
 کشور ساله 20سند چشم انداز 

نون اساسی، در با اتکال به قدرت الیزال الهی و در پرتو ایمان و عزم ملی و کوشش برنامه ریزی شده و مدبرانة جمعی و در مسیر تحقق آرمانها و اصول قا

نقالبی، الهام بخش در چشم انداز بیست ساله: ایران کشوری است توسعه یافته با جایگاه اول اقتصادی، علمی و فناوری در سطح منطقه با هویت اسالمی و ا

یافته، متناسب با  جهان اسالم و با تعامل سازنده و مؤثر در روابط بین الملل. جامعة ایرانی در افق این چشم انداز چنین ویژگی هایی خواهد داشت: * توسعه

، با تأکید بر: مردم ساالری دینی، عدالت اجتماعی، مقتضیات فرهنگی، جغرافیایی و تاریخی خود و متکی بر اصول اخالقی و ارزشهای اسالمی، ملی و انقالبی

و فناوری، متکی بر آزادیهای مشروع، حفظ کرامت و حقوق انسانها و بهره مند از امنیت اجتماعی و قضائی. * برخوردار از دانش پیشرفته، توانا در تولید علم 

، مقتدر با سامان دفاعی مبتنی بر بازدارندگی همه جانبه و پیوستگی مردم و سهم برتر منابع انسانی و سرمایة اجتماعی در تولید ملی. * امن، مستقل

از فقر، فساد،  حکومت. * برخوردار از سالمت، رفاه و امنیت غذایی ، تأمین اجتماعی، فرصتهای برابر، توزیع مناسب درآمد، نهاد مستحکم خانواده، به دور

سؤولیت پذیر، ایثارگر، مؤمن، رضایتمند، برخوردار از وجدان کاری، انضباط، روحیة تعاون و سازگاری تبعیض و بهره مند از محیط زیست مطلوب. * فعال، م

ری در سطح منطقة اجتماعی، متعهد به انقالب و نظام اسالمی و شکوفایی ایران و مفتخر به ایرانی بودن. * دست یافته به جایگاه اول اقتصادی، علمی و فناو

یای میانه، قفقاز، خاورمیانه و کشورهای همسایه( با تأکید بر جنبش نرم افزاری و تولید علم، رشد پرشتاب و مستمر اقتصادی، آسیای جنوب غربی)شامل آس

وسعة کارآمد، ارتقاء نسبی سطح درآمد سرانه و رسیدن به اشتغال کامل. * الهام بخش، فعال و مؤثر در جهان اسالم با تحکیم الگوی مردم ساالری دینی، ت

ینی)ره(. * عة اخالقی، نواندیشی و پویایی فکری و اجتماعی، تأثیرگذار بر همگرایی اسالمی و منطقه ای براساس تعالیم اسالمی و اندیشه های امام خمجام

های سالیانه، این  دارای تعامل سازنده و مؤثر با جهان براساس اصول عزت، حکمت و مصلحت. مالحظه: در تهیه، تدوین و تصویب برنامه های توسعه و بودجه

، کاهش فاصله نکته مورد توجه قرار گیرد که: شاخصهای کمی کالن آنها ازقبیل: نرخ سرمایه گذاری، درآمد سرانه، تولید ناخالص ملی، نرخ اشتغال و تورم

متناسب با سیاستهای توسعه و اهداف و درآمد میان دهک های باال و پائین جامعه، رشد فرهنگ و آموزش و پژوهش و توانایی های دفاعی و امنیتی، باید 

اسالمی ایران  الزامات چشم انداز تنظیم و تعیین گردد و این سیاستها و هدفها به صورت کامل مراعات شود. بسم اهلل الرحمن الرحیم قانون اساسی جمهوری

ی برای تدوین قوانین و سیاست های کلی نظام است. یکی ترجمان خواسته ها وآرمانهای ملت ایران ونشان دهنده جهت و مسیر حرکت مردم و چهارچوب کل

د خبره و صاحب از ویژگیهای ممتاز قانون اساسی، قدرت انعطاف و انطباق با شرایط و تحوالت است و برای خروج از معضالت و استفاده بیشتر از نظرات افرا

یاست های کلی نظام و در پی دریافت مشورت های مجمع تشخیص مصلحت نظران راه حلهای عملی ارائه نموده است. اینک در مرحله جدید از تعیین س

( قانون اساسی اولین مجموعه از سیاست های کلی و بلندمدت جمهوری اسالمی در موضوعاتی که در نظر آن مجمع از 110نظام مطابق بند یکم اصل )

معدن، منابع طبیعی و بخش حمل و نقل( تعیین و به قوای سه گانه کشور ابالغ اولویت بیشتری برخوردار بوده است)امنیت اقتصادی، انرژی، منابع آب، بخش 

والن و می گردد. در پایان ضمن یادآوری دونکته برخود الزم می دانم از زحمات رئیس و اعضاء محترم مجمع تشخیص مصلحت نظام و دبیرخانه کلیه مسؤ

( قانون اساسی نظارت برحسن اجراء 110ته اند سپاسگزاری کنم. اینجانب با توجه به اصل )افراد صاحب نظر که در فراهم آمدن چنین مجموعه ای نقش داش

ئه کند. سیاست های ابالغی را برعهده مجمع تشخیص مصلحت نظام نهاده ام آن مجمع موظف است با سازوکار مصوب، گزارش نظارت خود را به اینجانب ارا

سی نافذاست و تخطی از این قانون در اجراء سیاست های کلی پذیرفته نیست مزید توفیقات همگان را از سیاست های ابالغی در چهارچوب اصول قانون اسا

( قانون اساسی جمهوری اسالمی، به منظور تحقق رشد و توسعة اقتصادی و جلوگیری از زیان 44خداوند متعال خواستارم. سیدعلی خامنه ای در اجراء اصل )

 -1دست عدة خاص، تبدیل شدن دولت به کارفرمای بزرگ و انحصار غیرضروری، سیاستهای کلی زیر به تصویب رسید:  جامعه، تمرکز و تداول ثروت در

( قانون اساسی، دولت موظف است سیاستگذاری، 44( قانون اساسی در حیطة فعالیت های اقتصادی مذکور در بخش دولتی اصل)44باتوجه به ذیل اصل )

ونه ای تنظیم نماید که موجب افزایش مشارکت بخش غیردولتی)خصوصی و تعاونی( و کاهش تصدی دولتی گردد و حاکمیت مقررات، تصدی و نظارت را به گ

 -3مالکیت غیردولتی)خصوصی و تعاونی( در حیطة فوق الذکر با رعایت قوانین و مقررات کشور از مشروعیت قانونی برخوردار است.  -2دولت مخدوش نشود. 

 -1راء سیاستهای فوق الذکر، خأل قانونی وجود دارد، دولت موظف است لوایح الزم را تهیه و تقدیم مجلس شورای اسالمی نماید. درمواردی که برای اج

 هدف از امنیت سرمایه گذاری، ایجاد رفاه عمومی و رونق اقتصادی -2حمایت از ایجاد ارزش افزوده و سرمایه گذاری و کارآفرینی از راههای قانونی و مشروع. 

مک می کند، و زمینه سازی برای عدالت اقتصادی و ازبین بردن فقر در کشور است. وضع قوانین و مقررات مربوط به مالیات و دیگر اموری که به آن هدف ک

نظارت و  -4 قوانین و سیاست های اجرائی و مقررات باید دارای سازگاری و ثبات و شفافیت و هماهنگی باشند. -3وظیفة الزامی دولت و مجلس است. 

شرایط فعالیت اقتصادی)دسترسی به اطالعات، مشارکت آزادانة  -5رسیدگی و قضاوت درمورد جرائم و مسائل اقتصادی باید دقیق و روشن و تخصصی باشد. 

اید یکسان و عادالنه باشد. اشخاص در فعالیت های اقتصادی و برخورداری از امتیازات قانونی( برای بخش های دولتی، تعاونی و خصوصی، در شرایط عادی ب

افزایش ظرفیت  -2اتخاذ تدابیر و راهکارهای مناسب برای گسترش اکتشاف نفت و گاز و شناخت کامل منابع کشور.  -1سیاستهای کلی نفت و گاز  -الف

افزایش ظرفیت تولید گاز، متناسب با  -3 تولید صیانت شدة نفت متناسب با ذخایر موجود و برخورداری کشور از افزایش قدرت اقتصادی و امنیتی و سیاسی.

گسترش تحقیقات بنیادی و توسعه ای و تربیت نیروی انسانی  -4حجم ذخایر کشور به منظور تأمین مصرف داخلی و حداکثر جایگزینی با فرآورده های نفتی. 

و ارتقاء فناوری درزمینه های منابع و صنایع نفت و گاز و مهندسی انرژی در سطح بین الملل  -و تالش برای ایجاد مرکز جذب و صدور دانش و خدمات فنی

بهره  -6تالش الزم و ایجاد سازماندهی قانونمند برای جذب منابع مالی موردنیاز)داخلی و خارجی( در امر نفت و گاز در بخشهای مجاز قانونی.  -5پتروشیمی. 



 -7و فرآوری و پاالیش و معاوضه و انتقال نفت و گاز منطقه به بازارهای داخلی و جهانی. برداری از موقعیت منطقه ای و جغرافیایی کشور برای خرید و فروش 

سیاستهای  -جایگزینی صادرات فرآورده های نفت و گاز و پتروشیمی به جای صدور نفت خام و گاز طبیعی. ب -8بهینه سازی مصرف و کاهش شدت انرژی. 

انرژی کشور و استفاده از آن با رعایت مسائل زیست محیطی و تالش برای افزایش سهم انرژیهای تجدیدپذیر با  ایجاد تنوع در منابع -1کلی سایر منابع انرژی 

تالش برای کسب فناوری و دانش هسته ای و ایجاد نیروگاههای هسته ای به منظور تأمین سهمی از انرژی کشور و تربیت نیروهای  -2اولویت انرژیهای آبی. 

تالش  -4یتهای پژوهشی و تحقیقاتی در امور انرژیهای گداخت هسته ای و مشارکت و همکاری علمی و تخصصی در این زمینه. گسترش فعال -3متخصص. 

ایجاد نظام جامع  -1برای کسب فناوری و دانش فنی انرژیهای نو و ایجاد نیروگاهها ازقبیل بادی و خورشیدی و پیلهای سوختی و زمین گرمایی در کشور. 

ارتقاء بهره وری و توجه به ارزش اقتصادی و امنیتی  -2چرخة آب براساس اصول توسعة پایدار و آمایش سرزمین در حوضه های آبریز کشور.  مدیریت در کل

افزایش میزان استحصال آب و به حداقل رساندن ضایعات طبیعی و غیرطبیعی آب در کشور  -3و سیاسی آب در استحصال و عرضه و نگهداری و مصرف آن. 

تدوین برنامة جامع به منظور رعایت تناسب در اجراء طرحهای سد و آبخیزداری و آبخوان داری و شبکه های آبیاری و تجهیز و تسطیح  -4هرطریق ممکن.  از

و تقویت نقش مردم  اراضی و حفظ کیفیت آب و مقابله با خشکسالی و پیشگیری از سیالب و بازچرخانی و استفاده از آبهای غیرمتعارف و ارتقاء دانش و فنون

سیاستگذاری و اطالع رسانی جامع و  -1مهار آبهایی که از کشور خارج می شود و اولویت استفاده از منابع آبهای مشترک.  -5در استحصال و بهره برداری. 

