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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

انداز شد. مجم  نیز ومیسایوا   د وه سنآغاز طنم سند چشمشتشخی  آغاز  مجم 
ساال،   یاک   ی و طاى وان اناداز   مأمور تدوین ایان چشام   ،را از اعضاى خوی  خاصى


