
 11     ....انداز  سند چشمساله توسعه مطابق با رویکرد  های پنج برنامهسیاسی در  توسعهاثربخشی 

 یرجهات  امنوز   ساله پنج   بننامه اگن اما - است معمول ینیا   همه یر - ایم ونیه
 باشاد،  فانیا    سااله  پنج   بننامه مقابل یرجهت یا یینوز   ساله پنج   بننامه مقابل
 چاوا  نخواهدگنفت؛ صورت هنگز اصالم و خواهدبنی ازبین را همدیگن وارها این

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

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

 سياسی  انداز و توسعه سند چشم .1-2

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

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

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

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

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

 1388شااهنیور 18یولاات یر  رهباان  یر ییاادار اعضااا  هیااات  معراام مقااام
وام نبایاد گنفات.          انداز چیز مهمی است؛ این را یسات       این سند چشم »یاشتند: بیاا