و تربیت نیروی انسانی و تعمیق پژوهش و تقویت خالقیت و ابتکار و دستیابی به فناوریهای نوین و ارتقاء سطح آموزش  -2هماهنگ در علوم و فنون زمین. 

ارتقاء سهم معدن و صنایع معدنی  -3گسترش زمین شناسی بنیادی، اقتصادی، مهندسی، محیطی و دریایی برای بهره برداری مناسب از ذخایر معدنی کشور. 

واد معدنی فرآوری شده و استفاده از موقعیت ویژة زمین در تولید ناخالص ملی و اولویت دادن به تأمین مواد مورد نیاز صنایع داخلی کشور و صادرات م

فات شناسی ایران و گسترش همکاریهای بین المللی)علمی، فنی، اقتصادی( جهت جذب و جلب دانش و منابع و امکانات داخلی و خارجی درزمینة اکتشا

یین اولویتهای مناطق دارای ظرفیت معدنی و ایجاد زمینه های مناسب تع -4معدنی و ایجاد واحدهای فرآوری و تبدیل مواد معدنی به مواد واسطه و مصرفی. 

ایجاد عزم ملی بر احیاء منابع طبیعی  -1برای رشد صنایع معدنی و فلزی در بخش آلیاژها و فلزات گرانبها و عناصر کمیاب و تولید مواد پیشرفته. 

اسب و سرعت بخشیدن به روند تولید این منابع و ارتقاء بخشیدن به فرهنگ تجدیدشونده و توسعة پوشش گیاهی برای حفاظت و افزایش بهره وری من

جانوری و باالبردن غنای حیاتی خاکها و بهره  -شناسایی و حفاظت منابع آب و خاک و ذخایر ژنتیکی گیاهی -2عمومی و جلب مشارکت مردم در این زمینه. 

اصالح نظام بهره برداری از منابع طبیعی و مهار عوامل ناپایداری این منابع و  -3ایه گذاری در آن. برداری بهینه براساس استعداد منابع و حمایت مؤثر از سرم

گسترش تحقیقات کاربردی و فناوریهای زیست محیطی و ژنتیکی و اصالح گونه های گیاهی و حیوانی متناسب با شرایط  -4تالش برای حفظ و توسعة آن. 

افزایش و گسترش آموزش و آگاهی و فرهنگ ایمنی و آماده سازی  -1العاتی و تقویت آموزش و نظام اطالع رسانی. محیطی ایران و ایجاد پایگاههای اط

گسترش و تقویت  -2مسؤوالن و مردم برای رویارویی با عوارض ناشی از سوانح طبیعی و حوادث غیرمترقبه به ویژه خطر زلزله و پدیده های جوی و اقلیمی. 

ایجاد مدیریت واحد با  -3شی و حمایت از مراکز موجود، به منظور شناسایی و کاستن از خطرات این گونه حوادث با اولویت خطر زلزله. مطالعات علمی و پژوه

ایجاد نظام مدیریت جامع اطالعات به کمک شبکه های اطالعاتی  -3-1تعیین رئیس جمهور برای آمادگی دائمی و اقدام مؤثر و فرماندهی در دوره بحران. 

تقویت آمادگی ها  -3-2پژوهشی و سازمانهای اجرائی مسؤول، به منظور هشدار به موقع و اطالع رسانی دقیق و به هنگام در زمان وقوع حادثه.  -مراکز علمی

است های تبلیغاتی و و امکانات الزم برای اجراء سریع و مؤثر عملیات جست و جو و نجات در ساعات اولیه، امداد و اسکان موقت آسیب دیدگان، تنظیم سی

دراختیار گرفتن کلیة امکانات و توانمندی های موردنیاز اعم از دولتی و  -3-3اطالع رسانی و سازماندهی کمک های داخلی و خارجی درزمینه های فوق. 

نی روانی و اجتماعی آسیب دیدگان و تدوین برنامه های جامع علمی به منظور بازتوا -4نهادهای عمومی غیردولتی و نیروهای مسلح در طول زمان بحران. 

گسترش نظامات مؤثر جبران خسارت نظیر انواع بیمه ها، حمایتهای مالی و تشویقی، تسهیالت ویژه و  -5بازسازی اصولی و فنی مناطق آسیب دیده. 

 -6-1نی در ساخت و سازهای جدید ازطریق: پیشگیری و کاهش خطرپذیری ناشی از زلزله در شهرها و روستاها و افزایش ضریب ایم -6صندوقهای حمایتی. 

 -6-2ر. مکان یابی و مناسب سازی کاربریها در مراکز جمعیتی شهری و روستایی و تأسیسات حساس و مهم متناسب با پهنه بندی خطر نسبی زلزله در کشو

در کلیة سطوح و تقویت نظام مهندسی و تشکلهای فنی و  بهبود مدیریت و نظارت بر ساخت و ساز با به کارگیری نیروهای متخصص و تربیت نیروی کار ماهر

ممنوعیت و جلوگیری از ساخت و سازهای غیرفنی و ناامن در برابر زلزله و  -6-3حرفه ای و استفاده از تجربه های موفق کشورهای پیشرفتة زلزله خیز. 

استانداردسازی مصالح پایه و اصلی سازه ای و الزامی کردن استفاده  -6-4اجراء. الزامی کردن بیمه و استفاده از کلیه استانداردها و مقررات مربوط به طرح و 

تهیه و تصویب قوانین و مقررات الزم برای  -6-5از مصالح استاندارد، با کیفیت و مقاوم و ترویج و تشویق فناوریهای نوین و پایدار و ساخت سازه های سبک. 

 -7-1کاهش آسیب پذیری وضعیت موجود کشور در برابر زلزله با محوریت حفظ جان انسانها ازطریق:  -7جرم و تخلف شناختن ساخت و سازهای غیرفنی. 

ایمن سازی و بهسازی  -7-2تدوین و اصالح طرحهای توسعه و عمران شهری و روستایی متناسب با پهنه بندی خطر نسبی زلزله در مناطق مختلف کشور. 

 -7-3م، شریانهای حیاتی و تأسیسات زیربنایی و بازسازی و بهسازی بافت های فرسوده حداکثر تا مدت ده سال. لرزه ای ساختمانهای دولتی، عمومی و مه

غیردولتی.  ارائه تسهیالت ویژه و حمایتهای تشویقی)بیمه و نظایر آن( به منظور ایمن سازی و بهسازی لرزه ای ساختمان های مسکونی، خدماتی و تولیدی

جوی و اقلیمی و نحوة پدیدار شدن خطرات و ارزیابی تأثیر و میزان آسیب آنها ازطریق تهیة اطلس ملی پدیده های طبیعی، ایجاد شناسایی پدیده های  -8

تنظیم برنامه های توسعة ملی به  -9نظام به هم پیوسته ملی، پایش و بهبود نظامهای هشدار سریع و پیش آگاهی بلندمدت با استفاده از فناوریهای پیشرفته. 

شناسایی  -مالحظه و نهادینه شود. بنابراین اقدامات ذیل باید انجام گیرد:  "گونه ای که در همة فعالیتهای آن در همة سطوح، رویکرد سازگاری با اقلیم



بالیای جوی و  تهیه، تدوین و ساماندهی نظامهای جامع مدیریت -شرایط اقلیمی و لحاظ نمودن آن به عنوان یکی از محورهای اساسی آمایش سرزمین. 

ایجاد نظام جامع حمل و نقل و تنظیم سهم هریک از  -1شناسایی تغییر اقلیم و آثار و پیامدهای آن در پهنة سرزمین و اتخاذ راهکارهای مناسب.  -اقلیمی. 

کاهش  -کاهش شدت مصرف انرژی.  -. مالحظات اقتصادی و دفاعی و امنیتی -زیربخشهای آن با اولویت دادن به حمل و نقل ریلی و باتوجه به جهات زیر: 

افزایش بهره وری تا رسیدن به  -2برقراری تعادل و تناسب بین زیرساختها و ناوگان و تجهیزات ناوبری و تقاضا.  -افزایش ایمنی.  -آلودگی زیست محیطی. 

 -توسعه و اصالح شبکة حمل و نقل باتوجه به نکات زیر:  -3سطح عالی ازطریق پیشرفت و بهبود روشهای حمل و نقل و مدیریت و منابع انسانی و اطالعات. 

فراهم  -4تقاضا.  -موقعیت عبوری)ترانزیتی( کشور.  -سودآوری ملی.  -امنیتی.  -مالحظات دفاعی -آمایش سرزمین.  -نگرش شبکه ای به توسعة محورها. 

دستیابی به سهم بیشتر از  -5ش بیمه در همة فعالیتهای این بخش. کردن زمینة جذب سرمایه های داخلی و خارجی و جلب مشارکت مردم و گسترش پوش

اصالح ساختار نظام قضائی کشور در جهت تضمین عدالت و تأمین حقوق فردی و اجتماعی همراه با سرعت و دقت با اهتمام  -1بازار حمل و نقل بین المللی. 

تخصصی  -4استفاده از تعدد قضات در پرونده های مهم.  -3از بینه و یمین در دادگاهها. نظام مند کردن استفاده  -2به سیاستهای مذکور در بندهای بعدی. 

تمرکز دادن کلیة امور دارای ماهیت قضائی در قوة قضائیه با تعریف ماهیت قضائی و اصالح قوانین و مقررات  -5کردن رسیدگی به دعاوی در سطوح موردنیاز. 

کاستن مراحل دادرسی به منظور دستیابی به قطعیت احکام در زمان مناسب.  -6به همة دادخواهیها و تظلمات.  مربوط براساس آن و رسیدگی ماهوی قضائی

اصالح و تقویت نظام نظارتی و بازرسی قوة قضائیه بر دستگاههای اجرائی و  -8یکسان سازی آئین دادرسی در نظام قضائی کشور با رعایت قانون اساسی.  -7

باالبردن سطح علمی مراکز آموزش حقوقی متناسب با نظام قضائی کشور.  -10ستفاده از روش داوری و حکمیت در حل و فصل دعاوی. ا -9قضائی و نهادها. 

باالبردن سطح  -11باالبردن دانش حقوقی قضات، تقویت امور پژوهشی قوة قضائیه و توجه بیشتر به شرایط مادی و معنوی متصدیان سمت های قضائی. 

تأمین نیازهای قوة قضائیه در  -12گی اخالقی و توان عملی ضابطان دادگستری و فراهم ساختن زمینه برای استفاده بهینه از قوای انتظامی. علمی و شایست

ائی تعیین ضوابط اسالمی مناسب برای کلیة امور قض -13( قانون اساسی. 158( و )157(، )156زمینه های مالی، تشکیالتی و استخدامی باتوجه به اصول)

بازنگری در قوانین درجهت کاهش عناوین جرایم  -14ازقبیل قضاوت، وکالت، کارشناسی و ضابطان و نظارت مستمر و پیگیری قوة قضائیه برحسن اجراء آنها. 

