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چکیده اجرایی

بر	اسـاس	بررسـی	های	به	عمل	آمده	موانعی	که	سـبب	شده،	حرکت	ها	و	تالش	های	
سیاسـی	و	اجتماعـی	کشـور	مـا	نتواننـد	آن	چنـان	که	مطلـوب	بوده	اسـت،	بـه	اهداف	
خـود	نایـل	آینـد	و	ایـن	ناکامی	گاهی	سـرخوردگی	و	یاس	و	انفعال	گسـترده	ای	را	ببار	

آورده	اسـت،	در	سـه	عامل	مهم	خالصه	می	شـود.	این	سـه	عامل	عبارت	اسـت	از:

کاستی های نظری

نارکارآمدی مدیریتی

نبود مشارکت اجتماعی و تعامل سیاسی

اجتماعی"  "اقتصاد  الگوی	 بر	 مبتنی	 برنامه	ای	 کامی	ها،	 نا بر	 غلبه	 برای	
به	عنوان	مبنای	حکمرانی	خوب	تدوین	شده	است.	الگوی	"اقتصاد اجتماعی" 
را	 رقابتی	 بازار	 وکار	 ساز	 اساس	 بر	 خصوصی	 بخش	 فعالیت	 توسعه	 یک	سو	 از	
کارآمدی	در	اقتصاد	دانش	بنیان	را	پشتیبانی	می	کند	و	 کارآفرینی	و	 پی	می	گیرد	و	
کرامت	انسان	 از	طرف	دیگر،	حراست	از	حقوق	بشر،	به	ویژه	حقوق	اجتماعی	و	
رقابتی	 بازار	 اقتصاد	 قرار	می	دهد.	 لوحه	خود	 در	سر	 را	 در	جامعه،	 او	 و	جایگاه	
از	 بهینه	 بهره	برداری	 و	 می	آورد	 فراهم	 را	 منابع	 کارآمد	 تخصیص	 برای	 زمینه	
پایه	 بر	 اقتصاد	 کارآمدی	 از	 بهره	مندی	 را	جستجو	می	کند.	چون	 تولید	 عوامل	
کارآفرینان،	نیروی	انسانی	مسلط	 بهره	وری	نهایی	استوار	است	انگیزه	مشارکت	
نقش	 ایفای	 به	 فرد	 و	 بوجود	می	آورد	 را	 ثروت	 تولید	 در	 مردم	 و	 فنی	 دانش	 بر	
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دستاورد	 زیرا	 می	گیرد	 قرار	 تشویق	 مورد	 اجتماعی	 فعالیت	 و	 تولید	 در	 سازنده	
فرآیند	 در	 نیز	 انسان	ها	 فعالیت	 اجتماعی	 هزینه	 ولی	 است.	 صاحب	 را	 خود	
کارکرد	آحاد	جامعه	شکل	می	گیرد.	هزینه	های	اجتماعی	ناشی	از	فقر،	بی	کاری،	
و	 اخالق	حرفه	ای	 افول	 اجتماعی،	 ناامیدی	 و	 یاس	 اجتماعی،	 شکاف	های	
اجتماعی،	به	خطر	افتادن	امنیت،	آلودگی	محیط	زیست	و	تخریب	منابع	از	جمله	
کارآمدی	را	بر	جامعه	تحمیل	می	نمایند.	 گزیر	نا هزینه	های	اجتماعی	هستند	که	نا
نگاه	 از	 فراتر	 که	 است	 دولت	 مسئولیت	 اجتماعی	 هزینه	های	 کمینه	سازی	
کاهش	هزینه	های	 فردی	به	زندگی	اجتماعی	و	منافع	ملی	می	نگرد	و	از	طریق	
اجتماعی	 کمینه	سازی	هزینه	های	 ارتقا	می	دهد.	 را	 ملی	 اجتماعی	همبستگی	
این	 پیاده	سازی	 ولی	 باشد	 دولت	 سیاست	 باید	 اقتصادی	 فعالیت	 از	 ناشی	
سیاست	تنها	با	مشارکت	فعال	مردم	و	از	طریق	شکل	گیری	نهادها	و	تشکل	های	
مردمی	و	غیردولتی	امکان	پذیر	است.	موضوع	فعالیت	در	این	بخش	پشتیبانی	
کارآمد	نمودن	نظام	تامین	 از	سازمان	های	مردم	نهاد	و	تخصیص	منابع	برای	
کشور	 گنجینه	تاریخی،	ملی،	طبیعی	و	محیط	زیست	 از	 اجتماعی	و	نگهداری	
کاهش	 که	 است.	لذا،	الگوی	"اقتصاد اجتماعی"	دو	بال	مهم	را	پی	می	جوید	
کار	بازار	و	پشتیبانی	 هزینه	های	اقتصادی	از	طریق	توسعه	رقابت	براساس	ساز	و	
کمینه	سازی	هزینه	های	اجتماعی	و	 کارآفرین	یک	وجه	و	 از	بخش	خصوصی	
در	پی	آن	ارتقای	جایگاه	انسان	و	ایجاد	همبستگی	ملی	صورت	دیگر	آن	است.

آن	 بنیان	 تعریف	 بر	 تکیه	 با	 اجتماعی"	 "اقتصاد  الگوی	 بر	 مبتنی	 حکمرانی	
دارای	ویژگی	های	زیر	است:

بهترین	ابزار	اجرایی	است	که	می	تواند	چارچوب	عملیاتی	برای	پیاده	سازی	
و	 سیاسی	 اجتماعی،	 فرهنگی،	 حوزه	های	 در	 نظام	 کلی	 سیاست	های	
اقتصادی	جمهوری	اسالمی	ایران	را	تدوین	نماید	و	به	مرحله	اجرا	درآورد.

نظریـــه	"اقتصـــاد اجتماعـــی"	هم	خوانـــی	بســـیار	خوبـــی	بـــا	اقتضایـــات	
کشـــور	دارد	و	منطبـــق	بـــا	قانـــون	اساســـی	 فرهنـــگ،	سیاســـت	و	اقتصـــاد	

جمهـــوری	اســـالمی	ایـــران	اســـت.
پاسخ	گوی	 کامال"	 اجتماعی"	 "اقتصاد  نظریه	 بر	 مبتنی	 اجرایی	 سیستم	
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اقتضای	کارآمد	نمودن	اقتصاد	و	معنویت	قوی	در	جمهوری	اسالمی	ایران	
کاهش	نرخ	 می	باشد	و	راه	حل	پایدار	برای	ایجاد	ثبات	اقتصادی	از	طریق	
تورم،	پشتیبانی	از	تولید	رقابت	پذیر	و	ایجاد	اشتغال	جدید	از	طریق	افزایش	

کارایی	اقتصاد	ارایه	می	دهد.

چالش های جامعه ایران را می توان در موارد زیر جمع بندی نمود.

کاهـــش	مشـــارکت	مـــردم	در	امـــور		  یـــاس	و	نـــا	امیـــدی	اجتماعـــی	و	
سیاســـی	و	اجتماعـــی

فقر	مطلق	در	قریب	به	نصف	خانوارهای	جامعه،	نرخ	تورم	بسیار		 
کارآمد	بودن	مدیریت	مالی	و	پولی 	و	نا باال

ضعف	مدیریت	و	وجود	تشکیالت	موازی	در	مجموعه	های	مختلف		 
کشور	و	گسترش	مدیریت	دولتی	دیوان	ساالر

گروه	سنی	بین	۱۵	الی	۳0	سال	و		  سطح	باالی	بی	کاری،	به	ویژه	در	
غ	التحصیالن	دانشگاه	ها بخصوص	در	بین	فار

تقابل	جدی	بین	مصرف	جاری	و	توسعه	کشور	و	سطح	اندک	تشکیل		 
داخلی،	 ناخالص	 تولید	 در	 جاری	 مصرف	 باالی	 سهم	 و	 سرمایه	
کوتاه	مدت	بر	نگرش	بلند	مدت	و	 رجحان	مطلوبیت	و	رضایت	در	

توسعه	پایدار	جامعه	

فرصت	سوزی	در	تعامالت	بین	المللی	و	عدم	بهره	برداری	از	امکانات		 
جهانی	برای	توسعه	پایدار	جامعه

مروری	بر	مسایل	و	چالش	های	بزرگ	در	فراراه	توسعه	همه	جانبه	جامعه	حاکی	از	
آن	است	که	سازمان	دهی	نظام	اجرایی	کشور	براساس	نظریه	مشخص	و	مبتنی	بر	
دست	آوردهای	علوم	در	جامعه	بشری	یک	الزام	اجتماعی	و	تاریخی	در	این	مرحله	
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در	چهار	 ایران	 اسالمی	 اجرایی	جمهوری	 تجارب	 است.	 کشور	 توسعه	 فرآیند	 از	
که	ارایه	پاسخ	 گذشته	حاکی	از	آن	است	 گذشته	و	ملل	مختلف	در	یک	قرن	 دهه	
"اقتصاد  الگوی	حکمرانی  کاربرد	 و	 توسعه	 از	طریق	 مزبور	 به	ضرورت	 مناسب	
اجتماعی"	با	توجه	به	مفهوم	تکامل	یافته	آن	در	اواخر	قرن	بیستم	امکان	پذیر	
خواهد	بود.	حکمرانی	خوب	ایجاد	توازن	در	بین	امور	اجتماعی،	فرهنگی،	سیاسی	
و	اقتصادی	را	مورد	توجه	قرار	می	دهد،	توسعه	و	تعمیق	سرمایه	انسانی	و	اجتماعی	
را	از	طریق	ارتقای	سطح	آموزش،	نظام	آموزشی،	سالمت	و	تحرک	مردم	در	سطوح	
کثر	مشارکت	مردم	در	امور	اقتصادی،	اجتماعی	و	 مختلف	پیگیری	می	نماید،	حدا
سیاسی	را	تضمین	می	کند،	به	ترویج	گسترش	فرهنگ	مدرن	سیاسی	و	اجتماعی	
از	طریق	تسهیل	فعالیت	های	تشکل	های	غیردولتی	و	سیاسی	اهتمام	می	ورزد،	
مبارزه	با	رانت	اقتصادی،	قضایی،	سیاسی	و	اطالعات،	به	عنوان	یک	ضرورت	
برای	گسترش	رقابت،	افزایش	امید	فردی	و	اجتماعی	و	جلب	مشارکت	مردم	را	در	
سرلوحه	امور	خود	قرار	می	دهد	و	ایجاد	فرصت	های	عادالنه	برای	آحاد	جامعه	را	

وظیفه	خود	می	شمارد.

یکپارچــه	ای	 و	 به	هم	تنیــده	 مجموعــه	 می	شــود	 تقدیــم	 اینــک	 کــه	 برنامــه	ای	
کــه	اجــزای	آن	مشــتمل	بــر	امــور	فرهنگــی،	اجتماعــی،	سیاســی	و	اقتصــادی	 اســت	
حــول	یــک	محــور	مشــخص	و	اساســی	طراحــی	و	تنظیــم	شــده	اســت	و	اجــرای	آن	
کیــد	بــر	مجموعــه	یکپارچــه	انجام	گیــرد.	حاصــل	تحقــق	اجــرای	 نیــز	بایســتی	بــا	تا
مجموعــه	به	هم	پیوســته	"عدالــت اجتماعــی و رونــق اقتصــادی، ایجــاد زندگــی 
برازنــده ایرانــی و تعمیــق حقــوق شــهروندی"	خواهد	بود	و	مشــخصه	آن	"اقتدار 
مدیریتــی مبتنــی بــر تامیــن عدالــت اجتماعــی، زندگــی شــرافتمندانه برازنــده 
کارآمــدی و مهــارت  ایرانــی، آســایش و آرامــش  از طریــق علــم، دانایــی، 
مدیریتــی"	و	"	اشــتغال، رشــد تولیــد و اقتــدار شــهروندی و تحــول در اقتصــاد 

بــرای ثبــات، پایــداری و پیشــرفت اجتماعــی"	اســت.

برنامه	توسعه	فرهنگی،	اجتماعی،	سیاسی	و	اقتصادی	در	پنج	بخش	عمده	تحت	
عناوین	فرهنگی،	اجتماعی،	سیاست داخلی،	اقتصادی	و	سیاست خارجی 

تنظیم	شده	است.
 فرهنگی: 
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توسعه	هویت،	غرور	ملی	و	دینی	و	تعمیق	فرهنگ	ایرانی.

 اجتماعی:
	عدالت	اجتماعی،	اقتدار	شهروندی،	تعمیق	حقوق	شهروندی		و	آرامش.

 سیاست داخلی:
کثر	مشارکت	مردم	در	امور	جامعه،	قانون	مداری	 توسعه	تعامل	سیاسی،	حدا

و	امنیت	ملی.

 اقتصادی:
کاهش	نرخ	تورم،	ایجاد	اشـــتغال،	 توســـعه	پایدار،	ایجاد	ثبـــات	اقتصادی،	

کیفیت	زندگـــی	برازنده	ایرانی. کارآمدی	و	ارتقای	 افزایش	تولیـــد،	

 سیاست خارجی:
صلــح	و	ثبــات	و	هــم	کاری	منطقــه	ای	و	بین	المللــی	براســاس	عــزت،	حکمــت	و	

مصلحــت	بــرای	تامیــن	منافــع	ملی
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پیشگفتار

جمهــوری	اســالمی	ایــران	حاصــل	پیــروزی	انقــالب	بــزرگ	اســالمی	و	مردمــی	ایــران	
کثریــت	 اســت	و	ویژگــی	بنیــادی	ایــن	انقــالب،	اســالمی	بــودن	آن	و	مشــارکت	ا
قاطــع	مــردم	در	پیــروزی،	تحکیــم	و	تعمیــق	آن	اســت.	جمهــوری	اســالمی	ایــران	
در	فرآینــد	توســعه	فرهنگــی،	اجتماعــی،	اقتصــادی	و	سیاســی	پــس	از	پیــروزی	
گذشــته	بــه	مرحلــه	ای	از	تکامــل	خــود	رســیده	 انقــالب	اســالمی	و	در	چهــار	دهــه	
کــه	در	ســایه	اســالمیت	نظــام،	جمهوریــت	نظــام	نقــش	مهمــی	را	در	توســعه	 اســت	
کشــور	ایفــا	می	نمایــد	و	مــردم	بــا	به	کارگیــری	ســازوکارهای	انتخاباتــی	در	مــورد	تاییــد	
یــا	اعتــراض	بــه	سیاســت	ها	و	رفتارهــای	مشــخص	اقــدام	می	نماینــد.	تحلیــل	
کــه	برنامــه	محــوری،	لــزوم	تدویــن	و	 رفتارهــای	انتخاباتــی	مــردم	نشــان	می	دهــد	
اجــرای	برنامــه	جامــع	توســعه	کشــور،	اقتــدار	قــوه	مجریــه	مبتنــی	بــر	دانایــی،	برنامــه	
محــوری،	اســتقرار	کامــل	مــردم	ســاالری،	ثبــات	و	آرامــش	در	جامعــه	و	روی	کارآمدن	
یــک	رییــس	جمهــور	مقتــدر	خواســت	اصلــی	مــردم	شــریف	و	بــا	فرهنــگ	جمهــوری	

