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شاید بتواا گيت وه بعد از قانوا اساسی، ما هیچ سند  را یر وشور به این اهمیت 
 ،انداز مهام اسات. نگااه ونیاد          نداریم. یک نگاه والا و بلندمدت است. سند چشم

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

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

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

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

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

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

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

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

 