نظام معاضدت و  گسترش دادن -17گسترش دادن فرهنگ حقوقی و قضائی در جامعه.  -16تنقیح قوانین قضائی.  -15و کاهش استفاده از مجازات زندان. 

د، مبارزه فراگیر و قاطع علیه کلیة فعالیتها و اقدامات غیرقانونی مرتبط با مواد مخدر و روانگردان و پیش سازهای آنها ازقبیل کشت، تولی -1مشاورت قضائی. 

امی، انتظامی و قضائی برای شناسایی و تعقیب و تقویت، توسعه، تجهیز و استفاده فراگیر از امکانات اطالعاتی، نظ -2ورود، صدور، نگهداری و عرضة مواد. 

تقویت، تجهیز و توسعة یگان ها و  -3انهدام شبکه ها و مقابله با عوامل اصلی داخلی و بین المللی مرتبط با موادمخدر و روانگردان و پیش سازهای آنها. 

ادی ورودی کشور و جلوگیری از اقدامات غیرقانونی مرتبط با مواد مخدر و مکانیزه کردن سامانه های کنترلی و تمرکز اطالعات به منظور کنترل مرزها و مب

اتخاذ راهکارهای پیشگیرانه  -4روانگردان و پیش سازهای آنها و تقویت ساختار تخصصی مبارزه با مواد مخدر در نیروی انتظامی و سایر دستگاههای ذی ربط. 

و روانگردان با بهره گیری از امکانات دولتی و غیردولتی با تأکید بر تقویت باورهای دینی مردم و در مقابله با تهدیدات و آسیب های ناشی از موادمخدر 

جرم انگاری مصرف مواد مخدر و  -5اقدامات فرهنگی، هنری، ورزشی، آموزشی و تبلیغاتی در محیط خانواده، کار، آموزش و تربیت و مراکز فرهنگی و عمومی. 

ایجاد و گسترش امکانات عمومی  -6جز درموارد علمی، پزشکی، صنعتی و برنامه های مصوب درمان و کاهش آسیب.  روانگردان و پیش سازهای آنها

جلوگیری از تغییر  -3کاهش آسیب ها.  -2درمان و بازتوانی مصرف کنندگان.  -1تشخیص، درمان، بازتوانی و اتخاذ تدابیر علمی جامع و فراگیر با هدف: 

اتخاذ تدابیر الزم برای حمایت های اجتماعی پس از درمان مبتالیان به مواد مخدر و انواع روانگردان  -7خطر به مواد پرخطر. الگوی مصرف ازمواد کم 

تقویت و  -8ا. درزمینة اشتغال، اوقات فراغت، ارائه خدمات مشاوره و پزشکی و حمایت های حقوقی و اجتماعی برای افراد بازتوانی شده و خانواده های آنه

مشارکت فعال در تصمیم سازی ها، تصمیم  -2هدفمند کردن مناسبات.  -1تقاء دیپلماسی منطقه ای و جهانی مرتبط با مواد مخدر و روانگردان درجهت: ار

راهم کردن زمینة ف -4بهره برداری از تجارب و امکانات فنی، پشتیبانی و اقتصادی کشورهای دیگر و سازمانهای بین المللی.  -3گیری ها و اقدامات مربوط. 

اتخاذ تدابیر الزم برای حضور و مشارکت جدی مردم و خانواده ها درزمینه های پیشگیری،  -9اقدام مشترک در جلوگیری از عبور)ترانزیت( مواد مخدر. 

مخدر و روانگردان و پیشگیری و توسعة مطالعات و پژوهش های بنیادی، کاربردی و توسعه ای در امر مبارزه با مواد  -10کاهش آسیب و درمان معتادان. 

ارتقاء و اصالح ساختار مدیریت مبارزه با مواد مخدر  -11درمان معتادان با تکیه بر دانش روز دنیا و استفاده از ظرفیتهای علمی و تخصصی ذی ربط در کشور. 

اتخاذ سیاست های عملیاتی و کلیة اقدامات اجرائی و  و روانگردان به منظور تحقق سیاست های کلی نظام و سرعت بخشیدن به فعالیت ها و هماهنگی در

ایجاد، ساماندهی و تقویت نظام ملی اطالع رسانی رایانه ای و اعمال تدابیر و نظارتهای الزم به منظور صیانت از امنیت سیاسی، فرهنگی،  -1قضائی و حقوقی. 

توسعة کمی و کیفی شبکة اطالع رسانی ملی و تأمین سطوح و  -2طالع رسانی. اقتصادی، اجتماعی و جلوگیری از جنبه ها و پیامدهای منفی شبکه های ا

ایجاد دسترسی به شبکه های اطالع  -3انواع مختلف خدمات و امکانات این شبکه برای کلیة متقاضیان به تناسب نیاز آنان و با رعایت اولویتها و مصالح ملی. 

حضور فعال و اثرگذار در شبکه های جهانی و حمایت از بخشهای دولتی و غیردولتی درزمینة تولید و  -4 رسانی جهانی صرفاً ازطریق نهادها و مؤسسات مجاز.

ایجاد و تقویت نظام حقوقی و قضائی متناسب با توسعة شبکه های  -5عرضة اطالعات و خدمات ضروری و مفید با تأکید بر ترویج فرهنگ و اندیشة اسالمی. 

توسعة فناوری اطالعات)ویژه حفاظت از اطالعات( و آینده نگری  -6مقابلة کارآمد با جرائم سازمان یافتة الکترونیکی. اطالع رسانی به ویژه در جهت 

اقدام  -7درخصوص آثار تحوالت فناوری اطالعات در سطح ملی و جهانی و گسترش مطالعات و تحقیقات و تربیت نیروی انسانی متخصص در این زمینه. 

به میثاقها و مقررات بین المللی و ایجاد اتحادیه های اطالع رسانی با سایر کشورها به ویژه کشورهای اسالمی به منظور ایجاد توازن در مناسب برای دستیابی 



و ( 43( قانون اساسی و مفاد اصل)44عرصة اطالع رسانی بین المللی و حفظ و صیانت از هویت و فرهنگ ملی و مقابله با سلطة جهانی. باتوجه به اصل)

ارتقاء کارآیی بنگاههای اقتصادی  -منظور تأمین عدالت اجتماعی.  گسترش مالکیت در سطح عموم مردم به -شتاب بخشیدن به رشد اقتصاد ملی.  -منظور:  به

کاستن از بار  -قتصاد ملی. افزایش سهم بخشهای خصوصی و تعاونی در ا -پذیری در اقتصاد ملی.  افزایش رقابت -وری منابع مادی و انسانی و فناوری.  و بهره

گذاری و بهبود درآمد  انداز و سرمایه تشویق اقشار مردم به پس -افزایش سطح عمومی اشتغال.  -مالی و مدیریتی دولت در تصدی فعالیتهای اقتصادی. 

وظف است هرگونه فعالیت)شامل تداوم فعالیتهای ( را ندارد و م44دولت حق فعالیت اقتصادی جدید خارج از موارد صدر اصل) -1گردد :  مقرر می -خانوارها. 

%( کاهش 20( نباشد، حداکثر تا پایان برنامة پنج سالة چهارم)سالیانه حداقل بیست درصد)44قبلی و بهره برداری از آن( را که مشمول عناوین صدر اصل)

لیت نظام در حسن ادارة کشور، تداوم و شروع فعالیت ضروری خارج فعالیت( به بخش های تعاونی و خصوصی و عمومی غیردولتی واگذار کند. باتوجه به مسؤو

( توسط دولت، بنا به پیشنهاد هیأت وزیران و تصویب مجلس شورای اسالمی برای مدت معین مجاز است. اداره و تولید محصوالت 44از عناوین صدر اصل)

سرمایه گذاری، مالکیت و مدیریت در زمینه های  -2ارد، مشمول این حکم نیست. نظامی، انتظامی و اطالعاتی نیروهای مسلح و امنیتی که جنبة محرمانه د

صنایع  -2-1( قانون اساسی به شرح ذیل توسط بنگاهها و نهادهای عمومی غیردولتی و بخشهای تعاونی و خصوصی مجاز است: 44مذکور در صدر اصل)

فعالیت بازرگانی خارجی در چهارچوب  -2-2معادن بزرگ)به استثناء نفت و گاز(.  بزرگ، صنایع مادر)ازجمله صنایع بزرگ پایین دستی نفت و گاز( و

بانکداری توسط بنگاهها و نهادهای عمومی غیردولتی و شرکتهای تعاونی سهامی عام و شرکتهای سهامی عام مشروط  -2-3سیاستهای تجاری و ارزی کشور. 

 -2-6تأمین نیرو شامل تولید و واردات برق برای مصارف داخلی و صادرات.  -2-5بیمه.  -2-4. به تعیین سقف سهام هریک از سهامداران با تصویب قانون

ت توزیع خدمات کلیة امور پست و مخابرات به استثناء شبکه های مادر مخابراتی، امور واگذاری بسامد)فرکانس( و شبکه های اصلی تجزیه و مبادالت و مدیری

هواپیمایی)حمل و نقل هوایی( و کشتیرانی)حمل و نقل دریایی(. سهم بهینة بخشهای دولتی و غیردولتی در فعالیتهای  -2-8راه و راه آهن.  -2-7پایة پستی. 

افزایش سهم  -1(، باتوجه به حفظ حاکمیت دولت و استقالل کشور و عدالت اجتماعی و رشد و توسعة اقتصادی، طبق قانون تعیین می شود. 44صدر اصل)

اقدام مؤثر دولت در ایجاد تعاونیها برای بیکاران در جهت اشتغال  -2%( تا آخر برنامة پنج سالة پنجم. 25صاد کشور به بیست وپنج درصد)بخش تعاونی در اقت

ت مالی حمایت دولت از تشکیل و توسعة تعاونیها ازطریق روشهایی ازجمله تخفیف مالیاتی، ارائه تسهیالت اعتباری حمایتی به وسیلة کلیة مؤسسا -3مولد. 

رفع محدودیت از حضور تعاونیها در تمامی عرصه های اقتصادی  -4کشور و پرهیز از هرگونه دریافت اضافی دولت از تعاونیها نسبت به بخش خصوصی. 

دولت از دستیابی حمایت  -6تشکیل بانک توسعة تعاون با سرمایة دولت با هدف ارتقاء سهم بخش تعاونی در اقتصاد کشور.  -5ازجمله بانکداری و بیمه. 

اعمال نقش حاکمیتی دولت در قالب امور سیاستگذاری و نظارت بر اجراء قوانین  -7تعاونیها به بازار نهایی و اطالع رسانی جامع و عادالنه به این بخش. 

ایتهای الزم به منظور افزایش کارآمدی و توسعة آموزشهای فنی و حرفه ای و سایر حم -8موضوعه و پرهیز از مداخله در امور اجرائی و مدیریتی تعاونیها. 

انعطاف و تنوع در شیوه های افزایش سرمایه و توزیع سهام در بخش تعاونی و اتخاذ تدابیر الزم به نحوی که عالوه بر تعاونیهای  -9توانمندسازی تعاونیها. 