اســالمی	ایــران	اســت.
نابه	ســامانی	های		اقتصــادی	در	یــک	دهــه	گذشــته،	افزایــش	بــی	کاری،	نــرخ	تــورم	
کاهــش	قــدرت	خریــد	مــردم،	افزایــش	تعــداد	خانوارهــای	زیــر	خــط	 بــاال	در	اقتصــاد،	
فقــر،	رشــد	منفــی	تولیــد	ناخالــص	داخلــی،	گســترده	شــدن	شــکاف	طبقاتــی	وضعیــت	
بســیار	پیچیــده	ای		را	در	جامعــه	بوجــود	آورده	کــه	مقابلــه	با	چالش	های	اقتصــادی	و	
اجتماعــی	دیگــر	بــا	ســطحی	نگری		و	برنامه	هــای		غیرعلمــی	بــدون	پایــه	غیرممکــن	
کثــری	مــردم	و	بیــان	 اســت	و	اتــکا	بــه	مبانــی	علمــی	و	مشــارکت	فکــری	و	عملــی	حدا
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شــفاف	و	صادقانــه	مســایل	بــا	مــردم	و	ایجــاد	همبســتگی	ملــی	بــرای	حــل	مســایل	
اقتصــادی	بــه	یــک	الزام	اجتماعی	تبدیل	شــده	اســت.	گســترش	و	تعمیق	مشــکالت	
اقتصــادی	و	ریــزش	طبقــه	متوســط	جامعــه	بــه	گروه	هــای	اجتماعی	درگیر	مشــکالت	
معیشــتی	بــر	امیــد	اجتماعــی	آســیب	وارد	نمــوده	و	تدویــن	برنامه	علمــی	و	کاربــردی	را	

کــرده	اســت. بــه	یــک	ضــرورت	تبدیــل	
کشور	به	منظور	سازمان	دهی	توسعه	پایدار	و	تامین	 مطالبه	برنامه	جامع	توسعه	
رفاه	اجتماعی	یک	نقطه	عطف	در	فرآیند	توسعه	نظام	جمهوری	اسالمی	ایران	
است	و	ارایه	پاسخ	مناسب	به	خواست	برحق	و	متعالی	مردم	یک	الزام	تاریخی	و	

که	بایستی	بدان	اقدام	شود. اجتماعی	است	
بنـده	به	عنـوان	خدمت	گـزار	مـردم	شـریف،	فهیـم	و	بزرگـوار	ایـران	و	بـا	تکیـه	بـر	
کارشناسـی	و	مهندسـی	طراحـی	تـا	سـطوح	 تجـارب	مدیریتـی	و	اجرایـی	از	سـطح	
اسـتاندار	 وزیـر،	 معـاون	 جمهـور،	 رییـس	 معـاون	 به	عنـوان	 مدیریـت	 عالـی	
عمرانـی،	 طـرح	 چندیـن	 بنیان	گـذار	 و	 مجـری	 و	 کشـور	 بـزرگ	 اسـتان	های	 در	
اقتصـادی	و	فرهنگـی	اعتقـاد	راسـخ	دارم	بـا	تدوین	و	اجرای	برنامه	جامع	توسـعه	
مجموعـه	 نمـودن	 کارآمـد	 امـکان	 سیاسـی	 و	 اقتصـادی	 اجتماعـی،	 فرهنگـی،	
نظـام	اقتصـادی،	اجتماعـی	و	سیاسـی	کشـور	فراهـم	می	آید	و	از	سـوی	دیگر،	ابزار	
گسـترش	نظارت	اجتماعی	بر	عملکرد	دولت	و	پاسـخ	گویی	رییس	 مناسـب	برای	
دیدگاه	هـای	 از	 دیـدم	مجموعـه	ای	 الزم	 لـذا،	 دولـت	شـکل	می	گیـرد.	 و	 جمهـور	
کارشناسـان	 بررسـی	 و	 مطالعـه	 سـاعت	 هزارهـا	 حاصـل	 کـه	 را	 خـود	 برنامـه	ای	
کشـور	 کاوی	هـای	شـرایط	موجـود	در	 مجـرب	در	علـوم	مرتبـط	و	بهره	بـرداری	از	وا
گسـترش	مباحـث	اجتماعـی	در	مـورد	آینـده	توسـعه	جمهـوری	 می	باشـد	جهـت	

گرامـی	تقدیـم	نمایـم. اسـالمی	ایـران	بـه	حضـور	هم	میهنـان	
این	جانب	 اراده	 و	 	 نگرش	 خواست،	 که	 اجتماعی"	 "اقتصاد  الگوی	حکمرانی 
کشور	و	 را	منعکس	می	سازد	به	عنوان	راه	کار	اساسی	برای	حل	مشکالت	فراروی	
تسریع	امر	توسعه	همه	جانبه	و	پایدار	به	حضور	شما	مردم	شریف،	فهیم	و	بزرگوار	
تقدیم	می	شود.	اعتقاد	کامل	دارم	با	توکل	به	خداوند	متعال	و	حمایت	و	پشتیبانی	
برنامه،	تجربه،	 بر	دانایی،	 اقتدار	مدیریتی	مبتنی	 با	 گاه	و	 آ شما	ملت	شریف	و	
کارآمدی،	ثبات	و	آرامش	اجتماعی	قادر	خواهیم	بود	با	گام	های	استوار	و	پایدار	در	
کشورمان	 راه	تحقق	اهداف	واالی	نظام	جمهوری	اسالمی	ایران،	حل	مشکالت	

و	ارتقای	جایگاه	و	توانمندی	میهن	مان	در	عرصه	های	بین	المللی	حرکت	کنیم.



13

وسیع	تر	 چه	 هر	 استقرار	 موجبات	 مختلف	 دیدگاه	های	 بررسی	 و	 نقد	 که	 باشد	
مردم	ساالری	دینی	و	بسط	نگرش	علمی	در	رفع	مشکالت	مردم	را	فراهم	نماید	
و	حرکت	بر	مبنای	برنامه	جامع	توسعه	کشور	فردایی	پر	از	شادی	و	آینده	ای	بهتر	

کشورمان	به	ارمغان	آورد و	زندگی	برازنده	ایرانی	را	برای	مردم	عزیز	
الزم	می	دانم	اشاره	کنم	که	الگوی	حکمرانی	"اقتصاد اجتماعی"	در	خالصه	برنامه	
گزارش	های	 آن	 دنبال	 به	 که	 می	سازد	 منعکس	 را	 جامع	 برنامه	 چکیده	 حاضر	
تحلیلی	و	تفصیلی	هر	قسمت	از	چکیده	برنامه	و	چگونگی	عملیاتی	نمودن	هر	

بخش	از	برنامه	حضور	مردم	بزرگوار	و	شریف	ایران	تقدیم	می	شود.

محسن مهرعلیزاده
اردیبهشت	۱۴00
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1- مقدمه

اســت	 بــوده	 ایــران،	شــاهد	تالش	هــا	و	مجاهدت	هــای	فراوانــی	 تاریــخ	معاصــر	
کــه	فرزنــدان	ایــن	ســرزمین	بــرای	رســیدن	بــه	آرمان	هــای	بلنــد	انســانی،	دینــی	
ــو،	انقــالب	مشــروطه،	 ک ــام	تنبا گذاشــته	اند.	قی ــادگار	 ــه	ی ــش	از	خــود	ب ــی	خوی و	مل
ــی	شــدن	صنعــت	نفــت،	انقــالب	اســالمی،	حماســه	 ــگل،	جنبــش	مل نهضــت	جن
دفــاع	مقــدس،	حمایــت	از	نهضت	هــای	مقاومــت	و	مدافعیــن	حــرم	و	دیپلماســی	
ــره	برجســته	ترین	 ــه	در	زم ــا	تحریم	هــای	اقتصــادی	ظالمان ــه	ب ــرای	مقابل ــد	ب کارآم
ایــن	تالش	هــا	و	در	راه	هــدف،	ســر	از	پــا	نشــناختن	ها	اســت.	ملــت	مــا	در	پیمــودن	
کــه	اســتقالل	ملــی،	دســت	یابی	بــه	 ایــن	مســیر	دســتاوردهای	فراوانــی	داشــته	اســت	
گاهی	هــای	سیاســی	و	اجتماعــی	از	جملــه	آن	هــا	 علــم	و	فنــاوری	جدیــد	و	توســعه	آ
کــه	نیازمنــد	 کنــار	ایــن	دســتاوردها	مشــکالت	فراوانــی	نیــز	وجــود	دارد	 اســت.	در	
کوشــش	ماســت.	در	واقــع	مــا	هنــوز	بــا	آنچــه	وضعیــت	مطلــوب	مــا	 تــداوم	تــالش	و	
کــه	درآن	رفــاه،	آزادی،	 گاه	برقــراری	شــرایطی	 اســت،	فاصلــه	بســیار	داریــم.	هــر	
عقالنیــت،	ایمــان،	عشــق	و	امنیــت	توامــان	تامیــن	می	شــوند،	وضعیــت	مطلــوب	
کان	از	مــا	 کمــا می	باشــد،	هنــوز	راه	نرفتــه	بســیار	اســت.	بنابــر	ایــن	ســعادت	میهــن،	
کــه	بــا	شــناخت	دقیــق	وضعیــت	فعلــی،	 تــالش	و	مجاهــدت	می	طلبــد	و	برماســت	
کــردن	 در	جســتجوی	منطقی	تریــن	وصحیح	تریــن	راه	کارهــا	برآییــم	و	بــرای	عملــی	

گامــی	برداریــم. ایــن	راه	کارهــا	برخیزیــم	و	
بــه	نظــر	می	رســد	مناســب	ترین	نقطــه	شــروع	در	ایــن	عرصــه،	عبــارت	از	صداقــت	
کثــری	مــردم	بــرای	ســاخت	ایرانــی	آبــاد،	 دولــت	بــا	مــردم،	جــذب	مشــارکت	حدا
مســتقل،	آزاد	و	برنامه	ریــزی	اســت.	در	واقــع	بــا	تصویــر	شــدن	وضعیــت	مطلــوب،	
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بــرای	 یــک	طــرح	حســاب	شــده،	 را	در	چارچــوب	 الزم	اســت	امکانــات	موجــود	
ــه	ســوی	مقصــود	حرکــت	 گام	ب ــه	 گام	ب کنیــم	و	 ــی	بســیج	 ــه	هــدف	اصل رســیدن	ب
گام	در	ایــن	 کنیــم،	مهم	تریــن	 نماییــم.	در	واقــع	هــرگاه	برنامــه	خوبــی	طراحــی	
کــه	مگــر	حرکت	هــای	قبلــی	مــا	 عرصــه	برداشــته	شــده	اســت.	امــا	ســوال	ایــن	اســت	
گــر	برنامــه	ای	وجــود	داشــته	اســت،	چــرا	اهــداف	مــا	هنــوز	 فاقــد	برنامــه	بوده	انــد؟	و	ا
تحقــق	نیافتــه	اســت؟	آیــا	ایــراد	در	برنامــه	بــوده	اســت	یــا	عواملــی	فراتــر	از	برنامه	هــا		

ــا		شــده	اند؟ ــع	تحقــق	اهــداف	م مان
کــس	ادعــای	داشــتن	برنامــه	 ایــن	ســوال	یــک	پرســش	بســیار	جــدی	اســت	و	هــر	
بــرای	تحقــق	وضعیــت	مطلــوب	ایــران	را	دارد،	ابتــدا	بایــد	بــه	همیــن	پرســش	پاســخ	
دهــد.	یعنــی	اینکــه	چــه	چیــزی	برنامــه	وی	را	از	برنامه	هــای		دیگــر	متمایــز	می	ســازد	
گرفتــار	 کــه	برنامــه	وی	بــه	سرنوشــت	برنامه	هــای		قبلــی	 و	ضامــن	ایــن	ادعــا	اســت	

نخواهــد	آمــد.
کــه	ســبب	شــده،	حرکت	هــا	و	 بــر	اســاس	بررســی	های	بــه	عمــل	آمــده،	موانعــی	
کــه	مطلــوب	بــوده	 کشــور	مــا	نتواننــد	آن	چنــان	 تالش	هــای	سیاســی	و	اجتماعــی	
گاهــی	ســرخوردگی	و	یــاس	و	 کامــی	 اســت،	بــه	اهــداف	خــود	نایــل	آینــد	و	ایــن	نا
گســترده	ای	را	ببــار	آورده	اســت،	در	ســه	مــورد	خالصــه	می	شــود.	ایــن	ســه	 انفعــال	

عامــل	عبــارت	اســت	از:

کاستی های نظری
گذشــته	فاقــد	پشــتوانه	نظــری	 متاســفانه	اغلــب	برنامه	هــای		اجرایــی	در	ســنوات	
ســندهای	 چارچــوب	 در	 نظــام	 کلــی	 سیاســت	های	 گرچــه	 بوده	انــد.	 محکــم	
کشــور،	توســعه	علــم	و	فنــاوری،	تــاب	آوری	 باالدســتی	از	جملــه	ســند	بیســت	ســاله	
ــن	 ــدی	یارانه	هــا	تدوی اقتصــاد،	محیط	زیســت،	اصــالح	الگــوی	مصــرف	و	هدفمن
و	ابــالغ	شــده	اســت	ولــی	بــه	دلیــل	عــدم	به	کارگیــری	الگوهــای	علمــی	شــناخته	
شــده	توســعه	محــور	و	تدویــن	برنامه	هــای		پاییــن	دســتی،	برنامه	هــای	پنج	ســاله	
کمتریــن	تاثیــر	را	بــر	تحقــق	اهــداف	سیاســت	های	 و	بودجه	هــای	ســاالنه	دولــت	
کلــی	نظــام	داشــته	اند.	تلفــات	و	ضایعــات	منابــع	و	محصــوالت،	به	ویــژه	منابــع	
گســترش	اســت	 طبیعــی	و	انــرژی،	و	الگــوی	مصــرف	بی	رویــه	هم	چنــان	رو	بــه	
کاالهــا	و	 کارآمــدی	تولیــد	و	عرضــه	 گســتره	ضــرورت	بهینه	ســازی	مصــرف	و	 و	
کــرده	اســت.	ســاختار	و	برنامه	هــای	اجرایــی	مطلــوب	 خدمــات	ابعــاد	وســیعی	پیــدا	
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اجرایــی	 آیین	نامه	هــای	 و	 قوانیــن	 برنامه	هــا،	 اســت.	 نداشــته	 کافــی	 شــفافیت	
کلــی	نظــام	و	اســناد	باالدســتی	بــرای	پیشــرفت	اجتماعــی	 مرتبــط	بــا	سیاســت	های	
فاقــد	انســجام	درونــی	هســتند	و	تفســیرهای	فــردی	از	قوانیــن	و	اعمــال	ســلیقه	در	
کشــور	وارد	نمــوده	اســت.	از	ایــن	 ــر	پیشــرفت	 امــور	اجرایــی	آســیب	های	فراوانــی	ب
کلــی	نظــام	و	برنامه	هــای	توســعه	اقتصــادی	و	 گفــت	سیاســت	های	 رو	می	تــوان	
کشــور	بــا	ابهامــات	نظــری	 اجتماعــی	و	فرهنگــی	در	واقــع	از	جهــت	چگونگــی	اداره	
اندیشیده	شــده	ای	 نظــری	 مبانــی	 برنامه	ریــزی،	 بــرای	 و	 مواجه	انــد	 فراوانــی	
گرفتــه	نمی	شــوند.	بنابرایــن	عملکردهــا	و	برنامه	هــای		مــا	بــر	روی	مبانــی	 بــه	کار	
نااســتوار	و	بــر	پایــه	ســلیقه	و	برداشــت	افــراد	قــرار	می	گیــرد	و	زمانی	کــه	آشــفتگی	ها	و	
تناقضــات	آشــکار	می	شــوند،	عقب	نشــینی	ها	آغــاز	شــده	و	اهــداف	قانــون	اساســی	و	

