعه خوشه های کسب و کار.
-توسعه پیوند های تجاری کشور به ویژه با کشور های منطقه در جهت افزایش صادارات غیرنفتی 
با ارزش افزوده باالتر، جذب سرمایه گذاری خارجی و استفاده از موقعیت ژئوپلیتیک کشور در 
جهت تبدیل شدن به قطب تجاری و ترانزیتی منطقه با تأکید بر حوزه های انرژی، کاال و مسافر و 

انتقال دیتا.
سیاست های برنامه پنج ساله گذشته

برنامه سوم
بر  تکیه  از  کاستن  و  غیرنفتي  صادرات  در  جهش  به  دستیابي  براي  جامع  برنامه ریزي   -11 بند 

درآمدهاي حاصل از صادرات نفت خام.
12بند- استفادة مطلوب از موقعیت و مزیت جغرافیایي کشور بویژه در امر بازرگاني.
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برنامه چهارم:
 بخش اقتصادی- بند35: فراهم نمودن زمینه های الزم برای تحقق رقابت پذیری کاالها و خدمات 
کشور در سطح بازارهای داخلی و خارجی و ایجاد ساز و کارهای مناسب برای رفع موانع توسعه 

صادرات غیرنفتی. 

برنامه پنجم:
امور اقتصادی- بخش الف- بند 29: تأکید بر راهبرد توسعه صادرات به ویژه در بخش خدمات با 
فناوری باال به نحوی که کسری تراز بازرگانی بدون نفت کاهش یافته و توازن در تجارت خدمات 

ایجاد گردد.
امور اقتصادی-بخش الف-بند 30: گسترش همه جانبه همکاری با کشورهای منطقه جنوب غربیآسیا 

در تجارت، سرمایه گذاری و فناوری.
سیاست های پیشنهادی دبیرخانه

- افزایش تولید ملی )کاال و خدمات( متناسب با بازار داخلی، منطقه آسیای جنوب غربی و جهان 
و کاهش مستمر تراز تجاری غیرنفتی با رشد متوسط ساالنه 20 درصد 

- توسعه پیوند های اقتصادی و تجاری متقابل و شبکه ای کشور بویژه با کشورهای منطقه آسیای 
باالتر، جذب سرمایه گذاری  افزوده  با ارزش  نفتی  افزایش صادرات غیر  جنوب غربی در جهت 
خارجی و استفاده از موقعیت ژئوپلتیک کشور در جهت تبدیل شدن به قطب تجاری و ترانزیتی 

منطقه با تاکید بر حوزه های انرژی، کاال، مسافر و انتقال دیتا)داده(
- تحقق کامل هدفمند سازی یارانه ها در جهت افزایش تولید، اشتغال و بهره وری، کاهش شدت 

انرژی و ارتقای شاخص های عدالت اجتماعی
- تقویت ساختار رقابتی بازارها و بهبودی مستمر فضای کسب و کار در جهت کسب حداقل جایگاه 

سوم منطقه 
ایفای نقش ملی و فراملی در تحقق  با  نهادهای عمومی غیر دولتی  از توان  - بهره گیری مناسب 

اقتصاد مقاومتی، رشد و اشتغال پایدار بویژه در استان های مستعد محروم
- حمایت همه جانبه دولت از حضور بنگاه های غیردولتی در بازارهای کشورهای منطقه

محور شماره 6  ایده اولیه: هدف گذاری تولیدی)2(
سیاست های  پیشنهادی دولت

- بهبود محیط کسب و کار از طریق ایجاد فرصت های برابر در دسترسی به منابع و اطالعات، حذف 
مجوزهای غیرضرور، کنترل انحصارات و محدود کردن فعالیت اقتصادی نهادهای عمومی غیردولتی 

و بنگاه های وابسته به حوزه هایی که امکان فعالیت بخش خصوصی و تعاونی وجود ندارد.
-اتخاذ تدابیر مؤثر برای اشتغال پایدار و کار شایسته و اصالح ساختارهای نهادی و حقوقی به ویژه 

قانون کار...
-تقویت نقش حاکمیت و مالکیت دولت در برداشت صیانتی از منابع نفت و گاز، بهره برداری از 
فعالیت بخش خصوصی در  برای  بازارها  ایجاد و ساماندهی  نفتی و گازی،  میادین مشترک  تمام 
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فعالیت های باالدستی و پایین دستی انرژی و افزایش سهم انرژی های نو و پاک در سبد انرژی 
کشور و گسترش استفاده از کاربردهای صنعت هسته ای در صنعت، سالمت و کشاورزی.

13-تأمین امنیت غذایی کشور با تأکید از منابع داخلی با رویکرد اصالح الگوی کشت و نظام های 
بهره برداری در پهنه سرزمین.

اصالح  و  فناورانه  های  قابلیت  ارتقای  فناوری،  نفوذ  گسترش  طریق  از  پذیری  رقابت  -ارتقای 
ساختار، روش ها و استانداردهای تولید و توزیع و نظارت و گسترش پیوند بنگاه های کوچک، 

متوسط و بزرگ و توسعه خوشه های کسب و کار 
-حفظ، احیا و توسعه و صیانت از منابع آب با تأکید بر مدیریت یکپارچه و پیوسته حوزه های آبریز، 
استفاده حداکثری از منابع مشترک آبی، مدیریت تقاضا و مصرف با تأکید بر رعایت الگوی کشت، 
اقتصادی، مسدود کردن چاه های غیرمجاز،  فاقد توجیه  ادامه ساخت سدهای  یا  از شروع  پرهیز 
لحاظ نمودن ارزش اقتصادی در قیمت گذاری آب، شناسایی و استفاده از آب های غیرمتعارف و 

بازچرخانی آب.

سیاستهای برنامه پنج ساله گذشته
                ندارد

سیاست های پیشنهادی دبیرخانه
-مشارکت حداکثری بخش غیردولتی، خصوصی و تعاونی در تولید، توزیع و تکمیل زنجیره ارزش 
صنعت نفت و گاز و پتروشیمی و سایر منابع انرژی با رقابتی کردن فعالیت ها در بخش انرژی در 

چارچوب سیاست های کلی اصل 44.
-کاهش شدت مصرف انرژی جهت دست یابی به یک دوم معادل وضع موجود مصرف انرژی در 

کلیه فعالیت ها تا پایان برنامه.
-افزایش بازدهی نیروگاه های حرارتی تولید برق به 60 درصد تا پایان برنامه ششم و کمینه سازی 

تلفات انتقال و توزیع برق با ارتقاء سطح فناوری و محیط رقابتی.
-توسعه صادرات برق با ارزش افزوده خالص مثبت در مقایسه با صدور سایر منابع و حامل های انرژی

-جمع آوری و واگذاری کامل طرح های مهار، کنترل و بهره برداری از گازهای همراه تولید و 
مشعل های فرآورش نفت و گاز در کلیه میادین نفت و گاز و تاسیسات صنعت نفت به مردم تا پایان 

سال اول برنامه.
-رقابتی کردن فعالیت های اکتشاف، بهره برداری و توسعه میادین نفت و گاز کشور بویژه میادین 

مشترک و حمایت از اولویت فعالیت بخش غیردولتی و خصوصی در این میادین.
-دست یابی به تولید 6 میلیون بشکه نفت خام و میعانات گازی در روز )شامل 1/1 میلیون بشکه 
میعانات گازی و 4/9 میلیون بشکه نفت خام( و تولید حداقل 1/1 میلیارد متر مکعب گاز طبیعی تا 

پایان برنامه.
-تبدیل 80 درصد تولید نفت خام و میعانات گازی به مواد و کاالهای فراوری شده با استفاده از 

فناوری برتر و دانش بنیان تا پایان برنامه ششم.
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افزایش  با  پتروشیمی  پایین دستی صنعت  و  میان دستی  باالدستی،  ارزش صنایع  زنجیره  -توسعه 
ارزش افزوده و تولید محصوالت نهایی و صادرات به میزان 100 میلیارد دالر تا پایان برنامه ششم.
-خوداتکایی در صنایع باالدستی و پایین دستی نفت و گاز با تقویت شرکت های دانش بنیان، طراحی، 

مهندسی، ساخت و نصب تجهیزات به میزان حداقل 80 درصد نیازهای ملی تا پایان برنامه ششم.
-افزایش سطح امنیت غذایی جامعه با تاکید بر تولید و تامین پایدار از منابع داخلی به میزان 85 
درصد از طریق افزایش تولید محصوالت اساسی، تنظیم الگوی کشت سازگار با اقلیم و تغییرات 
آن، بهبود سالمت و ارتقاء ایمنی تولیدات کشاورزی، بکارگیری فناوری های نوین بویژه فناوری 
بذر، توسعه شرکت های دانش بنیان و اصالح الگوی تولید، توزیع و مصرف منابع و تکمیل زنجیره 

ارزش در بخش کشاورزی.
-ایجاد ترکیب و تنوع مناسب نژادی و گونه های دام و طیور در کشور با تاکید بر دام سبک وکاهش 
وابستگی صنعت دام و طیور به نهاده های وارداتی و توسعه خدمات اصالح نژادی از طریق افزایش 

مشارکت بخش خصوصی، تامین بهداشت و سالمت فرآورده های دام و طیور.
-توسعه و افزایش تولید و پرورش پایدار و سالم آبزیان در آب هاي داخلي با استفاده مطلوب از 

ظرفیت هاي آب هاي آزاد به میزان 2 برابر وضع موجود با بهره گیري از فناوریهای نوین.
دست  پایین  و  باالدست  در  ها  فعالیت  افزایی  هم  و  نظم  برقراری  در  یکپارچه  مدیریت  -اعمال 
حوضه ها، تخصیص بهینه و حفظ و حراست از منابع آب با مشارکت مردم، کاهش تقاضای آب 
و تکمیل طرح های آبخیزداری، آبخوان داری و آبیاری، بازچرخانی آب ها در حو ضه های آبخیز 
با افزایش ضریب بهره وری آب در تولید محصوالت کشاورزی به میزان 2/5 برابر وضع موجود، 

اولویت بهره برداری از آب های مرزی و مشترک و تقویت دیپلماسی آب کشور.
خوشه سازی  و  صنعتی  ارزش  زنجیره  تکمیل  با  صنعت  بخش  ارزش افزوده  رشد  نرخ  -افزایش 
شرکت های کوچک، متوسط و بزرگ به میزان سالیانه 15 درصد و افزایش صادرات آن به دو برابر 

وضع موجود طی سال های برنامه ششم.

محور شماره 7 ایده اولیه: تکمیل زنجیره ارزش در تولید کاال وخدمات)2(
سیاست های  پیشنهادی دولت

-سرمایه گذاری با اولویت در بخش های معادن، نفت و گاز و تکمیل زنجیره ارزش تولید میانی 
تکمیلی  و  تبدیلی  پتروشیمی،  گاز،  نفت،  معدنی،  )صنایع  منابع  بر  مبتنی  صنایع  دستی  پایین  و 

کشاورزی(، صنایع و خدمات مبتنی بر فناوری های برتر، گردشگری، حمل و نقل و مسکن.

سیاست های برنامه پنج ساله گذشته

ندارد

سیاست های پیشنهادی دبیرخانه
-فراهم نمودن الزامات و نیازمندی های توسعه یافتگی صنعتی با دانش بنیان نمودن حداقل 25 درصد 
محصوالت و خدمات صنعتی، افزایش رقابت پذیری و تقویت حضور در بازارهای منطقه و جهان به 
نحوی که کشور در افق چشم انداز بعنوان کشور توسعه یافته صنعتی دارای رتبه شایسته در جهان باشد.
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-بسترسازی برای تأمین نقدینگی صنایع موجود، بازاریابی، نمانام سازی)برندسازی(، تأمین تسهیالت 
های  شرکت  و  فن آور  وکارآفرینان  پیشرو  بنگاه های  از  حمایت  جهت  سرمایه گذاری  ضمانت  و 

دانش بنیان همراه با بهبود فضای کسب و کار.
-هدفمند نمودن توسعه صنایع در حوزه های راهبردی صنعتی با دانش بنیان کردن و افزایش ضریب 
نفوذ فناوری های پیشرفته در صنایع نفت، گاز و پتروشیمی، حمل  و نقل، مواد پیشرفته، ساختمان، 

فناوری اطالعات و ارتباطات، هوا فضا و آب و کشاورزی.
-تدوین، پیاده سازی واجرای نقشه راه تحول نظام استانداردسازی ملی و ارتقاء کیفیت محصوالت 
و خدمات همراه با کاهش قیمت، تقویت رقابت پذیری دانش بنیان در تولید ملی، مشارکت فراگیر 
همه ذی نفعان در ترویج استانداردها، پوشش استاندارد به کلیه محصوالت و خدمات و اعتباربخشی 

بین المللی به نظام تأیید صالحیت در ایران به منظور تسهیل تجارت فرامرزی.
-تحول اساسی در تولیدات بخش معدن و صنایع معدنی و افزایش سهم آن در تولید ناخالص داخلی 
به 1/5 برابر وضع موجود با تکمیل زنجیره صنعتی و صادرات مواد معدنی فرآوری شده و ایجاد زمینه 
جذب فن اوری های نوین در اکتشاف، استخراج و تولید آلیاژها، فلزات گرانبها، عناصر کمیاب و 

مواد پیشرفته با حمایت از شرکت های دانش بنیان و سرمایه گذاری بخش غیردولتی.

محور شماره 8 ایده اولیه: هدف گذاری پولی، مالی و اعتباری  با محوریت تولید)2(، تحقق نظام بانکی)2(
سیاست های  پیشنهادی دولت

                ندارد

سیاست های برنامه پنج ساله گذشته
برنامه پنجم:

بند2-22: ارائه تسهیالت از منابع صندوق توسعه ملی به بخش های خصوصی، تعاونی و عمومی 
غیردولتی با هدف تولید و توسعه سرمایه گذاری در داخل و خارج کشور با در نظر گرفتن شرایط 

رقابتی و بازدهی مناسب اقتصادی.

برنامه چهارم:
بند 52- تنظیم سیاست های پولي، مالی و ارزی با هدف دستیابی به ثبات اقتصادی و مهار نوسانات.

سیاست های پیشنهادی دبیرخانه

مشارکت  با  ها(  بیمه  و  سرمایه  بازار  پول،  آن)بازار  ابزارهای  و  مالی  تامین  جامع  نظام  -توسعه 
اشخاص حقیقی و حقوقی، داخلی و خارجی در جهت پاسخ به نیازهای سرمایه گذاری با: ارتقاء 
سهم موثر سرمایه، تامین سرمایه در گردش کلیه فعاالن اقتصادی وتامین مالی فعالیت های خرد و 

متوسط به وسیله نظام بانکی و گسترش همه جانبه بیمه های کشور
ایرانیان خارج از کشور و سرمایه گذاران خارجی و  برای جذب سرمایه  انگیزه و شرایط  -ایجاد 
ورود مدیریت شده خارجیان به بورس ایران، ایجاد پیمان های پولی دو و چندجانبه با کشورهای 

طرف تجارت
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-تقویت نظارت بانک مرکزی بر فعالیت بازار غیرمتشکل پولی و کلیه  موسسات پولی و بانکی و 
بازار پولی در جهت شفافیت، سالمت  و رعایت نظام بانکداری اسالمی و کاهش نسبت مطالبات 

غیرجاری به تسهیالت به 5 درصد

محور شماره ۹ ایده اولیه: انضباط مالی و بودجه)7(
سیاست های  پیشنهادی دولت

بهبود مدیریت منابع و  ارتقاء کارآمدی بخش عمومی و سازماندهی فعالیت های آن،  -اصالح و 
مصارف بودجه دولت با تأکید بر قطع وابستگی اعتبارات هزینه ای بودجه عمومی دولت به منابع 
نیمه تمام عمرانی و حذف  نفت و گاز، گسترش پایه ها و پوشش مالیاتی، ساماندهی طرح های 

طرح های نیمه تمام فاقد توجیه اقتصادی و استقرار نظام بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد.

سیاست های برنامه پنج ساله گذشته

برنامه چهارم:
بند50- اهتمام به نظم و انضباط مالی و بودجه ای و تعادل بین منابع و مصارف دولت.

برنامه پنجم:
بند 32- تبدیل نظام بودجه ریزی کشور به بودجه ریزی عملیاتی.

سیاست های پیشنهادی دبیرخانه

- رعایت انضباط مالی و  بودجه ای با اجرای بودجه عملیاتی، احصاء بدهی های دولت، دستگاه های 
اجرایی و شرکت های دولتی و تسویه آن در طول سال های برنامه

- تعیین تکلیف قطعی طرح های عمرانی تیمه تمام با تفکیک طرح های اجرایی توسط دولت، بخش 
خصوصی، بخش عمومی- خصوصی و حذف طرح های بدون توجیه فنی، اقتصادی و اجتماعی

کاهش  طریق  از  نظام اداری  و   44 اصل  کلی  سیاست های  اساس  بر  بودجه  ساختار  اصالح   -
دستگاه های اجرایی وتهیه فهرست دستگاه ها به عنوان یکی از پیوست های برنامه و تبعیت قانون 

بودجه از فهرست مذکور

محور شماره ۱0 ایده اولیه: منطقی کردن هزینه های جاری)7(
سیاست های  پیشنهادی دولت

              ندارد

سیاست های برنامه پنج ساله گذشته

برنامه چهارم :
بند 51- تالش برای قطع اتکای هزینه های جاری به نفت و تأمین آن از محل درآمدهای مالیاتی و 

اختصاص عواید نفت برای توسعه سرمایه گذاری بر اساس کارآیی و بازدهی.
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برنامه پنجم:
بند 22-3- قطع وابستگی هزینه های جاری دولت به درآمدهای نفت و گاز تا پایان برنامه.

بند 32- تبدیل نظام بودجه ریزی کشور به بودجه ریزی عملیاتی.

سیاست های پیشنهادی دبیرخانه

- قطع وابستگی هزینه های جاری دولت به درآمد های نفت و گاز تا پایان برنامه با ایجاد تحول در 
نظام درآمدی و هزینه ای دولت وگسترش پایه و پوشش مالیاتی 

محور شماره ۱۱ ایده اولیه: صندوق توسعه ملی
سیاست های  پیشنهادی دولت

                 ندارد

سیاست های برنامه پنج ساله گذشته

22ـ1- واریز ساالنه حداقل 20 درصد از منابع حاصل از صادرات نفت و گاز و فرآورده های نفتی 
به صندوق توسعه ملی.

عمومی  و  تعاونی  بخش های خصوصی،  به  ملی  توسعه  صندوق  منابع  از  تسهیالت  ارائه  22ـ2- 
غیردولتی با هدف تولید و توسعه سرمایه گذاری در داخل و خارج کشور با در نظر گرفتن شرایط 

رقابتی و بازدهی مناسب اقتصادی.

سیاست های پیشنهادی دبیرخانه

-واریز ساالنه حداقل 30 درصد از منابع حاصل از صادرات نفت و گاز و میعانات گازی و فرآورده های 
نفتی به صندوق توسعه ملی و افزایش 5 واحد درصدی ساالنه آن )در راستای بند 18 سیاست های 
کلی اقتصاد مقاومتی( به منظور اعطای تسهیالت صرفًا ارزی به طرح های رقابتی و دارای بازدهی 
مناسب اقتصادی بخش های خصوصی، تعاونی و عمومی غیردولتی و استقالل آن از بانک مرکزی و 

مستقل نمودن مصارف صندوق توسعه ملي از تکالیف بودجه اي و سایر قوانین عادي.