ریک از سهامداران به سقف معینی که حدود آن را قانون تعیین متعارف امکان تأسیس تعاونیهای جدید در قالب شرکت سهامی عام با محدودیت مالکیت ه

تأسیس تعاونیهای فراگیر ملی برای تحت پوشش قراردادن سه دهک اول  -11حمایت دولت از تعاونیها متناسب با تعداد اعضاء.  -10می کند، فراهم شود. 

قتصادی کشور مبنی بر اجراء عدالت اجتماعی و فقرزدایی در چهارچوب چشم انداز جامعه به منظور فقرزدایی. باتوجه به ضرورت: شتاب گرفتن رشد و توسعة ا

توانمندسازی بخشهای خصوصی و تعاونی در  -تغییر نقش دولت از مالکیت و مدیریت مستقیم بنگاه به سیاستگذاری و هدایت و نظارت.  -بیست ساله کشور. 

آماده سازی بنگاههای داخلی جهت مواجهه هوشمندانه با قواعد تجارت جهانی در یک  -بین المللی.  اقتصاد و حمایت از آن جهت رقابت کاالها در بازارهای

توسعه و ارتقاء استانداردهای ملی و انطباق نظام های ارزیابی کیفیت با  -توسعة سرمایة انسانی دانش پایه و متخصص.  -فرایند تدریجی و هدفمند. 

ری خصوصی سازی در راستای افزایش کارایی و رقابت پذیری و گسترش مالکیت عمومی و بنابر پیشنهاد مجمع جهت گی -استانداردهای بین المللی. 

( ابالغ می گردد. واگذاری هشتاد 110( اصل)1( قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران مطابق بند)44تشخیص مصلحت نظام بند)ج( سیاستهای کلی اصل)

( به بخشهای خصوصی، شرکتهای تعاونی سهامی عام و بنگاههای عمومی غیردولتی به شرح 44شمول صدر اصل)%( از سهام بنگاههای دولتی م80درصد)

بنگاههای دولتی که درزمینة معادن بزرگ، صنایع بزرگ و صنایع مادر)ازجمله صنایع بزرگ پایین دستی نفت و گاز( فعال هستند، به  -1ذیل مجاز است: 

بانکهای دولتی به استثناء بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران، بانک ملی  -2رکت های استخراج و تولید نفت خام و گاز. استثناء شرکت ملی نفت ایران و ش

شرکت های بیمة دولتی به استثناء بیمة مرکزی و بیمة  -3ایران، بانک سپه، بانک صنعت و معدن، بانک کشاورزی، بانک مسکن و بانک توسعة صادرات. 

بنگاههای تأمین نیرو به استثناء شبکه های  -5ی هواپیمایی و کشتیرانی به استثناء سازمان هواپیمایی کشوری و سازمان بنادر و کشتیرانی. شرکتها -4ایران. 

و مبادالت و بنگاههای پستی و مخابراتی به استثناء شبکه های مادر مخابراتی، امور واگذاری بسامد)فرکانس( و شبکه های اصلی تجزیه  -6اصلی انتقال برق. 

صنایع وابسته به نیروهای مسلح به استثناء تولیدات دفاعی و امنیتی ضروری به تشخیص فرمانده کل قوا. الزامات  -7مدیریت توزیع خدمات پایة پستی. 

و تشویق عموم به مشارکت و واگذاری: الف( قیمت گذاری سهام ازطریق بازار بورس انجام می شود. ب(فراخوان عمومی با اطالع رسانی مناسب جهت ترغیب 

ت الزم جلوگیری از ایجاد انحصار و افزونه خواهی)رانت( اطالعاتی صورت پذیرد. ج(جهت تضمین بازدهی مناسب سهام شرکتهای مشمول واگذاری، اصالحا

های مشمول طرح در قالب شرکتهای درخصوص بازار، قیمت گذاری محصوالت و مدیریت مناسب براساس قانون تجارت انجام گردد. د( واگذاری سهام شرکت

گذاری با مادر تخصصی و شرکتهای زیرمجموعه با کارشناسی همه جانبه صورت گیرد. هـ( به منظور اصالح مدیریت و افزایش بهره وری بنگاههای مشمول وا

%( از 5ذیرد. فروش اقساطی حداکثر پنج درصد)استفاده از ظرفیتهای مدیریتی کشور اقدامات الزم جهت جذب مدیران باتجربه، متخصص و کارآمد انجام پ



( و تغییر وظایف 44سهام شرکتهای مشمول بند)ج( به مدیران و کارکنان شرکتهای فوق مجاز است. و( باتوجه به ابالغ بند)ج( سیاستهای کلی اصل)

ن و اجراء نماید. ز( تخصیص درصدی از منابع حاکمیتی، دولت موظف است نقش جدید خود در سیاستگذاری، هدایت و نظارت بر اقتصاد ملی را تدوی

توانمندسازی بخشهای خصوصی و  -1-1الزامات واگذاری.  -1واگذاری جهت حوزه های نوین با فناوری پیشرفته در راستای وظایف حاکمیتی مجاز است. 

-3مراجع ذی ربط بعد از واگذاری برای تحقق اهداف واگذاری.  نظارت و پشتیبانی -1-2تعاونی بر ایفاء فعالیتهای گسترده و اداره بنگاههای اقتصادی بزرگ. 

برابر برای  استفاده از روشهای معتبر و سالم واگذاری با تأکید بر بورس، تقویت تشکیالت واگذاری، برقراری جریان شفاف اطالع رسانی، ایجاد فرصتهای -1

ذی نفع نبودن دست اندرکاران واگذاری و  -1-4نظور دستیابی به قیمت پایة سهام. همه، بهره گیری از عرضة تدریجی سهام شرکتهای بزرگ در بورس به م

مصارف درآمدهای حاصل از واگذاری. وجوه حاصل از  -2رعایت سیاستهای کلی بخش تعاونی در واگذاریها.  -1-5تصمیم گیرندگان دولتی در واگذاریها. 

ایجاد  -2-1کشور واریز و در قالب برنامه ها و بودجه های مصوب به ترتیب زیر مصرف می شود:  سهام بنگاههای دولتی به حساب خاصی نزد خزانه داری کل

%( از درآمدهای حاصل از واگذاری به تعاونیهای 30اختصاص سی درصد) -2-2خوداتکایی برای خانواده های مستضعف و محروم و تقویت تأمین اجتماعی. 

اعطاء تسهیالت)وجوه اداره شده( برای تقویت  -2-4د زیربناهای اقتصادی با اولویت مناطق کمتر توسعه یافته. ایجا -2-3فراگیر ملی به منظور فقرزدایی. 

وسعة مناطق تعاونیها و نوسازی و بهسازی بنگاههای اقتصادی غیردولتی بااولویت بنگاههای واگذارشده و نیز برای سرمایه گذاری بخشهای غیردولتی در ت

%( به منظور توسعة اقتصادی مناطق کمتر توسعه 49مشارکت شرکت های دولتی با بخش های غیردولتی تا سقف چهل ونه درصد) -2-5کمتر توسعه یافته. 

تداوم اعمال حاکمیت عمومی دولت پس از ورود بخشهای  -1تکمیل طرحهای نیمه تمام شرکتهای دولتی با رعایت بند)الف( این سیاستها.  -2-6یافته. 

جلوگیری از نفوذ  -2سیاستگذاری و اجراء قوانین و مقررات و نظارت به ویژه درمورد اعمال موازین شرعی و قانونی در بانک های غیردولتی.  غیردولتی ازطریق

تمرکز  -1جلوگیری از ایجاد انحصار، توسط بنگاههای اقتصادی غیردولتی ازطریق تنظیم و تصویب قوانین و مقررات.  -3و سیطرة بیگانگان بر اقتصاد ملی. 

و کاهش فاصله میان درآمدهای طبقات، رفع محرومیت از  "دادن همة فعالیت های مربوط به رشد و توسعة اقتصادی به سمت و سوی عدالت اجتماعی

ی عمومی و ایجاد نظام جامع تأمین اجتماعی برای حمایت از حقوق محرومان و مستضعفان و مبارزه با فقر و حمایت از نهادها -2قشرهای کم درآمد. 

تالش برای مهار تورم و حفظ قدرت خرید گروه های متوسط و کم درآمد جامعه و  -3مؤسسات و خیریه های مردمی با رعایت مالحظات دینی و انقالبی. 

رورت تولید و سرمایه گذاری اصالح نظام مالیاتی درجهت: برقراری عدالت در گرفتن مالیات، توجه به ض -4کمک به سرمایه گذاری و ایجاد اشتغال برای آنان. 

اهتمام به توسعه و عمران روستاها و توجه ویژه  -5های تولیدی و ایجاد انگیزه های مردمی در پرداختن مالیات و افزایش نسبت مالیات در درآمدهای دولت. 

ایت و تشویق سرمایه گذاری و کارآفرینی و توسعة فراهم آوردن زمینه های اشتغال بیشتر با ایجاد انگیزه های مناسب و حم -6به معیشت روستانشینان. 

اصالح مقرراتی که  -7فعالیتهای اشتغالزا درجهت کاهش بیکاری، بخصوص در بخشهای کشاورزی و صنایع تبدیلی و کارگاههای متوسط و کوچک. 

عدم ترجیح بخشهای  -8قانون اساسی و مصالح کشور.  انحصارهایی در فعالیتهای اقتصادی بوجود آورده یا خواهد آورد با رعایت موارد پیش بینی شده در

رعایت مندرجات  -9دولتی و عمومی که فعالیت اقتصادی دارند نسبت به بخشهای خصوصی و تعاونی در برخورداری از امتیازات و دسترسی به اطالعات. 

حفظ امنیت سرمایه گذاری و ارج نهادن به  -10ونی و خصوصی. ( از سیاستهای برنامة دوم در امر واگذاری مؤسسات اقتصادی دولت به بخشهای تعا8بند)

برنامه ریزی جامع برای دستیابی به جهش در صادرات غیرنفتی و  -11سازندگی و کارآفرینی و حفظ حرمت داراییهای ناشی از راههای قانونی و مشروع. 

فراهم  -13از موقعیت و مزیت جغرافیایی کشور به ویژه در امر بازرگانی. استفادة مطلوب  -12کاستن از تکیه بر درآمدهای حاصل از صادرات نفت خام. 

اصالح نظام پولی و سامان بخشیدن  -14ساختن امنیت غذایی و خودکفایی در کاالهای اساسی، به وسیلة افزایش تولید داخلی به ویژه در زمینة کشاورزی. 

رعایت دقیق منافع ملی و اصول  -15منابع مالی برای سرمایه گذاری مولد و اشتغال آفرین.  به بازارهای مالی کشور درجهت: حفظ ارزش پول ملی و تجهیز

آموزش و بازآموزی نیروی انسانی در سطوح گوناگون، برای پاسخگویی به نیاز بنگاههای  -16قانون اساسی و پرهیز از سلطة بیگانگان در جذب منابع خارجی. 