کلــی	نظــام	دور	از	دســترس	باقــی	می	مانــد. سیاســت	های	
مبانــی	نظــری	تبلــور	شــناخت	مــدون	انســان	از	قوانیــن	اقتصــاد،	جامعــه،	طبیعت	و	
کاربــرد	شــناخت	مــدون	شــالوده	مســنجم	را	بــرای	تدویــن	 کــه	 محیط	زیســت	اســت	
سیاســت	ها	و	راهبردهــا	براســاس	تحلیــل	ابعــاد	مســایل	و	دسترســی	بــه	اطالعــات	
قابــل	اتــکا	فراهــم	مــی	آورد.	هنگامی	کــه	شــناخت	علمــی	و	عمیــق	از	قوانیــن	اقتصاد	
اقدامــات	 نباشــد	مجموعــه	 راهبردهــا	 و	 سیاســت	ها	 تدویــن	 مبنــای	 جامعــه	 و	
اجرایــی	در	تناقــض	بــا	یکدیگــر	قــرار	می	گیرنــد	و	جهــت	ارتبــاط	بیــن	اجــزای	جامعــه	
در	خــالف	هــم	شــکل	پیــدا	می	کننــد.	بــه	جــای	اینکــه	اجــزای	راهبردهــا	و	اقدامــات	
بــه	هم	افزایــی	نیروهــا	منجــر	شــود	همبســتگی	اجتماعــی	را	آســیب	پذیر	می	نمایــد	و	
بــه	ایــن	ترتیــب،	شــکاف	طبقاتــی،	از	هم	گســیختگی	زنجیــره	تولیــد	و	عرضــه،	عدم	
اشــتغال	عوامــل	تولیــد،	هــرزروی	منابــع	اقتصــادی	و	طبیعــی،	تضعیــف	اعتمــاد	بــه	

گســترده	پیــدا	می	کنــد. حکمرانــی،	سســت	شــدن	پیوندهــای	اجتماعــی	ابعــاد	
کــه	هــر	جــزء	آن	بــر	دیگــر	اجــزا	 جامعــه	هماننــد	انســان	یــک	ســاختار	اندام	گونــه	دارد	
کارکــرد	دیگــر	 گــر	عضــوی	بــه	درد	آیــد	 کــه	ا کلیــت	انــدام	تاثیــر	دارد.	هم	چنــان	 و	
اعضــای	بــدن	انســان	بــا	اختــالل	مواجــه	می	شــود	نبود	پیونــد	ســازنده	و	پیش	برنده	
گــر	 کلیــت	اجتمــاع	انســانی	را	بــا	آشــفتگی	روبــرو	می	کنــد.	ا بیــن	اجــزای	جامعــه	نیــز	
کاربــرد	علــم	پزشــکی	اســت	اصــالح	 بهبــود	عملکــرد	اعضــای	بــدن	انســان	مســتلزم	
کارکــرد	نظــام	اندام	گونــه	جامعــه	نیــز	تنهــا	بــا	شــناخت	مــدون	از	قوانیــن	 و	تقویــت	
اقتصــاد	و	جامعــه	و	کاربــرد	درســت	علــوم	مربوطــه	امکان	پذیــر	اســت.	ایــن	روی	کــرد	
ایجــاب	می	کنــد	برنامــه	و	اقدامــات	اجرایــی	بــر	پایــه	شــناخت	علمــی	قوانیــن	جامعه	
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کار	به	هم	پیوســته	 ــر	اســاس	ســاز	و	 و	نگــرش	نظام	منــد	اســتوار	باشــد	و	اقدامــات	ب
کنــد. کلــی	جامعــه	انســانی	ســازمان	پیــدا	 و	یکپارچــه	در	راســتای	تحقــق	اهــداف	

کــم	بــودن	نگــرش	بخشــی	بــر	راهبردهــا	و	برنامه	هــا	و	غلبه	جزیی	نگــری	بر	نگاه	 حا
کلیــت	سیســتم	اجتماعــی،	اولویــت	اقدامــات	محلــی	و	منطقــه	ای	 نظام	منــد	در	
گروهــی	و	فــردی	بــر	منافــع	اجتماعــی	ناشــی	از	 بــر	منافــع	ملــی	و	ترجیــح	منافــع	
ــه	ســبب	شــده	اســت	برنامه	هــای		 ک ــی	نظــری	علمــی	می	باشــد	 ــرد	مبان کارب عــدم	
گذشــته	بــه	نــدرت	بــه	مرحلــه	اجــرا	درآینــد	و	شــکاف	 کشــور	در	چهــار	دهــه	 توســعه	
کلــی	نظــام	بــا	رونــد	واقعیت	هــای	موجــود	 عمیقــی	بیــن	اهــداف	سیاســت	های	
کشــور	بحران	هــای	 کاســتی	نظــری	در	مدیریــت	اجرایــی	 بوجــود	آیــد.	حاصــل	
اقتصــادی،	ناهنجاری	هــای	اجتماعــی،	محــو	شــدن	امیــد	اجتماعــی،	فــرار	نیــروی	
کشــور،	افزایــش	هزینه	هــای	اجتماعــی	ناشــی	 کارآمــد،	تخریــب	منابــع	 انســانی	
بــر	آشــفتگی	های	اجتماعــی	و	 از	فقــر	و	الودگــی	محیط	زیســت	می	باشــد.	غلبــه	
اقدامــات	 و	 توســعه	 برنامه	هــای	 ایجــاب	می	کنــد	 اقتصــادی	 از	هم	گســیختگی	
اجرایــی	بــر	شــالوده	نظــری	درســت	و	مبتنــی	بــر	شــناخت	و	علــم	جامعــه	بشــری	و	

بهره	بــرداری	از	تجــارب	اجتماعــی	اســتوار	باشــد.

کارآمدی مدیریتی نا
کاســتی	های	نظــری	عامــل	مهمــی	اســت،	امــا	در	تاریــخ	تحــوالت	جهــان	 هــر	چنــد	
بــه	 قــوی	 بــا	مدیریــت	 برنامه	هــای	ضعیــف	 کــه	حتــی	 دیــده	می	شــود	 فــراوان	
کشــور	مــا	عامــل	مدیریــت	نیــز	بــا	مشــکالت	 ســرانجام	خوبــی	رســیده	اند.	امــا	در	
کــه	بدلیــل	فقــدان	ســاز	و	 اساســی	مواجــه	اســت.	مشــکل	جامعــه	مــا	ایــن	اســت	
گفتمانــی	در	بیــن	مدیــران	ایجــاد	 کشــور	وحــدت	 کارهــای	حزبــی	و	مدنــی	قــوی	در	
کار	می	کنــد.	ترجیــح	ســلیقه	 کســی	بــا	اندیشــه	و	ســلیقه	خویــش	 نمی	شــود	و	هــر	
و	برداشــت	شــخصی	بــر	مدیریــت	خــالق	مبتنــی	بــر	علــم	و	قانون	مــداری	ریشــه	در	
کــه	از	دالیــل	عمــده	آن	می	توانــد	تحمیــل	شــدن	شــرایط	 عوامــل	متعــددی	دارد	
کوتــاه	مــدت	بــرای	مبــارزه	فــوری	بــا	تجــاوز	بــه	میهــن	 کــه	نــگاه	 کشــور	 جنگــی	بــر	
کــم	نمــود	و	بــه	تبــع	آن	نبــود	آمــوزش	کافــی،		کم		تجربگــی	 اســالمی	را	بــر	مدیــران	حا
در	مدیریــت	ســامانه	های	پیچیــده،	اســتقرار	مدیــران	بــدون	ضابطــه	حرفــه	ای	و	
کــه	آســیب	های	فراوانــی	 انتصــاب	مدیــران	بــا	مهــارت	مدیریتــی	انــدک	اشــاره	نمــود	
ــه	وحــدت	فکــری	و	 ک ــی	 کشــور	وارد	نمــوده	اســت.	مدیران ــر	مدیریــت	اجرایــی	 را	ب
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هماهنگــی	اجرایــی	نداشــته	باشــند	عملکــرد	همدیگــر	را	خنثــی	می	کننــد	و	ایــن	
چیــزی	اســت	کــه	مثال	هــای	فراوانــی	در	کشــور	مــا	دارد.	بــار	ســنگین	تحقــق	اهداف	
کشــور	از	عهــده	یکــی	دو	مدیــر	ســاخته	نیســت،	لــذا	شــبکه	ای	از	مدیــران	الزم	اســت	
ــرای	 ــز	شــده	و	ب ــرای	تحقــق	اهــداف	متمرک ــا	یکدیگــر	ب ــرژی	آن	هــا	همســو	ب ــه	ان ک

کننــد. تحقــق	برنامه	هــا،	نقش	آفرینــی	
کافــی	 نا مهــارت	 و	 غیرمرتبــط	 تجربــه	 انــدک،	 دانــش	 از	 مدیریــت	 هنگامی	کــه	
توجــه	 و	 همه	جانبه	نگــری	 بــر	 مبتنــی	 تصمیم	گیــری	 تــوان	 باشــد	 برخــوردار	
تضعیــف	 مســئله	 از	 و	درک	عمیــق	 ابعــاد	مختلــف	موضــوع	تصمیم	گیــری	 بــه	
ــی	 می	شــود	و	تصمیم	گیــری	بســیار	پرهزینــه	می	گــردد.	عواقــب	نبــود	انضبــاط	مال
گســترده	در	راه	تولیــد،	احــداث	 در	بودجــه	ســاالنه	دولــت،	موانــع	دیوان	ســاالری	
ســدها	بــدون	لحــاظ	نمــودن	ابعــاد	زیســت	محیطــی	آن،	چــاپ	پــول	بــدون	پایــه	
کالن	شــهرها،	آلودگــی	زمیــن	و	 کشــور،	آلودگــی	هــوا	در	 تولیــد،	تخریــب	منابــع	آبــی	
ــار	محیط	زیســتی	 گاز	ناشــی	از	عــدم	توجــه	بــه	آث آب	در	مناطــق	باالدســتی	نفــت	و	
کار،	بســط	 گاز،	تناقض	هــا	در	نظــام	مالیاتــی	و	قانــون	 عملیــات	باالدســتی	نفــت	و	
هزنیه	هــای	دولــت	همــه	از	جملــه	مــوارد	مهمــی	هســتند	کــه	هزینه	های	گزافــی	را	بر	
اقتصــاد	کشــور	تحمیــل	نموده	انــد	و	همــه	ناشــی	از	ضعــف	مدیریــت،	تصمیم	گیــری	

ــوده	اســت. ــر	درک	ســطحی	از	موضــوع	ب ــی	ب ــه	ای	و	مبتن غیرحرف

نبود مشارکت اجتماعی و تعامل سیاسی
بـــرای	تحقق	یـــک	برنامه	یا	پیاده	شـــدن	مجموعه	ای	از	اهـــداف	کالن،	عالوه	بر	
تمهیدات	نظری	و	عنصرمدیریت،	قدرت	سیاســـی	به	همراه	مشـــارکت	اجتماعی	
بـــرای	برنامه	الزم	اســـت.	در	ایـــران	عنصر	قدرت	سیاســـی	موردنیاز	بـــرای	تحقق	
برنامه	هـــا	همـــواره	با	مشـــکالتی	مواجـــه	بـــوده	اســـت.	در	دوره	پیـــش	از	انقالب،	
حکومت	اساســـًا	مخالف	تحقق	آزادی	های	سیاســـی	بـــود	و	در	دوره	بعد	از	انقالب	
نیـــز	اختـــالف	در	نـــوع	نگـــرش	به	اهـــداف	و	مقاصـــد	مطلوب	بـــرای	ملـــت	ایران،	
که	قـــدرت	سیاســـی	به	نحـــو	یک	دســـت،	در	خدمـــت	تحقق	 باعث	شـــده	اســـت	
اهـــداف	و	برنامـــه	ای	خـــاص	قـــرار	نگیـــرد.	در	واقـــع	در	درون	حاکمیـــت	همـــواره	
عـــده	ای	در	برابـــر	تحقـــق	برنامه	ها	مانع	تراشـــی	کرده	انـــد.	از	این	رو	تمهید	ســـاز	و	
کارهایـــی		برای	بســـیج	اقتدار	سیاســـی	در	جهت	تحقق	اهـــداف	و	برنامه	ها	پیش	

نیاز	تحقـــق	هر	برنامه	ای	اســـت.
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اسـتقرار	عدالـت	اجتماعـی،	پیشـرفت	 بـرای	 پایـدار	 و	 برنامـه	توسـعه	همه	جانبـه	
جامعـه	و	ایجـاد	محیـط	زندگـی	برازنـده	انسـان	اجتماعـی	تدویـن	و	بـه	مرحلـه	اجرا	
در	می	آیـد.	تحـول	از	طریـق	اجـرای	برنامـه	در	غایـت	هدف	ثبـات	و	پایداری	زندگی	
انسـان	 زندگـی	 ارتقـای	 بـرای	 کـه	 برنامـه	ای	 را	پی	می	جویـد.	 و	اجتماعـی	 فـردی	
تدویـن	می	شـود	بـدون	مشـارکت	مـردم	نمی	توانـد	بـه	مرحلـه	اجـرا	درآیـد.	انسـان	
مشـارکت	جو	آزادی	نظـر	و	عمـل	الزم	دارد.	اجـرای	یـک	برنامـه	تنهـا	توسـط	انسـان	
و	بـرای	ارتقـای	زندگـی	آن	تدویـن	می	شـود	و	او	تنهـا	زمانـی	بـرای	اجـرای	برنامـه	
می	کوشـد	که	به	برنامه	و	قابلیت	اجرای	آن	باور	داشـته	باشـد	و	به	آن	اعتماد	کند.	
الزمـه	اعتمـاد	اجتماعـی	شـفافیت	و	عدالـت	اجتماعـی	اسـت.	در	شـرایط	شـفافیت	
کـه	انسـان	درک	درسـتی	از	برنامـه	و	اقدامـات	دولـت	 و	عدالـت	اجتماعـی	اسـت	
کـه	برنامـه	و	اقـدام	بـا	 پیـدا	می	کنـد	و	اعتمـاد	بـه	دولـت	او	را	بـه	ایـن	بـاور	می	رسـاند	
هـدف	بهبـود	سـطح	زندگـی	او	همسـو	اسـت	و	می	توانـد	ارتقـای	زندگـی	انسـان	را	در	
پـی	داشـته	باشـد.	لـذا،	مشـارکت	اجتماعـی	مـردم	در	تدویـن	و	اجـرای	برنامـه	یـک	

سـرمایه	و	پشـتیبان	بـرای	تحقـق	اهـداف	برنامـه	و	قابلیـت	اجرایـی	آن	اسـت.
کــه	انســان	 کشــور	هنگامــی	ممکــن	اســت	 مشــارکت	اجتماعــی	مــردم	در	سرنوشــت	
ــوان	یــک	 ــی	را	به	عن ــد	و	همبســتگی	اجتماعــی	و	مل کن ــی	را	احســاس	 ــود	زندگ بهب
ســعادت	درک	 و	 بهــروزی	 بــرای	 انســان	 تــالش	 بــرای	هم	افزایــی	 مهــم	 عامــل	
کشــور	از	اقتــدار	الزم	برخــوردار	 کــه	شــهروند	 ــه	مفهــوم	آن	اســت	 ــد.	ایــن	امــر	ب نمای
کــه	در	منشــور	حقــوق	بشــر	 باشــد	و	اقتــدار	از	رعایــت	حقــوق	بشــر	حاصــل	می	شــود	
گاه	از	حقــوق	 کــرده	اســت.	شــهروند	بــا	اقتــدار	و	آ تمــدن	ایــران	بــزرگ	عینیــت	پیــدا	
انســانی	خــود	در	عیــن	مســئولیت	پذیری	پاســخ	گویی	دولــت	در	قبــال	تصمیــم	
کــم	بــر	زندگــی	فــردی	و	 اتخــاذ	شــده	را	مطالبــه	می	کنــد.	انســان	مســئول،	خــود	حا
ــع	از	تصمیــم	نادرســت	 ــد	از	یــک	طــرف،	مان کــه	می	توان اجتماعــی	خویــش	اســت	
کاهــش	دهــد	و	دولــت	را	بــه	 شــود	و	هزینه	هــای	اجتماعــی	تصمیم	هــای	دولــت	را	
پذیــرش	مســئولیت	مجبــور	نمایــد	و	خــود	در	تدویــن	و	پیش	بــرد	راهبردهــا	و	اجرای	
کــه	برنامــه	ضمانــت	اجرایــی	پیــدا	 برنامه	هــا	مشــارکت	نمایــد.	در	ایــن	حالــت	اســت	

می	کنــد.
گاهانـه	در	 گاه	بـر	حقـوق	خـود	بـرای	ابـراز	وجـود	و	مشـارکت	آ شـهروند	توانمنـد	و	آ
پیشـرفت	کشـور	عالقمند	به	سیاسـت	اسـت.	سیاسـت	در	مفهوم	شـهروند	قدرتمند	
بـه	معنـی	مهـارت	بـرای	ایجـاد	امکانات	و	فرصت	ها	اسـت.	چون	انسـان	اجتماعی	



20

و	 هـم	کاری	 و	 هم	یـاری	 بـه	 نیـاز	 فرصت	هـا	 ایجـاد	 بـرای	 او	 اسـت	 شـهروند	 یـک	
هم	افزایـی	قابلیت	هـا	بـرای	تحقـق	اهـداف	مشـترک	اسـت.	در	ایـن	صـورت	تعامل	
بالفعـل	نمـودن	 سیاسـی	شـکل	می	گیـرد	و	در	تعامـل	سیاسـی	خلـق	فرصت	هـا	و	
امکانـات	بالقـوه	بـرای	ارتقای	زندگی	فردی	و	اجتماعی	مورد	اهتمام	قرار	می	گیرد.	
که	تعامل	سیاسـی	برای	تدوین	برنامه	و	اجرای	اقدامات	مبتنی	بر	 از	این	رو	اسـت	

برنامـه	یـک	الـزام	بـرای	پیشـرفت	اجتماعـی	اسـت.	

