
 بسم اهللا الرحمن الرحيم

 جناب آقای دآتر احمدی نژاد
 اسالمی ايران رياست محترم جمهوری

 
 با سالم و تحيت

دوره ی بيست ساله آشور و ابالغ بعضی از  پيش روی بودن دومين پنجسال از سند چشم انداز
رف ديگر از يكطرف و بعضی تحوالت جهانی از ط 44 سياستهای آلی اصولی مانند سياستهای آلی اصلی

برنامه ی پنجساله پنجم آشور با جهت گيری دستيابی به اهداف  اقتضاء می آند آه هرچه زودتر قانون
اينك سياستهای آلی برنامه پنجم آه بايد . چشم انداز بيست ساله تهيه گردد مرحله ای متناسب با سند

می  اسالمی ايران باشد، ابالغتوسعه ی جمهوری      و تدوين قانون برنامه ی پنجساله پنجم مبنای تهيه
 .گردد

شده، بتواند در جای جای آليه  انتظار می رود اين سياستها آه با رويكرد مبنايی پيشرفت و عدالت تنظيم
بی گمان اهتمام و دقت نظر جنابعالی و . ظاهر گردد فعاليتهای آشور چه در ُبعد تقنين و چه در ُبعد اجرا

ورای اسالمی و ساير دستگاههای رئيسی نظام می تواند در اين ش هيئت محترم دولت و مجلس محترم
 انتظار دارم در دوره ی پنجساله آينده اقدامات اساسی برای تدوين الگوی. ايفا آند باره نقش تعيين آننده

جامعه ای متكی  توسعه ايرانی ـ اسالمی آه رشد و بالندگی انسانها بر مدار حق و عدالت و دستيابی به
در گرو آنست، توسط  ی اسالمی و انقالبی و تحقق شاخصهای عدالت اجتماعی و اقتصادیبر ارزشها

 .قوای سه گانه ی آشور صورت گيرد
و دانشگاه در تبيين مقوله ی عدالت و اقتضائات آن نقشی تعيين آننده  مشارآت جدی انديشه وران حوزه

ظام و هيأت محترم دولت و دبيرخانه الزم می دانم از مجمع محترم تشخيص مصلحت ن .در اين امر دارد
سياستهای  نيز آارشناسان فعال و همكار با اين مجموعه ها آه در تنظيم پيشنهادهای مربوط به مجمع و

 .آلی برنامه ی پنجم نقش آفرينی آرده اند، صميمانه سپاسگزاری نمايم
شخيص مصلحت ی حاوی مجموعه ی سياستها همزمان برای مجلس شورای اسالمی و مجمع ت نسخه
 .می شود ارسال

 ای سيدعلی خامنه
 

 اجتماعى و فرهنگى جمهورى اسالمى ايران سياستهاى آلى برنامه پنجم توسعه اقتصادى،
 

 ـ امور فرهنگى
 .هاى مهم اجراى طرح مهندسى فرهنگى آشور و تهيه پيوست فرهنگى براى طرح ـ تكميل و1
و برجسته آردن نقش آن ) ره(اسى حضرت امام خمينىنمايان نگه داشتن انديشه دينى و سي زنده و ـ 2
 .ها ها و برنامه ريزى عنوان يك معيار اساسى در تمام سياست گذارى به
درستكارى،  قانونگرايى، انضباط اجتماعى، وجدان آارى، خودباورى، روحيه آار جمعى، ابتكار، تقويت ـ 3

 .ليدقناعت، پرهيز از اسراف و اهتمام به ارتقاء آيفيت در تو
 .با جريانات انحرافى در حوزه دين و زدودن خرافات و موهومات ـ مقابله4
 .هاى اطالعاتى و ارتباطى براى تحقق اهداف فرهنگى نظام فناورى ـ استفاده بهينه از5
 .از چشم انداز بيست ساله و تقويت باور و عزم ملى براى تحقق آن ـ ايجاد درك مشترك6
 

 فناورى ـ امور علمى و
 :حول در نظام آموزش عالى و پژوهش در موارد زيرـ ت7
 درصد توليد ناخالص داخلى تا پايان برنامه پنجم و افزايش ورود ٣تحقيق و پژوهش به  ـ افزايش بودجه٧ـ 1