اعتالء و عمق بخشیدن به معرفت و بصیرت دینی و قرآنی و تحکیم فکری و عملی  -17صصهای الزم در همة سطوح. اقتصادی و فراهم ساختن مهارتها و تخ

زنده و نمایان نگاهداشتن اندیشة دینی و سیاسی حضرت امام خمینی)ره( در همة  -18ارزشهای انقالب اسالمی و مقابلة با تهاجم فرهنگی بیگانه. 

رعایت آراستگی سیمای جامعه و کشور و محیط سازندگی به  -19و برجسته کردن نقش آن به عنوان یک معیار اساسی.  سیاستگذاریها و برنامه ریزیها

جهت دهی رسانه ها بخصوص صدا و سیما به سمت سالم سازی فضای عمومی و رشد آگاهیها و فضائل اخالقی و اطالع  -20ارزشهای اسالمی و انقالبی. 

توجه به پرورش و شکوفایی استعدادها، تشویق خالقیت و نوآوری علمی و تقویت امر پژوهش و  -21ی کلی برنامة توسعه. رسانی صحیح و تحقق سیاستها

معرفی و ترویج فرهنگ و ارزشهای واالی اسالم و ایران اسالمی به جهانیان و تبیین شخصیت و مبانی سیاسی و  -22باالبردن توان علمی و فناوری کشور. 

در برنامة توسعه و شناسائی نکاتی که  -به ویژه کشورهایی که مشترکات بیشتری با مادارند  -ی)ره( به آنان و توجه به تجربة دیگر کشورها فکری امام خمین

ای گسترش و عمق بخشیدن روحیة تعاون و مشارکت عمومی و بهره مندساختن دولت از همدلی و توانائیه -23به موفقیت یا ناکامی آنان انجامیده است. 

، ایجاد زمینه های مساعد برای پیشرفت معنوی و علمی و مسؤولیت پذیری و تالش برای رفع دغدغه هایی "اهتمام به موضوع جوانان -24عظیم مردم. 

و قانونی بانوان در تقویت نهاد خانواده و جایگاه زن در آن و در صحنه های اجتماعی و استیفاء حقوق شرعی  -25ازقبیل ازدواج و آیندة شغلی و علمی آنان. 

اولویت دادن به ایثارگران انقالب اسالمی در عرضة منابع مالی و فرصتها و امکانات دولتی در صحنه های  -26همة عرصه ها و توجه ویژه به نقش سازندة آنان. 

هیز از اسراف و تبذیر در سطح جامعه، به ویژه در اهتمام به نظم، قانونگرایی، روحیة کار و تالش، خوداتکایی، قناعت و پر -27مختلف فرهنگی و اقتصادی. 

اصالح نظام اداری در جهت: افزایش تحرک و کارآئی، بهبود خدمت رسانی به مردم، تأمین کرامت و معیشت  -28کارگزاران و مسؤوالن نظام و مبارزه با فساد. 



مدیریت های موازی، تأکید بر تمرکززدایی درحوزه های اداری و اجرائی،  کارکنان، به کارگیری مدیران الیق و امین و تأمین شغلی آنان، حذف یا ادغام

تقویت و کارآمد کردن نظام بازرسی و نظارت و اصالح قوانین و مقررات درجهت رفع  -29پیشگیری از فساد اداری و مبارزه با آن و تنظیم قوانین موردنیاز. 

مالحظات  -ش سرزمینی به عنوان چهارچوب بلندمدت در برنامه ریزی ها مبتنی بر اصول ذیل: آمای -30تداخل میان وظایف نهادهای نظارتی و بازرسی. 

حفاظت محیط زیست و  -گسترش عدالت اجتماعی و تعادلهای منطقه ای.  -وحدت و یکپارچگی سرزمین.  -کارآیی و بازدهی اقتصادی.  -امنیتی و دفاعی. 

توجه به توسعة  -تسهیل و تنظیم روابط درونی و بیرونی اقتصاد کشور.  -نی و حراست از میراث فرهنگی. حفظ هویت اسالمی، ایرا -احیاء منابع طبیعی. 

ثبات در سیاست خارجی براساس اصول: عزت، حکمت و مصلحت و تعقیب  -31متکی بر منابع داخلی و رفع محرومیتها خصوصاً در مناطق روستایی کشور. 

بهره گیری از روابط برای  -ادامة پرهیز از تشنج در روابط با کشورهای غیرمتخاصم.  -انبه و منطقه ای و بین المللی. گسترش همکاریهای دوج -هدفهای زیر: 

مقابله با تک قطبی  -تالش برای رهایی منطقه از حضور نظامی بیگانگان.  -مقابله با افزون خواهی و اقدام متجاوزانه در روابط خارجی.  -افزایش توان ملی. 

تالش برای اصالح ساختار  -تالش برای ایجاد نزدیکی بیشتر میان کشورهای اسالمی.  -حمایت از مسلمانان و ملتهای مظلوم و مستضعف.  -جهان. شدن 

عمومی و افزایش اقتدار دفاعی و امنیتی و انتظامی به منظور بازدارندگی و پاسخگوئی مؤثر به تهدیدها و تأمین منافع ملی و امنیت  -32سازمان ملل. 

توجه جدی در تخصیص منابع، به وظایف مربوط  -33پشتیبانی از سیاست خارجی و گسترش صلح و ثبات و امنیت در منطقه با بهره گیری از همة امکانات. 

اهنگی دستگاههای قضائی، به اعمال حاکمیت دولت. بهبود امنیت عمومی و پیشگیری و مقابلة مؤثر با جرائم و مفاسد اجتماعی و امنیتی ازطریق تقویت و هم

تقویت و توسعه و  -35بهبود و تکمیل سازمانی و توزیع جغرافیایی نیروهای مسلح، متناسب با اندازه و نوع تهدیدها و آمایش سرزمینی.  -34امنیتی، انتظامی. 

توجه ویژه به حضور و سهم نیروهای مردمی  -36. نوسازی صنایع دفاعی کشور با تأکید بر گسترش تحقیقات و سرعت دادن به انتقال فناوری های پیشرفته

اعتالء و عمق و گسترش دادن معرفت و بصیرت دینی بر پایة قرآن و  -1در استقرار امنیت و دفاع از کشور و انقالب با تقویت کمی و کیفی بسیج مستضعفین. 

 -تقویت فضائل اخالقی و ایمان، روحیة ایثار و امید به آینده.  -و عمل.  استوار کردن ارزشهای انقالب اسالمی در اندیشه -مکتب اهل بیت)علیهم السالم(. 

زنده و نمایان نگاه داشتن اندیشة دینی و سیاسی حضرت امام خمینی)ره( و برجسته کردن نقش آن  -2برنامه ریزی برای بهبود رفتارهای فردی و اجتماعی. 

تقویت وجدان کاری و انضباط اجتماعی و روحیة کار و ابتکار، کارآفرینی،  -3نامه ریزی ها. به عنوان یک معیار اساسی در تمام سیاستگذاری ها و بر

ایجاد انگیزه  -4فرهنگ سازی برای استفاده از تولیدات داخلی، افزایش تولید و صادرات کاال و خدمات.  -درستکاری و قناعت و اهتمام به ارتقاء کیفیت تولید. 

تقویت وحدت و هویت ملی مبتنی بر اسالم و انقالب اسالمی و نظام جمهوری اسالمی و  -5هداف موردنظر در افق چشم انداز. و عزم ملی برای دستیابی به ا

تعمیق روحیة دشمن شناسی و شناخت ترفندها و  -6اسالمی و اهتمام جدی به زبان فارسی.  -آگاهی کافی دربارة تاریخ ایران، فرهنگ، تمدن و هنر ایرانی

سالم سازی فضای فرهنگی،  -7دشمنان علیه انقالب اسالمی و منافع ملی، ترویج روحیة ظلم ستیزی و مخالفت با سلطه گری استکبار جهانی. توطئه های 

مقابله  -8اطالع رسانی مناسب برای تحقق ویژگیهای موردنظر در افق چشم انداز.  -رشد آگاهی ها و فضائل اخالقی و اهتمام به امر به معروف و نهی از منکر. 

سازماندهی و بسیج امکانات و  -9گسترش فعالیت رسانه های ملی در جهت تبیین اهداف و دستاوردهای ایران اسالمی برای جهانیان.  -با تهاجم فرهنگی. 

به ویژه فناوری های نو  کسب فناوری، -تقویت نهضت نرم افزاری، ترویج پژوهش.  -ظرفیت های کشور در جهت افزایش سهم کشور در تولیدات علمی جهان. 

اصالح نظام آموزشی کشور، شامل: آموزش و پرورش،  -10شامل ریزفناوری و فناوری های زیستی، اطالعات و ارتباطات، زیست محیطی، هوافضا و هسته ای. 

تالش در جهت تبیین و  -11چشم انداز. آموزش فنی و حرفه ای، آموزش عالی و کارآمدکردن آن برای تأمین منابع انسانی موردنیاز در جهت تحقق اهداف 

تالش در جهت تحقق عدالت  -12استحکام مبانی مردم ساالری دینی و نهادینه کردن آزادیهای مشروع ازطریق آموزش، آگاهی بخشی و قانونمند کردن آن. 

ایجاد نظام جامع  -13یش درآمد سرانه و مبارزه با فساد. اجتماعی و ایجاد فرصتهای برابر و ارتقاء سطح شاخصهایی ازقبیل آموزش، سالمت، تأمین غذا، افزا

دینی و  تأمین اجتماعی برای حمایت از حقوق محرومان و مبارزه با فقر و حمایت از نهادهای عمومی و مؤسسات و خیریه های مردمی با رعایت مالحظات

ی و استیفاء حقوق شرعی و قانونی بانوان در همة عرصه ها و توجه ویژه به نقش تقویت نهاد خانواده و جایگاه زن در آن و در صحنه های اجتماع -14انقالبی. 

فراهم کردن محیط رشد فکری و علمی و تالش در جهت رفع دغدغه های  -تقویت هویت ملی جوانان متناسب با آرمانهای انقالب اسالمی.  -15سازنده آنان. 

ایجاد محیط و ساختار مناسب حقوقی،  -16به مقتضیات دورة جوانی و نیازها و توانایی های آنان.  توجه -شغلی، ازدواج، مسکن و آسیبهای اجتماعی آنان. 

اصالح نظام اداری و قضائی درجهت: افزایش تحرک و کارایی، بهبود خدمات رسانی به مردم، تأمین کرامت  -17قضائی و اداری برای تحقق اهداف چشم انداز. 

دیران و قضات الیق و امین و تأمین شغلی آنان، حذف یا ادغام مدیریتهای موازی، تأکید بر تمرکززدایی در حوزه های اداری و معیشت کارکنان، به کارگیری م

گسترش و عمق بخشیدن به روحیة تعاون و مشارکت عمومی و بهره مند  -18و اجرایی، پیشگیری از فساد اداری و مبارزه با آن و تنظیم قوانین موردنیاز. 

 -کارآیی و بازدهی اقتصادی.  -مالحظات امنیتی و دفاعی.  -آمایش سرزمینی مبتنی بر اصول ذیل:  -19لت از همدلی و توانایی های عظیم مردم. ساختن دو

رانی حفظ هویت اسالمی، ای -حفاظت محیط زیست و احیاء منابع طبیعی.  -گسترش عدالت اجتماعی و تعادلهای منطقه ای.  -وحدت و یکپارچگی سرزمین. 