محور شماره ۱2 ایده اولیه: تحقق نظام مالیاتی)3(
سیاست های  پیشنهادی دولت

                  ندارد

سیاست های برنامه پنج ساله گذشته

برنامه سوم:
بند4: اصالح نظام مالیاتي در جهت برقراري عدالت در گرفتن مالیات، توجه به ضرورت تولید و 
سرمایه گذاري هاي تولیدي، و ایجاد انگیزه هاي مردمي در پرداختن مالیات و افزایش نسبت مالیات 

در درآمدهاي دولت.
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سیاست های پیشنهادی دبیرخانه

-اصالح نظام مالیاتی در جهت تقویت و سرمایه گذاری از طریق ثبات مالیات ها، شفافیت درآمدها 
در مقررات، و منطقی کردن معافیت ها، تنوع بخشیدن به پایه های مالیاتی به گونه ای که هر ساله 
سهم درآمدهای مالیاتی در بودجه های سنواتی.... درصد نسبت به سال پایان برنامه پنجم افزایش یابد.

محور شماره ۱۳ ایده اولیه: نظام اداری
سیاست های  پیشنهادی دولت

               ندارد

سیاست های برنامه پنج ساله گذشته

برنامه سوم : 
تأمین  به مردم،  بهبود خدمت رساني  افزایش تحرک و کارایي،  اداري در جهت:  نظام  28-اصالح 
کرامت و معیشت کارکنان، به کارگیري مدیران الیق و امین و تأمین شغلي آنان، حذف یا ادغام 
مدیریت هاي موازي، تأکید بر تمرکززدایي در حوزه هاي اداري و اجرایي، پیشگیري از فساد اداري 

و مبارزه با آن و تنظیم قوانین مورد نیاز.
29- تقویت و کارآمد کردن نظام بازرسي و نظارت و اصالح قوانین و مقررات در جهت رفع تداخل 

میان وظایف نهادهاي نظارتي و بازرسي.

برنامه چهارم :
17-اصالح نظام اداری و قضایی درجهت: افزایش تحرک و کارآیی، بهبود خدمت رسانی به مردم، 
تأمین کرامت و معیشت کارکنان، به کارگیری مدیران و قضات الیق و امین و تأمین شغلی آنان، 
حذف یا ادغام مدیریت های موازی، تاکید بر تمرکززدایی درحوزه های اداری و اجرایی، پیشگیری 

از فساد اداری و مبارزه با آن و تنظیم قوانین مورد نیاز.
22-تقویت و کارآمدکردن نظام بازرسی و نظارت.

-اصالح قوانین و مقررات در جهت رفع تداخل میان وظایف نهادهای نظارتی و بازرسي.

برنامه پنجم:
14-اصالح نظام اداری و قضایی در جهت: افزایش تحرک و کارآیی، بهبود خدمت رسانی به مردم، 
تأمین کرامت و معیشت کارکنان، به کارگیری مدیران و قضات الیق و امین و تأمین شغلی آنان، 
حذف یا ادغام مدیریت های موازی، تأکید بر تمرکز زدایی در حوزه های اداری و اجرایی، پیشگیری 

از فساد اداری و مبارزه با آن و تنظیم قوانین مورد نیاز.
16-تقویت و کارآمد کردن نظام بازرسی و نظارت، اصالح قوانین و مقررات در جهت رفع تداخل 

میان وظایف نهادهای نظارتی و بازرسی.
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سیاست های پیشنهادی دبیرخانه

-ارتقاء کارایی و اثر بخشی نظام اداری و مدیریتی کشور با:
- صرفه جویی در هزینه های عمومی دولت و تاکید بر چابک سازی و منطقی سازی تشکیالت با 

کاهش 15 درصد حجم و اندازه دولت.
- توسعه دولت الکترونیک به نحوی که تا پایان برنامه رتبه کشور در سطح جهانی کمتر از 60 شود.

- انجام فعالیت های اجرایی دولت درفضای رقابتی به نحوی که تا پایان برنامه قیمت تمام شده 
دولت حداقل 30 درصد کاهش یابد.

- ایجاد محدودیت برای استخدام به نحوی که مجموع کارکنان دولت از محل خروج طبیعی و 
واگذاری خدمات و واحدهای عملیاتی دولت تا پایان برنامه 20 درصد کاهش یابد.

- کاهش دو تا چهار سال از متوسط سن مدیران بخش دولتی و عمومی در سه سطح عملیاتی، 
حرفه ای و سیاسی تا پایان برنامه.

- تهیه و تنظیم مقررات اداری و اجرایی کشور با رویکرد شفافیت، روزآمدی، عدالت محوری، 
فسادزدایی. 

- ارتقاء سالمت اداری و مبارزه با مفاسد اقتصادی و اداری به نحوی که فساد تا پایان برنامه به 
میزان 50 درصد کاهش یابد.
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ب ( حقوقی و قضایی
محور شماره 1 ایده اولیه: تنقیح قوانین

سیاست های  پیشنهادی دولت

امور حقوقی قضایی: 
- فراهم نمودن زمینه های اجرایی سیاست های کلی ابالغی قبلی با توجه به محدودیت ها و ظرفیت 

های برنامه ششم توسعه.

سیاست های برنامه پنج ساله گذشته

برنامه چهارم: 
بند 22ـ اصالح قوانین و مقررات در جهت رفع تداخل میان وظایف نهادهای نظارتی و بازرسي.

سیاست های کلی قضایی:
بند 14- بازنگری در قانون در جهت کاهش عناوین جرایم و کاهش استفاده از مجازات زندان.

بند 15- تنقیح قوانین قضایی.

سیاست های کلی قضایی پنج ساله:
بند 16 -  اصالح و تنقیح قوانین و رفع خالء های قانونی مربوط به امور قضایی.

سیاست های کلی الگوی مصرف:
بند 7-5 - بازنگری و تصویب قوانین و مقررات مربوط به عرضه و مصرف انرژی....

بند 10 ب -5 - اصالح قوانین و مقررات، روش ها، ابزارها و فرآیندهای اجرایی.

سیاست های تشویق سرمایه گذاری:
بند 10- ساماندهی رفتار تقنینی، اداری، قضایی، بازرسی، نظارت، حسابرسی و تخصصی کردن امور 

در جهت حمایت از سرمایه گذاری و تولید.

سیاست های کلی تولید ملی کار و سرمایه ایرانی:
بند 20- تنقیح و اصالح قوانین و مقررات)از جمله اصالح قانون پولی و بانکی، تأمین اجتماعی و 
مالیات ها( برای تسهیل فعالیت در بخش های تولیدی و رفع موانع سرمایه گذاری در سطح ملی با 

رویکرد ثبات نسبی در قوانین.

سیاست های پیشنهادی دبیرخانه 

- بازنگری واصالح قوانین قضایی و حقوقی با رویکرد جرم زدایی، قضا زدایی و متناسب سازی 
مجازات ها و جرایم و افزایش هزینه های ارتکاب جرم و نقض قوانین و مقررات در جهت بازدارندگی 
با کاهش 20 درصدی عناوین مجرمانه در پایان برنامه و ارائه لوایح مرتبط تا پایان سال دوم برنامه 

توسط قوه قضاییه.
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- توجه به ویژگی های قاضی مصرح در منابع غنی اسالمی به هنگام گزینش قضات، تقویت نظام 
نظارت قضایی و اهتمام به منزلت، استقالل و امنیت شغلی قضات.

- تنقیح و تدوین قوانین جامع براساس کدهای موضوعی تعیین شده توسط مجلس، به نحوی که در 
پایان برنامه، کلیه قوانین جامع موضوعی با الویت کدهای اقتصاد مقاومتی توسط دستگاه های مربوط 

تدوین و ارائه شود.

محور شماره 2 ایده اولیه: کاهش اطاله دادرسی
سیاست های  پیشنهادی دولت

-توسعه ثبت رسمی اسناد و امالک و مالکیت های معنوی، ارتقاء کارایی و اثر بخشی پیشگیری از 
وقوع جرم، کشف و تعقیب مجرمین، کاهش عناوین مجرمانه و جلوگیری از اطاله دادرسی بویژه 

مرحله اجرای احکام.

سیاست های برنامه پنج ساله گذشته

 زمینه برای استفاده بهینه از قوای انتظامی.

سیاست های پیشنهادی دبیرخانه

- اصالح فرایندها، مقررات و روش های انجام امور در دستگاه های اجرایی و عمومی با جلوگیری 
از وقوع اختالفات و دعاوی و شکایات ناشی از عملکرد دستگاه ها حداکثر تا پایان سال سوم برنامه.
- تقویت و کارآمدسازی نظام  بازرسی و نظارت بر اجرای صحیح قوانین و حسن جریان امور در 
دستگاه ها و ارتقاء سالمت نظام اداری و مقابله موثر با مفاسد اداری و اقتصادی و کاهش زمان کشف 

تخلف به 6 ماه در پایان برنامه.
-تسهیل دسترسی جامعه به دادرسی عادالنه و ارتقاء کیفیت دادرسی با تاکید بر اتقان آراء و تعیین 
شاخص های آن و افزایش 20 درصدی آراء متقن در هر سال و رفع اطاله دادرسی و رسیدگی در 
زمان متعارف با کاهش 5 درصدی میانگین زمان رسیدگی در هر سال و تخصصی کردن رسیدگی ها 

به نحوی که حداقل 50 درصد پرونده ها در محاکم تخصصی مورد رسیدگی قرار گیرد.
- ترویج، تقویت و نهادینه سازی فرهنگ صلح، سازش و داوری در جامعه تا پایان برنامه و تمهیدات 
الزم برای فراگیر کردن نهاد داوری و افزایش کارآمدی شوراهای حل اختالف و توسعه صالحیت 
ها و اختیارات قانونی مراجع اداری شبه قضایی در رسیدگی های غیرقضایی به دعاوی و اختالفات 

حداکثر در طول برنامه.
-تاکید بر رعایت استانداردهای الزم در ارجاع پرونده به قضات با تامین 10 درصدی کمبود نیروی 
انسانی در هر سال با رویکرد مدیریت استعداد و افزایش بهره وری قضایی و اداری و به روزرسانی 

دانش و مهارت قضات و کارکنان قضایی.
- بهبود مستمر و کارآمدسازی ساختار قوه قضاییه و فرایندهای مدیریت دادگستری ها و سازمان های 

تابعه قوه قضاییه 
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محور شماره ۳ ایده اولیه: حقوق عامه و شهروندی
سیاست های  پیشنهادی دولت

-تمهید دسترسی آسان همگان به عدالت قضائی، رعایت حقوق مردم و تقویت اعتماد عمومی به نظام 
قضایی با مبارزه اساسی با فساد و تأمین سالمت ارکان قوه قضائیه، توسعه کیفی منابع انسانی و 

نظارت بر امر قضاوت.
-…. و جلوگیری از اطاله دادرسی بویژه مرحله اجرای احکام.

سیاست های برنامه پنج ساله گذشته

برنامه چهارم:
بند 17 - اصالح نظام اداری و قضایی درجهت: افزایش تحرک و کارآیی، بهبود خدمت رسانی به مردم، 

تأمین کرامت و معیشت کارکنان، به کارگیری مدیران و قضات الیق و امین و تأمین شغلی آنان

 برنامه پنجم :
بند 14-اصالح نظام اداری و قضایی در جهت: افزایش تحرک و کارآیی، بهبود خدمت رسانی به مردم، 

تأمین کرامت و معیشت کارکنان، به کارگیری مدیران و قضات الیق و امین و تأمین شغلی آنان

سیاست های کلی تشویق سرمایه گذاری:
بند 1- حمایت از مالکیت و کلیه حقوق ناشی از آن از جمله مالکیت معنوی.

سیاست های پیشنهادی دبیرخانه
-تسهیل دسترسی جامعه به دادرسی عادالنه و ارتقاء کیفیت دادرسی با تاکید بر اتقان آراء وتعیین 
شاخص های آن و افزایش 20 درصدی آراء متقن در هر سال و رفع اطاله دادرسی و رسیدگی 
میانگین زمان رسیدگی در هر سال و تخصصی کردن  با کاهش 5 درصدی  متعارف  در زمان 
مورد  مربوط  محاکم  در  تخصصی  های  پرونده  درصد   50 حداقل  که  نحوی  به  رسیدگی ها 

رسیدگی قرار گیرد.
-دسترسی آسان و سریع مردم به ضابطین و مراجع قضایی به طوریکه نسبت میان تعداد مجتمع های 

قضایی به جمعیت به میزان 10 درصد میانگین در هر سال بهبود یابد.
اولویت  با  ای  منطقه  و  المللی  بین  قضایی  و  تعامالت حقوقی  و  ها  همکاری  تقویت  و  توسعه   -

کشورهای اسالمی.
- بهبود مستمر و کارآمدسازی ساختار قوه قضاییه و فرایندهای مدیریت دادگستری ها و سازمان های 

تابعه قوه قضاییه.
- افزایش آگاهی ها و فرهنگ حقوقی جامعه با تاکید بر گسترش آموزش های همگانی و تسهیل 

دسترسی مردم به قوانین و مقررات 
- ارتقای کارآمدی و اثربخشی قوانین و مقررات با ارزیابی دقیق و همه جانبه آثار آنها. 
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محور شماره ۴ ایده اولیه: پیشگیری از وقوع جرم و فساد

سیاست های  پیشنهادی دولت

-توسعه ثبت رسمی اسناد و امالک و مالکیت های معنوی، ارتقاء کارایی و اثربخشی پیشگیری از 
وقوع جرم، کشف و تعقیب مجرمین، ….

سیاست های برنامه پنج ساله گذشته

برنامه چهارم :
بند 17- ....، تاکید بر تمرکززدایی درحوزه های اداری و اجرایی، پیشگیری از فساد اداری و مبارزه با 

آن و تنظیم قوانین مورد نیاز.
برنامه پنجم :

بند 14 - ... تأکید بر تمرکززدایی در حوزه های اداری و اجرایی، پیشگیری از فساد اداری و مبارزه 
با آن و تنظیم قوانین مورد نیاز.

بند 20-2 - سامان بخشی مناطق حاشیه نشین و پیشگیری و کنترل ناهنجاری های عمومی ناشی از آن.
بند 35-6- توسعه نظام های پیشگیری از آسیب های فردی و اجتماعی.

بند 44-1 - تقویت نقش مردم و اطالعات مردمی در پیشگیری از تحرکات ضد امنیتی.

سیاست های کلی قضایی:
بند 16- گسترش دادن فرهنگ حقوقی و قضایی در جامعه.

سیاست های کلی مبارزه با مواد مخدر:
بند4-اتخاذ راهکارهای پیشگیرانه در مقابله با تهدیدات و آسیب های ناشی از مواد مخدر و روانگردان

سیاست های کلی قضایی پنج ساله:
بند 3-اهتمام به پیشگیری از وقوع جرم و لزوم همکاری سایر دستگاه ها با قوه قضائیه در این زمینه.

سیاست های نظام اداری:
بند 24- ارتقای سالمت نظام اداری و رشد ارزش های اخالقی در آن از طریق اصالح فرآیندهای 
قانونی و اداری، بهره گیری از امکانات فرهنگی و بکارگیری نظام مؤثر پیشگیری و برخورد با 

تخلفات.

سیاست های کلی امنیت فضای تولید:
بند 5- پایش، پیشگیری، دفاع و ارتقاء توازن بازدارندگی در مقابل هرگونه تهدید در حوزه فناوری 

اطالعات و ارتباطات.

سیاست های کلی سالمت:
بند 2-1- اولویت پیشگیری بر درمان



231 فصلنامه سیاست کالن، سال چهارم، شماره چهارم، تابستان 1394

سیاست های پیشنهادی دبیرخانه

- اهتمام به پیشگیری از وقوع جرم و لزوم همکاری سایر دستگاه ها با قوه قضاییه در این زمینه   
و تشکیل شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم و تقویت نقش و کارکرد نهادهای مدنی و سازمان 
های مردم  نهاد در بهبود ناهنجاری ها و آموزش رفتارهای مناسب اجتماعی با کاهش 10 درصدی 

پرونده های ورودی و 20 درصدی میزان محکومیت حبس.
- افزایش هزینه های جرم بویژه جرایم سازمان یافته با رفع خالءها و بهسازی قوانین و متناسب سازی 

ظرفیت های قضایی و تادیبی با تنوع کمی و کیفی جرایم )قضایی(.
- اصالح فرایندها، مقررات و روش های انجام امور در دستگاه های اجرایی و عمومی با جلوگیری از 
وقوع اختالفات و دعاوی و شکایات ناشی از عملکرد دستگاه ها حداکثر تا پایان سال سوم برنامه.
- تقویت و کارآمدسازی نظام بازرسی و نظارت بر اجرای صحیح قوانین و حسن جریان امور در 
دستگاه ها و ارتقاء سالمت نظام اداری و مقابله موثر با مفاسد اداری و اقتصادی و کاهش متوسط 

زمان کشف تخلف به 6 ماه در پایان برنامه.
- افزایش کارآمدی مجازات زندان، بهبود وضعیت و اصالح امور زندان ها، بازداشتگاه ها و کانون 
های اصالح و تربیت و ارتقاء تربیت دینی، اخالقی  و مهارت های اجتماعی و شغلی و حمایت 
های پس از خروج  زندانیان و خانواده های آنان، رعایت استانداردهای مربوط به فضای مسقف 
میزان  درصدی   50 کاهش  و  سال  هر  در  آن  درصدی   10 افزایش  با  زندانیان  سرانه  مورد  در 

بازگشت زندانیان در پایان برنامه.

محور شماره 5 ایده اولیه: اتقان آرای قضایی
سیاست های  پیشنهادی دولت 

ندارد

سیاست های برنامه پنج ساله گذشته

سیاست های کلی قضایی:
 بند 2- نظام مند کردن استفاده از بینه و یمین در دادگاه ها.

 بند 3- استفاده از تعدد قضات در پرونده های مهم. 
 بند 10- باال بردن سطح علمی مراکز آموزش حقوقی متناسب با نظام قضایی کشور، باال بردن 
دانش حقوقی قضات، تقویت امور پژوهشی قوه قضائیه و توجه بیشتر به شرایط مادی و 

معنوی متصدیان سمت های قضایی.
وکالت،  قضاوت،  قبیل  از  قضایی  امور  کلیه  برای  مناسب  اسالمی  ضوابط  تعیین   -13 بند 

کارشناسی وضابطان ونظارت مستمر و پیگیری قوه قضائیه بر حسن اجرای آنها.
بند 17 - گسترش دادن نظام معاضدت و مشاورت قضایی.



