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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

اناداز و   نرام اجنایى و مقننه نسابت باه چشام    نرن و عمل یر یعف یر وحدت
هااى اجاناى ایان ساند      تنین چالش انداز، یکى از مهم سند چشمونیا بننامه  عملیاتى