تقویت امنیت  -20رفع محرومیتها خصوصاً در مناطق روستایی کشور.  -تسهیل و تنظیم روابط درونی و بیرونی اقتصاد کشور.  -و حراست از میراث فرهنگی. 

ی، قدرت اقتصادی و و اقتدار ملی با تأکید بر رشد علمی و فناوری، مشارکت و ثبات سیاسی، ایجاد تعادل میان مناطق مختلف کشور، وحدت و هویت مل

رعایت معیارهای  -اسالمی.  -بازآفرینی و روزآمدسازی معماری ایرانی -هویت بخشی به سیمای شهر و روستا.  -21دفاعی و ارتقاء جایگاه جهانی ایران. 

قوانین و مقررات در جهت رفع تداخل اصالح  -تقویت و کارآمد کردن نظام بازرسی و نظارت.  -22پیشرفته برای ایمنی بناها و استحکام ساخت و سازها. 

اولویت دادن به ایثارگران انقالب اسالمی در عرضة منابع مالی و فرصتها و امکانات و مسؤولیتهای دولتی در  -23میان وظایف نهادهای نظارتی و بازرسی. 



ابتکار عمل و مقابلة مؤثر در برابر تهدیدها و حفاظت از  ارتقاء توان دفاعی نیروهای مسلح برای بازدارندگی، -24صحنه های مختلف فرهنگی و اقتصادی. 

توجه ویژه به حضور و سهم نیروهای مردمی در استقرار امنیت و دفاع از کشور و انقالب با تقویت  -25منافع ملی و انقالب اسالمی و منابع حیاتی کشور. 

کشور با تأکید بر گسترش تحقیقات و سرعت دادن به انتقال فناوریهای تقویت، توسعه و نوسازی صنایع دفاعی  -26کمی و کیفی بسیج مستضعفین. 

توسعة نظم و امنیت عمومی و پیشگیری و مقابلة مؤثر با جرائم و مفاسد اجتماعی و امنیتی ازطریق تقویت و هماهنگی دستگاههای قضائی،  -27پیشرفته. 

ثبات در سیاست خارجی براساس قانون اساسی و رعایت  -28اعمال حاکمیت دولت.  امنیتی و نظامی و توجه جدی در تخصیص منابع به وظایف مربوط به

ادامة پرهیز از تشنج در روابط با کشورها.  -گسترش همکاریهای دوجانبه، منطقه ای و بین المللی.  -عزت، حکمت و مصلحت و تقویت روابط خارجی ازطریق: 

 -مقابله با افزون خواهی و اقدام متجاوزانه در روابط خارجی.  -ره گیری از روابط برای افزایش توان ملی. به -تقویت روابط سازنده با کشورهای غیرمتخاصم.  -

حمایت از مسلمانان و ملتهای مظلوم و مستضعف به ویژه ملت  -مقابله با تک قطبی شدن جهان.  -تالش برای رهایی منطقه از حضور نظامی بیگانگان. 

بهره گیری از روابط سیاسی با کشورها و  -29تالش برای اصالح ساختار سازمان ملل.  -یی بیشتر میان کشورهای اسالمی. تالش برای همگرا -فلسطین. 

م ایران از نهادینه کردن روابط اقتصادی. افزایش جذب منابع و سرمایه گذاری خارجی و فناوری پیشرفته و گسترش بازارهای صادراتی ایران و افزایش سه

تحکیم روابط با جهان اسالم و ارائة تصویر روشن از انقالب اسالمی و تبیین دست آوردها  -30و رشد پرشتاب اقتصادی موردنظر در چشم انداز. تجارت جهانی 

موعة تالش برای تبدیل مج -31و تجربیات سیاسی، فرهنگی و اقتصادی جمهوری اسالمی و معرفی فرهنگ غنی و هنر و تمدن ایرانی و مردم ساالری دینی. 

تقویت و تسهیل حضور فرهنگی جمهوری  -32کشورهای اسالمی و کشورهای دوست منطقه به یک قطب منطقه ای اقتصادی، علمی، فناوری و صنعتی. 

ان فارسی در تقویت هویت اسالمی و ایرانی ایرانیان خارج از کشور، کمک به ترویج زب -33اسالمی ایران در مجامع جهانی و سازمانهای فرهنگی بین المللی. 

 -تحقق رشد اقتصادی پیوسته، با ثبات و پرشتاب متناسب با اهداف چشم انداز.  -34میان آنان، حمایت از حقوق آنان و تسهیل مشارکت آنان در توسعة ملی. 

کشور در سطح بازارهای داخلی و فراهم نمودن زمینه های الزم برای تحقق رقابت پذیری کاالها و خدمات  -35ایجاد اشتغال مولد و کاهش نرخ بیکاری. 

تالش برای دستیابی به اقتصاد متنوع و متکی بر منابع دانش و آگاهی،  -36خارجی و ایجاد ساز و کارهای مناسب برای رفع موانع توسعة صادرات غیرنفتی. 

پشتیبانی از  -سرمایه، نیروی کار، آب، خاک و...(.  ایجاد سازوکار مناسب برای رشد بهره وری عوامل تولید)انرژی، -37سرمایة انسانی و فناوری نوین. 

تأمین امنیت غذایی کشور با تکیه بر تولید از منابع داخلی و تأکید بر خودکفایی در تولید محصوالت  -38کارآفرینی، نوآوری و استعدادهای فنی و پژوهشی. 

محروم و مستضعف و کاهش فاصله بین دهکهای باال و پایین درآمدی جامعه و  مهار تورم و افزایش قدرت خرید گروههای کم درآمد و -39اساسی کشاورزی. 

مهار  -توجه به ارزش اقتصادی، امنیتی، سیاسی و زیست محیطی آب در استحصال، عرضه، نگهداری و مصرف آن.  -40اجراء سیاستهای مناسب جبرانی. 

حرکت در  -42حمایت از تأمین مسکن گروههای کم درآمد و نیازمند.  -41ای مشترک. آبهایی که از کشور خارج می شود و اولویت استفاده از منابع آبه

ارتقاء  -توسعة روستاها.  -43جهت تبدیل درآمد نفت و گاز به داراییهای مولد به منظور پایدارسازی فرایند توسعه و تخصیص و بهره برداری بهینه از منابع. 

و رفع فقر، با تقویت زیرساختهای مناسب تولید و تنوع بخشی و گسترش فعالیتهای مکمل به ویژه صنایع سطح درآمد و زندگی روستاییان و کشاورزان 

هم افزایی و گسترش فعالیتهای اقتصادی درزمینه هایی که دارای  -44تبدیلی و کوچک و خدمات نوین، با تأکید بر اصالح نظام قیمت گذاری محصوالت. 

دن، تجارت، مخابرات، حمل و نقل و گردشگری، به ویژه صنایع نفت، گاز و پتروشیمی و خدمات مهندسی پشتیبان مزیت نسبی هستند ازجمله صنعت، مع

و جزایر ایرانی خلیج آن، صنایع انرژی بر و زنجیرة پایین دستی آنها، با اولویت سرمایه گذاری در ایجاد زیربناها و زیرساختهای موردنیاز و ساماندهی سواحل 

تثبیت فضای اطمینان بخش برای فعاالن اقتصادی و سرمایه گذاران با اتکاء به مزیتهای نسبی و رقابتی  -45وب سیاستهای آمایش سرزمین. فارس در چهارچ

ید بر ارتقاء بازار سرمایة ایران و اصالح ساختار بانکی و بیمه ای کشور با تأک -46و خلق مزیتهای جدید و حمایت از مالکیت و کلیة حقوق ناشی از آن. 

تشویق رقابت و  -ایجاد اعتماد و حمایت از سرمایه گذاران با حفظ مسؤولیت پذیری آنان.  -کارآیی، شفافیت، سالمت و بهره مند از فناوریهای نوین. 

دی و کاهش تصدی توانمندسازی بخشهای خصوصی و تعاونی به عنوان محرک اصلی رشد اقتصا -47پیشگیری از وقوع بحرانها و مقابله با جرمهای مالی. 

ارتقاء ظرفیت  -48( قانون اساسی که ابالغ خواهد شد. 44دولت همراه با حضور کارآمد آن در قلمروهای امور حاکمیتی در چهارچوب سیاستهای کلی اصل )

توجه و  -49فنی، اقتصادی و مالی آن. و توانمندیهای بخش تعاونی ازطریق تسهیل فرآیند دستیابی به منابع، اطالعات، فناوری، ارتباطات و توسعة پیوندهای 

امر واگذاری در جهت  -عنایت جدی بر مشارکت عامة مردم در فعالیت اقتصادی کشور و رعایت جهات زیر در امر واگذاری مؤسسات اقتصادی دولت به مردم: 

جب تهدید امنیت ملی و یا تزلزل حاکمیت ارزشهای مو -در چهارچوب قانون اساسی صورت پذیرد.  -تحقق اهداف برنامه باشد و خود هدف قرار نگیرد. 

به مدیریت سالم و ادارة درست کار توجه شود.  -به خدشه دار شدن حاکمیت نظام یا تضییع حق مردم و یا ایجاد انحصار نیانجامد.  -اسالمی و انقالبی نگردد. 

تالش برای قطع اتکاء هزینه های جاری به نفت و تأمین آن از محل  -51دولت.  اهتمام به نظم و انضباط مالی و بودجه ای و تعادل بین منابع و مصارف -50

تنظیم سیاستهای پولی، مالی و ارزی با هدف دستیابی  -52درآمدهای مالیاتی و اختصاص عواید نفت برای توسعة سرمایه گذاری براساس کارآیی و بازدهی. 