پیش نویس سیاست های کلی برنامه ششم توسعه بر اساس ایده سیاست ها232

سیاستهای قضایی پنج ساله:
بند 14- ایجاد ساز و کار مناسب برای تقریب آراء و احکام قضایی

سیاست های پیشنهادی دبیرخانه

- توجه به ویژگی های قاضی مصرح در منابع غنی اسالمی به هنگام گزینش قضات، تقویت نظام 
نظارت قضایی و اهتمام به منزلت، استقالل و امنیت شغلی قضات .
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ج(سیاسی، دفاعی و امنیتی 
محور شماره ۱ ایده اولیه: مشارکت همه جانبه در نظم دهی نوین منطقه آسیای جنوب غربی

سیاست های  پیشنهادی دولت

28- تقویت تعامل سازنده و فعال در عرصه های منطقه ای و بین المللی.
سیاست های برنامه پنج ساله گذشته

برنامه سوم :
بند 30-1-  مالحظات امنیتي و دفاعي.

بند 31- 4- مقابله با افزون خواهي و اقدام متجاوزانه در روابط خارجي.
بند 31- 5- تالش براي رهایي منطقه از حضور نظامي بیگانگان.

بند 31-6-  مقابله با تک قطبي شدن جهان.
بند 31-7-  حمایت از مسلمانان و ملت هاي مظلوم و مستضعف.

بند 31-8-  تالش براي ایجاد نزدیکي بیشتر میان کشورهاي اسالمي.
بند 31-9-  تالش براي اصالح ساختار سازمان ملل.

بهبود  اعمال حاکمیت دولت،  به  به وظایف مربوط  منابع،  بند 33- توجه جدي در تخصیص 
امنیت عمومي و پیشگیري و مقابلة موثر با جرائم و مفاسد اجتماعي و امنیتي از طریق تقویت 

و هماهنگي دستگاه هاي قضایي، امنیتي و انتظامي.
بند 34-  بهبود و تکمیل سازماني و توزیع جغرافیایي نیروهاي مسلح، متناسب با اندازه و نوع 

تهدیدها و آمایش سرزمین.
بند 36-  توجه ویژه به حضور و سهم نیروهاي مردمي در استقرار امنیت و دفاع از کشور و 

انقالب با تقویت کمي و کیفي بسیج مستضعفین.

سیاست های کلی منابع آب :
بند 2- ارتقائ بهره وری و توجه به ارزش اقتصادی و امنیتی و سیاسی آب در استحصال و 

عرصه نگهداری و مصرف آن .

سیاست های کلی حمل و نقل:
بند 1-1- مالحظات اقتصادی و دفاعی و امنیتی. 

بند 3- توسعه و اصالح شبکه ی حمل و نقل با توجه به نکات زیر:
 -نگرش شبکه ای به توسعه ی محورها.

-آمایش سرزمین.
-مالحظات دفاعی- امنیتی.

-سودآوری ملی.
-موقعیت ترانزیتی کشور.
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سیاست های پیشنهادی دبیرخانه

- مشارکت همه جانبه جمهوری اسالمی ایران در نظم دهی نوین منطقه آسیای جنوب غربی و افزایش 
نقش و ارتقاء موقعیت راهبردی ایران در منطقه و جهان از طریق:

تروریسم  و  صهیونیسم  با  مبارزه  و  مقاومت  محور  از  دفاع  استکباری،  ضد  جبهه  تحکیم   -1
تکفیری، ایجاد ترتیبات امنیتی مشترک منطقه ای، تقویت و حمایت از جریان بیداری اسالمی، 

حمایت از مردم ساالری در سایر کشورها 
در  فعال  مشارکت  و  همسو  کشورهای  با  سازی  ائتالف  گرایی،  چندجانبه  روند  تقویت   -2

شکل دهی هنجارها و قواعد بین المللی 
3- ترویج و تبلیغ گفتمان حقوق بشر اسالمی و عادی سازی پرونده حقوق بشر جمهوری اسالمی 

ایران در نهادهای بین المللی 
4- توسعه کمی و کیفی رسانه های فرامرزی با زبان های رایج بین المللی با هدف ترویج فرهنگ 
شناساندن  نیز  و  هراسی  اسالم  و  هراسی  ایران  با  مقابله  اسالمی،  ایرانی-  تمدن  معرفی  و 

قابلیت ها، ظرفیت ها و دستاوردهای جمهوری اسالمی 
5- حمایت از حقوق فردی و جمعی ایرانیان خارج از کشور، تقویت هویت اسالمی - ایرانی و 
ایجاد زمینه های الزم در جهت جلب سرمایه و توان علمی و تخصصی آنان در توسعه ملی 

و تأثیر بر سیاست های نظام سلطه در دفاع از منافع ملی 
6- بهره گیری از ابزارهای دیپلماسی نوین شامل دیپلماسی عمومی، دیپلماسی فرهنگی، دیپلماسی 
نخبگان، دیپلماسی رسانه ای بویژه در فضای مجازی، دیپلماسی شهری و ورزشی در جهت 

تأثیرگذاری بر افکار عمومی و بین المللی.

محور شماره 2 ایده اولیه: افزایش ضریب امنیتی)13( 
سیاست های  پیشنهادی دولت

- ارتقاء توانمندی های دفاعی و تقویت قدرت بازدارندگی و اهتمام به حضور نیروهای مردمی 
در تأمین امنیت و دفاع از دستاوردهای انقالب اسالمی.

سیاست های برنامه پنج ساله گذشته

خودکفایی دفاعی و امنیتی
بند 2 - ترویج نهضت نرم افزاری، تولید و توسعه علوم و فناوری و تحقیقات دفاعی و امنیتی و 

حرکت در مرزهای دانش با تأکید بر بومی سازی و روزآمدی.
بند 3- دستیابی به فناوری های برتر مورد نیاز دفاعی و امنیتی حال و آینده با تأکید بر نوآوری 

و پشتیبانی از توسعه آنها.
بند 4- تأکید بر خودکفایی کشور در سامانه ها، کاالها و خدمات اولویت دار دفاعی و امنیتی 

توأم با بهسازی تجهیزات موجود و افزایش قابلیت و کارایی آن.
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و  ضرورت  حد  در  مگر  کشور  خارج  از  امنیتی  و  دفاعی  نیازهای  تأمین  ممنوعیت   -5 بند 
حتی االمکان با رعایت مالحظات زیر:

با اولویت انتقال فناوری.	 
تأمین آموزش و پشتیبانی.	 
تأمین از منابع متنوع.	 

تأمین  از دولتی و غیردولتی در  اعم  برون سپاری و جلب مشارکت سایر بخش ها  بند 6 -  
نیازهای نیروهای مسلح با رعایت مالحظات امنیتی و حفاظتی.

7- جذب، توانمندسازی و به کارگیری نیروهای مستعد و نخبه با فراهم نمودن زمینه های رشد 
و تقویت آنان برای ارتقاء قابلیت های توسعه فناوری های دفاعی و امنیتی مورد نیاز کشور.
8- برقراری ارتباط و همکاری با دیگر کشورها در زمینه های علمی، تولیدی و تجاری کاالها و 
خدمات دفاعی و امنیتی برای دستیابی به اهداف سیاست های کلی خودکفایی دفاعی و امنیتی.
9- مقرون به صرفه سازی مسیر توسعه صنایع و فناوری های دفاعی و امنیتی کشور و ایجاد 

هم افزایی در فناوری های مورد نیاز.

برنامه سوم :
بند 30- 1-  مالحظات امنیتي و دفاعي

بند 32- افزایش اقتدار دفاعي و امنیتي و انتظامي به منظور بازدارندگي و پاسخگویي موثر به 
تهدیدها، و تأمین منافع ملي و امنیت عمومي، و پشتیباني از سیاست خارجي و گسترش صلح 

و ثبات و امنیت در منطقه با بهره گیري از همة امکانات
بند 34- بهبود و تکمیل سازماني و توزیع جغرافیایي نیروهاي مسلح، متناسب با اندازه و نوع 

تهدیدها و آمایش سرزمین
بند 35-  تقویت و توسعه و نوسازي صنایع دفاعي کشور با تأکید بر گسترش تحقیقات و سرعت 

دادن به انتقال فناوري   هاي پیشرفته.
امنیت و دفاع از کشور و  نیروهاي مردمي در استقرار  بند 36- توجه ویژه به حضور و سهم 

انقالب با تقویت کمي و کیفي بسیج مستضعفین.

سیاستهای بخش حمل و نقل:
بند 1-1-  مالحظات اقتصادی و دفاعی و امنیتی.

بند 3- توسعه و اصالح شبکه ی حمل و نقل با توجه به نکات زیر:
- نگرش شبکه ای به توسعه ی محورها.

- آمایش سرزمین.
- مالحظات دفاعی- امنیتی.

- سودآوری ملی.
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- موقعیت ترانزیتی کشور.
- تقاضا.

برنامه چهارم :
بند 6- تعمیق روحیه دشمن شناسی و شناخت ترفندها و توطئه های دشمنان علیه انقالب اسالمی 

و منافع ملی، ترویج روحیه ظلم ستیزی و مخالفت با سلطه گری استکبار جهاني.
زیستي،  فناوري های  و  ریزفناوری  شامل:  نو  فناوري های  ویژه  به  فناوری،  9-2-کسب  بند 

اطالعات و ارتباطات، زیست محیطي، هوا فضا و هسته ای.
بند 19- آمایش سرزمینی مبتنی بر اصول ذیل:

ـ مالحظات امنیتی و دفاعی 
ـ کارآیی و بازدهی اقتصادي.

ـ وحدت و یکپارچگی سرزمین
ـ گسترش عدالت اجتماعی و تعادل های منطقه ای.

ـ حفاظت محیط زیست و احیای منابع طبیعی.
ـ حفظ هویت اسالمی ایرانی و حراست از میراث فرهنگي.

ـ تسهیل و تنظیم روابط درونی و بیرون اقتصاد کشور.
ـ رفع محرومیت ها خصوصًا در مناطق روستایی کشور.

بند 20- تقویت امنیت و اقتدار ملی با تاکید بر رشد علمی و فناوری، مشارکت و ثبات سیاسی، 
ایجاد تعادل میان مناطق مختلف کشور، وحدت و هویت ملی، قدرت اقتصادی و دفاعی و 

ارتقاء جایگاه جهانی ایران.
بند 24- ارتقاء توان دفاعی نیروهای مسلح برای بازدارندگی، ابتکار عمل و مقابله موثر در برابر 

تهدیدها و حفاظت از منافع ملی و انقالب اسالمی و منابع حیاتی کشور.
امنیت و دفاع از کشور و  نیروهای مردمی در استقرار  بند 25ـ توجه ویژه به حضور و سهم 

انقالب با تقویت کمی و کیفی بسیج مستضعفین.
بند 26ـ تقویت توسعه و نوسازی صنایع دفاعی کشور با تأکید بر گسترش تحقیقات و سرعت 

دادن به انتقال فناوري های پیشرفته.
بند 28-4- بهره گیری از روابط برای افزایش توان ملي.

سیاست های کلی پیشگیری و کاهش خطرات ناشی از سوانح طبیعی:
بند 3-3- در اختیار گرفتن کلیه امکانات و توانمندی های مورد نیاز اعم از دولتی و نهادهای 

عمومی غیردولتی و نیروهای مسلح در طول زمان بحران.
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برنامه پنجم:
بند 7-5- دستیابی به فناوری های پیشرفته مورد نیاز.

بند 45- ارتقاء توانمندی های دفاعی و قدرت بازدارندگی به منظور دفاع از حاکمیت، تمامیت 
ارضی، منافع و امنیت ملی و مقابله مؤثر با تهدیدهای خارجی و ایجاد توازن منطقه ای با 

تأکید بر:
بازسازی  نوسازی و  پیشرفته دفاعی و  نرم افزارهای  نو و  فناوری های  کسب دانش و  ـ   1ـ 45
صنایع دفاعی، افزایش ضریب خودکفایی با توسعه تحقیقات و بهره مندی از همه ظرفیت های 

صنعتی کشور.
ـ  اهتمام به حضور نیروهای مردمی در امنیت و دفاع از کشور و انقالب با تقویت کمی  2ـ 45

و کیفی بسیج مستضعفان.
ـ  گسترش پدافند غیرعامل. 3ـ 45

سیاست های کلی پدافند غیرعامل:
بند 1- تأکید بر پدافند غیرعامل که عبارت است از مجموعه اقدامات غیرمسلحانه که موجب 
افزایش بازدارندگی، کاهش آسیب پذیری، تداوم فعالیت های ضروری، ارتقاء پایداری ملی 

و تسهیل مدیریت بحران در مقابل تهدیدات و اقدامات نظامی دشمن می گردد.
بند 2- رعایت اصول و ضوابط پدافند غیرعامل از قبیل انتخاب عرصه ایمن، پراکنده سازی یا 
تجمیع حسب مورد، حساسیت زدایی، اختفاء، استتار، فریب دشمن و ایمن سازی نسبت 
به مراکز جمعیتی و حائز اهمیت بویژه در طرح های آمایش سرزمین و طرح های توسعه 

آینده کشور.
بند 4- تهیه و اجرای طرح های پدافند غیرعامل )با رعایت اصل هزینه- فایده( در مورد مراکز، 
براساس  اجراء  )نظامی و غیرنظامی( موجود و در دست  اهمیت  تأسیسات حائز  اماکن و 

اولویت بندی و امکانات حداکثر تا پایان برنامه ششم و تأمین اعتبار مورد نیاز.
مواصالتی  و  ارتباطی  های  شبکه  و  تأسیسات  مستحدثات،  کردن  منظوره  یا چند  دو   -6 بند 
در جهت بهره گیری پدافندی از طرح های عمرانی و توسعه ای بویژه در مناطق مرزی و 

حساس کشور.
بند 10- حمایت الزم از توسعه فناوری و صنایع مرتبط مورد نیاز کشور در پدافند غیرعامل با 

تأکید بر طراحی و تولید داخلی.
بند 13- ایجاد مراکز برای تدوین، طراحی، برنامه ریزی و تصویب اصول و ضوابط، استانداردها، 

معیارها، مقررات و آئین نامه های فنی پدافند غیرعامل و پیگیری و نظارت بر اعمال آنها.
سیاست های کلی آمایش سرزمین:

به  توجه  با  ویژه  و  حساس  مناطق  در  آبادانی  و  پیشرفت  عوامل  هدفمند  تقویت   -2- ه  بند 
فعالیت  و  نقش  افزایش  و  اجتماعی و زیست محیطی  فرهنگی،  امنیتی،  دفاعی،  مالحظات 

مردم در فرایند توسعه.
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مراکز  همچنین  و  فعالیت  و  زیست  مراکز  استقرار  و  مناسب  های  مکان  انتخاب   -1- و  بند 
حیاتی و حساس، متناسب با مالحظات اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، فرهنگی بویژه امنیتی 

و پدافند غیرعامل.

سیاست های خودکفایی دفاعی امنیتی:
بند 2- ترویج نهضت نرم افزاری، تولید و توسعه علوم و فناوری و تحقیقات دفاعی و امنیتی و 

حرکت در مرزهای دانش با تأکید بر بومی سازی و روزآمدی.
بند 3- دستیابی به فناوری های برتر مورد نیاز دفاعی و امنیتی حال و آینده با تأکید بر نوآوری 

و پشتیبانی از توسعه آنها.
بند 4- تأکید بر خودکفایی کشور در سامانه ها، کاالها و خدمات اولویت دار دفاعی و امنیتی 

توأم با بهسازی تجهیزات موجود و افزایش قابلیت و کارایی آن.
بند 5- ممنوعیت تأمین نیازهای دفاعی و امنیتی از خارج کشور مگر در حد ضرورت و حتی 

االمکان با رعایت مالحظات زیر:
- با اولویت انتقال فناوری.

- تأمین آموزش و پشتیبانی.
- تأمین از منابع متنوع.

بند 6- برون سپاری و جلب مشارکت سایر بخش ها اعم از دولتی و غیردولتی در تأمین نیازهای 
نیروهای مسلح با رعایت مالحظات امنیتی و حفاظتی.

بند 7- جذب، توانمندسازی و به کارگیری نیروهای مستعد و نخبه با فراهم نمودن زمینه های رشد 
و تقویت آنان برای ارتقاء قابلیت های توسعه فناوری های دفاعی و امنیتی مورد نیاز کشور.

با دیگر کشورها در زمینه های علمی، تولیدی و تجاری  بند 8- برقراری ارتباط و همکاری 
به اهداف سیاست های کلی خودکفایی  برای دستیابی  امنیتی  کاالها و خدمات دفاعی و 

دفاعی و امنیتی.
بند 9- مقرون به صرفه سازی مسیر توسعه صنایع و فناوری های دفاعی و امنیتی کشور و ایجاد 

هم افزایی در فناوری های مورد نیاز.

سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی:
بند 22-1 - شناسایی و بکارگیری ظرفیت های علمی، فنی و اقتصادی برای دسترسی به توان 

آفندی و اقدامات مناسب.
سیاست های پیشنهادی دبیرخانه

- افزایش ضریب امنیتی و احساس امنیت از طریق:
1- تعمیق و توسعه اشراف اطالعاتی بر راهبردها و اقدامات دشمن و افزایش توان پیش بینی، 
پیش گیری، کنترل و مقابله در داخل و خارج با تهدیدات امنیتی بویژه جاسوسی، تروریسم 
با تاکید بر تروریسم تکفیری، فرقه گرایی مخل همبستگی ملی، جرایم سازمان یافته و سایبری 
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با تقویت هماهنگی و هم افزایی در میان دستگاه های اطالعالتی، امنیتی، قضایی و انتظامی و 
توسعه همکاری اطالعاتی با سایر کشورها

2- ارتقاء و تحکیم وحدت و انسجام ملی با تقویت مولفه های هویت اسالمی - ایرانی و مقابله 
قانونمند با جریانات انحرافی و مخل امنیت ملی در حوزه دینی و قومی

و  توسعه  افزاری،  و سخت  افزاری  نرم  کامل  انسداد  با  مرزی  مناطق  پایدار  امنیت  تامین   -3
تقویت یگان های مرزبانی، مشارکت دهی مرزنشینان در طرح های امنیتی، توسعه فعالیت های 

اطالعاتی و تقویت دیپلماسی مرزی 
4- ایمن سازی اماکن و مراکز حساس و حیاتی در برابر جاسوسی، نفوذ و خرابکاری 

5- ارتقاء تقویت توان مدیریت امنیتی با واکنش سریع، اطالع رسانی و پاسخگویی به موقع به 
حوادث و رخدادهای احتمالی با جلب مشارکت های مردمی و ممانعت از سیاسی و امنیتی 

شدن مسائل اجتماعی، معیشتی و ....

- پیش گیری و مقابله با جرم و جنایت جهت ارتقاء احساس امنیت با هدف کاهش 10 درصدی سالیانه 
مصادیق آن )قتل، سرقت، ضرب و شتم، اعمال منافی عفت و ...( از طریق:

1- ارتقاء دانش عمومی و آگاهی های امنیت ساز در همه سطوح فردی، اجتماعی و سازمانی با 
اتخاذ رویکرد« امنیت جامعه محور« و تالش برای تعدیل رفتارهای هنجارشکن و خشونت ورزی 
ساختارشکن در فرهنگ عمومی جامعه و ارتقاء امنیت اخالقی جامعه با نقش آفرینی رسانه 
مشارکت  و  قضایی  انتظامی،  ورزشی،  پرورشی،  آموزشی،  های  دستگاه  ملی،  رسانه  بویژه 

سامان یافته مردمی 
2- ایجاد شبکه ملی مراقبت و بانک اطالعات و آمار جرایم در ناجا، و هوشمندسازی نظارت و 

کنترل بر اماکن و فضاهای عمومی
های  برنامه  در  معتادین  کامل  پوشش  با هدف  ها  آسیب  کاهش  و  درمانی  مراکز  توسعه   -3

درمانی و آموزشی. 