کاســتی	ها	و	موانــع	مذکــور	وجــود	داشــته	باشــند	عاقبــت	حرکت	هــا	 تــا	زمانی	کــه	
ــذا،	ســاز	و	 ــوده	اســت.	ل گذشــته	ب کــه	در	 ــود	 و	اقدامــات	اصالحــی	همــان	خواهــد	ب
کــه	در	ایــن	برنامــه	بــرای	غلبــه	بــر	مشــکل	"کاســتی	های	نظــری"	اندیشــیده	 کاری	
شــده	اســت،	انتخــاب	"نظریــه	مــدل	اقتصــاد اجتماعــی"	بــه	مثابــه	مبنــای	نظــری	
یــک	سیســتم	اجرایــی	و	عملیاتــی	نمــودن	برنامه	اســت.	ایــن	نظریــه	ظرفیــت	آن	را	
داردکــه	در	مقطــع	فعلــی،	بــرای	ملــت	ایــران،	در	راســتای	رســیدن	بــه	آرمان	هــای	

کمــک	شــایان	توجهــی	بنمایــد. بلنــد	خویــش،	
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2- ســـازگاری نظریـــه مدل اقتصاد اجتماعـــی با آرمان ها
و اهداف

گذشــته	شــکل	 کــه	در	دو	ســده	 دولــت	رفــاه	یکــی	از	رایج	تریــن	شــکل	دولــت	اســت	
کنــش	بــه	بحران	هــا	 گرفتــه	و	ســیر	تکاملــی	را	طــی	نمــوده	اســت.	ایــن	دولــت	در	وا
ــر	ایــن	بحران	هــا	 در	فرآینــد	رشــد	اقتصــادی	پدیــد	آمــد.	دولــت	رفــاه	بــرای	غلبــه	ب
گســترش	فقــر	و	فاصلــه	طبقاتــی	در	جامعــه	 بــی	کاری	و	 کــه	اصلی	تریــن	آن	هــا	
اســت،	هدایــت	امــور	اقتصــادی	و	ایجــاد	تعــادل	بیــن	امــور	اقتصــادی،	اجتماعــی،	
کار	 گفــت	محصــول	 فرهنگــی	و	سیاســی	را	وظیفــه	خــود	می	دانــد.	شــاید	بتــوان	
گســترش	ســطح	 دولــت	رفــاه،	در	تحلیــل	نهایــی،	ارتقــای	حقــوق	شــهروندی	و	
برخــورداری	اقتصــادی	و	رفــاه	عمومــی	مــردم	اســت.	از	شــاخصه	های	اصلــی	ایــن	
دولــت	می	تــوان	بــه	اقدامــات	آن	در	جهــت	توســعه	حمایت	هــای	اجتماعــی	بــرای	
تعمیــق	همبســتگی	ملــی	و	تامیــن	خدمــات	اجتماعــی	و	رفاهــی	برای	همــگان	که	از	

کــرد. ــات	بهداشــتی	و	آموزشــی	اســت،	اشــاره	 برجســته	ترین	آن	هــا	امکان
کنــار	تامیــن	امنیــت	و	بســتر	الزم	بــرای	رشــد	اقتصــادی	ممکــن	 اقدامــات	رفاهــی	در	
ــارزات	 ــاه	در	اوایــل	معرفــی	آن	حاصــل	مب ــت	رف ــر	چــه	تعریــف	اولیــه	دول گ اســت.	ا
کثریــت	جوامــع	بشــری	بــرای	دســت	یابی	بــه	شــرایط	مناســب	و	فرصت	هــای	 ا
کارآمــد	نمــودن	اقتصــاد	 یکســان	بــوده	اســت	ولــی	تحقــق	ایــن	امــر	در	صــورت	
کامــل	شــکل	 کارآمــدی	اقتصــاد	در	شــرایط	رقابــت	 می	توانســت	امکان	پذیــر	باشــد.	
کار	بــازار	حالــت	بهینــه	پیــدا	می	کنــد.	 می	گیــرد	و	تخصیــص	منابــع	طبــق	ســاز	و	
کننــده	 تخصیــص	بهینــه	منابــع	ایجــاب	می	کنــد	بهــره	وری	نهایــی	عوامــل	تعییــن	
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بهره	منــدی	آن	هــا	از	دســتاوردهای	اقتصــادی	باشــد	و	ایــن	امــر	بــا	توزیــع	یکســان	
منابــع	بیــن	مــردم	هم	خوانــی	نــدارد.	تــالش	بــرای	ایجــاد	فرصت	هــای	یکســان	و	
برابــر	بــرای	آحــاد	جامعــه	جهت	مشــارکت	در	تولید	اجتماعی	و	توســعه	پایدار	جامعه	
کــه	 و	برخــورداری	آن	هــا	از	دســتاوردهای	اجتماعــی	هنگامــی	تحقــق	پیــدا	می	کنــد	
ــدا	 ــوان	یــک	ارزش	عمومیــت	پی کار	خــالق	به	عن اصــل	ثروت	آفرینــی	در	جامعــه	و	
کنــد	و	ایــن	امــر	تنهــا	از	طریــق	مبــارزه	بــا	انحصارهــا	و	کاهــش	دخالــت	دولــت	در	امــور	
کــه	مفهــوم	دولــت	رفــاه	 اجرایــی	اقتصــاد	امکان	پذیــر	اســت.	بــه	ایــن	ترتیــب	اســت	
در	فرآینــد	تکویــن	آن	بــه	"اقتصــاد اجتماعــی"	تکامل	یافتــه	و	در	دو	دهــه	اول	قــرن	

بیســت	و	یکــم	بصــورت	منشــور	اروپــای اجتماعــی1	مطــرح	شــده	اســت.
الگــوی	"اقتصــاد اجتماعــی"	از	یک	ســو	توســعه	فعالیــت	بخــش	خصوصــی	بــر	
ــازار	رقابتــی	را	پی	می	گیــرد	و	از	طــرف	دیگــر،	حراســت	از	حقــوق	 اســاس	ســاز	وکار	ب
ــگاه	آن	در	جامعــه،	را	در	ســر	لوحــه	 ــژه	حقــوق	اجتماعــی	انســان	و	جای بشــر،	به	وی
کارآمــد	منابــع	را	 خــود	قــرار	می	دهــد.	اقتصــاد	بــازار	رقابتــی	زمینــه	بــرای	تخصیــص	
فراهــم	مــی	آورد	و	بهره	بــرداری	بهینــه	از	عوامــل	تولیــد	را	جســتجو	می	کنــد.	چــون	
ــزه	 ــه	بهــره	وری	نهایــی	اســتوار	اســت	انگی ــر	پای کارآمــدی	اقتصــاد	ب بهره	منــدی	از	
کارآفرینــان	و	مــردم	در	تولیــد	ثــروت	را	بوجــود	مــی	آورد	و	فــرد	بــه	ایفــای	 مشــارکت	
نقــش	ســازنده	در	تولیــد	و	فعالیــت	اجتماعــی	مــورد	تشــویق	قــرار	می	گیــرد	زیــرا	
دســتاورد	خــود	را	صاحــب	اســت.	ولــی	هزینــه	اجتماعــی	فعالیــت	انســان	ها	نیــز	در	
کارکــرد	آحــاد	جامعــه	شــکل	می	گیــرد.	هزینه	هــای	اجتماعــی	ناشــی	از	فقــر،	 فرآینــد	
بــی	کاری،	شــکاف	های	اجتماعــی،	یــاس	و	ناامیــدی	اجتماعــی،	افــول	اخــالق	
حرفــه	ای	و	اجتماعــی،	بــه	خطــر	افتــادن	امنیــت،	آلودگــی	محیط	زیســت	و	تخریــب	
کارآمــدی	را	بــر	جامعــه	 گزیــر	نا کــه	نا منابــع	از	جملــه	هزینه	هــای	اجتماعــی	هســتند	
کمینه	ســازی	هزینه	هــای	اجتماعــی	مســئولیت	دولــت	اســت	 تحمیــل	می	نماینــد.	
کــه	فراتــر	از	نــگاه	فــردی	بــه	زندگــی	اجتماعی	می	نگــرد	و	از	طریــق	کاهش	هزینه	های	
اجتماعــی	همبســتگی	ملــی	را	ارتقــا	می	دهــد.	لــذا،	الگــوی	"اقتصــاد اجتماعــی"	دو	
کاهــش	هزینه	هــای	اقتصــادی	از	طریــق	توســعه	 کــه	 بــال	مهــم	را	پی	می	جویــد	
کمینه	ســازی	هزینه	هــای	اجتماعــی	و	 کار	بــازار	یــک	وجــه	و	 رقابــت	براســاس	ســاز	و	
در	پــی	آن	ارتقــای	جایــگاه	انســان	و	ایجــاد	همبســتگی	ملــی	صــورت	دیگــر	آن	اســت.
کنونی	قریب	به	نصف	جمعیت	 با	توجه	به	این	شاخصه	ها	و	اینکه	در	شرایط	

۱-	Social Europe
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ایران	در	فقر	مطلق	به	سر	می	برند	و	عوارض	ناشی	از	فقر	و	محرومیت	اقتصادی،	
می	رسد	 نظر	 به	 است،	 نهاده	 جا	 به	 مختلف	 عرصه	های	 در	 بسیاری	 سوء	 آثار	
سازمان	دهی	نظام	اجرایی	براساس	مدل	"اقتصاد اجتماعی"	و	فراهم	آوردن	لوازم	
کرد.	در	عین	حال	 ایفاء	خواهد	 کشور	 اوضاع	 بهبود	 در	 بسیار	مهمی	 آن،	نقش	
رشد	 کاهش	 تنها	عامل	 نه	 رفاهی	 به	سیاست	های	 پرداختن	 نمود،	 کید	 تا باید	
اقتصادی	نیست،	بلکه	اتخاذ	این	سیاست	ها،	رشد	اقتصادی	افزون	تری	را	نیز	
گفت	الگوی	"اقتصاد اجتماعی"	یک	مدل	 کلی	باید	 درپی	خواهد	داشت.	بطور	
انرژی	 که	یک	 منعکس	می	سازد	 را	 نظام	 اهداف	 برای	تحقق	 اجرایی	 سیستم	
ثابت	 ما	 برای	ملت	 که	همواره	 اهدافی	 برای	تحقق	 تازه	 جدید	و	یک	روی	کرد	
کرد.	حال	 بوده،	ولی	رسیدن	به	آن	ها	با	دشواری	مواجه	است،	وارد	عمل	خواهد	
باید	دید	انتخاب	راهبرد	"اقتصاد اجتماعی"	چه	نسبتی	با	آرمان	ها	و	اهداف	ملت	

ایران	در	عرصه	های	مختلف	خواهد	داشت.
و	 مفصل	 بطور	 اساسی	 قانون	 در	 ایران	 اسالمی	 جمهوری	 نظام	 واالی	 اهداف	
چکیده	آن	در	اصل	دوم	قانون	تشریح	شده	است.	اصل	سوم	قانون	اساسی	دولت	
جمهوری	اسالمی	ایران	را	موظف	می	سازد	برای	نیل	به	اهداف	مشخص	شده	در	

کار	برد: اصل	دوم	قانون	مذکور،	همه	امکانات	خود	را	برای	امور	زیر	به	

و		  ایمان	 براساس	 اخالقی	 فضایل	 رشد	 برای	 مساعد	 محیط	 ایجاد	
تقوی	و	مبارزه	با	کلیه	مظاهر	فساد	و	تباهی.

استفاده		  با	 زمینه	ها	 همه	 در	 عمومی	 گاهی	های	 آ سطح	 بردن	 باال	
صحیح	از	مطبوعات	و	رسانه	های	گروهی	و	وسایل	دیگر.

آموزش	و	پرورش	و	تربیت	بدنی	رایگان	برای	همه،	در	تمام	سطوح	و		 
تسهیل	و	ترمیم	آموزش	عالی.

تقویت	روح	بررسی	و	تتبع	و	ابتکار	در	تمام	زمینه	های	علمی،	فنی،		 
کز	تحقیق	و	تشویق	محققان. فرهنگی	و	اسالمی	از	طریق	تاسیس	مرا

محو	هرگونه	استبداد	و	خود	کامگی	و	انحصار	طلبی.	 
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تامین	آزادی	های	سیاسی	و	اجتماعی	در	حدود	قانون.	 

اقتصادی،		  سیاسی،	 سرنوشت	 تعیین	 در	 مردم	 عامه	 مشارکت	
اجتماعی	و	فرهنگی	خویش.

رفع	تبعیض	های	ناروا	و	ایجاد	امکانات	عادالنه	برای	همه،	در	تمام		 
زمینه	های	مادی	و	معنوی.

ایجاد	نظام	اداری	صحیح	و	حذف	تشکیالت	غیر	ضرور.	 

کامل	بنیه	دفاع	ملی	از	طریق	آموزش	نظامی	عمومی	برای		  تقویت	
حفظ	استقالل	و	تمامیت	ارضی	و	نظام	اسالمی	کشور.

بر	طبق	ضوابط	اسالمی	جهت		  صحیح	و	عادالنه	 اقتصاد  پی	ریزی	
ایجاد	رفاه	و	رفع	فقر	و	برطرف	ساختن	هر	نوع	محرومیت	در	زمینه	

کار	و	بهداشت	و	تعمیم	بیمه. های	تغذیه	و	مسکن	و	

امور		  و	 کشاورزی	 و	 صنعت	 و	 وفنون	 علوم	 در	 خودکفایی	 تامین	
نظامی	و	مانند	این	ها.

امنیت	قضایی		  ایجاد	 از	زن	و	مرد	و	 افراد	 تامین	حقوق	همه	جانبه	
عادالنه	برای	همه	و	تساوی	عموم	در	برابر	قانون.

توسعه	و	تحکیم	برادری	اسالمی	و	تعاون	عمومی	بین	همه	مردم.	 

تنظیم	سیاست	خارجی	کشور	براساس	معیارهای	اسالم،	تعهد	برادرانه		 
نسبت	به	همه	مسلمانان	و	حمایت	بی	دریغ	از	مستضعفان	جهان.