 .درصد ٢٠هاى تحصيالت تكميلى به  دانش آموختگان دوره آارشناسى به دوره
 .طقه و تثبيت آن در برنامه پنجمدستيابى به جايگاه دوم علمى و فناورى در من ـ٧ـ 2
 .ارتباط مؤثر بين دانشگاهها و مراآز پژوهشى با صنعت و بخشهاى مربوط جامعه ـ٧ـ 3
 .توانمندسازى بخش غيردولتى براى مشارآت در توليد علم و فناورى ـ٧ـ 4
 .هاى پيشرفته مورد نياز فناورى ـ دستيابى به٧ـ 5
آيفى آن بر اساس نيازها و اولويتهاى آشور در سه حوزه  ف ارتقاءـ تحول در نظام آموزش و پرورش با هد8

 .آموزان افزايش سالمت روحى و جسمى دانش دانش، مهارت و تربيت و نيز
جايگاه و منزلت اين علوم، جذب افراد مستعد و با انگيزه، اصالح و  تقويت: ـ تحول و ارتقاء علوم انسانى با9

هاى آموزشى، ارتقاء آمى و آيفى مراآز و فعاليتهاى پژوهشى و  وشها و ر برنامه بازنگرى در متون و
 .پردازى، نقد و آزادانديشى نظريه ترويج

ارتقاء منزلت : نخبگان و نوآوران علمى و فناورى از طريق ـ گسترش حمايتهاى هدفمند مادى و معنوى از10
راحل پژوهشى و آزمايشى مهارتى، رفع دغدغه خطرپذيرى مالى در م اجتماعى، ارتقاء سطح علمى و

 .تجارى سازى دستاوردهاى آنان ها، آمك به نوآورى
 .ـ تكميل و اجراى نقشه جامع علمى آشور11
 
 امور اجتماعى ـ

استيفاى حقوق شرعى و قانونى  هاى اجتماعى و ـ تقويت نهاد خانواده و جايگاه زن در آن و در صحنه12
 .آنان سازندهها و توجه ويژه به نقش  بانوان در همه عرصه

محيط رشد فكرى و  ـ تقويت هويت ملى جوانان متناسب با آرمانهاى انقالب اسالمى، فراهم آردن13
اجتماعى آنان، توجه به  هاى شغلى، ازدواج، مسكن و آسيبهاى علمى و تالش در جهت رفع دغدغه

 .مقتضيات دوره جوانى و نيازها و تواناييهاى آنان
تأمين  افزايش تحرك و آارآيى، بهبود خدمت رسانى به مردم،: ايى در جهتاصالح نظام ادارى و قض ـ14

آنان، حذف يا ادغام  آرامت و معيشت آارآنان، به آارگيرى مديران و قضات اليق و امين و تأمين شغلى
ا اجرايى، پيشگيرى از فساد ادارى و مبارزه ب هاى ادارى و مديريتهاى موازى، تأآيد بر تمرآز زدايى در حوزه

 .آن و تنظيم قوانين مورد نياز
رعايت  اسالمى، -هويت بخشى به سيماى شهر و روستا، باز آفرينى و روزآمد سازى معمارى ايرانى  ـ15

 .معيارهاى پيشرفته براى ايمنى بناها و استحكام ساخت و سازها
وظايف  ع تداخل ميانآارآمد آردن نظام بازرسى و نظارت، اصالح قوانين و مقررات در جهت رف ـ تقويت و16

 .نهادهاى نظارتى و بازرسى
عرضه منابع مالى و فرصتها و امكانات و مسؤوليتهاى  ـ اولويت دادن به ايثارگران انقالب اسالمى در17

 .اقتصادى هاى مختلف فرهنگى و دولتى در صحنه
 .هاى زيارتىتأآيد بر سفر هاى گردشگرى با ـ اهتمام به توسعه ورزش و حمايت از گسترش فعاليت18
 :توجه به ـ تأآيد بر رويكرد انسان سالم و سالمت همه جانبه با19
 .منابع عمومى ـ يكپارچگى در سياستگذارى، برنامه ريزى، ارزشيابى، نظارت و تخصيص١٩ـ 1
 .روحى ـ ارتقاء شاخصهاى سالمت هوا، امنيت غذا، محيط و بهداشت جسمى و١٩ـ 2
 .ى تهديد آننده سالمتها ـ آاهش مخاطرات و آلودگى١٩ـ 3
 .الگوى تغذيه جامعه با بهبود ترآيب و سالمت مواد غذايى ـ اصالح١٩ـ 4
تا % ٣٠هاى سالمت به  هاى سالمت و آاهش سهم مردم از هزينه بيمه ـ توسعه آمى و آيفى١٩ـ 5