فعالیت های  توسعه  و  تقاضا  کاهش  اولویت  با  ها  روانگردان  و  مخدر  مواد  با  جانبه  همه  مبارزه   -
اطالعاتی در جهت کشف و مبارزه با شبکه های تولید و توزیع مواد مخدر برمبنای طرح ملی و 
نقشه راه استان ها با هدف کاهش 25 درصدی اعتیاد و تولید و توزیع اینگونه مواد در پایان برنامه.

- پیشگیری و مقابله همه جانبه و فراگیر با قاچاق کاال و ارز از پیش از مبادی ورودی تا محل عرضه 
آن در بازار با هدف کاهش 50 درصدی قاچاق ورودی و خروجی از طریق شفاف سازی فرایندها 
غیررسمی  مجاری  موثر  کنترل  و  مبادی رسمی  کیفی  و  مقررات، ساماندهی کمی  )شامل اصالح 
مستندسازی  کاالها،  نرم افزاری  ره گیری  ترانزیت(،  و  واردات، صادرات  هزینه  و  زمان  کاهش  و 
و شفاف سازی گردش وجوه) ارزی و ریالی( در سیستم بانکی و بازار غیرمتشکل پولی، تشدید 
اقدامات کنترلی، نظارتی و توسعه فعالیت های اطالعاتی و قضائی در جهت ارتقاء توان کشف و 

افزایش ریسک قاچاق کاال با تمرکز بر شبکه ها، باندهای کالن و سازمان یافته.
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امور فرهنگی
محور شماره ۱ ایده اولیه: مقاوم سازی فرهنگی)مقدمه(

سیاست های  پیشنهادی دولت

-توسعه زیرساخت های مرتبط با هنر و تولیدات صنایع فرهنگی با تأکید بر استفاده از فن آوریهای 
بخش  در  دولت  حمایتی  نقش  کردن  ضابطه مند  و  غیردولتی  بخش  مشارکت  جلب  و  نوین 

فرهنگ و هنر.

سیاست های پیشنهادی شورای عالی انقالب فرهنگی

1- اجرای نقشه مهندسی کشور با تاکید بر ساماندهی جبهه فرهنگی انقالب اسالمی، استقرار ستاد 
راهبردی و مدیریت فرهنگی کشور، مهندسی نظام های اجتماعی، سیاسی و اقتصادی با رویکرد 
نهادهای کشور و تدوین و  فرهنگی، تحول کارکرد و مدیرت راهبردی فرهنگی دستگاه ها و 
اجرای پیوست فرهنگی با اولویت طرح ها و فعالیت های مهم از ابتدای برنامه ششم)راهبرد کالن 
12و13 نقشه مهندسی فرهنگی کشور و مصوبه جلسه شماره 748 شورای عالی انقالب فرهنگی(

و  بیت)ع(  اهل  و  اکرم)ص(  پیامبر  سنت  قرآن،  به  تمسک  با  دینی  بصیرت  و  معرفت  ارتقاء   -2
ترویج آن در صحنه های داخلی و بین المللی با تاکید بر اجرای منشور توسعه فرهنگ قرآنی و 
تقویت شبکه تبلیغ، با حمایت همه جانبه دولت و مجلس شورای اسالمی)راهبردهای ملی 1و2 
از راهبرد کالن نقشه مهندسی فرهنگی کشور و بند 4-4 سیاست های کلی ایجاد تحول در نظام 

آموزش و پرورش(
انقالب  و رهبری  امام خمینی)ره(  دینی و سیاسی حضرت  اندیشه  و  نقش  نگهداشتن  برجسته   -3
اسالمی به عنوان معیار اساسی در تمام سیاست گذاریها، برنامه ریزی ها و اقدامات مدیریتی در 
صحنه های داخلی و خارجی)راهبرد ملی 4 از راهبرد کالن 2 نقشه مهندسی فرهنگی کشور و بند 

3-4 سیاست های کلی ایجاد تحول در نظام آموزش و پرورش(
4- تمدید و تضمین اجرای مصوبات شورای عالی انقالب فرهنگی با حمایت های قانونی اعتباری 
و نظارتی)فرمایشات حضرت امام خمینی)ره( و مقام معظم رهبری در دیدار با اعضای شورای 

عالی انقالب فرهنگی در تاریخ1393/9/19(
5- طراحی و اجرای نظام جامع اطالعات دستگاه های فرهنگی آثار و فعالیت ها و رصد، پایش 
و نظارت و ارزیابی تحوالت فرهنگی، اجتماعی و علمی در سطح ملی و بین المللی بر اساس 
تحقق  منظور  به  آن  نتایج  از  گیری  وبهره  فرهنگی  انقالب  عالی  شاخص های مصوب شورای 

مدیریت کالن فرهنگی کشور)راهبرد ملی 3 از راهبرد کالن 6 نقشه مهندسی فرهنگی کشور(
6- طراحی و اجرای طرح جامع سبک زندگی اسالمی - ایرانی با تاکید بر اصالح الگوی مصرف، 
ارتباطات و تعامالت اجتماعی، معماری، مسکن و شهرسازی و ساختارهای تحصیل و اشتغال 
)راهبردهای ملی 6,5,4,2,1و7 از راهبرد کالن 5 نقشه مهندسی فرهنگی کشور، بند 3 اولویت های 

نقشه و بند 5 سیاست های کلی جمعیت(
7- برنامه ریزی برای ارتقاء جایگاه خانواده و نقش زن در جامعه بر مبنای سیاست های تشکیل، 
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تحکیم تقویت خانواده با تاکید بر افزایش نرخ باروری به باالتر از سطح جانشینی)راهبردهای 
ملی 4،3،2و5 از راهبرد کالن 3 نقشه مهندسی فرهنگی کشور،بند 2 اولویت های نقشه و بند 9 

سیاست های کلی نظام اداری(
8- برنامه ریزی برای رشد و گسترش اقتصاد فرهنگ و آثار، صنایع و محصوالت فرهنگی و هنری 
متعهد به انقالب اسالمی و ارزش های دفاع مقدس، شوق آفرین و استکبارستیز با بهره گیری 
از مزیت های فرهنگی کشور و دانش و فناوری و مشارکت بخش های غیردولتی، خصوصی و 
تعاونی و افزایش سهم آن در بازار داخلی و خارجی با تاکید بر تربیت هنرمندان جوان متعهد به 
مبانی و ارزش های انقالب اسالمی)راهبردهای ملی 8,7,2و10 از راهبرد کالن 9 نقشه مهندسی 

فرهنگی کشور و بند 10 اولویت نقشه(
9- متناسب سازی فرهنگ اقتصادی با سیاست های اقتصاد مقاومتی با تاکید بر ارتقاء فرهنگ کار 
و تولید، کارآفرینی، روحیه و مدیریت جهادی، ساده زیستی، کیفیت بخشی به کاال و خدمات 
داخلی و پرهیز ار ترویج و مصرف کاالهای خارجی، اسراف و تجمل گرایی)راهبرد کالن 8 نقشه 
مهندسی فرهنگی کشور، بند 4 اولویت های نقشه، بند 20 سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی، 

بند1 سیاست های کلی اشتغال و بندهای 1و6 سیاست های کلی اصالح الگوی مصرف(
10- مدیریت فضای مجازی و استفاده مناسب از فناوری های اطالعاتی و ارتباطی با تاکید بر ارتقاء 
سطح دانش رسانه ای، تنویر افکار عمومی نسبت به مخاطرات فضای مجازی، توسعه شبکه ملی 
اطالعات، مقابله فعال، هوشمند و همه جانبه فنی، علمی و فرهنکی با امپراطوری رسانه ای نظام 
سلطه و آسیب های شبکه های ارتباطی جهانی و الزام برای تدوین و اجرای پیوست فرهنگی 

برای طرح های مهم ارتباطی.
11- تبیین و ترویج تفکر اسالم ناب محمدی)ص( و بهره گیری از ظرفیت های انقالب اسالمی و 
بیداری اسالمی در تعامالت فرهنگی با پیروان اهل بیت )ع(، جهان اسالم و عرصه بین الملل.

)راهبردهای ملی 2،1،7،9و10 از راهبرد کالن 11 نقشه مهندسی فرهنگی کشور(
12- استقرار و تقویت الگوی مسجدمحوری در ساختارسازی فرهنگ کشور و رفع مشکل کمبود 
مساجد در محله ها به ویژه مناطق محروم و کمتر توسعه یافته و نمازخانه ها و تالش برای جلب 
مشارکت حداکثری مردم و نهادهای عمومی و غیردولتی و تامین روحانی و امام جماعت و ارائه 
تسهیالت مناسب و حمایت های قانونی و اعتباری الزم)راهبرد ملی 3 از راهبرد کالن 1 نقشه 

مهندسی فرهنگی کشور(
13- اهتمام به تقویت هویت ملی و بهره گیری از ظرفیت حوزه تمدن ایرانی - اسالمی بویژه 
با آن  بر اجرای قوانین و مقررات مرتبط  ترویج همه جانبه خط و زبان فارسی و نظارت 
در فضای علمی و عمومی جامعه، تبلیغات محیطی، شهری،کاالها و رسانه های مکتوب و 

مجازی بویژه رسانه ملی)راهبرد ملی 9 از راهبرد کالن 2 نقشه مهندسی فرهنگی کشور(
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سیاست های برنامه پنج ساله گذشته
برنامه سوم: 

علمي  و  فکري  تحکیم  و  قرآني،  و  دیني  بصیرت  و  معرفت  به  بخشیدن  عمق  و  اعتالء  بند17- 
ارزش هاي انقالب اسالمي، و مقابله با تهاجم فرهنگي بیگانه.

بند18-  زنده و نمایان نگاه داشتن اندیشة دیني و سیاسي حضرت امام خمیني »رحمه اهلل علیه« در  
همة سیاست  گذاري ها و برنامه ریزي ها، و برجسته کردن نقش آن به عنوان یک معیار اساسي.

بند19-   رعایت آراستگي سیماي جامعه و کشور و محیط سازندگي به ارزش هاي اسالمي و انقالبي.
رشد  و  عمومي  فضاي  سالم سازي  به سمت  سیما  و  بخصوص صدا  رسانه ها  بند20- جهت دهي 

آگاهي  ها و فضایل اخالقي و اطالع رساني صحیح و تحقق سیاست هاي کلي برنامة توسعه.
بند21-  توجه به پرورش و شکوفایي استعداد ها، تشویق خالقیت ها و نوآوري هاي علمي، تقویت 

امر پژوهش و باال بردن توان علمي و فناوري کشور. 
تبیین  و  جهانیان  به  اسالمي  ایران  و  اسالم  واالي  ارزش هاي  و  فرهنگ  ترویج  و  معرفي  بند22- 
شخصیت و مباني سیاسي و فکري امام خمیني »رحمت اهلل علیه« به آنان و توجه به تجربة دیگر 
کشورها ـ به ویژه کشورهایي که مشترکات بیشتري با ما دارند ـ در برنامة توسعه و شناسایي 

نکاتي که به موفقیت یا ناکامي آنان انجامیده است.

سیاست های پیشنهادی دبیرخانه

- معرفی صحیح، منطقی و بهنگام اسالم ناب محمدی)ص(، انقالب اسالمی و ارزش های دفاع مقدس 
و دستاوردهای جمهوری اسالمی و زنده و نمایان نگهداشتن اندیشه دینی و سیاسی حضرت امام 
خمینی ) ره( جهت تحکیم بنیان فرهنگی کشور و مقابله با جریانات انحرافی در حوزه دین و 

زدودن خرافات و موهومات
- تقویت و تحکیم فرهنگ و هویت اسالمی - ایرانی و همبستگی ملی میان آحاد ملت به ویژه مناطق 

مختلف کشور و مذاهب شناخته شده در قانون اساسی و ایرانیان خارج از کشور.
-تقویت زیرساخت های اقتصادی و اجتماعی و بازارهای داخلی و خارجی کاالها و خدمات فرهنگی 
و هنری و حمایت مادی و معنوی از هنرمندان، نوآوران، محققان و تولید کنندگان آثار و محصوالت 

فرهنگی و هنری مقوم اخالق، فرهنگ و هویت اسالمی- ایرانی.
- مقابله با تهدیدات و حضور نهادهای موثر فرهنگی دولتی و مردمی در فضای مجازی بمنظور توسعه 

و ترویج فرهنگ، مفاهیم و هویت اسالمی ایران و مقابله با تهدیدات.
-توسعه و ترویج وقف و افزایش سهم آن در حوزه های مختلف.

-اهتمام به تعمیق و گسترش همکاری های مشترک دولتی و مردمی با جهان اسالم با هدف تحقق زمینه 
های وحدت اسالمی و پیشرفت  و توسعه جهان اسالم.
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محور شماره 2 ایده اولیه: تحقق نقشه مهندسی فرهنگی)9(
سیاست های  پیشنهادی دولت

               ندارد
سیاست های برنامه پنج ساله گذشته

برنامه چهارم:
بند1- اعتال و عمق و گسترش دادن معرفت و بصیرت دینی بر پایه قرآن و مکتب اهل بیت)علیهم السالم(.

بند2- استوارکردن ارزش های انقالب اسالمی در اندیشه و عمل.
بند 5- تقویت وحدت و هویت ملی مبتنی بر اسالم و انقالب اسالمی و نظام جمهوری اسالمی و آگاهی 

کافی درباره تاریخ ایران، فرهنگ، تمدن و هنر ایرانی ـ اسالمی و اهتمام جدی به زبان فارسی.
بند 6ـ تعمیق روحیه دشمن شناسی و شناخت ترفندها و توطئه های دشمنان علیه انقالب اسالمی و 

منافع ملی، ترویج روحیه ظلم ستیزی و مخالفت با سلطه گری استکبار جهاني.
بند 1-3-  تقویت فضایل اخالقی و ایمان، روحیه ایثار و امید به آینده.

بند8-  برنامه ریزی برای بهبود رفتارهای فردی و اجتماعي.
بند 15-  تقویت هویت ملی جوانان متناسب با آرمان های انقالب اسالمی.

15-1- فراهم کردن محیط رشد فکری و علمی و تالش در جهت رفع دغدغه های شغلی، ازدواج، 
مسکن و آسیب های اجتماعی آنان.

15-2- توجه به مقتضیات دوره جوانی و نیازها و توانایي های آنان.
بند19-  زنده و نمایان نگاه داشتن اندیشه دینی و سیاسی حضرت امام خمینی)ره( و برجسته کردن 

نقش آن به عنوان یک معیار اساسی در تمام سیاست گذاري ها و برنامه ریزي ها.
7-سالم سازی فضای فرهنگی، رشد آگاهي ها و فضایل اخالقی و اهتمام به امر به معروف و نهی 

از منکر.

سیاست های پیشنهادی دبیرخانه

                              ندارد

محور شماره ۳ ایده اولیه: سبک زندگی)9(
سیاست های  پیشنهادی دولت

                              ندارد

سیاست های برنامه پنج ساله گذشته

برنامه پنجم:  
بند2-زنده و نمایان نگه داشتن اندیشه دینی وسیاسی امام خمینی)ره( و برجسته کردن نقش آن به 

عنوان یک معیار اساسی در تمام سیاست گذاری ها و برنامه ریزی ها.
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بند4- مقابله با جریانات انحرافی در حوزه دین و زدودن خرافات و موهومات.
 بند5- استفاده بهینه از فناوری های اطالعاتی و ارتباطی برای تحقق اهداف فرهنگی نظام.

فراهم کردن محیط  انقالب اسالمی،  با آرمان های  متناسب  تقویت هویت ملی جوانان  بند 13-  
رشد فکری و علمی و تالش در جهت رفع دغدغه های شغلی، ازدواج، مسکن و آسیب های 

اجتماعی آنان، توجه به مقتضیات دوره جوانی و نیازها و توانایي های آنان.
بند 15-هویت بخشی به سیمای شهر و روستا، بازآفرینی و روزآمدسازی معماری ایرانی - اسالمی، 

رعایت معیارهای پیشرفته برای ایمنی بناها و استحکام ساخت و سازها.
بند 17- اولویت دادن به ایثارگران انقالب اسالمی در عرضه منابع مالی و فرصت ها و امکانات و 

مسؤولیت های دولتی در صحنه های مختلف فرهنگی و اقتصادی.
   سیاست های پیشنهادی دبیرخانه

                             ندارد

محور شماره ۴ ایده اولیه: 
سیاست های  پیشنهادی دولت

          ندارد
سیاست های برنامه پنج ساله گذشته

برنامه پنجم :
بند 1- تکمیل و اجرای طرح مهندسی فرهنگی کشور و تهیه پیوست فرهنگی برای طرح های مهم.

سیاست های پیشنهادی دبیرخانه
ایجاد  برای طرح های مهم و  تهیه پیوست فرهنگی  نقشه مهندسی فرهنگی کشور و  37- اجرای 
هماهنگی و اتخاذ رویه مناسب در کلیه نهادها و بخش های مرتبط با تعلیم و تربیت و تبلیغ به 

منظور ایجاد هنجارهای اخالقی و رفتاری مطلوب.
40- اهتمام به تعمیق و گسترش همکاری های مشترک دولتی و مردمی با جهان اسالم با هدف 

تحقق زمینه های وحدت اسالمی و پیشرفت و توسعه جهان اسالم .

محور شماره 5 ایده اولیه: 
سیاست های  پیشنهادی دولت

          ندارد
سیاست های برنامه پنج ساله گذشته

36- ارایه و ترویج سبک زندگی اسالمی- ایرانی با:
و  مقاومتی  اقتصاد  کلی  سیاست های  تحقق  در جهت  اقتصادی  فرهنگ  ارتقای  و  36-1-اصالح 
در  جهادی  فرهنگ  تقویت  مصرف،  الگوی  اصالح  ایرانی،  سرمایه  و  کار  تولید  از  حمایت 
ایجاد ارزش افزوده، تولید ثروت مشروع، اشتغال مولد، رقابت سالم، شفاف سازی اقتصادی و 

سالم سازی آن.
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36-2- تقویت قانون گرایی، انضباط اجتماعی، روحیه جهاد و ایثارگری، وجدان کاری، خودباوری، 
روحیه کار جمعی، ابتکار، درستکاری، قناعت، پرهیز از اسراف و اهتمام به ارتقای کیفیت در 
تولید، کارآفرینی، بهره وری، تولید ثروت، انفاق، امانتداری، وفای به عهد و روحیه ایثارگری.
36-3- تالش برای حضور واقعی و موثر ایمان، تقوا، اخالق، احکام و ارزشهای اسالمی در زندگی 

فردی و اجتماعی و تعامالت سیاسی و مناسبات اقتصادی و اجتماعی.
ارزش های  انقالب اسالمی و  ناب محمدی)ص(،  بهنگام اسالم  منطقی و  36-4-معرفی صحیح، 
دفاع مقدس و دستاوردهای جمهوری اسالمی و زنده و نمایان نگهداشتن اندیشه دینی و سیاسی 
حضرت امام خمینی)ره( جهت تحکیم بنیان فرهنگی کشور و مقابله با جریانات انحرافی در 

حوزه دین و زدودن خرافات و موهومات.
41- مقابله با تهدیدات و حضور نهادهای موثر فرهنگی دولتی و مردمی در فضای مجازی بمنظور 

توسعه و ترویج فرهنگ، مفاهیم و هویت اسالمی ایران و مقابله با تهدیدات.