مروری	بر	اصل	سوم	و	وظایف	مشخص	دولت	در	قانون	اساسی	حاکی	از	آن	است	
کــه	دولــت	جمهــوری	اســالمی	ایــران	بایســتی	توســعه	پایــدار	جامعــه	را	ســازمان	دهی	
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نمایــد.	پیش	بــرد	توســعه	پایــدار	بــرای	نیــل	بــه	اهــداف	نظــام	جمهــوری	اســالمی	
ایــران	مســتلزم	تجهیــز	دولــت	بــه	نگــرش	نظام	منــد	و	همه	جانبــه	در	امــور	مختلــف	
گســترده	و	عمیــق	بیــن	مســایل	فرهنگــی،	اجتماعــی،	 کیــد	بــه	ارتبــاط	 و	توجــه	ا
اقتصــادی	و	سیاســی	اســت.	وظایــف	دولــت	در	اصــل	ســوم	قانــون	اساســی	داللــت	
کــه	بــر	هم	پیونــدی	امــور	مختلــف	و	ســازمان	دهی	فعالیت	هــا	بــرای	 بــرآن	دارد	
کیــد	بســیار	اســت.	لــذا،	پایه	ریــزی	نگــرش	 توســعه	همه	جانبــه	مجموعــه	جامعــه	تا
کشــور	یــک	الــزام	اجتماعــی	اســت	و	تنظیــم	 بنیانــی	و	نظام	منــد	در	فرآینــد	توســعه	
روش	شناســی	ســازمان	دهی	تعمیــق	رونــد	تکامــل	نظــام	جمهــوری	اســالمی	ایــران	و	
تدویــن	برنامــه	اجرایــی	مبتنــی	بــر	نظریــه	منســجم	یــک	ضــرورت	در	ایــن	مرحلــه	از	

کشــور	بشــمار	می	آیــد. فرآینــد	توســعه	
بررســی	مــواد	مربــوط	بــه	وظایــف	دولــت	جمهــوری	اســالمی	ایــران	منــدرج	در	اصــل	
کشــور،	فرصت	هــا	 ســوم	قانــون	اساســی،	مشــکالت	و	ضرورت	هــا	در	فرآینــد	توســعه	
کــه	مفهــوم	 کــی	از	آن	اســت	 و	تهدیدهــا	و	بــا	تکیــه	بــر	دســت	آوردهای	علــوم	حا
الگــوی	حکمرانــی	مبتنــی	بــر	"اقتصــاد اجتماعــی"	ســاختار	مناســب	قــوه	مجریــه	را	
بــرای	ادای	وظایــف	دولــت	و	حرکــت	بســوی	تحقــق	اهــداف	مذکــور	در	اصــل	دوم	

قانــون	اساســی	جمهــوری	اســالمی	ایــران	فراهــم	مــی	آورد.

ارتبــاط	حکمرانــی	بــا	آرمان	هــای	مذهبــی	و	حکومــت	ایــده	آل	مــردم	بــا	نگاهــی	
مختصــر	بــه	برخــی	از	شــاخص	های	حکومــت	مــوالی	متقیــان	حضــرت	علــی	)ع(،	
کــم	 به	عنــوان	الگــوی	حکومــت	اســالمی،	قابــل	تبییــن	اســت.	بخشــی	از	اصــول	حا

بــر	حکومــت	حضــرت	علــی	)ع(	را	می	تــوان	بشــرح	زیــر	جمــع	بنــدی	نمــود:

فرصت	های		  ایجاد	 مفهوم	 به	 اجتماعی	 عدالت	 تضمین	 و	 تامین	
زندگی	 به	وضعیت	 و	رسیدگی	 آحاد	جامعه	 برای	 و	عادالنه	 یکسان	

اقشار	آسیب	پذیر	جامعه.

تاکید	مسئولین	حکومتی	بر	کار،	تالش،	کارآفرینی	و	سازندگی	به	عنوان		 
یک	ارزش	و	الگو	شدن	مسئولین	حکومتی	در	عرصه	کار	و	تالش.

مبـــارزه	بـــا	فســـاد	اداری	و	دیوان	ســـاالری	و	رعایـــت	حقـــوق	مـــردم.	 
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و		  به	ویژه	صاحب	منصبان،	 افراد	خاص،	 برای	 ویژه	 با	حق	 مبارزه	
جنگ	علنی	با	هر	گونه	رانت	اقتصادی،	سیاسی،	قضایی	و	اطالعات	
که	تاکید	موالی	متقیان	براین	امر	را	می	توان	در	نامه	های	حضرت	

امام	علی	)ع(	به	مالک	اشتر	مشاهده	نمود.

که	مفهوم	 کارآمد	و	دســـت	آوردهای	علـــوم	حاکی	از	آن	اســـت	 تجربـــه	حکمرانـــی	
نویـــن	حکمرانی	مبتنـــی	بر	الگوی	"اقتصـــاد اجتماعی"	مبنی	بر	نماد	ســـازمان	گر	
کشـــور	و	تعمیـــق	فرآیند	 اجتماعـــی،	مدل	مفهومی	مناســـب	برای	حل	مشـــکالت	
توســـعه	پایـــدار	ارایه	می	نماید.	براســـاس	این	مدل	می	توان	روش	شناســـی	کارآمد	
را	جهـــت	تدویـــن	برنامـــه	بـــرای	ادای	وظایـــف	دولـــت	جمهـــوری	اســـالمی	ایران	
توســـعه	داد	و	اهداف	مذکور	در	اصل	دوم	قانون	اساســـی	جمهوری	اســـالمی	ایران	

را	محقـــق	نمود.

حکمرانــی	مبتنــی	بــر	الگــوی	"اقتصــاد اجتماعــی"	بــا	تکیــه	بــر	تعریــف	بنیــان	آن	
دارای	ویژگی	هــای	زیــر	اســت:

بهترین	ابزار	اجرایی	است	که	می	تواند	چارچوب	فرهنگی،	اجتماعی،		 
سیاسی	و	اقتصادی	جمهوری	اسالمی	ایران	را	تدوین	و	اجرا	نماید.

اقتضایات		  با	 خوبی	 بسیار	 هم	خوانی	 اجتماعی"	 "اقتصاد	 نظریه	
مطلوبیت	 با	 آن	 انطباق	 و	 دارد	 کشور	 اقتصاد	 و	 سیاست	 فرهنگ،	
بر	 فردی	 مالکیت	 اصل	 و	 دولت	 با	 مردم	 ارتباط	 مردم،	 تاریخی	

دستاوردهای	حاصل	از	تالش	انسان	مبرهن	است.

سیستم	اجرایی	مبتنی	بر	نظریه	"اقتصاد	اجتماعی"	کامال"	پاسخ	گوی		 
کارآمد	نمودن	اقتصاد	و	معنویت	قوی	در	جمهوری	اسالمی	 اقتضای	

ایران	می	باشد.

بــرای	 ابــزاری	 به	عنــوان	 اجتماعــی"	 اقتصــاد  	" از	 مذکــور	 درک	 بــه	 توجــه	 بــا	
ســازمان	دهی	قــوه	مجریــه	جهــت	ادای	وظایــف	آن،	اجــزای	برنامــه	اجرایــی	در	
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عرصه	هــای	فرهنگــی،	اجتماعــی،	اقتصــادی	و	سیاســی	در	نوشــتار	حاضــر	ارایــه	
مــی	شــود.	مطالــب	در	نوشــتار	حاضــر	در	ســه	بخــش	تنظیــم	شــده	اســت.	در	بخــش	
ــی	"	اقتصــاد اجتماعــی"  ــه	تبییــن ضــرورت پیاده ســازی	الگــوی	حکمران اول	ب
پرداختــه	مــی	شــود.	بخــش	دوم	بــه	ارایــه	راه کار مشــخص بــرای حــل مشــکل 
نظــام مدیریــت	اختصــاص	دارد	و	در	بخــش	ســوم	سیاســت های مهــم قــوه 
مجریــه در عرصه هــای فرهنگــی، اجتماعــی، اقتصــادی و سیاســی	توضیــح	
داده	مــی	شــود.	امیــد	اســت	ارایــه	دیدگاه	هــای	مشــخص	در	ارتبــاط	بــا	برنامــه	
گســترش	مباحــث	نظــری	 اجرایــی	الکــوی	حکمرانــی	"	اقتصــاد اجتماعــی"	بــه	
گســترده	مــردم	در	فعالیت	هــای	اقتصــادی،	 گاهانــه	و	 منجــر	شــود	و	مشــارکت	آ

ــد. کن ــدا	 اجتماعــی	و	سیاســی	تعمیــق	پی
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3- ضرورت حکمرانی بر مبنای " اقتصاد اجتماعی"

پیـروزی	انقـالب	سـالمی	ایـران	در	سـال	۱۳۵۷	بـا	تصویب	قانون	اساسـی	به	عنوان	
تجلی	اهداف	نوگرایانه	و	سـند	اصلی	آرمان	های	انقالب	اسـالمی	تثبیت	پیدا	کرد.	
گذشـته	اقدامـات	 در	فرآینـد	تحکیـم	وگسـترش	انقـالب	اسـالمی	و	طـی	چهـار	دهـه	
ارزشـمندی	در	راسـتای	تحقـق	آرمان	هـای	انقـالب	اسـالمی	و	مفـاد	قانـون	اساسـی	
مبنـی	بـر	اسـتقالل،	آزادی،	ظلـم	سـتیزی،	عدالـت	و	معنویـت	بـه	انجـام	رسـیده	
کارگزاران	جمهوری	اسـالمی	 که	تا	چه	حدی	 اسـت.	حال	سـوال	اساسـی	آن	اسـت	
کـه	آرمـان	 ایـران	توانسـته	اند	انسـان	ایرانـی	را	بـه	سـعادت	توامـان	دینـی–	دنیـوی	

کلـی	انقـالب	بـوده	اسـت	رهنمون	شـوند؟
کــه	علیرغــم	تالش	هــای	 در	پاســخ	بــه	ســوال	پایــه	ای	فوق	الذکــر	بایســتی	یــادآور	شــد	
کــه	در	ابعــاد	مختلــف	وضعیــت	 فــراوان	و	اقدامــات	ارزشــمند	و	تفــاوت	معنــاداری	
کشــور	بــا	تحقــق	 قبــل	و	بعــد	از	انقــالب	اســالمی	ایجــاد	شــده	اســت	شــرایط	جــاری	
آرمان	هــا	و	اهــداف	انقــالب	اســالمی	فاصلــه	زیــادی	دارد	و	نشــانه	های	آنــرا	می	تــوان	
گســترده،	بــی	کاری،	شــیوع	اســتعمال	مــواد	 در	ســطح	پاییــن	توســعه	یافتگــی،	فقــر	
کاهــش	مشــارکت	سیاســی	مــردم،	یــاس	و	 گســتردگی	فاصلــه	طبقاتــی،	 مخــدر،	
کاهــش	تعلقــات	 ناامیــدی،	افــت	ســطح	زندگــی،	تنــزل	شــدید	قــدرت	خریــد	مــردم،	
معنــوی،	نارضایتی	هــای	سیاســی،	وجــود	بزهــکاری،	افســردگی	در	بیــن	اقشــار	
و	 اداری	 ســازمان	 کارآمــدی	 نا کاری،	 وجــدان	 کفایــت	 عــدم	 مختلــف	جامعــه،	
کارآمــدی	و	 کلی	تــر	نوعــی	بحــران	نا ناامنــی	یافــت.	تــداوم	ایــن	وضعیــت	در	ســطح	
تضعیــف	مشــروعیت	نظــام	را	در	جامعــه	و	اذهــان	تــوده	مــردم	القاء	می	کنــد.	با	درک	
کار	کشــور	بایســتی	بــرای	 چنیــن	شــرایطی	اســت	کــه	نیروهــای	صــادق،	دلســوز	و	فــدا
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غلبــه	بــر	ایــن	چالش	هــا،	برنامــه	علمــی	و	دقیــق	ارایــه	نماینــد	تــا	بــا	اجــرای	ایــن	
برنامه	هــا	تحقــق	آرمان	هــای	انقــالب	اســالمی	تســهیل	شــود	و	زندگــی	برازنــده	

ایرانــی	شــکل	بگیــرد.
برنامه	هــای		توســعه	فرهنگــی،	اجتماعــی،	اقتصــادی	و	سیاســی	هنگامــی	قابلیــت	
کــه	مبتنــی	بــر	تحلیــل	واقع	بینانــه	از	وضعیــت	موجــود	 اجرایــی	پیــدا	می	کننــد	
ــه	 ــه	علمــی	و	برپای ــر	اســاس	نظری کارهــای	منســجم	باشــند	و	ب و	شناســایی	ســاز	و	
زیــر	 اندرکنش	هــای	 و	 بهم	پیوندی	هــا	 درک	 و	 و	همه	جانبــه	 نظام	منــد	 نگــرش	
ــر	تجــارب	 ــا	ب ــم	شــوند	و	بن ــف	تنظی ــه	در	عرصه	هــای	مختل مجموعه	هــای	جامع
جامعــه	بشــری	در	زمینــه	کاربــرد	ســاز	و	کارهــا	و	روش	هــا	تدوین	گردد.	همراه	ســازی	
ــا	اقتــدار	مدیریتــی	و	مشــارکت	فعــال	مــردم	 برنامــه	علمــی	توســعه	پایــدار	جامعــه	ب
در	امــور	اقتصــادی،	سیاســی	و	اجتماعــی	تحقــق	اهــداف	برنامــه	ای	و	هدایــت	
جامعــه	در	راســتای	آرمان	هــای	انقــالب	اســالمی	را	تضمیــن	مــی	نمایــد.	تحقــق	این	
کــم	بــر	جامعــه	یــک	چالــش	اجتماعــی	 وضعیــت	بــا	عنایــت	بــه	مجموعــه	شــرایط	حا

کــه	مــوارد	زیــر	اجــزای	اصلــی	آنــرا	تشــکیل	مــی	دهنــد. و	سیاســی	بزرگــی	اســت	

و		  سیاســی	 امــور	 در	 مــردم	 مشــارکت	 کاهــش	 و	 امیــدی	 نــا	 و	 یــاس	
کنــد	 اجتماعــی	یــک	معضــل	بزرگــی	اســت	و	غلبــه	بــر	آن	ایجــاب	مــی	
ــرای	افزایــش	احســاس	رضایــت	مــردم،	احســاس	 ــر	مشــخص	ب تدابی

کارایــی	و	احســاس	مشــارکت	اتخــاذ	شــود. بازدهــی	و	

قریــب	بــه	نصــف	خانوارهــای	جامعــه	در	فقــر	مطلــق	زندگــی	می	کننــد	و		 
وضعیــت	معیشــتی	اقشــار	مختلــف	فاقــد	وضعیــت	مناســب	و	مطلــوب	
ــرد.	 ــر	مــی	پذی 	تاثی ــاال ــورم	ب ــرخ	ت ــر	در	جامعــه	به	شــدت	از	ن اســت.	فق
کنتــرل	نــرخ	تــورم	از	طریــق	ایجــاد	انضبــاط	مالــی	در	بودجــه	دولــت	
کشــور	یــک	چالــش	جــدی	در	 و	ســامان	دهی	مدیریــت	نظــام	پولــی	

کشــور	اســت. کالن	 مدیریــت	

در		  موازی	 تشکیالت	 و	 مدیریت	 ضعف	 دلیل	 به	 نظام	 کارآمدی	
تبع	 به	 و	 کشور	به	شدت	آسیب	دیده	است	 مجموعه	های	مختلف	
کارآمدی	نظام	در	اذهان	مردم	تداعی	می	شود.	غلبه	بر	 آن	بحران	نا
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کاستی	های	مدیریت	اتخاذ	خط	مشی	مشخص	برای	پیش	برد	امور	
براساس	برنامه	منسجم	)برنامه	محوری(،	بهینه	نمودن	مدیریت	
منابع،	سازمان	دهی	و	اقتدار	اجرایی	مبتنی	بر	دانایی	را	الزم	می	نماید.