می و نحوة انطباق محتوای برنامه ها و بودجه های ساالنه متناسب با سیاستهای کلی برنامة چهارم به ثبات اقتصادی و مهار نوسانات. مالحظه: شاخصهای ک

قانون  110( از اصل 2قانون اساسی نظارت بر حُسن اجراء سیاستهای کلی نظام، موضوع بند) 110تهیه و ارائه شود. مقام معظم رهبری براساس بندآخر اصل 

را در جلسه  "فویض نمودند. مجمع تشخیص مصلحت نظام تدوین مقررات نظارت بر حُسن اجراء سیاستهای کلی نظاماساسی را به مجمع تشخیص مصلحت ت

تبصره در تاریخ  6ماده و  10را طی  "خودنهائی نموده و مقام معظم رهبری پس از اصالحات مقررات نظارت بر حُسن اجراء سیاستهای کلی نظام 21/3/1384

ص مصلحت نظام به شرح آتی ابالغ فرمودند. نظارت بر حسن اجراء سیاست های کلی نظام به موجب تفویض اختیار ازسوی مقام به مجمع تشخی 20/6/1384



سیاست های کلی نظام، سیاست هایی است که ازسوی  -معظم رهبری توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام مطابق با این مقررات صورت می گیرد. تبصره

( قانون اساسی تعیین می شود. قوانین و مقررات شامل قانون برنامه حسب مورد باید در چهارچوب سیاست 110( از اصل)1بند)مقام معظم رهبری به موجب 

انه، نیروهای های کلی مرتبط با آن تنظیم شود. این مقررات در هیچ موردی نباید مغایر سیاست های کلی مربوط باشد. باالترین مقام مسؤول در قوای سه گ

شیوة اعمال نظارت درمورد نیروهای مسلح، باتصویب و  -دا و سیما مسؤول اجراء سیاست های کلی نظام در دستگاههای مربوط می باشند. تبصرهمسلح و ص

حسن  ابالغ فرماندهی کل نیروهای مسلح تعیین خواهد شد. به منظور بررسی، ارزیابی، تلفیق و جامع نگری موضوعات ارجاعی مجمع درخصوص نظارت بر

با ترکیب رئیس و دبیر مجمع و دو نماینده از میان اعضاء هریک از کمیسیون های موضوعی مجمع تشخیص  "جرای سیاست های کلی کمیسیون نظارتا

رؤسای سه قوه می توانند با حق رأی در جلسات کمیسیون نظارت شرکت کنند.  -1مصلحت نظام به انتخاب خود کمیسیون ها تشکیل می شود. تبصره 

کمیسیون نظارت هنگام بررسی گزارش های رسیده، از وزیر یا رئیس دستگاه ذی ربط برای شرکت در جلسات کمیسیون دعوت به عمل می آورد.  -2 تبصره

ساس ( موظفند گزارشهای ادواری شامل سالیانه و پنج ساله خود را از نحوه اجراء سیاست های کلی و میزان تحقق آنها برا3دستگاه های مندرج در ماده)

خصصی در شاخص ها و نماگرها تهیه و به مجمع ارسال کنند. کلیة گزارش ها و موارد ارجاعی به کمیسیون نظارت، ابتدا به کمیسیون یا کمیسیون های ت

ک از هری -1مجمع ارسال می شود. سپس موضوع به همراه اظهارنظر آن کمیسیون یا کمیسیون ها در جلسة کمیسیون نظارت مطرح می شود. تبصره 

از  کمیسیون های تخصصی مجمع در حوزة فعالیت خود، گزارش ساالنه ای از نحوة اجراء و پیشرفت سیاست های کلی تهیه می کنند. این گزارش ها پس

ة مجمع است. پیگیری امور و کارشناسی نظارت، به عهدة دبیرخان -2بررسی و تلفیق در کمیسیون نظارت، برای اظهارنظر به مجمع ارائه می شود. تبصره 

ظر انطباق و همزمان با بررسی برنامه های پنج ساله و اصالحات بعدی آن در دولت و مجلس شورای اسالمی، کمیسیون نظارت مجمع هم محتوای برنامه را ازن

به شورای مجمع گزارش می  عدم مغایرت با سیاست های کلی مصوب بررسی می نماید. کمیسیون نظارت مواردی را که مغایر با سیاست های کلی می بیند،

هایتاً اگر نماید. درصورتی که مجمع هم مغایرت را پذیرفت، نمایندگان مجمع موارد مغایرت را در کمیسیون های ذی ربط دولت و مجلس مطرح می کنند و ن

شخیص مصلحت نظام اعمال نظر می نماید. در مصوبة نهایی مجلس مغایرت باقی ماند، شورای نگهبان مطابق اختیارات و وظایف خویش براساس نظر مجمع ت

اجراء وظایف مندرج  -ربط.  های ذی های اعمال نظارت با همکاری کمیسیون ها و شیوه ها، شاخص تدوین خط مشی -وظایف کمیسیون نظارت عبارت است از: 

ارزیابی و سنجش  -های توسعه در دولت و مجلس.  ب برنامهتعیین نمایندگان برای حضور در جلسات تنظیم وتصوی -( و سایر موارد ارجاعی. 9( و )7در مواد)

ها و تصمیمات ازسوی  ارائه کلیه گزارش -های نظارتی.  های مصوب و تلفیق گزارش های کلی و حسن اجراء آنها برمبنای شاخص میزان تحقق سیاست

مسلح، صدا و سیما و دستگاههای نظارتی ازقبیل دیوان  کمیسیون نظارت به شورای مجمع جهت اطالع و تصویب. قوای سه گانه، ستاد کل نیروهای

بانک ها،  محاسبات، شورای نظارت بر صدا و سیما، سازمان حسابرسی دولتی و کمیسیون اصل نود، دیوان عدالت اداری، سازمان بازرسی کل کشور، نهادها،

قانون محاسبات عمومی، شهرداری ها و کلیة سازمان هایی که شمول  (5سازمان ها، شرکتهای دولتی و همچنین نهادهای عمومی موضوع تبصرة ذیل ماده)

ال نظارت قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است و مؤسسات عمومی غیردولتی با درخواست مجمع ازطریق باالترین مقام هر دستگاه همکاری الزم را در اعم

مغایرت یا عدم مغایرت با سیاست های کلی برعهدة مجمع خواهد بود. نتایج موضوع این مقررات به عمل خواهند آورد. در هر حال، تشخیص و اعالم 

شود و شیوة نظارت  شده به مقام معظم رهبری گزارش می های کلی، همراه اقدامات انجام های انجام شده درخصوص نحوة رعایت و اجراء سیاست بررسی

لح تعیین خواهد شد. در یک نظام آرمانی و هدف دار برنامه ریزی به معنی عام را می درمورد نیروهای مسلح با تصویب و ابالغ فرماندهی کل نیروهای مس

ـ سیاستهای کلی: این سیاستها برای تحقق آرمانها و اهداف پس از مجموعه آرمانها قرار می گیرند و حاوی اصولی  1توان دربرگیرنده مراتب زیر دانست: 

می کنند و آن سیاستهایی هستند که در درون نظام عمل می نمایند. اعم از قوای سه گانه، نیروهای مسلح،  هستند که آرمانها را به مفاهیم اجرایی نزدیک

سیاستهای کلی  .صدا و سیما و همچنین نیروهایی می باشند که در درون جامعه کل فعالیت دارند که شامل سیاستهای کلی بخشی و فرابخشی می شود

آرمانی از نظام، حرکت چند بخش را دربر می گیرد و برای وصول به آن هدف یا اهداف نیاز به تدوین سیاستهای کلی  فرابخشی، در مواردی است که هدف یا

ی از نظام، می باشد و سیاستهای اجرایی و برنامه چند بخش درقالب این سیاستها تدوین می گردد. سیاستهای کلی بخشی، در مواردی است که هدف یا آرمان

ـ سیاست اجرایی: مجموعه  2ربر می گیرد و برای وصول به آن هدف یا اهداف نیازمند تدوین سیاستهای کلی آن بخش می باشد. حرکت یک بخش را د

وین می تدبیرها و سیاستهایی هستند که برای تحقق سیاستهای کلی توسط قوای مختلف کشور و دستگاههای اجرایی به موجب و براساس مقررات قانونی تد

ـ تعریف: طراحی سیاستهای کلی نظام،  1امه: طراحی عملی و وجه اجرای سیاستهای اجرایی برای دوره مشخص تدوین و تنظیم می شود. ـ برن 3شوند. 

د ین سیاستهای یابراساس آرمانها و اهداف است و بدین ترتیب از یک سو نظر به آرمانها و از سوی دیگر نظر به جنبه ها و مفهوم های اجرایی دارند، بنابرا

ها دولت، بلکه عامه شده باید: الف( در مقایسه با بیانهای آرمانی، جنبه تفصیلی و تشریحی شان بیشتر باشد. ب( بازتاب صحیح و عملی ارزشها باشند. ج( نه تن

قبول نظامند، هماهنگ و منسجم مردم و کلیه نیروهای فعال جامعه را مدنظر داشته باشند. د( در نتیجه نیروهای این جامعه و آرمانهای آنها را که مورد 

های تعیین اولویتها را عرضه ") در مقام تعیین اولویتها، راهنمایی عملی و معیار باید و نباید نمایند و مابین اجزای نظام تقارب کافی )پیوند( برقرار سازند. ه

نمایند. ز( اجرای آنها سیمای عمومی و کلی نظام را در زمینه های  کنند. و( اصول کلی تخصیص و توزیع منابع و امکانات کشور را باتوجه به اولویتها بیان

مقاطع تاریخی مختلف ازجمله موقعیت ایران و ایرانی در جهان، امنیت در جامعه معنویت، عدالت و برخورداری مردم از مواهب و نعمات موجود در ایران در 

ـ ویژگی سیاستهای کلی: سیاستهای کلی باتوجه به تعریف آنها و با عنایت به اینکه  2نماید.  سال پس از آن و...( ترسیم 50و  25و  1400مختلف )مثالً سال 

باشند و آرمانها را اصول و راهنمای تدوین سیاستهای اجرایی را به دست می دهند باید از ویژگیهای زیر برخوردار بوده تا بتوانند راهنمای سیاستهای اجرایی 



الف( پایداری: سیاستهای کلی باید پس از تعیین و اعالم، در یک زمان معین و نسبتاً طوالنی ثابت باشند تا آثار آنها سیاستهای  به مرحله اجرا نزدیک سازند.

ر و بروز می اجرایی فرابخشی و بخشی در برنامه ریزی و سپس اجرا ظاهر شوند. ب( آینده نگری: باتوجه به اینکه آثار سیاستهای کلی درطول چند سال ظهو

واقع بینی:  یابند، بنابراین سیاستها باید با وضعیتی که برای سالهای آتی پیش بینی می شود و همچنین مورد نظر و هدف است، تدوین و تنظیم شوند. ج(

را تحقق بخشد، باتوجه  واقع بینی در کنار آینده نگری باید مورد توجه سیاستهای کلی باشد. بدین معنی که چون یک نظام در ابتدا نمی تواند آرمانهای خود

قق در آینده به اولویتهای خود و باتوجه به امکانات خویش، هدفهای کوتاه مدت و درازمدت را معین می کند بگونه ای که پاسخگوی سیاستهای کلی برای تح

جامعه را دربر می گیرند و اصول راهنما را دور و نزدیک باشد. د( فراگیر بودن: سیاستهای کلی، فراگیر و جامع نگرند و کل نیروهای موجود و فعال در 

ری شان را از یکدیگر درخصوص مسائل اجرایی مربوط به همه نیروها و هر یک از نیروها مورد توجه قرار می دهند و نیز بده بستان آنها را با یکدیگر و تأثیرپذی

) درعین حال هر یک از اجزای مجموعه سیاستهای کلی  هماهنگ باشد. ه بحساب می آورند و درحقیقت بگونه ای طراحی می شوند که نتیجه کار این نیروها

و نمایانگر باید متوجه تحقق یکی از اهداف بخشی یا فرابخشی و تأمین آنها باشد. و( بیانگر خصوصیات اصلی و اساسی نظام: سیاستهای کلی بیان کننده 

ینه های اعتقادی، اقتصادی، اجتماعی و حقوقی، سیاسی، علمی و فرهنگی آن خواهند بود و آرمانها، ارزشها، فرهنگ، تمدن و دریافتهای اصولی نظام در زم

اسی جمهوری اسالمی استقالل ایران و تأثیرگذاری اش را در منطقه و جهان و بازدارندگی نظام را از هر نظر در برابر تهدیدها نمودار خواهند ساخت. قانون اس