سیاست های پیشنهادی دبیرخانه
                    ندارد
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امور اجتماعی
محور شماره ۱ ایده اولیه: کاهش آسیب های اجتماعی)10(

سیاست های  پیشنهادی دولت

امور اجتماعی: 
-بهره گیری و ارتقای ظرفیت سرمایه اجتماعی و تقویت سازمان های مردم نهاد و مشارکت 

اجتماعی مردم بویژه زنان و جوانان در جهت توسعه و تحقق منافع ملی.
-رفع موانع ازدواج و افزایش نرخ باروری، تحکیم خانواده با تأکید بر تقویت نقش و کارکرد 

آن در تربیت نسل سالم، با نشاط، خالق، مشارکت جو و فعال.
-اهتمام به تحقق عدالت اجتماعی و کاهش فاصله دهک های در آمدی و توانمندسازی اقشار 

آسیب پذیر.
-اتخاذ رویکرد سالمت همه جانبه عدالت محور، پایداری منابع و مدیریت آن از طریق نظام 

بیمه ای 
-توسعه ورزش همگانی، کاهش مخاطرات ناشی از آلودگی های تهدید کننده سالمت و تأکید 

بر اولویت پیشگیری بر درمان.
-اصالح نظام بازنشستگی کشور با رویکرد ایجاد تعادل در منابع و مصارف صندوق ها.

سیاست های برنامه پنج ساله گذشته

برنامه چهارم :
بند15-تقویت هویت ملی جوانان متناسب با آرمان های انقالب اسالمی

15-1 فراهم کردن محیط رشد فکری و علمی و تالش در جهت رفع دغدغه های شغلی، ازدواج، 
مسکن و آسیب های اجتماعی آنان.

15-2-توجه به مقتضیات دوره جوانی ونیازها و توانایي آنان.
بند27-توسعه نظم و امنیت عمومی و پیشگیری و مقابله موثر با جرائم و مفاسد اجتماعی و امنیتی 
از طریق تقویت و هماهنگی دستگاه های قضایی، امنیتی و نظامی و توجه جدی در تخصیص 

منابع به وظایف مربوط به اعمال حاکمیت دولت.

برنامه پنجم:
بند20- ارتقاء امنیت اجتماعی:

1ـ20ـ مبارزه همه جانبه با مواد مخدر و روانگردان و اهتمام به اجرای سیاست های کلی مبارزه 
با مواد مخدر.

2ـ 20ـ سامان بخشی مناطق حاشیه نشین و پیشگیری و کنترل ناهنجاری های عمومی ناشی از آن.
3ـ 20ـ استفاده از ابزارهای فرهنگی، آموزشی و رسانه ها برای پیشگیری و مقابله با ناهنجاری های 

فرهنگی و اجتماعی،
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توسعه نظام های پیشگیری از آسیب های فردی و اجتماعی،
 تحول در نظام آموزش و پرورش.

بند5-2- ارتقاء سالمت جسمی و روحی معلمان و دانش آموزان و پیشگیری از آسیب های اجتماعی 

سیاست های پیشنهادی دبیرخانه
- ارتقاء نقش و جایگاه جوانان در سرمایه اجتماعی با تاکید بر تقویت هویت اسالمی ایرانی، 
سالمت اجتماعی و معنوی و افزایش مسوولیت پذیری و مشارکت جوانان در توسعه ملی و 

اهتمام ویژه به مسایل اشتغال، ازدواج و اوقات فراغت آنان.
- برنامه ریزی برای تحقق عدالت اجتماعی در تمامی سطوح و توانمندسازی اقشار آسیب پذیر 

و کاهش فاصله طبقاتی.
-توسعه نظام های پیشگیری از آسیب های فردی و اجتماعی و برنامه ریزی برای کاهش جرایم 

و ناهنجاری های اجتماعی و شناسایی علل وقوع جرم و راه های پیشگیری از آن.
- تقویت روحیه ورزشکاری و اهتمام به توسعه ورزش همگانی میان آحاد جامعه به عنوان یکی 
از شاخص های سبک زندگی اسالمی ایرانی و تبدیل محیط ورزش به محیط فرهنگی برای 
رشد فضیلت های اخالقی به دور از ناهنجاری ها و آسیب ها و تحکیم اخالق اسالمی در 

محیط های ورزشی به ویژه ورزش حرفه ای.

محور شماره 2 ایده اولیه: ارتقاء سرمایه اجتماعی)10(
سیاست های  پیشنهادی دولت

-بهره گیری و ارتقای ظرفیت سرمایه اجتماعی و تقویت سازمان های مردم نهاد و مشارکت 
اجتماعی مردم بویژه زنان و جوانان در جهت توسعه و تحقق منافع ملی .

-اصالح نظام بازنشستگی کشور با رویکرد ایجاد تعادل در منابع و مصارف صندوق ها.

سیاست های برنامه پنج ساله گذشته

            ندارد

سیاست های پیشنهادی دبیرخانه

مردم در  تقویت حضور  از طریق  مردم  با  رابطه حکومت  اجتماعی وتقویت  ارتقاء سرمایه   -
کارآمدی  و  اعتماد عمومی  و  افزایش رضایتمندی  و  اجتماعی  مشارکت  ارتقای  و  صحنه 

دستگاه های حکومتی.
و  امکانات  و  ها  فرصت  و  مالی  تسهیالت  در  اسالمی  انقالب  ایثارگران  به  دادن  -اولویت 

مسوولیت های دولتی در صحنه های مختلف فرهنگی و اقتصادی.
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محور شماره ۳ ایده اولیه: استقرار نظام سالمت )9(
سیاست های  پیشنهادی دولت

توانمندسازی  و  درآمدی  های  دهک  فاصله  کاهش  و  اجتماعی  عدالت  تحقق  به  -اهتمام 
اقشار آسیب پذیر.

طریق  از  آن  مدیریت  و  منابع  پایداری  محور،  عدالت  جانبه  همه  سالمت  رویکرد  -اتخاذ 
بیمه ای  نظام 

-توسعه ورزش همگانی، کاهش مخاطرات ناشی از آلودگی های تهدید کننده سالمت و تأکید 
بر اولویت پیشگیری بر درمان.

سیاست های برنامه پنج ساله گذشته
                  ندارد

سیاست های پیشنهادی دبیرخانه

- ارتقاء خدمات درمانی، تامین سالمت و تغذیه سالم و پیشگیری از عوامل مختل کننده سالمت 
و اتخاذ رویکرد سالمت همه جانبه و عدالت محور در همه قوانین، سیاست های اجرایی و 

مقررات با رعایت سیاست های کلی سالمت.

امور علمی و فناوری
محور شماره ۱ ایده اولیه: پیش تازی در علم و فن آوری)مقدمه(

سیاست های  پیشنهادی دولت

امور علم و فناوری: 
بر  تأکید  با  المللی  بین  تعامالت  و  ها  همکاری  توسعه  نوآوری،  ملی  نظام  ساماندهی  و  توسعه   -
صادرات محصوالت و خدمات دانش بنیان، حمایت از پژوهش های مساله محور و تقویت و 

توسعه مشارکت بخش غیردولتی و تجاری سازی پژوهش، نوآوری و فناوری.

سیاست های برنامه پنج ساله گذشته
برنامه سوم:

بند21- توجه به پرورش و شکوفایي استعداد ها، تشویق خالقیت ها و نوآوري هاي علمي، تقویت امر 
پژوهش و باال بردن توان علمي و فناوري کشور.

برنامه چهارم: 
بند9 - سازماندهی و بسیج امکانات و ظرفیت های کشور در جهت افزایش سهم کشور در تولیدات 
علمی جهان.ـ تقویت نهضت نرم افزاری و ترویج پژوهش.ـ کسب فناوری، به ویژه فناوري های نو 
شامل؛ ریزفناوری و فناوري های زیستي، اطالعات و ارتباطات، زیست محیطي، هوا فضا و هسته ای.

برنامه پنجم:
بند 2ـ 7ـ دستیابی به جایگاه دوم علمی و فناوری در منطقه و تثبیت آن در برنامه پنجم.
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بند 5ـ 7ـ دستیابی به فناوری های پیشرفته مورد نیاز.
بند 10-  گسترش حمایت های هدفمند مادی و معنوی از نخبگان و نوآوران علمی و فناوری از 
طریق: ارتقاء منزلت اجتماعی، ارتقاء سطح علمی و مهارتی، رفع دغدغه خطرپذیری مالی در مراحل 

پژوهشی و آزمایشی نوآوری ها، کمک به تجاری سازی دستاوردهای آنان.

سیاست های پیشنهادی دبیرخانه
- توسعه علوم پایه و تحقیقات بنیادی، نظریه پردازی، نوآوری و برنامه ریزی ویژه برای:

1- دستیابی به علوم و فناوری های پیشرفته در چارچوب سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی با 
توجه به اولویت ها، مزیت ها و ظرفیت ها و ارتقای موقعیت کشور در حوزه های پیشرو علمی 
بویژه در حوزه نانو، بیو، فناوری ارتباطات و اطالعات، فضائی، مواد پیشرفته و علوم پزشکی 

و پژوهش های مرتبط با مزیت های اقتصادی، صنعتی، کشاورزی، آب و خاک و انرژی.
2- ساماندهی نظام آمار و اطالعات علمی، پژوهشی و فناوری جامع و کارآمد.

-  تنظیم رابطه متقابل تحصیل، رشته های تحصیلی و تعلیم و تربیت با اشتغال و متناسب سازی 
سطوح و رشته های تحصیلی با نیازهای توسعه ای کشور.

- توسعه و ساماندهی نظام ملی نوآوری و حمایت از پژوهش های مساله محور و تجاری سازی 
پژوهش، نوآوری و توسعه نظام جامع تامین مالی در جهت پاسخ به نیاز اقتصاد دانش بنیان.

محور شماره 2 ایده اولیه: تداوم سرعت پیشرفت فعلی )8(
سیاست های  پیشنهادی دولت

         ندارد

سیاست های برنامه پنج ساله گذشته

برنامه چهارم :
بند 26-  تقویت توسعه و نوسازی صنایع دفاعی کشور با تأکید بر گسترش تحقیقات و سرعت دادن 

به انتقال فناوري های پیشرفته.

سیاست های پیشنهادی دبیرخانه

-  گسترش همکاری و تعامل فعال، سازنده و الهام بخش در حوزه علم و فناوری با سایر کشورها و 
مراکز علمی و فنی معتبر منطقه ای و جهانی بویژه جهان اسالم در راستای توسعه تجارت و صادرات 

محصوالت دانش بنیان و کسب دانش طراحی و ساخت برای تولید محصوالت در داخل کشور .

محور شماره ۳ ایده اولیه: متناسب سازی نظام آموزش وپژوهش)8(
سیاست های  پیشنهادی دولت

اقتصادی نمودن  انسانی کشور و  نیروی  نیازهای  بر  انسانی ماهر و کارآمد مبتنی  نیروی  - آموزش 
آموزش عالی با تأکید بر سطح بندی و اصالح و ارتقای مدیریت و برنامه ریزی توسعه دانشگاه ها و 

موسسات آموزش عالی.



- ارتقای بهره وری مدیریت منابع و مصارف آموزش و پرورش با تحول در ساختار ها، روش ها و 
فرآیندها و تأکید بر نقش و جایگاه مدرسه

سیاست های برنامه پنج ساله گذشته

برنامه سوم :
بند 16- آموزش و بازآموزي نیروي انساني در سطوح گوناگون، براي پاسخگویي به نیاز بنگاه هاي 

اقتصادي، و فراهم ساختن مهارت ها و تخصص هاي الزم در همة سطوح.

برنامه چهارم :
بند 10- اصالح نظام آموزشی کشور شامل: آموزش و پرورش، آموزش فنی و حرفه ای، آموزش 

عالی، و کارآمد کردن آن برای تأمین منابع انسانی مورد نیاز در جهت تحقق اهداف چشم انداز.

برنامه پنجم :
بند 7-  تحول در نظام آموزش عالی و پژوهش در موارد زیر:

1ـ 7ـ افزایش بودجه تحقیق و پژوهش به 3 درصد تولید ناخالص داخلی تا پایان برنامه پنجم و 
افزایش ورود دانش آموختگان دوره کارشناسی به دوره های تحصیالت تکمیلی به 20 درصد.

3ـ 7ـ ارتباط مؤثر بین دانشگاه ها و مراکز پژوهشی با صنعت و بخش های مربوط جامعه.
4ـ 7ـ توانمندسازی بخش غیردولتی برای مشارکت در تولید علم و فناوری.

8ـ تحول در نظام آموزش و پرورش با هدف ارتقاء کیفی آن بر اساس نیازها و اولویت های کشور 
در سه حوزه دانش، مهارت و تربیت و نیز افزایش سالمت روحی و جسمی دانش آموزان.

9ـ تحول و ارتقاء علوم انسانی با: تقویت جایگاه و منزلت این علوم، جذب افراد مستعد و با انگیزه، 
اصالح و بازنگری در متون و برنامه ها و روش های آموزشی، ارتقاء کمی و کیفی مراکز و فعالیت های 

پژوهشی و ترویج نظریه پردازی، نقد و آزاداندیشی.

سیاست های پیشنهادی دبیرخانه
- تحول در نظام آموزش عالی، تحقیقات و فناوری با توجه ویژه به موارد ذیل:

1-  دستیابی به رتبه اول منطقه در علم و فناوری و تثبیت آن 
2- افزایش سهم هزینه های پژوهشی از تولید ناخالص داخلی به سه درصد با تاکید بر مصرف 

بهینه منابع و ارتقاء بهره وری.
3- حمایت مادی و معنوی از فرآیند تبدیل ایده به محصول و افزایش ساالنه سهم تولید محصوالت 
و خدمات مبتنی بر دانش پیشرفته و فناوری داخلی به میزان 3 درصد در تولید ناخالص داخلی.

4-  افزایش ساالنه یک در صد سهم صادرات محصوالت با فناوری باال )H.T( از صادرات 
نفتی  غیر

5-  ارتقاء کیفی نظام آموزشی کشور و جهت دهی آن به سمت تربیت نیروی انسانی متدین، 
متخلق به اخالق اسالمی، خالق، ماهر، کارآمد با روحیه جهادی و خط شکنی در جبهه تولید 

پیش نویس سیاست های کلی برنامه ششم توسعه بر اساس ایده سیاست ها
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علم، فناوری و نوآوری و متعهد به ارزش ها و مبانی انقالب و نظام اسالمی با تاکید بر دوران 
در جذب  و تخصصی  انقالبی  و  اعتقادی  اخالقی،  های  و رعایت صالحیت  ابتدایی  تحصیلی 

معلمان و هیات های علمی.
6-  افزایش سهم آموزش های مهارتی از نظام آموزشی کشور.

با  و  مستعد  افراد  جذب  علوم،  این  منزلت  و  جایگاه  تقویت  با  انسانی  علوم  تقاء  ار  و  تحول   -
انگیزه، اصالح و بازنگری در متون و برنامه ها و روش های آموزشی، ارتقاء کمی و کیفی مراکز و 

فعالیت های پژوهشی و ترویج نظریه پردازی، نقد و آزاد اندیشی.

محور شماره ۴ ایده اولیه: بهره گیری از دانش های نو)8(
سیاست های  پیشنهادی دولت

        ندارد

سیاست های برنامه پنج ساله گذشته
        ندارد

سیاست های پیشنهادی دبیرخانه
               ندارد

محور شماره 5 ایده اولیه: دست آوردهای برتر علمی با تعیین حوزه های پیشرو)8(
سیاست های  پیشنهادی دولت

         ندارد

سیاست های برنامه پنج ساله گذشته

برنامه پنجم :
بند 7-5- دستیابی به فناوری های پیشرفته مورد نیاز.

-گسترش تحقیقات بنیادی و توسعه ای و تربیت نیروی انسانی و تالش برای ایجاد مرکز جذب و 
صدور دانش و خدمات فنی- مهندسی انرژی در سطح بین الملل و ارتقاء فناوری در زمینه های منابع 

و صنایع نفت و گاز و پتروشیمی.

سیاست های پیشنهادی دبیرخانه

         ندارد
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نظر مشورتی مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام در مورد سیاست های کلی برنامه ششم   

امور اقتصادی، بودجه
1- تالش و حمایت همه جانبه اقتصادی، سیاسی، اجتماعی، حقوقی و قضایی برای دستیابی به رشد 
اقتصادی شتابان و پایدار به میزان 8 درصد در سال پایانی برنامه از طریق فراهم آوردن الزامات به 

شرح ذیل:
 -بخش خصوصی و تعاونی توانمند و بازار رقابتی
 -تعامل موثر و سازنده و پیش بینی پذیر با جهان

 -کوچک، کارآمد و توانمند نمودن کلیت بخش های نظام
 -نظام تجهیز و تامین مالی کارآمد

 -محیط زیست پایدار
 -نظام موثر مبارزه با فقر و افزایش قدرت خرید مردم و کاهش تورم

 -بکارگیری دانش وسرمایه انسانی و افزایش بهره وری ملی
 -بهره برداری بهینه از منابع نفت و گاز

 -استفاده حداکثری از ظرفیت های درونی کشور
 -مدیریت مصرف در تناسب با نرخ رشداقتصادی

2- قطع وابستگی هزینه های جاری دولت به درآمد های نفت و گاز تا پایان برنامه با ایجاد تحول در 
نظام درآمدی و هزینه ای دولت .

3- تحقق کامل هدفمند سازی یارانه ها در جهت افزایش تولید، اشتغال و بهره وری، کاهش شدت 
انرژی و ارتقاء شاخص های عدالت اجتماعی.

4- بهبود مستمر فضای کسب و کار و قرار گرفتن در زمره پنجاه کشور اول دنیا تا پایان برنامه ششم توسعه.
5- اعمال نظارت کامل و فراگیر بانک مرکزی بر بازار و موسسات پولی، بانکی و اعتباری و ساماندهی 
مؤسسات و بازارهای غیر متشکل پولی و مالی در جهت شفافیت و سالمت و کاهش نسبت مطالبات 
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غیر جاری به تسهیالت.
6- تعیین تکلیف قطعی طرح های عمرانی نیمه تمام از طریق تکمیل و بهره برداری در حد منابع دولت؛ 
واگذاری به بخش غیر دولتی؛ مشارکت با بخش غیر دولتی در ساخت و بهره برداری و حذف طرح در 

صورت غیر موجه بودن. 
7- تغییرساختار بودجه بر اساس سیاست های کلی اصل 44 و نظام اداری.