گـروه	سـنی	بیـن	۱۵	الـی	۳0	سـال		  سـطح	بـاالی	بـی	کاری،	به	ویـژه	در	
معضـل	 یـک	 دانشـگاه	ها،	 غ	التحصیـالن	 فار بیـن	 در	 بخصـوص	 و	
بـزرگ	اجتماعـی	اسـت	کـه	ممکـن	اسـت	گسـترش	بحران	های	وسـیع	
فرهنگـی،	اجتماعـی	و	سیاسـی	را	در	پـی	داشـته	باشـد.	تدویـن	برنامـه	
کارآمـد	بـرای	اشـتغال	زایی	از	طریـق	افزایـش	سـهم	سـرمایه	گذاری	در	
تولیـد	ناخالـص	داخلـی،	کاهـش	ریسـک	سـرمایه	گذاری	بـرای	بخـش	
و	 خارجـی	 سـرمایه	 جـذب	 بـرای	 مناسـب	 بسـتر	 ایجـاد	 خصوصـی،	
هدایـت	بخش	هـای	تولیـدی	به	ایجاد	ترکیب	بهینـه	در	عوامل	تولید	

)کار	و	سـرمایه(	یـک	الـزام	اجتماعـی	اسـت.

کــه		  گرفتــه	 کشــور	شــکل	 تقابــل	جــدی	بیــن	مصــرف	جــاری	و	توســعه	
ســطح	انــدک	تشــکیل	ســرمایه	و	ســهم	بــاالی	مصــرف	جــاری	در	تولیــد	
ــر	 ــاه	مــدت	ب کوت ناخالــص	داخلــی،	رجحــان	مطلوبیــت	و	رضایــت	در	
ــن	نابســامانی	 ــی	ای ــدار	جامعــه	تجل ــد	مــدت	و	توســعه	پای نگــرش	بلن
کارآمــد	بــرای	هدایــت	درآمدهــای	 اســت.	لــذا،	شناســایی	روش	هــای	
نفــت	بــه	ســمت	ایجــاد	زیربناهــای	تولیــد	و	تســهیل	جریــان	ســرمایه،	
گســترش	منابــع	ســرمایه	و	حمایــت	از	 کاهــش	نــرخ	تنزیــل	از	طریــق	
گــذاری	بخــش	خصوصــی	در	پروژه	هــای	بلنــد	مــدت،	کاهش	 ســرمایه	
ــه	بخــش	خصوصــی،	 ــرخ	مالیــات	در	پروژه	هــای	تولیــدی	مربــوط	ب ن
ارایــه	تســهیالت	بــرای	بهینه	ســازی	فرآینــد	و	تعمیــق	دانــش	فنــی	و	
کنتــرل	آلودگــی	محیط	زیســت	یــک	چالــش	جــدی	در	 فنــاوری	تولیــد	و	

کشــور	اســت. فرآینــد	تدویــن	و	اجــرای	برنامــه	توســعه	

ایران	به	دلیل	برخورداری	از	موقعیت	ژیو	پلتیک	خاص	و	منابع	انرژی		 
فراوان	دارای	مزیت	های	نسبی	مشخص	است	که	فرصت	های	قابل	
توجه	را	برای	تسریع	توسعه	جامعه	فراهم	آورده	است.	بهره	برداری	از	
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کردن	 مزیت	های	نسبی	جامعه	در	وضعیت	مطلوب	نیست	و	بالفعل	
کشور	است	 فرآیند	توسعه	 تاریخی	در	 الزام	 بالقوه	یک	 فرصت	های	
و	انجام	این	مهم	ایجاب	می	کند	در	راستای	توسعه	و	تعمیق	بستر	
گسترش	هم	کاری	های	منطقه	ای	در	راستای	پیشرفت،	 تحقیقات،	
صلح	و	ثبات	و	تالش	برای	بدست	آوردن	سهم	قابل	توجه	از	اقتصاد	

جهانی	اهتمام	شود.

مــروری	بــر	مســایل	و	چالش	هــای	بــزرگ	در	فراراه	توســعه	همه	جانبــه	جامعه	حاکی	
ــه	مشــخص	و	 کشــور	براســاس	نظری کــه	ســازمان	دهی	نظــام	اجرایــی	 از	آن	اســت	
مبتنــی	بــر	دســت	آوردهای	علــوم	در	جامعــه	بشــری	یــک	الــزام	اجتماعــی	و	تاریخــی	
کشــور	اســت.	تجــارب	اجرایــی	جمهــوری	اســالمی	 در	ایــن	مرحلــه	از	فرآینــد	توســعه	
کــی	از	آن	 گذشــته	حا گذشــته	و	ملــل	مختلــف	در	یــک	قــرن	 ایــران	در	چهــار	دهــه	
اســت	کــه	ارایــه	پاســخ	مناســب	بــه	ضــرورت	مزبــور	از	طریــق	توســعه	و	کاربــرد	الگوی	
حکمرانــی	"اقتصــاد اجتماعــی"	بــا	توجــه	بــه	مفهــوم	تکامل	یافتــه	آن	در	اواخــر	
قــرن	بیســتم	امکان	پذیــر	خواهــد	بــود.	حکمرانــی	خــوب	ایجــاد	تــوازن	در	بیــن	امــور	
اجتماعــی،	فرهنگــی،	سیاســی	و	اقتصــادی	را	مــورد	توجــه	قــرار	می	دهــد،	توســعه	
و	تعمیــق	ســرمایه	انســانی	و	اجتماعــی	را	از	طریــق	ارتقــای	ســطح	آمــوزش	و	نظــام	
کثــر	مشــارکت	مــردم	در	امــور	 آموزشــی	در	ســطوح	مختلــف	پیگیــری	می	نمایــد،	حدا
اقتصــادی،	اجتماعــی	و	سیاســی	را	تضمیــن	می	کنــد،	بــه	ترویــج	گســترش	فرهنــگ	
مــدرن	سیاســی	و	اجتماعــی	از	طریــق	تســهیل	فعالیت	هــای	تشــکل	های	غیردولتی	
بــا	رانــت	اقتصــادی،	قضایــی،	سیاســی	و	 و	سیاســی	اهتمــام	مــی	ورزد،	مبــارزه	
اطالعــات،	به	عنــوان	یــک	ضــرورت	بــرای	گســترش	رقابــت	و	افزایــش	امیــد	و	جلــب	
مشــارکت	مــردم،	را	در	ســرلوحه	امــور	خــود	قــرار	می	دهــد	و	ایجــاد	فرصت	هــای	

عادالنــه	بــرای	آحــاد	جامعــه	را	وظیفــه	خــود	می	شــمارد.
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۴- مدیریت در حکمرانی مبتنی بر "اقتصاد اجتماعی"

نیروهــای	پرشــور	و	انقالبــی	جامعــه	مــا	در	بهار	پیــروزی	انقالب	اســالمی	با	تهدیدات	
خارجــی	وســیع	مواجــه	بودنــد	و	در	آغازیــن	ســال	های	پیــروزی	انقــالب	اســالمی	بــا	
کشــور	و	پاســداری	از	انقــالب	به	عنــوان	 جنــگ	تحمیلــی	روبــرو	شــدند	و	دفــاع	از	
وظیفــه	ملــی	و	شــرعی	تلقــی	شــد.	پــس	از	پایــان	جنــگ	تحمیلــی	ســامان	دهی	امــور	
گرفــت	و	مدیریــت	امــور	در	ســطوح	مختلــف	را	برعهــده	 کار	قــرار	 کشــور	در	دســتور	
گرفتنــد.	تجربــه	انــدک	مدیریتــی	و	عــدم	دسترســی	بــه	دانــش	فنــی	مدیریــت	ســبب	
شــد	ســعی	و	خطــا	جایگزیــن	نگــرش	علمــی	و	نظام	منــد	بــه	امــور	باشــد	و	مدیریــت	
تجربــی	بــر	مدیریــت	تخصصــی	ترجیــح	داده	شــود.	بــه	تبــع	ضعــف	مدیریــت،	نبــود	
تشــکیالت	منســجم	و	عقــب	افتادگــی	و	عــدم	کفایــت	آمــوزش	عالــی	در	اوایــل	دهــه	
هفتــاد	شمســی	از	ســویی،	و	پیچیدگــی	مســایل	فرهنگــی،	اجتماعــی	و	اقتصــادی	
کــه	 کوتــاه	مــدت	جامعــه	از	طــرف	دیگــر	وضعیتــی	را	پیــش	آورد	 و	ضرورت	هــای	
انتخــاب	مدیــران	در	ســطوح	مختلــف	براســاس	اعتمــاد	شــخصی	صــورت	پذیرفــت	
و	ایــن	امــر	بتدریــج	در	عرصه	هــای	مختلــف	تســری	پیــدا	کــرد.	تــداوم	ایــن	وضعیــت	
ســبب	شــد	روابــط	نســبی،	ســببی	و	سیاســی	به	عنــوان	معیــار	عمــده	بــرای	انتخــاب	
گســترش	ایــن	وضعیــت	موجــب	شــده	اســت	ســطح	 مدیــران	تلقــی	شــود.	پیامــد	
کشــور	تنــزل	یابــد	و	رانت	جویــی	و	فســاد	 کارآمــدی	و	بازدهــی	نظــام	مدیریــت	
ســرمایه	 بزرگتریــن	 کــه	 نظــام،	 بــه	 مــردم	 اعتمــاد	 و	 کنــد	 پیــدا	 ترویــج	 اداری	
کشــور	و	نظــام	بشــمار	مــی	آیــد،	دچــار	چالــش	شــود.	بــه	ایــن	ترتیــب،	 اجتماعــی	
ــوده	مــردم	تداعــی	 کارآمــدی	و	مشــروعیت	نظــام	را	در	اذهــان	ت ادامــه	بحــران	نا
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کارآمــد	نمــودن	آن	براســاس	 نمــوده	اســت.	از	ایــن	رو،	اصــالح	نظــام	مدیریتــی	و	
نظام	منــد،	 نگرش	هــای	 بــر	 مبتنــی	 مدیریتــی	 مهارت	هــای	 و	 دانــش	 علــم،	
راهبــردی	و	مردم	ســاالری	از	وظایــف	مهــم	دولــت	اجتماعــی	می	باشــد.	بــرای	

تحقــق	ایــن	امــر	پیگیــری	امــور	زیــر	در	اولویــت	خواهــد	بــود:

بـــر مبتنـــی	 معیارهـــای	 براســـاس	 اجرایـــی	 امـــور	 مدیـــر	 4-1-انتخـــاب	
کاردانـی،	مهـارت،	عالقه	منـدی،	بـاور	عمیـق	بـر	موضـوع	 	دانایـی،	
و	 نظام	منـد	 نگـرش	 بـر	 تسـلط	 و	 علمـی،	 شـناخت	 کار،	 اهمیـت	 و	
راهبـردی	و	مبـارزه	با	شـیوه	های	انتخاب	مدیـر	اجرایی	برپایه	رابطه	

نسـبی،	سـببی	و	سیاسـی.

4-2- توسعه	نظارت	اجتماعی	بر	عملکرد	قوه	مجریه	از	طریق	تقویت
پاسخگو	 و	 اطالعات	 ارایه	 در	 شفافیت	 و	 مردم	نهاد	 سازمان	های	

نمودن	مدیران	در	برابر	جامعه

4-3-	تفکیــک	امــور	سیاســت	گذاری	و	تصدی	گــری	از	یکدیگــر	و	تقویــت
گـذاری	 وا و	 دولتـی	 مدیریـت	 در	 سیاسـت	گذاری	 نقـش	 ارتقـای	 و	 	
کارآفریـن. و	 واقعـی	 خصوصـی	 بخـش	 بـه	 تصدی	گـری	 امـور	 مدیریـت	

کشــور	از	طریــق	توســعه	و کارایــی	نظــام	اجرایــی	 4-4-	ارتقــای	ســطح	
ترجیـــح	 اجرایـــی،	 دســـتگاه	های	 بیـــن	 هماهنگـــی	 تعمیـــق	
گروهـــی	و	جناحـــی،	محلی	و	 منافـــع	ملـــی	بـــر	منافـــع	بخشـــی،	
کشـــور	و	فرآینـــد	 قومـــی	در	ســـطوح	مختلـــف	نظـــام	مدیریتـــی	

. ی تصمیم	گیـــر

بــرای	تصمیم	ســازی	و	تصمیم	گیــری،	 4-5-	ایجــاد	بنیان	هــای	علمــی	
تصمیم	گیـــری	 بـــر	 مبنـــی	 علمـــی	 مدیریـــت	 فرهنـــگ	 گســـترش	
براســـاس	شـــناخت	علمـــی	و	تحلیـــل	نظام	منـــد	بنابـــر	اطالعـــات	

واقعیت	هـــا. از	 حقایـــق	 و	 دقیـــق	
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4-6-	تخصیص	بهینه	منابع،	ایجاد	محیط	رقابتی	و	هدایت	عوامل
	و	تسهیل	جریان	شفاف	اطالعات.

تعمیق و	 توسعه	 طریق	 از	 کشور	 مدیریتی	 نظام	 نمودن	 کارآمد	  -7-4
گســـترش	انگیزه	هـــای	فـــردی	و	اجتماعـــی	در	 ســـرمایه	انســـانی،	
نظـــام	مدیریتـــی،	جلـــب	مشـــارکت	نخبـــگان	جامعـــه	در	تدوین	و	
اجـــرای	برنامه	های	توســـعه	کشـــور،	ایجـــاد	پویایـــی	و	انعطاف	در	

نظـــام	اداری	و	اجرایـــی.

