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     آسيب شناسی روند اجرایی سند چشم انداز ایران 

 ایرانی -در الگوي توسعه اسالمی

 

  رضا الهویردي زاده 

 

 :چكيده 

 

ايند مديريت و برنامه ريزي، نياز به راهبردهاي بلند مدت در عرصه توسرعه يرافتگي   كشورها براي رهايي از روزمرگي در فر

تمامي برنامه هاي توسعه كشور در قالب برنامه هاي ساالنه توسعه و يا قوانين كشور بايستي با توجه به راهبردهراي  . دارند

ي هرا  يهمفكرر پرس از   9839دهرۀ   لير ااودر  رانير اي اسالمي جمهوري  ساله ستيبانداز  سند چشم. توسعه تنظيم گردد

ي مقرام  سوي كشور از  توسعهي راهبردو به عنوان سند  نيتدو كشوري اقتصادي و اسيسي از نخبگان شمار انيمگسترده 

سرند   نيترر  مهرم بعد از قرانون اساسري،     9 9سند چشم انداز . جمهور وقت جهت اجرا ابالغ شد سيرئي به رهبرمعظم 

بود؛ مطرابق پريش بينري      983سال  ها سازمانسال اجرايي و ابالغي سند چشم انداز به . باشد يمتوسعه باالدستي كشور 

سراله پرنجم    2اكنرون در سرال دوم برنامره    . ساله توسرعه اجرايري گرردد    2برنامه   قرار است سند توسعه ايران در قالب 

سرند   رير گ يپر به عنروان نهراد   )ام ي مجمع تشخيص مصلحت نظها ونيسيكمي دولتي و ها سازمانمطابق برآورد . هستيم

، هنوز به اهداف پيش بينري شرده در سرند بره     ها سازمانسال از ابالغ سند مذكور به تمامي  3، بعد از گذشت (چشم انداز

توجه به مفاد هر چند كوتاه سند بيانگر است كه متوليان در امر توسعه كشور، آرمران  . سال سپري شده نرسيديم 3نسبت 

هدف در سند چشرم   02توجه به اين سند حاكي از وجود . واقع گرايي براي توسعه كشور در نظر گرفتند گرايي را در عين

گانه در سندي به اين مختصر حاكي از ديدي هم جانبه و منسجم بره تمرامي زوايراي     02؛ اين حجم اهداف باشد يمانداز 

اجتماعي و انسراني در قالرب ايرن     –دي، فرهنگي اهداف توسعه سياسي، اقتصا. باشد يمتوسعه در چشم انداز بيست ساله 

حركرت در مسرير    ديآ يمبه نظر . سند با محتوايي اسالمي و بومي با در نظر گرفتن مالحظات منطقه اي جاي گرفته است

. كه داليرل مختلفري برر ايرن امرر دخيرل اسرت        باشد يمتوسعه همه جانبه مطابق اهداف سند چشم انداز بطئي و آهسته 

 .باشد يمر به ترتيب ذيل عوامل مزبو

 

 ايراني -گانه، توسعه اسالمي 02اهداف  ، 9 9سند چشم انداز ايران : واژه هاي كليدي

                                                           

  r.allahverdizadeh@gmail.comدانشجوي دكتري جغرافياي سياسي دانشگاه تربيت مدرس،  - 9
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