و  »منابع  به  عمومی  بودجه  تامین  منبع  از  آن،  از  درآمدهای حاصل  و  گاز  و  نفت  به  نگاه  تغییر   -8
سرمایه های زاینده اقتصادی« با دائمی شدن اساسنامه آن با رعایت:

الف : واریز ساالنه حداقل 30 درصد از منابع حاصل از صادرات نفت و گاز و میعانات گازی و خالص 
صادرات گاز به صندوق توسعه ملی و افزایش 2 واحد درصد سالیانه با آن.

ب : استقالل مدیریت حساب ها از بانک مرکزی و استفاده از آن صرفًا به صورت وام قابل بازگشت، 
مطابق با اساسنامه صندوق.

توسعه  و  تولید  هدف  با  غیردولتی  های  بخش  به  ملی  توسعه  صندوق  منابع  از  تسهیالت  ارائه   : ج 
سرمایه گذاری در داخل و خارج کشور با در نظرگرفتن شرایط رقابتی و بازدهی مناسب اقتصادی.

د : مصارف صندوق توسعه ملی از تکالیف بودجه ای و قوانین عادی مستقل بوده و صرفًا مطابق با 
اساسنامه  عمل خواهد شد.

ه : اعطای تسهیالت و انجام سرمایه گذاری از منابع صندوق توسعه ملی به صورت حداقل 80 درصد ارزی.
و : در صورت عدم پرداخت به موقع اقساط وام های دریافتی یا تضمین شده دولت، معادل اقساط معوقه 

از درآمد نفت سهم دولت توسط وزارت نفت مستقیمًا به حساب صندوق واریز شود.
وبند)6(  مقاومتی  اقتصاد  کلی  های  سیاست   )17 و  بندهای)9،10  براساس  مالیاتی  نظام  اصالح   -9

سیاست های کلی تشویق سرمایه گذاری.

امور انرژی
10- صرفه جویی در مصرف انرژی با اعمال مجموعه ای متعادل از اقدامات قیمتی و غیرقیمتی به منظور 
کاهش مستمر »شاخص شدت انرژی« کشور به حداقل یک دوم میزان کنونی تا پایان برنامه ششم توسعه.
11- افزایش بازدهی کل انرژی نیروگاه ها و تکمیل چرخه سیکل ترکیبی آنها و تولید توأمان برق و 
حرارت و افزایش سهم انرژی های تجدیدپذیر و نوین و گسترش نیروگاه های پراکنده و کوچک مقیاس 

و کاهش تلفات انتقال و توزیع برق.
12- واگذاری طرح های جمع آوری، مهار، کنترل و بهره برداری از گازهای همراه تولید در کلیه میادین 

نفت و تاسیسات صنعت نفت به مردم.
13- گسترش فعالیت های اکتشاف، بهره برداری و توسعه میادین نفت و گاز کشور بویژه میادین مشترک 

و حمایت از اولویت فعالیت بخش غیردولتی و خصوصی در این میادین در چارچوب قانون اساسی.

14- دستیابی به حداقل ظرفیت تولید 6 میلیون بشکه نفت خام و میعانات گازی در روز و تولید روزانه 
حداقل 1/1 میلیارد متر مکعب گاز طبیعی تا پایان برنامه.

نظر مشورتی مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام در مورد سیاست های کلی برنامه ششم   
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15- حمایت از تاسیس شرکت های غیردولتی برای سرمایه گذاری در فعالیت های اکتشاف، بهره برداری 
و توسعه میادین نفت و گاز بویژه میادین مشترک.

تبصره :مقررات حاکم بر ایجاد شرکت های مذکور و تنظیم روابط آنها با وزارت نفت، بر اساس مقرراتی 
خواهد بود که با پیشنهاد دولت به تصویب مجلس شورای اسالمی خواهد رسید.

16- افزایش ارزش افزوده از طریق تکمیل زنجیره ارزش صنعت نفت و گاز، توسعه تولید کاالهای 
برق، محصوالت  بردن صادرات  باال  و  انرژی(  )براساس شاخص شدت مصرف  بهینه  بازدهی  دارای 

پتروشیمی و فرآورده های نفتی.
17- خوداتکایی در صنایع باالدستی و پایین دستی نفت و گاز با تاسیس وتقویت شرکت های دانش بنیان 

برای طراحی، مهندسی، ساخت، نصب تجهیزات و انتقال فناوری.
18- افزایش مستمر ضریب بازیافت و برداشت نهایی از مخازن و چاه های نفت و گاز به میزان 3 واحد 

درصد تا پایان برنامه ششم.

امورکشاورزی، آب، منابع طبیعی و توسعه روستایی
19- افزایش ضریب امنیت غذایی جامعه به میزان 80 درصد با تاکید بر تولید و تامین پایدار از منابع 
داخلی از طریق بهبود ظرفیت کشت، افزایش تولید محصوالت اساسی، ایجاد و توسعه کشت فرازمینی، 
تنظیم الگوی کشت سازگار با اقلیم و تغییرات آن نظیر کشت گلخانه ای، بهبود سالمت و ارتقاء ایمنی 
انتقال و بکارگیری فناوری های نوین)بذر، نهال و نژاد(، توسعه شرکت های  با  تولیدات کشاورزی، 
دانش بنیان و اصالح الگوی تولید، توزیع و مصرف منابع و تکمیل زنجیره ارزش در بخش کشاورزی.

20- توسعه و افزایش تولید و پرورش پایدار و سالم آبزیان در آب هاي داخلي و استفاده مطلوب از 
ظرفیت هاي آبهاي آزاد با افزایش ساالنه 20 درصد با بهره گیری از فناوری های نوین و زمینه سازی 

برای سرمایه گذاری بخش خصوصی و غیر دولتی در مقیاس بزرگ و کوچک.
و  آب  منابع  از  حراست  و  حفظ  و  بهینه  تخصیص  نظم،  برقراری  در  یکپارچه  مدیریت  اعمال   -21
هم افزایی فعالیت ها در باالدست و پایین دست حوضه های آبخیز با مشارکت مردم، مدیریت تقاضای 
آب و تکمیل طرح های آبخیز داری، آبخوان داری و آبیاری، بازچرخانی آب ها در حوضه های آبخیز 
با افزایش ضریب تبدیل آب در تولید محصوالت کشاورزی به میزان حداقل دو کیلوگرم به ازای هر 
و  دیپلماسی آب کشور  تقویت  از آب های مرزی و مشترک و  برداری  بهره  اولویت  مترمکعب آب، 

افزایش و حفظ تراز آب های زیرزمینی.
22- مقابله جدی با تخریب و تبدیل جنگل ها و مهار عوامل تخریب و حفاظت از عرصه های منابع 
طبیعی و تنوع زیستی از طریق غنی سازی مراتع، تنوع بخشی و جایگزینی اقتضایی فعالیت های تولیدی، 
احیاء جنگل ها و مراتع با استفاده از ظرفیت های مردمی و جرم انگاری تخریب جنگل ها و مراتع و 
مقابله با ریزگردها و بیابانزایی به میزان سالیانه یک میلیون هکتار بویژه در کانون های بحرانی و توسعه 

کشت گونه های دارای رشد سریع.

امور آمایش سرزمین
با  بر سواحل مکران  تاکید  با  اقتصاد دریایی جنوب کشور در محور چابهار ـ خرمشهر  23- توسعه 



256

تدوین برنامه جامع برای کسب حداقل 10 درصد تولید ناخالص داخلی با توسعه بازارهای دریایی و 
ایجاد مناطق مهم اقتصادی در زمینه های دارای مزیت از جمله نفت و گاز، پتروشیمی، برق، شیالت، 
خدمات رسانی دریایی، گردشگری و ورزش های آبی، شیرین سازی آب، حمل ونقل، تولید شناورهای 
سبک و سنگین و تجهیزات و انواع تاسیسات سازه های دریایی مورد نیاز، توسعه صنایع و کشاورزی 
نوین و ایجاد بنادر فراملی و مراکز جمعیتی جدید با پیش بینی اشتغال پایدار و توسعه سواحل و جزایر.

امور مسکن، شهرسازی و مدیریت محلی
24- تعیین واجرای ابعاد کالبدی و جمعیتی شهرها در گسترش افقی و عمودی در چارچوب طرح های 
تفصیلی و ظرفیت زیستی با رعایت مالحظات فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی، امنیتی، حقوق همسایگی و 

امکانات زیربنایی و الزامات زیست محیطی و اقلیمی.
مقاوم سازی،  صنعتی سازی،  در  فناوری  نفوذ  ضریب  افزایش  با  ساز  و  ساخت  کیفیت  بهبود   -25
هوشمندسازی و ارزان سازی ساختمان ها با تاکید بر طراحی و اجرای مجموعه واحد شهری در کالن 
شهرها و احیاء و بازسازی ساالنه 10 درصد بافت های فرسوده و ارتقاء سطح ایمنی بویژه در محدوده 
گسل ها و ساختمان های موجود و حمایت از تأمین و تکمیل مسکن ارزان قیمت جوانان و خانواده ها، 

جلوگیری از گسترش حاشیه نشینی و ساماندهی حاشیه نشینی موجود. 
25-1- جلوگیری از ساخت و ساز در مناطق ممنوعه و فروش تراکم فراتر از طرح های تفصیلی و 
جامع و طراحی همزمان نقشه جامع کالن شهرها با شهرک ها، روستاها و شهرهای اطراف آن در قالب 

مجموعه شهری واحد.

امور حمل ونقل
26- ایجاد تحول بنیادین )کمی- کیفی( حوزه های راهبردی حمل و نقل)زیرساخت، ناوگان، ایمنی، 
اقتصادی و مدیریتی، مصرف انرژی و محیط زیستی(با رویکردهای حمل و نقل ترکیبی و چندوجهی، 
هوشمند،سبز)غیر فسیلی بویژه برقی( و انسان محور با الویت بخش ریلی ضمن تاکید بر ایجاد مزیت 

رقابتی برای حمل و نقل ریلی با : 
26-1- احداث خطوط قطارهای سریع السیر مسافری در مسیرهای دارای مزیت اقتصادی و توسعه حمل 
و نقل ریلی باری با اولویت  تجهیز شبکه و پایانه های باری و اتصال شبکه به مراکز بزرگ 
اقتصادی، تجاری و صنعتی و مبادی ورودی و خروجی مهم کشور و شبکه های ریلی منطقه ای 
و جهانی بویژه کریدور شمال-جنوب با هدف توسعه صادرات ترانزیت بار و ارتقای سهم حمل 

و نقل بارریلی به 30 درصد تا پایان برنامه. 
26-2- توسعه حمل و نقل عمومی سبز و غیر فسیلی از جمله برقی و افزایش حمل و نقل همگانی 

در کالن شهرها به 70 درصد و کاهش حداقل 30 درصد تلفات ناشی از تصادفات رانندگی 
کشور تا پایان برنامه.

ضمن  هوایی  ناوبری  و  ها  فرودگاه  الزم  افزاری  سخت  و  افزای  نرم  زیرساخت  های   تکمیل   -27
تسهیل  اقتصادی،  توجیه  فاقد  فرودگاهی  تجهیز  و  توسعه  ایجاد،  های  طرح  اجرای  اکید  ممنوعیت 

نظر مشورتی مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام در مورد سیاست های کلی برنامه ششم   
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سرمایه گذاری بخش غیردولتی داخلی و خارجی، رایگان زدایی و استفاده از تجربه جهانی برای افزایش 
نقش ذی نفعان و کاهش سهم منابع عمومی در تامین هزینه های توسعه با تاکید بر افزایش سریع ظرفیت 
مسافری و باری فرودگاه امام خمینی )ره( به ترتیب به حداقل30 میلیون مسافر و 400 هزار تن بار ساالنه 

و رفع موانع ارتقای توان ترانزیتی فرودگاه های بین المللی تا پایان برنامه.
27-1- نوسازی ناوگان هوایی و توسعه بهره برداری تجاری از فرودگاه ها و فضای کشور از طریق 

مستقیم و یکطرفه کردن راه های هوایی و کاهش مناطق محدود شده.

امور صنعت ومعدن
28- افزایش نرخ رشد ارزش افزوده بخش صنعت با تکمیل زنجیره ارزش و خوشه سازی شرکت های 
کوچک، متوسط و بزرگ به میزان  حداقل ساالنه 9 درصد و افزایش صادرات محصوالت آن به دو برابر 

وضع موجود طی سال های برنامه ششم.
29- ارتقاء توسعه یافتگی صنعتی با دانش بنیان نمودن محصوالت و تولیدات صنعتی و خدمات وابسته 
به آن و نشان سازی تجاری)برند سازی( و افزایش رقابت پذیری و تقویت حضور در بازارهای منطقه و 

جهان و متناسب با رشد اقتصادی کشور.
29-1- مشارکت صنایع مختلف با شرکت های صاحب نام بین المللی و ورود به زنجیره بین المللی 

تحقیق، توسعه، تولید و تجارت گسترده.
30- تدوین استراتژی توسعه صنعتی در جهت اولویت دادن به حوزه های راهبردی صنعت و افزایش 

ضریب نفوذ فناوری های پیشرفته در آنها.
بنیادین  تحول  تدوین سند جامع  و  استانداردسازی کشور  نظام  تحول  راه  نقشه  واجرای  تدوین   -31
مدیریت کیفیت مبتنی بر رویکرد تعالی و رقابت پذیری جهانی و پوشش استاندارد به کلیه محصوالت 
و خدمات و اعتباربخشی بین المللی به نظام تأیید صالحیت در ایران و ارتقای جایگاه استاندارد ایران به 

منظور تسهیل تجارت فرامرزی با رعایت مؤلفه های تسهیل و تسریع محیط کسب و کار.
32- رشد حداقل 10 درصد سالیانه معدن و صنایع معدنی در تولید ناخالص ملی و الویت دادن به 
تامین مواد مورد نیاز صنایع داخلی کشور با تاکید بر تکمیل ظرفیت زنجیره ارزش افزوده مواد معدنی.

امور فناوری اطالعات و ارتباطات و فضای مجازی
33- کسب جایگاه برتر منطقه از طریق توسعه دولت الکترونیکی و ارائه خدمات در همه حوزه ها بصورت 

گسترده، فراگیر، در دسترس، شفاف و کارآمد با مشارکت قوای سه گانه در بستر شبکه ملی اطالعات.
34- تولید و توسعه محتوای الکترونیکی بومی مبتنی بر فرهنگ اسالمی ـ ایرانی بر مبنای نقشه مهندسی 
فرهنگی از طریق مشارکت کاربران در چرخه تولید و بکارگیری محتوای خدمات و نرم افزارهای داخلی 
به گونه ای که ساالنه 5 درصد سهم ترافیک داخلی از کل ترافیک دسترسی افزایش یافته و دستیابی 
به تولید 5 برابری محتوای کنونی اسالمی ایرانی تحقق پذیرد و توسعه سرمایه های انسانی و حمایت 

همه جانبه از تحقیقات علمی و فناوری های بومی در تمام ابعاد فضای مجازی به مرحله اجرا در آید.

35- توسعه و تکمیل شبکه ملی اطالعات امن با هدف دستیابی به ظرفیت 80 درصدی داخلی ترافیک و 
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استقرار مدیریت  یکپارچه  تخصیص بسآمد )فرکانس( نظام آدرس دهی الکترونیکی و اینترنتی.
ارتباطات،  ترافیکی  تبادالت  مرکز  به  ایران  تبدیل  هدف  با  کشور  ممتاز  موقعیت  از  گیری  بهره   -36
اطالعات و پستی منطقه و گسترش حضور در بازارهای بین المللی و دستیابی به سهم حداقل ده درصد 

صادرات غیر نفتی.
37- توسعه فناوری فضایی با طراحی، ساخت، آزمون، پرتاب و بهره برداری از سامانه های فضایی 
و بازآفرینی بخش فضایی به عنوان زیرساخت توسعه کشور و حفظ و بهره برداری حداکثری از نقاط 

مداری کشور با هدف دسیابی به جایگاه برتر فضایی در منطقه.

امور دفاعی
38- افزایش توان دفاعی در تراز قدرت منطقه ای در جهت تامین منافع و امنیت ملی با تاکید بر:

38-1- طراحی و معماری نظام دفاعی کشور بر اساس تهدیدات نوین.
38-2- بهره گیری از ظرفیت های ژئوپلتیکی و عمق دهی راهبردی.

38-3- ارتقاء موقعیت و استقرار منظومه ماهوارهای در فضا.
38-4- ارتقاء و تقویت پوشش هوایی به میزان 30واحد درصد، توسعه قدرت دریایی به میزان 40 
واحد درصد و افزایش ضریب خوداتکایی و تولید فناوری ها، محصوالت و خدمات دفاعی )کیفی 

و قابل رقابت ( به 85 درصد و تخصیص 5 درصد بودجه عمومی کشور برای بنیه دفاعی.
و  مجامع  منطقه ای،  امنیتی  ترتیبات  و  مناسبات  به  دهی  شکل  با  دفاعی  دیپلماسی  تقویت   -5-38

کنوانسیون های بین المللی و همکاری های دفاعی با کشورهای هدف و همسایگان.
با 10درصد رزمنده داوطلب و ترویج ارزش های دفاع  بسیج مستضعفان  تقویت کمی و کیفی   -39
مقدس و توسعه فرهنگ و تفکر بسیجی در کشور و بهره گیری دولت از ظرفیت بسیج برای کمک به 

حل معضالت کشور.
40- استفاده از ظرفیت های نیروهای مسلح در اجرای طرح های عمرانی و تولیدی و با تاکید بر تحقق 

سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی، بدون آسیب رساندن به بنیه دفاعی کشور.

امور امنیت
41- مبارزه همه جانبه با مواد مخدر و روانگردان ها در چارچوب سیاست های کلی.

امور سیاست خارجی
42- ایفای نقش موثر جمهوری اسالمی ایران در نظم دهی نوین منطقه آسیای جنوب غربی و ارتقاء 

موقعیت راهبردی ایران در منطقه و جهان.
43- اولویت دادن به دیپلماسی اقتصادی در راستای اهداف اقتصاد مقاومتی و سند چشم انداز به ویژه 

از طریق توسعه سرمایه گذاری خارجی، ورود به بازارهای جهانی و دستیابی به فناوری.
44- تالش برای خنثی سازی تالش کشورها و گروه های غیر همسو برای ایجاد اجماع بین المللی علیه ایران.

45- تالش برای مبارزه با تروریسم و مهار افراط گرایی، فرقه گرایی، واختالف مذهبی وحمایت از 

نظر مشورتی مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام در مورد سیاست های کلی برنامه ششم   
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جریان بیداری اسالمی و گسترش و تحکیم جبهه ضد استکباری، دفاع از محور مقاومت و مبارزه با 
صهیونیسم، ایجاد ترتیبات امنیتی مشترک منطقه ای و حمایت از مردم ساالری درسایر کشورها.

46- ائتالف سازی با کشورهای همسو و مشارکت فعال در شکل دهی هنجارها و قواعد بین المللی و 
تقویت روند چندجانبه گرایی با رعایت منافع ملی.