ــرای ــا	ایجــاد	بســتر	مناســب	ب 4-8- اصــالح	ســاختار	مدیریــت	اجرایــی	ب
و	 علمــی	 کارشناســی	 کار	 بــر	 تصمیم	گیــری	 فرآینــد	 پایه	گــذاری	 	
متعهدانــه،	توســعه	احســاس	مشــارکت	در	فرآینــد	تصمیم	ســازی	
کارشناســی	 کارشناســان،	تعمیــق	احســاس	بازدهــی	در	بدنــه	 بــرای	
کشــور	در	ســطوح	مختلــف	و	احســاس	رضایــت	فــردی	 و	مدیریتــی	
و	 اطالعــات	 مخدوش	ســازی	 بــا	 جــدی	 مبــارزه	 و	 جمعــی	 کار	 از	

گســترش	نظــارت	اجتماعــی	بــر	فرآینــد	تصمیم	گیــری.
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5- برنامه توسعه فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی

کلـی	بـر	خط	مشـی	و	سیاسـت	های	 بررسـی	اجمالـی	مسـایل	عمـده	کشـور	و	نگاهـی	
کلی	روش	های	مختلف	علمی	برای	 کارگزاران	نظام	در	سه	دهه	گذشته	و	ارزیابی	
تدوین	راه	حل	مناسـب	جهت	غلبه	بر	مشـکالت	در	فرا	راه	توسـعه	نظام	جمهوری	
اسـالمی	ایران	حاکی	از	آن	اسـت	که	مسـایل	کشـور	دارای	ابعاد	گسـترده،	پیچیده	
و	متنـوع	اسـت	و	هرگونـه	برخـورد	انتزاعـی	و	مجرد	به	امور	کشـور	دارای	پیامدهای	
کید	بر	رشـد	 کشـور	را	در	پی	دارد.	تا کند	شـدن	فرآیند	توسـعه	 که	 گوار	خواهد	بود	 نا
اقتصـادی	صـرف	در	دوره	سـازندگی	و	عمـده	نمـودن	توسـعه	سیاسـی	بـدون	توجـه	
جـدی	بـر	دیگـر	عرصه	هـای	نظـام	در	دوران	اصالحـات،	توزیـع	منابـع	کشـور	بـدون	
پایه	علمی	و	عقلی	و	گسترش	فساد	اقتصادی	در	دهه	۸0	شمسی	و	باالخره	تاکید	
بـر	حـل	مسـایل	سیاسـت	خارجی	بـدون	تقویـت	بنیان	هـای	اقتصـادی	و	اجتماعی	
کشـور	در	یک	دهه	گذشـته	سـبب	شـده	اسـت	فرآیند	تعمیق	توسـعه	به	کندی	پیش	
رود	و	فرصت	هـای	زیـاد	و	مهـم	از	دسـترس	خـارج	شـود	کـه	پیامـد	عمـده	آن	کاهـش	
اعتماد	مردم	به	توانایی	نظام	مدیریتی	کشـور	برای	حل	مسـایل	اسـت.	لذا،	برنامه	
توسعه	کشور	بایستی	جامع	و	مبتنی	بر	نگرش	نظام	مند	و	بلند	مدت	طراحی	گردد.
تقدیــم	می	شــود	مجموعــه	به	هم	تنیــده	و	یکپارچــه	ای	 اینــک	 کــه	 برنامــه	ای	
کــه	اجــزای	آن	مشــتمل	بــر	امــور	فرهنگــی،	اجتماعــی،	سیاســی	و	اقتصــادی	 اســت	
حــول	یــک	محــور	مشــخص	و	اساســی	مبتنــی	بــر	الگــوی	منســجم	و	تجربــه	شــده	
"اقتصــاد اجتماعــی"	طراحــی	و	تنظیــم	شــده	اســت	و	اجــرای	آن	نیــز	بایســتی	
کیــد	بــر	مجموعــه	یکپارچــه	انجام	گیــرد.	حاصــل	تحقــق	اجــرای	مجموعــه	 بــا	تا
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حقــوق	 ارتقــای	 و	 ایرانــی	 برازنــده	 زندگــی	 اجتماعــی،	 "عدالــت	 به	هم	پیوســته	
شــهروندی"	خواهــد	بــود	و	مشــخصه	آن	"اقتــدار	مدیریتــی	مبتنــی	بر	تامیــن	عدالت	
اجتماعــی،	زندگــی	شــرافتمندانه	برازنــده	ایرانــی،	آســایش	و	آرامــش	از	طریــق	علــم،	

کارآمــدی	و	مهــارت	مدیریتــی"	اســت. دانایــی،	

برنامـه	توسـعه	فرهنگـی،	اجتماعـی،	سیاسـی	و	اقتصـادی	در	پنـج	بخـش	عمـده	
تحت	عناوین	فرهنگی،	اجتماعی،	سیاست	داخلی،	اقتصادی	و	سیاست	خارجی	

کـه	مـوارد	عمـده	ان	بـه	ترتیـب	زیـر	ارایه	می	شـود. تنظیـم	شـده	اسـت	
 

5-1-فرهنگی  
برنامــه	فرهنگــی	الگــوی	حکمرانــی	"اقتصــاد اجتماعــی"	اجــرای	امــور	زیــر	

را	در	عرصــه	فرهنگــی	پیگیــری	می	کنــد:

گاهی	و	اطالعات. 5-1-1-توسعه	عقالنیت	مبتنی	بر	آ

گســـترش	انگیزه	های	انســـانی	و	 5-1-2-ایجـــاد	بســـتر	مناســـب	بـــرای	
معنوی	و	ارتقای	سطح	ایمان	و	اعتقاد	دینی	مردم.

5-1-3-تعمیق	فرهنگ	حقوق	شهروندی	و	دفاع	از	آن	و	ایجاد	بستر	مناسب	
گسترش	مشارکت	 گاه	و	مقتدر	برای	 برای	شکل	گیری	شهروند	آ

فعال	مردم	در	سرنوشت	کشور	و	عرصه	های	اجتماعی	و	سیاسی.

گاهی،	اطالعات	و	ترویج	و	گسترش 5-1-4-توسعه	عقالنیت	مبتنی	بر	آ
	اندیشه	ورزی	علمی،	فرهنگ	تحقیق	و	تتبع	از	طریق	سازمان	دهی	
فرآیند	تولید	علم	و	دانش	فنی	و	اطالعات،	گسترش	فعالیت	های	
تحقیقاتی،	رفع	عدم	توازن	در	فرآیند	تولید	علم،	مقابله	با	نگرش	
سطحی	بر	فرآیند	تولید	علم،	ترویج	نگاه	مدرن	به	سازمان	دهی	
فعالیت	پژوهشی،	ترجیح	تحقیقات	کاربردی	هدفمند	و	در	راستای	
تعمیق	توسعه	کشور	بر	مطالعات	سطحی	و	آموزش	نیروی	انسانی.
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و	 برنامــه	 بــر	 مبتنــی	 فعالیــت	 کار،	خالقیــت،	 5-1-5-ترویــج	فرهنــگ	
بهـره	وری	و	ارتقـای	آن	تـا	سـطح	ارزش	هـای	اجتماعی	به	منظور	

کاری	باال. توسـعه	انسـان	خـالق،	مبتکر،	با	انضباط	و	وجـدان	

فرهنگی تشکل	های	 و	 مدنی	 فعالیت	های	 ترویج	 و	 5-1-6-تشویق	
به	 تخصصی	 و	 فرهنگی	 مدنی،	 تشکل	های	 توسعه	 براساس	
فعال	 تعامل	 طریق	 از	 کاری	 وجدان	 و	 خالقیت	 تعمیق	 منظور	

انسان	با	جامعه.

کاســبه	کارانه،	پــول	محــوری	و	رانت	جویــی	 5-1-7-مبــارزه	بــا	رفتارهــای	
کار،	 ــج	فرهنــگ	 از	طریــق	ارتقــای	ســطح	شــعور	اجتماعــی	و	تروی

تــالش،	خالقیــت	و	توانمندســازی	انســان	ها.

و	 ملی	 فرهنگ	 تعمیق	 و	 رشد	 برای	 مناسب	 بستر	 5-1-8-ایجاد	
محلـــی،	زبـــان	ملـــی	و	ایرانی،	تشـــویق	فعالیت	هنری	و	توســـعه	
فعـــال	 مشـــارکت	 و	 خالقیت	هـــا	 بـــروز	 بـــرای	 ورزشـــی	 فعالیـــت	
انســـان	ها	در	کنش	های	اجتماعی	و	سیاســـی	از	طریق	گســـترش	

و	تعمیـــق	شـــور	اجتماعـــی،	غـــرور	و	هویـــت	ملی.

تمام	 در	 فرهنگی	 میراث	 احیای	 فرهنگی،	 کثرت	گرایی	 5-1-9-توسعه	
گســترش	و	تعمیــق	 کشــور	و	 ایــران	بــا	توجــه	بــه	تنــوع	فرهنگــی	

فرهنگــی. عدالــت	

فرهنگی	 تمدنی،	 میراث	 ترویج	 برای	 مناسب	 بستر	 5-1-10-ایجاد	
و	مذهبی	ایرانی	در	راســتای	ارتقای	ســطح	فرهنگی	جامعه	بشــری

5-1-11-شعار	فرهنگی	حکمرانی	خوب	"توسعه هویت، غرور ملی و
 دینی و تعمیق تمدن و فرهنگ ایرانی "	است.
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5-2-اجتماعی
برای	 اجتماعی"	 "اقتصاد  حکمرانی	 الگوی	 اجتماعی	 سیاست	های	

اجرای	امور	زیر	تنظیم	و	تدوین	شده	است:

اقشار از	 اجتماعی	 حمایت	 تعمیق	 و	 فقر	 گسترش	 از	 5-2-1-جلوگیری	
اجتماعی،	 حمایت	 نظام	 گسترش	 طریق	 از	 جامعه	 آسیب	پذیر	
کارآمد	نمودن	چتر	حمایت	اجتماعی	و	تضمین	تامین	نیازهای	
اولیه	زندگی	آحاد	جامعه	و	برخورداری	مردم	از	حق	کیفیت	زندگی،	
حق	مسکن	و	خدمات	آموزشی	و	بهداشتی	و	درمانی	در	خور	انسان.

کار	و	تالش	و	رشد	خالقیت	انسان	ها 5-2-2-ایجاد	فرصت	عادالنه	برای	
	و	خدمت	به	جامعه	متناسب	با	توانایی	های	هر	فرد.

5-2-3-ایجاد	بستر	مناسب	برای	تامین	آزادی	های	سیاسی	و	اجتماعی	و
جلب	مشـــارکت	مردم	در	تعیین	سرنوشـــت	سیاســـی،	اقتصادی،	

اجتماعـــی	و	فرهنگی	خویش.

5-2-4-ایجاد	بستر	مناسب	برای	اجرای	مفاد	قانون	اساسی	جمهوری
اسالمی	ایران	برای	شکوفایی،	توسعه	و	تعمیق	حقوق	اجتماعی،	
اقتصادی،	فرهنگی	و	سیاسی	اقلیت	های	قومی،	نژادی	و	مذهبی	

در	راستای	تعمیق	و	گسترش	انسجام	ملی	ایرانیان.

از	 دانایی	 برپایه	 اجتماعی	 سرمایه	 گسترش	 و	 انسانی	 5-2-5-توسعه	
گسترش	و	تعمیق	منزلت	اجتماعی	فعالین	فکری	جامعه	 طریق	
و	 شان	 با	 متناسب	 اجتماعی	 و	 معنوی	 مادی،	 بستر	 ایجاد	 و	
روحانیون،	 دانشگاه	ها،	 علمی	 هیات	 اعضای	 معلمین،	 نقش	
ادبیات،	 و	 فرهنگ	 کنندگان	 تولید	 طالب،	 دانشجویان،	
اصحاب	 و	 روزنامه	نگاران	 کارآفرینان،	 ورزشکاران،	 هنرمندان،	

رسانه	های	جمعی.
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5-2-6-ایجاد	بستر	مناسب	برای	توسعه	مشارکت	اجتماعی	و	فعالیت	های
زنان	در	همه	عرصه	های	جامعه	و	برخورداری	آن	ها	از	فرصت	ها	و	
امکانات	برابر	و	عادالنه	و	متناسب	با	شان،	جایگاه	و	توانمندی	زنان.

5-2-7-ایجاد	بستر	مناسب	برای	توسعه	فعالیت	ها	و	خالقیت	جوانان	و
در	 جامعه	 پرشور	 و	 جوان	 نیروهای	 اجتماعی	 مشارکت	 جلب	

فرآیند	توسعه	پایدار	جامعه.

بر	عملکرد	دولت	و	محدود اجتماعی	 کنترل	 و	 5-2-8-توسعه	نظارت	
نمودن	نقش	دولت	به	سیاست	گذاری.

5-2-9-حراست	از	حقوق	و	مالکیت	سرمایه	های	مادی	و	معنوی	افراد
حقیقی	و	حقوقی	و	گروه	ها	و	نهادهای	اجتماعی.

بصورت	 مردم	 اجتماعی	 فعالیت	های	 گسترش	 و	 از	 5-2-10-حمایت	
توسعه	 سیاسی،	 و	 صنفی	 تخصصی،	 غیردولتی،	 تشکل	های	
عقالنیت	گفتاری	در	سطح	جامعه	و	ایجاد	بستر	مناسب	برای	توسعه	
رقابت	سازنده	و	تعامل	بین	گروه	ها،	احزاب،	اقشار	و	انجمن	ها.

5-2-11-مبارزه	با	فساد	اجتماعی،	قاچاق	و	مواد	مخدر،	مبارزه	با	فساد
گروه	های	خاص،	 اداری،	جلوگیری	از	حقوق	ویژه	برای	افراد	یا	

مقابله	با	رانت	قضایی،	سیاسی	و	اطالعات.

5-2-12-بازسازی	سرمایه	های	اجتماعی،	تعمیق	فرآیند	اعتمادسازی	و
گسترش	انسجام	و	همبستگی	ملی.

راستای در	 جهانی	 جامعه	 با	 تعامل	 باور	 و	 فرهنگ	 5-2-13-توسعه	
	سیاست	خارجی	 برنامه	های	 اجرای	 برای	 و	 ملی	 منافع	 گسترش	
ایجاد	 و	 کشور	 نسبی	 مزیت	های	 نمودن	 کثر	 حدا به	منظور	
فرصت	های	الزم	برای	توسعه	توان	رقابت	کشور	در	عرصه	بین	المللی.
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کشـــورهای	هم	جـــوار	و 5-2-14-گســـترش	فرهنـــگ	و	بـــاور	تعامـــل	بـــا	
هم	کاری	های	منطقه	ای	و	بین	المللی	در	راستای	توسعه	فرصت	ها	
گسترش	جایگاه	 کثر	نمودن	منافع	ملی	و	 و	امکانات	برای	حدا
جمهوری	اسالمی	ایران	به	عنوان	نیروی	محرکه	پیشرفت،	صلح	

و	ثبات	خاورمیانه	و	آسیای	میانی.

5-2-15-شعار	اجتماعی	حکمرانی	مبتنی	بر	اقتصاد	اجتماعی	"توسعه
کارآمـدی و  پایـدار، ایجـاد ثبـات اقتصـادی، ایجـاد اشـتغال، 

کیفیـت زندگـی برازنـده ایرانـی"	اسـت. ارتقـای 

5-3-سیاست داخلی
توســـعه	امکانـــات،	فرصت	هـــا	و	محـــدود	نمـــودن	تهدیـــدات،	موضـــوع	
که	از	طریق	 سیاســـت	داخلی	الگوی	حکمرانی	"اقتصاد اجتماعی"	اســـت	

اجـــرای	موارد	زیـــر	بالفعل	می	شـــود:

5-3-1-گسترش	امکانات،	بسط	فرصت	ها	و	حداقل	نمودن	تهدیدها	از
کثــر	مشــارکت	مــردم	در	 طریــق	تشــویق،	تســهیل	و	تضمیــن	حدا

فعالیت	هــای	اجتماعــی	و	سیاســی.

ترویج طریق	 از	 ساالری	 مردم	 کارهای	 و	 ساز	 تعمیق	 و	 5-3-2-توسعه	
	فرهنگ	سیاسی	مدرن	و	ترجیح	فعالیت	سیاسی	مدرن	)مبتنی	

بر	ساختارها(	بر	فعالیت	سیاسی	سنتی	)مبتنی	بر	شخص(.

5-3-3-توسعه	فرهنگ	تعامل،	عقالنیت	گفتاری،	رعایت	قواعد	فعالیت	
سیاســـی	براســـاس	قانون	اساســـی	و	قوانین	موضوعه،	حمایت	
گســـترش	مشـــارکت	 از	تشـــکل	های	مدنی	و	سیاســـی	به	منظور	
سیاســـی	مردم	در	راســـتای	بســـط	اقتدار	ملـــی	و	هدایت	فعالیت	
گروه	هـــای	سیاســـی	بســـوی	قانون	مـــداری	از	طریـــق	گســـترش	

رقابت	سیاســـی.
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گسترش	قانون	مداری، 5-3-4-ایجاد	چارچوب	های	قانونی	و	ترویج	و	
کنترل	عملکردها،	پیشگیری	از	 	ترجیح	آموزش	قانون	مداری	بر	
بروز	برخوردهای	مخرب	سیاسی	و	اعمال	اقتدار	حکومتی	جهت	

جلوگیری	از	فعالیت	های	تخریبی	و	فراقانونی.

از	اقتدار	و	امکانات	بالقوه	جایگاه	ریاست	 کثر	بهره	برداری	 5-3-5-حدا
جمهـــوری	در	راســـتای	حراســـت	و	توســـعه	امنیـــت	ملـــی	و	جلب	
کثر	مشـــارکت	مردم	در	فرآیند	توســـعه	فرهنگـــی،	اجتماعی،	 حدا

اقتصادی	و	سیاســـی.