دفهایی که در اصل دوم به آنها اشاره شده و نیز راه هایی که بمنظور تأمین قسط و عدل، استقالل سیاسی، اقتصادی، ایران در اصل سوم، بمنظور نیل به ه

بند آن بکار اجتماعی و فرهنگی و همبستگی ملی پیش بینی گردیده، دولت را موظف نموده است که همه امکانات خود را برای تأمین امور مذکور در شانزده 

 لی امور یاد شده در اصل سوم و نیز بسیاری دیگر از اصول قانون اساسی می توانند بعنوان بستر سیاستهای کلی نظام تلقی شوند. نکته مهمیگیرد. به طور ک

ده اند، می کرکه باید به آن توجه شود این است که در ظرف هجده سال پس از پیروزی انقالب، نمی توان و نباید گفت برنامه ها از سیاستهای کلی تبعیت ن

نابراین در درواقع عالوه بر آنچه از طرف مقام معظم رهبری ابالغ شده است، یک رشته سیاست کلی، باتوجه به قانون اساسی، مدنظر مجریان بوده است. ب

که مجریان، سیاستهای کلی  جنب بحث و بررسی سیاستهای کلی برای آینده، می توان و یا شاید الزم باشد که به این بررسی هم پرداخته شود و معلوم گردد

)ره( و مقام  نظام را در طول سالهای گذشته، چگونه تلقی کرده اند و در چه مواردی این سیاستها با سیاستهای مذکور در قانون اساسی و رهنمودهای امام

ی را که مبنای برنامه های اجرایی تا این زمان بوده ـ سیاستهای کل 1معظم رهبری منطبق بوده اند و در چه مواردی فاصله گرفته اند. بدین ترتیب می توان: 

ـ علل و عوامل دوری از سیاستهای کلی نظام را معین کرد. از  3ـ موارد انطباق آنها را با سیاستهای کلی نظام تشخیص داد.  2اند بررسی و فصل بندی کرد. 

ن مبانی تعیین سیاستها تعریف کرد. این دو هدف مبتنی و متکی بر مبانی و اصولی میان هدفها و آرمانها در مرحله اول می توان دو هدف یا آرمان را بعنوا

اصل دوم قانون اساسی به آنها اشاره شده است. این سیاستها باید: الف( امکانات الزم را برای رشد ایمان و اخالق، معنویت و  6تا  1هستند که در بندهای 

مشارکت فعال در زندگی اجتماعی فراهم آورد. ب( جامعه توسعه یافته مستقلی را به وجود خواهد آورد که تربیت انسانهای خداجوی و خداترس و موظف به 

خص باشد و در عین برخورداری از وفاق ملی و وحدت کامل از لحاظ توجه به محرومان و تحقق عدالت اجتماعی و عدم تبعیض و برخورداری از رفاه نسبی شا

و تلقی شود و با پیروی از اصول عزت، حکمت و مصلحت، اقتدار ملی را بگونه ای تحقق بخشد که برای دفع دشمنان خود، در میان کشورهای اسالمی پیشر

ا اتکاء به قدرت در تمامی صور توانا باشد و درعین حال در موقعیت تثبیت شده ای قرار گیرد که هیچگاه نیازمند درگیری با معارضان خود نباشد و درواقع ب

م ی خود، بازدارندگی الزم را ایجاد نماید. حضرت حجت االسالم و المسلمین جناب آقای خاتمی ریاست محترم شورای عالی انقالب فرهنگی باسالکمی و کیف

ه در زمینه ؛ معظم ل"و احترام پیرو تصویب و ابالغ سیاست های کلی نظام درباره شبکه های اطالع رسانی رایانه ای از سوی مقام معظم رهبری مدظله العالی

شورای عالی انقالب فرهنگی برای تهیه و تصویب مقررات و ضوابط مربوط به شبکه های  -1تهیه ضوابط و مقررات الزم برای شبکه های مزبور، فرمودند: 

برحسن اجراء آن نظارت  اطالع رسانی رایانه ای ذی صالح است و این مقررات را براساس سیاست های کلی تصویب و جهت اجراء به مراجع مربوط ابالغ و

عضو  مناسب است که شورا مأموریت تهیه مقررات را به هیأت ویژه ای از اعضاء بسپارد و وزیر پست و تلگراف وتلفن ورئیس سازمان صدا و سیما هم -2کند. 

جا که وضعیت کنونی شبکه جهانی در داخل کشور به از آن -3این هیأت باشند. البته الزم است برای این کار زمان معینی گذارده شود)مثالً در حدود یک ماه( 

 -4خورد شود. هیچ وجه مناسب نیست، الزم است در مقررات مربوط مهلتی برای اجراء آن تعیین و اعالم گردد تا پس از انقضاء مدت، قاطعانه با تخلفات بر

صوص، مسؤوالن این دونهاد و دبیر شورای عالی انقالب فرهنگی، موضوع باتوجه به نقش اصلی وزارت پست و تلگراف و تلفن و سازمان صدا و سیما در این خ

کنند. ( را با هماهنگی کامل تا حصول نتیجه عملی پیگیری و گزارش آن را عالوه بر جناب آقای رئیس جمهور به طور مستمر به اینجانب نیز ارائه 2بند)

( ابالغ 110( اصل)1( قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران مطابق بند)44ای کلی اصل)مراتب برای اطالع و صدور دستور مقتضی ایفاد می شود. سیاست ه

اجراء این سیاستها مستلزم تصویب قوانین جدید و بعضاً تغییراتی در قوانین موجود است، الزم  -1می گردد: الزم است نکاتی را در این زمینه یادآور شوم: 

نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام بر حسن اجراء این سیاستها با اتخاذ تدابیر  -2دیگر همکاری نمایند. است دولت و مجلس محترم در این زمینه با یک

در مورد سیاستهای کلی توسعه بخشهای  -3الزم و همکاری دستگاههای مسؤول و ارائه گزارشهای نظارتی هر سال در وقت معین مورد تأکید است. 

پس از دریافت گزارشها و مستندات و نظریات مشورتی تفصیلی مجمع راجع به رابطه خصوصی  "گاه های دولتیغیردولتی از طریق واگذاری فعالیتها و بن

( و بنگاه 44(، نقش عوامل مختلف در ناکارآمدی بعضی از بنگاه های دولتی، آثار انتقال هریک از فعالیتهای صدراصل)44سازی با هریک از عوامل ذیل اصل)

ولتی ، میزان آمادگی بخشهای غیردولتی و ضمانت ها و راه های اعمال حاکمیت دولت، اتخاذ تصمیم خواهد شد.ان شاءاهلل های مربوط به بخشهای غیرد

( 44جناب آقای دکتر احمدی نژاد ریاست محترم جمهوری اسالمی ایران با درخواست جنابعالی جهت اختصاص درصدی از سهام صدر اصل) 1384خرداد 



( در قالب 44سیاستهای کلی اصل ) "% از سهام قابل واگذاری ابالغی در بند ج50ـ با فروش اقساطی تا  1موافقت می گردد:  قانون اساسی به شرح ذیل

ـ در مورد دو دهک پایین  3ـ قیمت سهام در بورس تعیین گردد.  2شرکتهای سرمایه گذاری استانی متشکل از تعاونیهای شهرستانی موافقت می گردد. 

ـ شرکتهای سرمایه گذاری استانی با کمک دولت در بورس پذیرفته شده  4یف در قیمت سهام واگذاری با دوره تقسیط ده ساله مجاز است. % تخف50درآمدی 

 ـ به نسبت اعضای شرکتهای تعاونی هر استان، سهام مشمول واگذاری در اختیار 5و جهت افزایش بازدهی سرمایه خود براساس قانون تجارت فعالیت نمایند. 

ـ خرید و فروش سهام شرکتهای سرمایه گذاری استان در بورس به میزانی که اقساط آن پرداخت و یا مورد تخفیف  6شرکت سرمایه گذاری استان قرار گیرد. 

ورد توجه ویژه قرار گیرند. ـ شناسائی افراد واقع در دو دهک پائین درآمدی با ساز و کارهای علمی و دقیق انجام گرفته و روستائیان م 7واقع شده، مجاز است. 

مدت ـ اجرای طرح نباید موجبات افزایش یا تداوم تصدی گری های دولت در شرکتهای مشمول واگذاری گردد. شایسته تذکر است که با توجه به گذشت  8

کارآفرینی صورت نگرفته است. لذا مقرر هنوز اقدامات اجرایی و فراخوان ملی جهت توسعه سرمایه گذاری و  44قابل توجهی از ابالغ سیاستهای کلی اصل 

را برعهده گرفته و بدون فوت وقت زمینه رونق و تحرک اقتصادی را با بکارگیری همه نیروها و سرمایه  44نمائید ستادی قوی مسؤولیت کامل اجرای اصل 

اص، تشویق عموم به سرمایه گذاری و بهبود فضای کسب و های ملی فراهم نماید. اطالع رسانی همه جانبه و فراگیر جهت دوری از ویژه خواری گروه های خ

ریاست محترم  کار کشور مورد تأکید است. توفیق جنابعالی را در خدمت به ملت بزرگ ایران و اجرای عدالت از خداوند متعال خواستاریم. جناب آقای خاتمی

له که به حول و قوه الهی و توجهات حضرت بقیه اهلل ارواحنا فداه خواهد جمهوری اسالمی ایران با سالم و تحیت در پی ابالغ سند چشم انداز بیست سا

خستین توانست مسیر توسعه و سازندگی کشور را در جهت هدفهای واالی جمهوری اسالمی نمایان و مشخص سازد. اینک سیاستهای کلی برنامه چهارم که ن

می گردد. انتظار می رود چارچوب این سیاستها و نقاط مورد تکیه در آن بتواند به تدوین  قانون اساسی ابالغ 110برنامه دوران بیست ساله است برابر اصل 

رم شورای برنامه ای جامع و عملیاتی برای دوره پنج ساله بیانجامد. بی گمان اهتمام و دقت نظر جنابعالی و هیأت محترم دولت و از آن پس مجلس محت

ننده خود را ایفا کنند. تأکید بر این معنا بدین علت ضرورت می یابد که برخی از سیاستهای کلی مصرح در اسالمی می توانند در این باره نقش تعیین ک

ین کمبود را برنامه سوم از توجه کافی در تقنین و اجرا برخوردار نگشت. مجمع محترم تشخیص مصلحت و نیز خود دستگاههای تقنینی و اجرایی می توانند ا

برنامه برطرف کنند. الزم می دانم از مجمع محترم تشخیص مصلحت و هیأت محترم دولت و سازمان مدیریت و برنامه ریزی و  به نحو شایسته ای در این

اسگزاری کنم. دبیرخانه مجمع و نیز کارشناسان فعال و همکار با این مجموعه ها که در تنظیم سیاستهای کلی برنامه چهارم نقش آفرینی کردند صمیمانه سپ

 مجموعه سیاستها همزمان برای مجلس شورای اسالمی و مجمع تشخیص مصلحت ارسال می شود. سیدعلی خامنه ای نسخه حاوی
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