47- ترویج و تبلیغ گفتمان انقالب اسالمی با تاکید بر حقوق بشر اسالمی در نهادهای بین المللی.
48- توسعه کمی و کیفی رسانه های فرامرزی با  زبان های رایج بین المللی با هدف ترویج فرهنگ 
و معرفی تمدن  ایرانی - اسالمی، مقابله با ایران هراسی و اسالم هراسی و نیز شناساندن قابلیت ها، 

ظرفیت ها و دستاوردهای جمهوری اسالمی.
49- حمایت از حقوق ایرانیان خارج از کشور، تقویت هویت اسالمی- ایرانی و ایجاد زمینه های الزم 
در جهت جلب سرمایه و توان علمی و تخصصی آنان در توسعه ملی و تأثیر بر سیاست های نظام سلطه 

در دفاع از منافع ملی.
اهداف  تحقق  درجهت  عمومی  و  نوین  دیپلماسی  وابزارهای  ها  از روش  گیری حداکثری  بهره   -50

سیاست خارجی و تأثیر بر افکار عمومی و بین المللی.

امور حقوقی قضایی
51- تنقیح  قوانین تا پایان برنامه ششم.

52- بازنگری در  قوانین با رویکرد جرم زدایی، قضا زدایی حبس زدایی و متناسب سازی مجازات ها 
و جرایم در جهت  افزایش هزینه های ارتکاب جرم.

53- اهتمام به پیشگیری از وقوع جرم و لزوم همکاری سایر دستگاه ها با قوه قضاییه در این زمینه.
با هدف  امور در دستگاه های اجرایی و عمومی  انجام  فرایندها، مقررات و روش های  54- اصالح 
جلوگیری از وقوع اختالفات و دعاوی و شکایات ناشی از عملکرد دستگاه ها واستفاده از داوری و 

فرهنگ صلح و سازش برای حل و فصل دعاوی و اختالفات.
55- تقویت و کارآمدسازی نظام بازرسی و نظارت براجرای صحیح قوانین وحسن جریان امور دردستگاه ها.
56- تسهیل دسترسی جامعه به دادرسی عادالنه؛ ارتقاء کیفیت دادرسی با تاکید بر اتقان آرا؛ رفع اطاله 

دادرسی وتخصصی کردن رسیدگی ها.
57- بهبود وضعیت و اصالح امور زندان ها، بازداشتگاه ها و کانون های اصالح و تربیت.

58- افزایش آگاهی ها و فرهنگ حقوقی و قضایی جامعه.
59- حمایت قضایی موثر در تضمین حقوق مالکیت و استحکام قراردادها به منظور توسعه سرمایه گذاری 

بخش خصوصی و سرمایه گذاری خارجی.
60- توسعه سرمایه انسانی قوة قضائیه با رویکرد مدیریت استعداد و افزایش بهره وری قضایی و اداری 

و به روز رسانی دانش و مهارت قضات و کارکنان قضایی و صیانت از استقالل و منزلت آنان. 
61- توسعه ثبت رسمی اسناد و امالک و مالکیت های معنوی و ثبت رسمی مالکیت دولت و مردم بر 

امالک و اراضی کشور در نظام حدنگاری جامع کشوری.
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اولویت  با  منطقه ای  و  بین المللی  قضایی  و  حقوقی  تعامالت  و  همکاری ها  تقویت  و  توسعه   -62
کشورهای اسالمی.

امور فرهنگی
63- معرفی صحیح، منطقی و بهنگام اسالم ناب محمدی )ص(، انقالب اسالمی و ارزش های دفاع 
مقدس و دستاوردهای جمهوری اسالمی و زنده و نمایان نگهداشتن اندیشه دینی و سیاسی حضرت امام 
خمینی )ره( جهت تحکیم بنیان فرهنگی کشور و مقابله با جریانات انحرافی در حوزه دین و زدودن 

خرافات و موهومات.
64- ارایه و ترویج سبک زندگی اسالمی- ایرانی با:

و  واجتماعی  فردی  زندگی  در  اسالمی  های  وارزش  احکام،  تقوا،  ایمان،  ترویج  و  تقویت   -1-64
تعامالت سیاسی و مناسبات اقتصادی و اجتماعی.

64-2- تقویت قانون گرایی، پاسخگویی و نظارت پذیری فرهنگ امر به معروف و نهی از منکر، انضباط 
درستکاری،  جمعی،  کار  روحیه  خودباوری،  کاری،  وجدان  ایثارگری،  و  جهاد  روحیه  اجتماعی، 

قناعت، نوآوری، انفاق، امانتداری، وفای به عهد و پرهیز از اسراف و تبذیر.
64-3- اصالح و ارتقای فرهنگ اقتصادی در جهت تحقق سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی و اصالح 

الگوی مصرف و، تقویت فرهنگ جهادی و تولید ثروت مشروع
65- اجرای نقشه مهندسی فرهنگی کشور وتهیه پیوست فرهنگی برای طرح های مهم.

66- ایجاد هماهنگی و اتخاذ رویه مناسب در کلیه نهادها و بخش های مرتبط با تعلیم وتربیت و تبلیغ 
به منظور ایجاد هنجارهای اخالقی و رفتاری مطلوب.

67- تقویت و تحکیم فرهنگ و هویت اسالمی - ایرانی و همبستگی ملی میان آحاد ملت و همچنین 
ایرانیان خارج از کشور.

68- حمایت مادی و معنوی از هنرمندان، نوآوران، محققان و تولید کنندگان آثار و محصوالت فرهنگی 
و هنری مقوم اخالق، فرهنگ و هویت اسالمی- ایرانی.

69- تعمیق و گسترش همکاری های مشترک دولتی و مردمی با جهان اسالم با هدف تحقق زمینه های 
وحدت اسالمی و پیشرفت و توسعه جهان اسالم.

70- حضور موثر نهادهای فرهنگی دولتی و مردمی در فضای مجازی بمنظور توسعه و ترویج فرهنگ، 
مفاهیم و هویت اسالمی ایران و مقابله با تهدیدات  

71- اهتمام به حفظ، اشاعه و ترویج خط، زبان، ادب فارسی، پرچم و سرود ملی و ارتقاء روحیه اعتماد 
به نفس ملی و آگاهی ملت ایران به ویژه نسل جوان درباره تاریخ، فرهنگ تمدن و هنر اسالمی - ایرانی 
و توجه ویژه به توسعه و تجلی مفاهیم، نمادها و شاخص های هویت اسالمی - ایرانی در ساختار های 

سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور.

نظر مشورتی مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام در مورد سیاست های کلی برنامه ششم   
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امور علم ، فناوری ، و نوآوری
72- دستیابی به رتبه اول منطقه در علم و فناوری و تثبیت آن با اهتمام به تحقق سیاست های کلی 

علم و فناوری.
72-1- افزایش سهم تحقیق و پژوهش از تولید ناخالص داخلی به سه درصد.

72-2- حمایت مادی و معنوی از فرایند تبدیل اندیشه به محصول و افزایش سهم تولید محصوالت و 
خدمات مبتنی بر دانش و فناوری پیشرفته داخلی.

73- تحول کیفی نظام آموزشی کشور با تکیه بر سیاست های کلی و سند تحول آموزش و پرورش و 
سند تحول بنیادین آموزش و پرورش  با:

73-1- تربیت نیروی انسانی متدین، متخلق به اخالق اسالمی، خالق، ماهر، کارآمد، با روحیه جهادی 
با تاکید بر دوران تحصیلی کودکی و نوجوانی.

73-2- رعایت صالحیت های اخالقی، اعتقادی، انقالبی و تخصصی در جذب معلمان و هیات های علمی.
73-3- افزایش سهم آموزش های مهارتی از نظام آموزشی کشور.

73-4- توجه ویژه به نخبگان و تقویت روحیه خط شکنی در جبهه تولید علم، فناوری و نوآوری و 
تعهد به ارزش ها و مبانی انقالب و نظام اسالمی.

74- توسعه علوم پایه و تحقیقات بنیادی، نظریه پردازی، نوآوری در چارچوب سیاست های کلی علم 
و فناوری و نقشه جامع علمی کشور:

74-1- ساماندهی نظام آمار و اطالعات علمی، پژوهشی و فناوری جامع و کارآمد.
74-2- تحول و ارتقاء علوم انسانی به ویژه تعمیق شناخت معارف دینی و مبانی انقالب اسالمی با 
تقویت جایگاه و منزلت این علوم، جذب افراد مستعد و با انگیزه، اصالح و بازنگری در متون و 

برنامه ها و روش های آموزشی و ارتقاء کمی و کیفی مراکز و فعالیت های پژوهشی مربوط.
75- تنظیم رابطه متقابل تحصیل با اشتغال و متناسب سازی سطوح و رشته های تحصیلی با نقشه جامع 

علمی کشور و نیازهای تولید و اشتغال.
76- گسترش همکاری و تعامل فعال، سازنده و الهام بخش در حوزه علم و فناوری با سایر کشورها و 
مراکز علمی و فنی معتبر منطقه ای و جهانی بویژه جهان اسالم در راستای توسعه تجارت و صادرات 

محصوالت دانش بنیان.

امور اجتماعی
بر  تأکید  با  کشور  اجتماعی  تأمین  چندالیه  و  کارآمد   و  شفاف  یکپارچه،  جامع،  نظام  استقرار   -77

فراگیری، جامعیت و کفایت خدمات و تعادل منابع و مصارف.
77-1- نیازمندیابی فعال و شناسایی اقشار و گروهای هدف و نیازمند خدمات تامین اجتماعی.

77-2- اصالح ساختار نظام بیمه ای و صندوق  بازنشستگی کشور.
78- بسیج ملی در حفظ، احیا و بهره برداری از محیط زیست یا اجرای سیاست های کلی محیط زیست.
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79- فرهنگ سازی وایجاد زمینه ها و نظام های الزم به منظور تحقق سیاست های کلی جمعیت به ویژه 
افزایش نرخ باروری به بیش از سطح جانشینی.

80- برنامه ریزی برای تحقق عدالت اجتماعی در تمام سطوح و کاهش فاصله میان اقشار مختلف در 
کلیه حوزه ها و دستیابی به ضریب جینی 34 درصد و توانمندسازی قشرهای کم درآمد و تنظیم همه 
فعالیت های مربوط به رشد و توسعه اقتصادی بر پایه عدالت اجتماعی و با بهره گیری از درآمدهای 

هدفمندسازی یارانه ها.
81-  رفع تبعیض از پایان خدمت و مرخصی های انباشته با تعیین سقف حداکثر 7 برابر نسبت به کف .
82- تقویت هویت اسالمی ایرانی جوانان متناسب با آرمان های انقالب اسالمی و فراهم ساختن محیط 

رشد فکری و عملی و تالش در جهت رفع دغدغه های شغلی، ازدواج، مسکن و اوقات فراغت آنان.
رضایتمندی  اعتماد،  ملی،  همبستگی  و  وحدت  تقویت  ویژه  به  کشور  اجتماعی  سرمایه  ارتقاء   -83

عمومی و مشارکت اجتماعی در امور سیاسی، فرهنگی و اقتصادی.
84- اجرای سیاست های کلی سالمت با تصویب قوانین و مقررات الزم با تاکید بر: 

84-1- تهیه پیوست سالمت برای قوانین مرتبط و طرح های کالن توسعه ای.
84-2- اصالح ساختار نظام سالمت بر اساس بند 7 سیاست های کلی سالمت.

84-3- تامین منابع مالی پایدار برای بخش سالمت و توسعه کمی و کیفی بیمه های سالمت.
84-4- افزایش و بهبود کیفیت و ایمنی خدمات و مراقبت های جامع و یکپارچه سالمت در قالب شبکه 

بهداشتی و درمانی منطبق برنظام سطح بندی و ارجاع.
85- تنظیم قلمروهای اسکان جمعیت )سکونتگاه ها و فعالیت های شهری و روستایی( و ساماندهی 
کالن شهرها با توسعه متوازن جمعیت در مناطق مختلف کشوربه ویژه سامان بخشی مناطق حاشیه نشین 

و پیشگیری و کنترل ناهنجاری های عمومی ناشی از آن.
86- پاسداری از قداست خانواده و استواری روابط خانوادگی بر پایه حقوق و اخالق اسالمی.

87- تقویت نهاد خانواده و جایگاه زن در آن و صحنه های اجتماعی و استیفای حقوق شرعی و قانونی 
بانوان در همه عرصه ها و توجه ویژه به نقش سازنده آنان.

88- هویت بخشی به سیمای شهر و روستا، باز آفرینی و روزآمد سازی معماری اسالمی- ایرانی.
امور  ساماندهی  و  جهاد  و  ایثار  فرهنگ  تحکیم  و  ترویج  کلی  های  سیاست  اجرای  به  اهتمام   -89
ایثارگران، و اولویت دادن به ایثارگران انقالب اسالمی در تسهیالت مالی و فرصت ها و امکانات و 

مسؤلیت های دولتی در صحنه های مختلف فرهنگی و اقتصادی.
90- حمایت از صنایع دستی و صیانت از میراث فرهنگی کشور.

91- ارتقاء کیفیت و اصالح ساختار بیمه های تامین اجتماعی پایه )شامل بیمه درمان، بازنشستگی، از 
کارافتادگی و....( برای آحاد مردم.

نظر مشورتی مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام در مورد سیاست های کلی برنامه ششم   



بخش چهارم: گزارش و نقد کتاب

گزارشات:
- همایش »تبیین سیاست های کلی نظام و نظارت بر حسن اجرای آن«
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همایش »تبیین سیاست های کلی نظام و نظارت بر حسن اجرای آن«

 گزارش: دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام، معاونت امور قوا
نظارت برحسن اجرای سیاست های کلی نظام مطابق بند دوم اصل110 قانون اساسی برعهده رهبر 
معظم انقالب می باشد. به همین منظور مجمع تشخیص مصلحت نظام در راستای چگونگی نظارت بر 
قوای سه گانه و دستگاه های عمومی مقررات پیشنهادی خود را خدمت رهبر معظم انقالب تقدیم نمود 
که نهایتْا معظم له در اسفند سال1392 پس از اصالحاتی اختیارات نظارتی یادشده را به مجمع تفویض 
فرمودند. اهمیت تاثیرسیاست های کلی برسرنوشت فعالیت های مختلف قوای سه گانه ایجاب می کند که 
در خصوص چگونگی اجرای آن نظارت و آثار ناشی از آن مستمراً ارزیابی شود تا چشم انداز تدوین 
شده پیش روی نظام به خوبی محقق گردد. بدیهی است حسن اجرای سیاست های کلی نظام مستلزم 
همراهی و همیاری همه دستگاه ها در تدوین طرح ها و لوایح و پیاده سازی آن هادر حوزه اجرا می باشد. 
در همین راستا با هماهنگی معاونت محترم حقوقی ریاست جمهوری مقرر گردید فعالیت های مستمری 
در خصوص آشنایی بیشتر معاونین حقوقی دستگاه ها با مفاهیم، کلیات و آیین نامه جدید نظارتی صورت 
گیرد که این امر منتج به برگزاری همایش "سیاست های کلی نظام و نظارت بر حسن اجرای آن" در 

تاریخ  15 مهرماه نود سه گردید.
این همایش در ساختمان قدیم مجلس شورای اسالمی با حضور معاونین حقوقی دستگاه های اجرایی 
و با سخنرانی آیت اهلل هاشمی رفسنجانی ریاست مجمع تشخیص مصلحت نظام، دکتر محسن رضایی 
دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام، دکتر الهام امین زاده معاون حقوقی ریاست جمهوری، جناب آقای 
سید رسول کاتب جانشین معاونت امور قوا و شوراها، دکتر اقامحمدی ریاست کمیسیون علمی راهبردی 
قضایی  حقوقی  کمیسیون  ریاست  شاملو  دکتر  نظام،  مصلحت  تشخیص  مجمع  دبیرخانه  انداز  چشم 
دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام و  دکتر تقدیسیان قائم مقام معاونت حقوقی ریاست جمهوری 

برگزار گردید.
آیت اهلل هاشمی رفسنجانی در این همایش برضرورت برگزاری این جلسات تاکید کرد و با اشاره 
به ضرورت های شکل گیری مجمع تشخیص مصلحت نظام اظهار داشت: وقتی قانون اساسی را آماده 
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می کردیم اسمی از مجمع و نظارت آن وجود نداشت اما واقعیات کشور و حضرت امام )ره( ما را به 
این نتیجه رساندند که با توجه به تغییر ساختار کشور یک خال وجود دارد.

وی ادامه داد: در جایی نمی بینیم که نظام ها ملزم شده باشند در چارچوب اسالم و قوانین اسالمی 
آگاه در آن  افراد  آماده می شد  اساسی  قانون  پیش نویس  اداره کنند، در زمانی که  را  کشور خودشان 
نقش داشتند و بعداً هم که قانون اساسی به شورای عالی انقالب ارجاع داده شد افراد آگاه و متخصص 
حضور داشتند و بعداً که قانون اساسی را خدمت امام )ره( و مراجع فرستادیم بحثی از مجمع تشخیص 

مصلحت و والیت فقیه نبود.
هاشمی رفسنجانی بر همین اساس افزود: در مجلس خبرگان که برای قانون اساسی بحث می کردند 
والیت فقیه در این قانون آمد و نقش والیت و نظارت آن مشخص شد اما باز هم در 10 سالی که 
که  آمد  وجود  به  بن بست هایی  حال  عین  در  اما  نداشت  وجود  تشخیص  مجمع  گذشت  انقالب  از 

خطرناک بودند.
رئیس مجمع تشخیص نظام با اشاره به شکل گیری مجلس اول و مشکالت آن گفت: در مجلس اول 
بعضی قوانین و تصویب آن دچار مشکل می شد و امام تذکر می دادند و در نهایت امام به این نتیجه رسید 

که باید جایی داشته باشیم که توسط آن بن بست ها را بشکنیم.
هاشمی رفسنجانی تصریح کرد: به اطالع ما رسید که امام نیز این نظر را دارد و بر همین اساس سران 
قوا نامه ای به امام دادند و ایشان افرادی را به عنوان اعضای مجمع تشخیص معین کردند. وی بر همین 
انتخاب کردند و بن بست ها شکست و  با مشورت  اساس اضافه کرد: امام اعضا و آئین نامه مجمع را 

فرمودند مجلس در هر حالتی که ببیند باید مسئله ای را بررسی کند می تواند ورود داشته باشد.
نام  به  چیزی  ما  بودند  امام  که  زمانی  تا  اینکه  بیان  با  نظام  مصلحت  تشخیص  مجمع  رئیس 
نبود، خاطرنشان کرد: اشکالی که  قانون اساسی هم  نداشتیم و در  این صورت  به  سیاست های کلی 
مشکل  دچار  و  ندارد  وجود  کشور  مختلف  بخش های  برای  جهت دهی  که  بود  این  داشت  وجود 

می شویم و ایراد وجود دارد.
هاشمی رفنسجانی اضافه کرد: سیاست های کلی در نظام سابقه و فرهنگ ندارد و خیلی از مدیران 
اطالعی از آن ندارند و در اجرا می بینیم قطعًا باید راه عملیاتی داشته باشیم. وی با اشاره به اینکه مسئله 
رهبری ضمن  که  است  این  نکته  اولین  داشت:  بیان  است،  داده شده  انقالب  رهبری  به خود  نظارت 
مشورت با مجمع تشخیص باید تدوین کند و در مرحله بعد خود رهبری باید در امور نظارت کند و 
مقام معظم رهبری فرمودند برای نظارت روی اجرای سیاست های کلی نظام نیاز به دستگاه عریض و 

طویل نیست.
رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام با بیان اینکه اولین میدان ما در مجلس بود که قوانین نباید با 
سیاست های کلی اختالف داشته باشد، خاطرنشان کرد:  ما قباًل در حد مغایرت مسئله را بررسی می کردیم 

اما موضوع انطباق موارد را هم رهبری فرموده اند در نظر بگیریم.
هاشمی رفسنجانی در ادامه گفت: به طور مثال برنامه و بودجه از مجلس به شورای نگهبان می آید 
و شورا تائید می کند و وقتی که ما بررسی می کنیم می بینیم تخلف از سیاست های کلی بالغ بر 70 تا 80 
مورد دیده می شود و زمان هم محدود است و باید به شورای نگهبان اطالع بدهیم و همین فرایند زمان 
می برد و زمانی هم که شورای نگهبان به مجلس موارد اصالحی را ابالغ می کند مجلس می تواند نظر 

همایش »تبیین سیاست های کلی نظام و نظارت بر حسن اجرای آن«
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شورای نگهبان را نپذیرد و این یک ایراد است. وی تصریح کرد: وقتی که ما نظرمان را در مجمع و در 
مغایرت به شورای نگهبان اعالم کردیم مجلس باید قوانین را اصالح کند.

رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام با بیان اینکه ما آئین نامه را برای اصالح خدمت رهبری انقالب 
فرستادیم و 4 سال آئین نامه خدمت ایشان باقی ماند، گفت: اخیراً یک آئین نامه بسیار جدی از سوی 
معظم له ابالغ شده است که می خواستند همه موارد در آن باشد و با ما هم مشورت نشد چون ایشان 

می دانستند ما مراعات دستگاه اجرایی را می کردیم و رهبری می خواستند قاطع عمل کنند.
گزارش  تنها  و  نیاوردیم  دستگاه ها  به  فشاری  آئین نامه  این  در  اینکه  بیان  با  هاشمی رفسنجانی 
می خواهیم، خاطرنشان کرد: اگر موارد مدنظر را دستگاه های اجرایی اصالح نکردند به رهبری ارجاع 
می دهیم و اصواًل هیچ کیفری در کار نظارت مجمع نیست و کار ما پیشگیری است، وارد فاز مجازات و 
عزل و نصب نمی شویم و در آئین نامه هم چنین موضوعی نیامده است حتی در داخل مجلس هم کیفری 

نداریم و جلوگیری می کنیم.
سیاست های  از  نگهبان  شورای  تفسیر  کرد:  تصریح  رفسنجانی  هاشمی  نشست  این  ادامه  در 
کلی نظام این است که چون این سیاست ها مصوبه رهبری است همانند قانون اساسی حکم شرعی 

می شود. محسوب 
رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام با تاکید براینکه ما تابع مصلحت هستیم و این مسئله مهمی 
است که هنوز وارد این بخش نشده ایم افزود: در آیین نامه مربوط به آن رهبری به موضوع مقررات 
اشاره کرده است که این مقررات شامل همه از جمله دولت و قوه قضاییه، صدا و سیما و نیروهای 
این  در  اینکه  بیان  با  وی  می شود.  می کنند،  ابالغ  رسمی  مقررات  که  دستگاه هایی  تمام  و  مسلح 
این  برای  اعتباری هم  چارچوب اجرای سیاست های کلی کار دشواری است خاطرنشان کرد: هنوز 
نظارت نداریم و باید با اعتبار محدود مجمع و تشکیالت کوچک خود کار را انجام دهیم. وی ادامه 
داد: ما کمیته ای داریم که مغایرت ها با سیاست های کلی را اعالم می کند و در این چند روز بسیاری 
از این موارد را برای ما فرستاده اند که اگر بخواهیم خودمان در مجمع به آن رسیدگی کنیم، همه وقت 

مجمع صرف آن خواهد شد.
»تبیین سیاست های  نظام در همایش  ادامه دکتر محسن رضایی دبیر مجمع تشخیص مصلحت  در 
کلی نظام و نظارت بر حسن اجرای آن« با اشاره به ضرورت های برگزاری این همایش اظهار داشت: 
خوشبختانه در این دولت از سیاست های کالن استقبال خوبی شده است شاید این موضوع دو دلیل 
داشته باشد . وی ادامه داد: شخص رئیس جمهوری از اعضای موثر تشخیص مصلحت نظام بوده اند و 
سیاست های موثر در زمان ایشان تصویب شد و آشنایی وی با این سیاست ها باعث شده تا استقبال خوبی 

از سیاست های کلی نظام صورت بگیرد.
دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام بر همین اساس افزود: جلسات توجیهی برای سیاست های کلی 

اقتصاد مقاومتی در همه استان ها با محوریت استانداران شروع شده است.
رضایی با بیان اینکه هر چیز جدیدی تا زمانی که تبدیل به عرف شود نیاز به زمان دارد، تصریح 
کرد: معمواًل در مقابل کارهای نوآورانه نوعی حالت دفاعی وجود دارد اما بعداً بتدریج جا می افتد. به 
نظر می رسد دولت آقای روحانی استقبال خوبی از این نوآوری داشته باشد. وی با ذکر این نکته که 
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در جهت تبیین سیاست های کلی نظام کارهایی را شروع کرده ایم، بیان داشت: آقای جهانگیری مسئله 
اقتصاد مقاومتی و تمام بندهای آن را به وزارتخانه ها فرستادند و آنها هم برنامه های خود را اعالم کردند.
رضایی اضافه کرد: قدم بعدی همایش امروز است که معاونت های حقوقی وزارتخانه ها و ریاست 
جمهوری با مجمع تشخیص برای نظارت بر سیاست های کلی برگزار شد و این شروع راه است. دبیر 
مجمع تشخیص مصلحت نظام تاکید کرد: امیدواریم با این طلیعه ای که آغاز شده، سیاست های کالن در 

جهت هدایت آرمان های انقالب در عمل و اجرا موثر واقع شود .
رضایی با بیان اینکه سیاست های کلی برای یکپارچه سازی امکانات و جهت یابی حرکت کشور تهیه 
و ابالغ می شود، خاطرنشان کرد: در فرایند سیاست گذاری، کارشناسان درباره موضوعات مربوطه بحث 
می کنند و بعد از آن بررسی ها در سطح مسئوالن دولت و مجلس صورت می گیرد؛ خود آقای هاشمی 
هم در مجلس بوده و هم در دولت، و دیگر دوستان هم تجربیات و دانش انباشته ای دارند و کار خود را 
به نحو مطلوب انجام می دهند. وی برهمین اساس گفت: بنابراین سیاست های کالن پس از بررسی ها و 
موشکافی های الزم  به محضر رهبر انقالب تقدیم می شود. اخیراً نیز، مقام معظم رهبری ایده های خود 
را مطرح می کنند و هم اکنون انسجام و اجماع بیشتری بین کارشناسان و مسئوالن در مورد اینکه اهداف 

و مقاصد سیاست های کالن چه باید باشد وجود دارد.
دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام با طرح این موضوع که با تصویب آئین نامه مربوطه، مجمع قصد 
ورود به  مرحله نظارت را دارد، تصریح کرد: توصیه آیت اهلل هاشمی رفسنجانی این بود که دستگاه های 
عریض و طویل درست نکنیم و خود مسئوالن اجرایی باید تمهیدات الزم را اتخاذ کنند و قصد مجمع 

این است که  از ظرفیت دولت و مجلس استفاده کند و امر نظارت را تسهیل شود.
ما  مشکل  اولین  گفت:  نظام،  کلی  سیاست های  تبیین  برای  موجود  مشکالت  به  اشاره  با  رضایی 
این است که نظام اداری ما با سیاست های کالن آشنایی ندارند و به طور مثال اگر قانون و مقررات و 
آئین نامه و نظیر این ها در عرف اداری شناخته شده است اما درک درستی ازسیاست های کلی نظام 
و الزامات آن هنوز وجود ندارد. رضایی با بیان اینکه ما در هیچ استانی شعبه و در هیچ وزارتخانه ای 
ارتباط تشکیالتی نداریم، تصریح کرد: البته معنای این قضیه این است که ما باید از همین سیستم برای 

نظارت استفاده کنیم.
دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام درعین حال افزود: مسئله آموزش بسیار مهم است و سیاست های 
کالن باید آموزش داده شود. وی خاطرنشان کرد: در دو سه جلسه ای که من در خدمت مقام معظم 
رهبری بودم ایشان به جد از مجمع خواستند که مسئله نظارت را به صورت جدی پیگیری کنند طوری 
که نتیجه سیاست های کالن روشن باشد. رضایی در پایان ابراز امیدواری کرده با همکاری دولت، مجلس 

و قوه قضاییه این تکلیف به انجام برسد.
تشخیص  مجمع  با  جلساتی  برگزاری  با  گفت  همایش  این  در  زاده  امین  الهام  دکتر  ادامه  در 
مصلحت نظام گزارشی مبنی بر آسیب شناسی از مسائل حقوقی کشور تهیه کردیم و مشخص شد که 
نظام حقوقی کشور نظام مناسبی ندارد. او گفت: در جلسه ای که با آیت اهلل هاشمی رفسنجانی برگزار 
کردیم، این گزارش را به ایشان ارائه دادیم و ایشان هم دغدغه خود مبنی بر نامناسب بودن مقررات 

کشور را مطرح کردند.
معاون حقوقی رئیس جمهور با بیان اینکه یکی از رمزهای موفقیت برخی کشورهای پیشرفته ناظر 
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بودن سیاست های کلی آنهاست، گفت: گاهی مجمع تشخیص مجبور است هفته ها برای یک قانون وقت 
بگذارد، اما مشخص نیست که این قانون زیرمجموعه کدامیک از سیاست های کلی نظام است.

حقوقی  دستگاه های  در  مجریه  قوه  است  الزم  که  می دهد  نشان  مسئله  این  داد:  ادامه  امین زاده 
حاضر باشد و هر ماه معاونت حقوقی ریاست جمهوری میهمان یکی از دستگاه هاست. او با بیان اینکه 
سیاست های کلی نظام در رتبه پایین تر از قانون اساسی است، ادامه داد: سیاست های کلی نظام با سند 

چشم انداز تفاوت دارد و در این سیاست ها برخالف سند چشم انداز نگاه آرمانی وجود ندارد.
معاون حقوقی رئیس جمهور با بیان اینکه سیاست های کلی نظام با قوانین برنامه توسعه تفاوت دارد، 
گفت: برنامه توسعه مخاطب دارد و دارای اولویت است، اما سیاست های کلی نظام این گونه نیست. این 

سیاست ها قوانین اجرایی نیست و مخاطب ندارد، اما قوانین اجرایی بالفاصله می تواند اجرا شود.
هر  سیاست  که  دارد، چرا  تفاوت  وزارتخانه ها  سیاست  با  نظام  کلی  سیاست های  گفت:  امین زاده 
وزارتخانه را وزیر مربوطه مشخص می کند، اما سیاست های کلی نظام تمام نهادهای رسمی را درگیر 
می کند. وقتی سیاست های کلی نظام مشخص شود هیچ  یک از قوا نباید انحرافی از آن داشته باشند. او 
با تاکید بر اینکه هر 3 قوه باید هماهنگ باشند، گفت: بر اساس اصل 110 قانون اساسی مسائل اساسی 

کشور زیرمجموعه سیاست های کلی نظام است.
با  رابطه  در  تشخیص  به جلسات کمیسیون حقوقی مجمع  اشاره  با  رئیس جمهور  معاون حقوقی 
اجرای سیاست های کلی نظام، گفت: در آنجا مطرح گردید که باید شاخص گذاری کنید تا دستگاه های 
اجرایی را مورد ارزیابی قرار دهیم. در این زمینه باید فهم مشترکی وجود داشته باشد تا بتوانیم به سمت 

اجرا حرکت کنیم.
امین زاده ادامه داد: با توجه به اینکه در سیاست های کلی مخاطب مشخصی نداریم نمی دانیم که هر 
سیاست اعالم شده مربوطه به کدام دستگاه است و کدام دستگاه خود را موظف به اجرای آن می دانند 
بنابراین باید جدولی تهیه شود تا بدانیم که هر بخش مربوط به کدام دستگاه است. او با بیان اینکه بر 
اساس اصل 110 نظارت بر سیاست های کلی نظام بر عهده رهبری است گفت: بر این اساس کدامیک از 
دستگاه ها مورد نظارت هستند و مقصود از نظارت کلی یا جزئی است؟ قطعًا منظور از نظارت، نظارت 

کلی است و مسئوالن بلندپایه باید نظارت کنند.
معاون حقوقی رئیس جمهور ضرورت انطباق تصمیمات دستگاه های اجرایی با سیاست های کلی نظام 
را ضروری دانست و گفت: استفاده از امکانات دستگاه های اجرایی در رابطه با اجرا شدن سیاست های 
کلی نظام باید مورد توجه قرار گیرد. ما باید در قوه مجریه به گونه ای عمل کنیم که دستگاه های اجرایی 
خود را موظف به همسویی با سیاست های کلی بدانند و اگر مصوبه مجلس با سیاست های کلی نظام 
هماهنگی نداشته باشد نباید دستگاه های اجرایی با مشکل مواجه شوند. امین زاده انسجام قوا در اجرای 
سیاست های کلی نظام را مفید ارزیابی کرد و گفت: ما آماده همکاری با مجمع تشخیص مصلحت نظام 
برای تبیین سازوکارهای الزم در این زمینه هستیم. همچنین باید از فعاالن عرصه حقوقی کمک بگیریم 

تا ببینیم شاخص های اساسی چه چیزهایی است.

گزارش عملکرد  مرکز ارزیابی راهبردی  
مرکز ارزیابی راهبردی  باید بر اساس تبصره  3 ماده 6 مقررات نظارت بر حسن اجرای سیاست های 
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کلی نظام تشکیل شود. این تبصره  دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام را موظف کرده  با همکاری 
مرکز تحقیقات استراتریک و شورای دستگاه   های نظارتی کشور )موضوع ماده 221 قانون برنامه پنجم( با 
هدف تهیه گزارش های ارزیابی راهبردی و عندالزوم بررسی آمارهای رسمی منتشره شده ایجاد شود.  در 
همین راستا دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام با تشکیل دبیرخانه مرکز ارزیابی راهبردی، مقدمات 
انجام تکلیف مصرح شده در مقررات ابالغی را فراهم نموده و در گام اول اقدام به تشکیل  جلسه 
تحقیقات  مرکز  نظام،  دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت  گانه شامل   9 در سطح روسای دستگاه های 
استراتژیک مجمع و اعضای شورای دستگاه های نظارتی کشور )سازمان مدیریت و برنامه ریزی، وزرات 
اطالعات، دیوان عدالت اداری، سازمان بازرسی کل کشور، دیوان محاسبات، معاونت نظارت مجلس 
شورای اسالمی و سازمان حسابرسی بعنوان عضو مدعو( نمود. در جلسه مزبور ضمن بررسی تبصره 
کمیته  مقرر شد  و  گرفت  قرار  بحث  مورد  آن  نمودن  عملیاتی  شیوه  ابالغی  مقررات  در  اشاره  مورد 
کارشناسی با حضور نمایندگان دستگاه ها تشکیل و اساسنامه پیشنهادی مرکز را به جلسه بعدی روسا 
ارائه دهند. قریب به هفت جلسه کارشناسی در دبیرخانه مجمع تشکیل و اساسنامه تدوین شده در این 
جلسات نیز جهت اخذ نظرات هیات انظباق حقوقی در دو جلسه هیات، بررسی و در نهایت اساسنامه 
تهیه شده در جلسه دوم روسای دستگاه ها، موضوع تبصره 3 ماده 6 مقررات ابالغی  ارایه و نظرات اعضا 

نیز گرفته شد. در حال حاضر اساسنامه مراحل نهایی شدن را سپری می نماید.

۱- تهیه گزارش های ارزیابی راهبردی
جهت بررسی از وضعیت اجرای سیاست های کلی نظام  30 موضوع کالن و راهبردی کشور احصاء  
و برای هر موضوع یک مدیر پروژه از بین نخبگان با وظیفه تدوین شاخص های ارزیابی  و بررسی اجرای 
سیاست های کلی نظام در آن موضوع  بر اساس جدول پیوست انتخاب گردید. تا کنون چندین جلسه 

مشترک با مدیران پروژه ها برگزار و گزارشات پروژه ها ارائه شده است.

2- تشکیل کمیته تطبیق در دستگاه های اجرایی
جهت آشنایی بیشتر دستگاه های اجرایی با سیاست های کلی نظام و اعمال آنان در دستور العمل ها 
و بخش نامه ها بعد از مشورت با معاونت محترم حقوقی ریاست جمهوری مقرر گردید در دو دستگاه های 
اجرایی )وزارت نیرو، سازمان محیط ریست( بصورت پایلوت و با همکاری دبیرخانه مجمع کمیته تطبیق 
دستورالعمل ها و بخشنامه ها با سیاست های کلی نظام با محوریت معاونین حقوقی دستگاه ها و با وظیفه 
رصد حسن اجرا سیاست های کلی نظام تشکیل شود  و بعد از مدت شش ماه نتایج حاصله به معاونت 
حقوقی ریاست جمهوری انعکاس تا تشکیل کمیته یاد شده ار سوی معاون اول رییس جمهور به همه 

دستگاه های دولت ابالغ گردد.

۳- برگزاری جلسه با حقوقدانان شورای نگهبان  ومعاون قوانین مجلس
در پی برگزاری جلسات متعدد مقر گردید صورتجلسه تمامی جلسات هیات انطباق دبیرخانه با امضا 
دبیر محترم مجمع به شورای نگهبان ارسال گردد و همچنین مقرر گردیده معاون محترم قوانین مجلس 
شورای اسالمی و معاون محترم اجرایی شورای نگهبان، مغایرت طرح ها و لوایح با سیاست های کلی 
نظام را قبل از طرح در مجمع به دبیر محترم  مجمع اطالع دهند و تصویب گردید با هدف یکسان سازی 
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نظارت سه مجموعه نظارتی )شامل شورای نگهبان، مجلس شورای اسالمی و مجمع تشخیص مصلحت( 
کمیته دائمی در دبیرخانه تشکیل و نمایندگان سه مجموعه یادشده در این کمیته شرکت نموده و روند 
تطبیق لوایح و طرح های مجلس محترم شورای اسالمی با سیاست های کلی را بررسی و پاسخ یکسانی 

به مجلس ارسال گردد. 

۴- تشکیل کمیسیون مشورتی  
کمیسیون مشورتی جهت ارائه مشورت در  تدوین سیاست های کلی برنامه ششم واحد نظرات در 
خصوص شیوه اجرا و اعمال نظارت بر حسن اجرای سیاست های کلی نظام با حضور تعدادی از وزراء، 
استاندارن و مدیران دولت  های گذشته در چندین جلسه  تشکیل و نظرات کارشناسی اعضا اخذ گردید.

 


	Barname 6 Chap