کارآمد	نمودن	آن	به 5-3-6-تقویت	بنیه	نیروهای	انتظامی	و	امنیتی	و	
	منظـــور	حراســـت	از	نظم	اجتماعـــی	و	تضمین	اجـــرای	قانون	و	

جلوگیـــری	از	تضییع	حقوق	شـــهروندان.

از	 حراست	 هدف	 با	 کشور	 اطالعاتی	 و	 امنیتی	 بنیان	 5-3-7-توسعه	
منظور	 به	 اسالمی	 نظام	 اقتدار	 و	 ملی	 انسجام	 کشور،	 مرزهای	
گسترش	آرامش	و	آسودگی	خاطر	آحاد	جامعه،	حفاظت	از	مردم	ساالری	

و	ایجاد	بستر	مناسب	برای	پیشرفت	در	همه	عرصه	ها.

5-3-8-شعار	سیاسی	الگوی	حکمرانی	"اقتصاد اجتماعی" "توسعه 
و  قانون مداری  مردم،  مشارکت  کثر  حدا سیاسی،  تعامل 

امنیت ملی"	است.

5-4-اقتصادی
برنامـــه	اقتصادی	الگـــوی	حکمرانی	"اقتصاد اجتماعی"	براســـاس	نظریه	
اقتصـــاد	بـــازار	رقابتـــی	تنظیـــم	و	تدوین	شـــده	و	توســـعه	رقابـــت	در	عرصه	
کارآمـــدی	و	ایجـــاد	شـــرایط	زندگی	 کثـــر	نمـــودن	 اقتصـــاد	بـــه	منظـــور	حدا
که	مـــوارد	زیر	 برازنـــده	ایرانی	موضوع	محوری	سیاســـت	اقتصادی	اســـت	

را	شـــامل	می	شود:
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ایرانی برازنده	 زندگی	 به	 دست	یابی	 برای	 مناسب	 بستر	 5-4-1-ایجاد	
اجتماعی،	 فرهنگی،	 محدودیت	های	 مجموعه	 به	 عنایت	 با	 	
اقتصادی،	سیاسی	و	طبیعی	و	از	طریق	توسعه	سرمایه	انسانی،	

اجتماعی	و	فیزیکی.

5-4-2-راهبری	و	سازمان	دهی	تعامل	سازنده	بین	عناصر	نظام	اقتصادی	
اقتصاد	 عرصه	 در	 عادالنه	 رقابت	 توسعه	 فراراه	 در	 موانع	 رفع	 و	

کار	بازار	رقابتی. براساس	ساز	و	

کاهش برای	 انرژی(	 یارانه	 )به	ویژه	 یارانه	ها	 نمودن	 5-4-3-هدفمند	
کاربـــرد	 و	 احیـــا	 و	 اقتصـــاد	 در	 منابـــع	 تخریـــب	 و	 ضایعـــات	
منابـــع	اقتصـــادی	تلـــف	شـــده	بـــرای	ایجـــاد	ثبـــات	اقتصادی،	

جامعـــه. پایـــدار	 توســـعه	 و	 ســـرمایه	گذاری	

گونه	رانت	اقتصادی	و	انحصارات	به	منظور	ایجاد 5-4-4-مبارزه	با	هر	
فرصت	های	عادالنه	برای	آحاد	جامعه،	گسترش	رقابت	و	جلوگیری	

از	شکل	گیری	انحصارات	دولتی،	شبه	دولتی	و	خصوصی.

کار	از	طریق	توسعه	تعادل کاال،	سرمایه	و	 5-4-5-ایجاد	تحول	در	بازار	
کاالهــا	و	خدمــات	 نمــودن	قیمت	هــای	 اقتصــادی	و	متناســب	
بــا	هزینــه	نهایــی	)حاشــیه	ای(	تولیــد	و	عرضــه	آن	هــا	و	متناســب	
نمــودن	قیمــت	عوامــل	تولیــد	بــا	بهــره	وری	نهایــی	)حاشــیه	ای(	

گســترش	رقابــت. آن	هــا	به	منظــور	ایجــاد	زمینــه	بــرای	

5-4-6-تضمین	بهره	مندی	اقشار	زحمتکش	و	نیروی	کار	فکری،	فیزیکی
و	ســازمان	گر	جامعــه	از	دســت	آوردهای	اقتصــادی	متناســب	بــا	
نقــش	آن	هــا	در	فرآینــده	ای	اقتصــادی	و	اجتماعــی	و	براســاس	
بهــره	وری	نهایــی	)حاشــیه	ای(	آن	هــا	در	تولیــد	کاالهــا	و	خدمات	و	

مبتنــی	بــر	حقــوق	عادالنــه	و	رقابــت.
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ایجاد و	 داخلی	 ناخالص	 تولید	 در	 سرمایه	گذاری	 5-4-7-افزایش	سهم	
گســـترش	زیر	ســـاخت	تحقیقاتی	و	 	فرصت	های	شـــغلی	جدید،	
فنی	جامعه،	ایجاد	بســـترهای	مناســـب	برای	توســـعه	انسانی	و	

کارآفرینی. ترغیب	

گاز	طبیعی	در	بودجه 5-4-8-کاهش	مداوم	سهم	درآمدهای	نفت	و	
نفت	 درآمدهای	 از	 حاصل	 منابع	 تخصیص	 و	 دولت	 جاری	
انسانی،	 سرمایه	 توسعه	 و	 کیفیت	 تعمیق	 به	 طبیعی	 گاز	 و	
صادرات	 با	 نفت	 صادرات	 جایگزینی	 و	 فیزیکی	 و	 اجتماعی	

کاالها،	خدمات	و	فناوری	نوین.

5-4-9-ایجــاد	بســتر	مناســب	بــرای	تحــول	مــداوم	و	پیوســته	در	وضعیــت	
اقتصــادی	همــراه	بــا	ایجــاد	ثبــات	و	پایایــی	نظــام	اقتصــادی	
کاهــش	ریســک	ســرمایه	گذاری	 ــورم،	 ــرخ	ت ــرل	ن کنت در	راســتای	
اعمــال	 طریــق	 از	 کارآمــد	 اقتصــادی	 فعالیت	هــای	 تشــویق	 و	
کارآمــد	بــر	 انضبــاط	مالــی	در	بودجــه	دولــت	و	اعمــال	مدیریــت	

کشــور. سیســتم	پولــی	

گذاری 5-4-10-کاهش	نقش	تصدی	گری	و	فعالیت	اقتصادی	دولت	و	وا
و	 کارآفریـــن	 بخـــش	خصوصـــی	 بـــه	 اقتصـــادی	 فعالیت	هـــای	
توانمنـــد	و	محـــدود	نمـــودن	فعالیـــت	دولت	بـــه	عرصه	هایی	که	

شکســـت	بـــازار	روی	می	دهـــد.

5-4-11-کمینه	ســازی	هزینه	هــای	اجتماعــی	تولیــد	و	فعالیــت	اقتصــادی
منابــع	 و	 انــرژی	 )آب،	 منابــع	 مصــرف	 بهینه	ســازی	 طریــق	 از	
کاهــش	آلودگــی	محیط	زیســت	و	مدیریــت	تقاضــای	 طبیعــی(،	
کیفیــت	زندگــی	برازنــده	ایرانــی. کاالهــا	و	خدمــات	بــرای	ارتقــای	

5-4-12-افزایش	سهم	تحقیقات	و	توسعه	فناوری	نوین	در	تولید	ناخالص
توسعه	 راستای	 در	 اقتصادی	 فعالیت	های	 هدایت	 و	 داخلی	
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عوامل	 کاربرد	 نمودن	 بهینه	 بر	 مبنی	 اقتصادی	 نظام	 عمقی	
تولید	مبتنی	بر	دانایی	و	تولید	دانش،	نوسازی	نظام	اقتصادی	

و	ارتقای	سطح	بهره	وری	عوامل	تولید.

5-4-13-کارآمد	نمودن	نظام	اقتصادی	از	طریق	افزایش	کارایی	سرمایه
خالقیت،	 انسانی،	 سرمایه	 فنی،	 )دانش	 اقتصاد	 نرم	افزاری	
سرمایه	 کارکرد	 بهبود	 و	 مدیریت(	 و	 سازمان	دهی	 کارآفرینی،	
فیزیکی	از	طریق	بهینه	سازی	فرآیندها	و	جریان	انرژی	و	کنترل	
آلودگی	محیط	زیست	به	منظور	انتقال	نظام	اقتصادی	از	مرحله	

توسعه	سطحی	به	مرحله	توسعه	عمقی.

5-4-14-توسعه	و	تعمیق	ارتباط	بین	المللی	اقتصاد،	رعایت	قواعد	بازی
اقتصاد	جهانی	 با	 کشور	 اقتصاد	 در	عرصه	بین	المللی	و	پیوند	
با	پشتیبانی	از	بخش	خصوصی	توانمند	و	از	طریق	نهادهای	
اقتصادی	و	تجاری	بین	المللی،	بین	مناطق	و	بین	دول	برای	

کثر	بهره	برداری	از	مزیت	های	نسبی	کشور. حدا

5-4-15-ایجاد	تعامل	و	هم	کاری	با	اقتصاد	جهانی،	توسعه	هم	کاری	اقتصادی
با	مناطق	بزرگ	اقتصادی	جهان	)اتحادیه	اروپا	و	آسیای	شرقی(	و	
تعمیق	هم	یاری	اقتصادی	با	کشورهای	آسیای	میانی	و	خاورمیانه	
مزیت	های	 از	 بهره	برداری	 کثر	 حدا برای	 فرصت	ها	 ایجاد	 و	

اقتصادی،	اجتماعی،	فرهنگی،	جغرافیایی	و	طبیعی	کشور.

تسهیل منظور	 به	 کشور	 نسبی	 مزیت	های	 نمودن	 5-4-16-بالفعل	
کثر	 جریان	سرمایه	خارجی	به	کشور	و	ایجاد	فرصت	ها	برای	حدا
چرخه	 تکمیل	 و	 عوامل	 نهایی	 افزوده	 ارزش	 تولید	 نمودن	

تحقیقات	–	فناوری	–	تولید	از	طریق	هم	کاری	بین	المللی.

الگـــوی	حکمرانـــی	"اقتصـــاد اجتماعـــی"  5-4-17-شـــعار	اقتصـــادی	
خ  کاهـــش نـــر "توســـعه پایـــدار، ایجـــاد ثبـــات اقتصـــادی، 
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کارآمـــدی و زندگی  تـــورم، ایجاد اشـــتغال، افزایـــش تولید، 
برازنـــده ایرانی"	اســـت.

5-5-سیاست خارجی
براســاس	 اجتماعــی"	 "اقتصــاد  حکمرانــی	 الگــوی	 سیاســت	خارجی	
عزت،حکمــت و مصلحــت	و	در	راســتای	اجــرای	اصــول	قانــون	اساســی،	
کشــور	 کثــر	بهره	بــرداری	از	مزیت	هــای	نســبی	 تضمیــن	منافــع	ملــی	و	حدا

تنظیــم	شــده	و	مشــتمل	بــر	مــوارد	زیــر	اســت:

ــگاه	جمهــوری	اســالمی ــت	جای ــرای	تقوی 5-5-1-ایجــاد	بســتر	مناســب	ب
	ایران	در	عرصه	بین	المللی	و	توسعه	و	بهره	برداری	از	فرصت	ها	

برای	افزایش	مزیت	نسبی	کشور	و	تامین	منافع	ملی.

5-5-2-ایجاد	بستر	مناسب	برای	گسترش	گفتگو بین ملت های مختلف 
گــذار	جمهــوری	اســالمی	ایــران	 بــا	تاکیــد	بــر	نقــش	فعــال	و	تاثیــر	

مبتنــی	بــر	میــراث	فرهنگــی	ایرانــی	و	اســالمی.

گســترش	و	تعمیــق	بــازه	مزیت	هــای 5-5-3-	ایجــاد	فرصت	هــا	بــرای	
کشــور	و	تعمیــق	نقــش	جمهــوری	اســالمی	ایــران	به	عنــوان	 	نســبی	
عنصــری	فعــال	و	تاثیرگــذار	در	سیاســت	بین	المللــی	در	راســتای	
کثــر	نمــودن	منافــع	ملــی	و	ایجــاد	صلــح	و	ثبــات	در	منطقــه	 حدا

ــی. ــه	و	آســیای	میان خاورمیان

5-5-4- کاهــش	ریســک	ناشــی	از	تنش	هــای	سیاســی	و	نظامــی	بین	المللــی
ــر	علیــه	 ــا	تحریم	هــای	اقتصــادی	و	فنــی	ب ــه	ب 	و	منطقــه	ای،	مقابل
بــه	 دیپلماتیــک	 فعالیــت	 افزایــش	 ایــران،	 اســالمی	 جمهــوری	
کاهــش	اقدامــات	علیــه	 منظــور	ایجــاد	فرصت	هــا	و	امکانــات	بــرای	
جمهــوری	اســالمی	ایــران	و	افزایــش	جذابیــت	هــم	کاری	بین	المللــی	

کشــورها. ــرای	ســایر	 ــا	جمهــوری	اســالمی	ایــران	ب و	منطقــه	ای	ب
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5-5-5-افزایــش	تــوان	بازدارندگــی	بــرای	مقابلــه	بــا	جنگ	هــای	تحمیلــی
اقتصـــادی،	 تـــوان	 ارتقـــای	 اقتصـــادی،	نظامـــی	و	فرهنگـــی	و	
دفاعـــی	و	بهره	بـــرداری	از	ســـابقه	تمدن	ایرانی	و	اســـالمی	کشـــور	

بـــرای	ترفیـــع	جایـــگاه	ایـــران	در	منطقـــه	و	جهان.

5-5-6-رفـــع	موانـــع	در	فـــراراه	ایفـــای	نقـــش	ســـازنده	و	فعـــال	در	عرصه
	سیاســـت	بین	المللی	و	منطقه	ای	و	کســـب	ابتـــکار	عمل	در	حل	
مســـایل	سیاســـی،	تنش	ها	و	برخوردهـــا	به	ویـــژه	در	خاورمیانه،	

آســـیای	میانی	و	شـــبه	قاره	هند.

5-5-7-توســـعه	هم	کاری	های	سیاســـی	منطقه	ای	براساس	مزیت	های
نســـبی	جمهـــوری	اســـالمی	ایـــران	و	به	ویـــژه	از	طریـــق	توســـعه	و	
گســـترش	شـــبکه	های	انرژی	و	ارتباطات	در	خاورمیانه،	آســـیای	
میانـــی	و	شـــبه	قـــاره	هند	و	اتصـــال	شـــبکه	های	به	هم	پیوســـته	
انرژی	به	شـــبکه	های	انرژی	اتحادیه	اروپا	و	آســـیای	شرقی	برای	
تثبیت	و	تعمیـــق	صلح	و	آرامش	در	منطقه	با	محوریت	جمهوری	
اســـالمی	ایـــران	بدلیل	مزیت	هـــای	جغرافیایی	و	منابع	انـــرژی	آن.

5-5-8-فعــال	نمــودن	حرکــت	سیاســی	جمهــوری	اســالمی	ایــران	و	تبدیل
و	 سیاسـی	 ثبـات	 و	 صلـح	 پیشـرفت،	 محرکـه	 نیـروی	 بـه	 آن	
هنـد. قـاره	 شـبه	 و	 میانـی	 آسـیای	 خاورمیانـه،	 منطقـه	 در	 اجتماعـی	

5-5-9-شــعار	سیاســت	خارجی	حکمرانــی	"اقتصــاد اجتماعــی" " صلــح و
تامیـــن  بـــرای  و بین المللـــی  هـــم کاری منطقـــه ای  و  ثبـــات 

منافـــع ملـــی"	اســـت.
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