 .پنجم پايان برنامه
 :ـ ارتقاء امنيت اجتماعى20
وانگردان و اهتمام به اجراى سياستهاى آلى مبارزه با مواد ر ـ مبارزه همه جانبه با مواد مخدر و٢٠ـ 1

 .مخدر



 .هاى عمومى ناشى از آن نشين و پيشگيرىوآنترل ناهنجارى بخشى مناطق حاشيه ـ سامان٢٠ـ 2
هاى  ناهنجارى ها براى پيشگيرى و مقابله با استفاده از ابزارهاى فرهنگى، آموزشى و رسانه ـ٢٠ـ 3

 .فرهنگى و اجتماعى
 
 امور اقتصادى  ـ
 :با تأآيد بر رشد مناسب اقتصادى) الف 

ساليانه توليد ناخالص داخلى  نرخ رشد% ٨ـ تحقق رشد مستمر و پرشتاب اقتصادى به ميزان حداقل 21
 :با 

انداز  سرمايه گذارى با حفظ نسبت پس - پس انداز  ـ توسعه سرمايه گذارى از طريق آاهش شكاف٢١ـ 1
 .هاى خارجى درصد و جذب منابع و سرمايه 40 داقل در سطحبه توليد ناخالص داخلى ح

 .اقتصادى به يك سوم در پايان برنامه ورى در رشد ـ ارتقاء سهم بهره٢١ـ 2
هاى  بر ثبات محيط اقتصاد آالن، فراهم آوردن زيرساخت ـ بهبود فضاى آسب و آار آشور با تأآيد٢١ـ 3

هاى آالن اقتصادى، ارائه  د نياز، آاهش خطرپذيرىو فناورى مور ارتباطى، اطالعاتى، حقوقى، علمى
 .به صورت شفاف و منظم به جامعه مستمر آمار و اطالعات

 .ـ تقويت و توسعه نظام استاندارد ملى٢١ـ 4
منابع و » تغيير نگاه به نفت و گاز و درآمدهاى حاصل از آن، از منبع تأمين بودجه عمومى به ـ22

در مجلس شوراى  ايجاد صندوق توسعه ملى با تصويب اساسنامه آنو » هاى زاينده اقتصادى سرمايه
نسبى نفت و گاز در زنجيره  اسالمى در سال اول برنامه پنجم و برنامه ريزى براى استفاده از مزيت

 :صنعتى و خدماتى و پايين دستى وابسته بدان با رعايت
نفتى به صندوق  هاى درصد از منابع حاصل از صادرات نفت و گاز و فرآورده ٢٠ـ واريز ساالنه حداقل 22 ـ1

 .توسعه ملى
هاى خصوصى، تعاونى و عمومى غيردولتى  بخش ـ ارائه تسهيالت از منابع صندوق توسعه ملى به٢٢ـ 2

فتن شرايط رقابتى و بازدهى و خارج آشور با در نظر گر با هدف توليد و توسعه سرمايه گذارى در داخل
 .مناسب اقتصادى

 .هاى جارى دولت به درآمدهاى نفت و گاز تا پايان برنامه وابستگى هزينه ـ قطع٢٢ـ 3
هاى  نظام ساختار نظام بانكى با اجراى آامل و روزآمد قانون بانكدارى بدون ربا و نهادينه آردن ـ اصالح23

 .بزرگ هاى رات الزم براى سرمايه گذارىالحسنه، تأمين اعتبارات خرد و اعتبا قرض
 .آارايى، شفافيت و سالمت با تأآيد بر) سرمايه، پول و بيمه(ـ ارتقاء آمى و آيفى بازارهاى مالى24
 :مربوط به هر يك از بندها با تأآيدبر قانون اساسى والزامات ٤٤هاى آلى اصل ـ تحقق سياست25
 .رقابتى گيرى بازارهاى ـ حمايت از شكل٢٥ـ1
 .(هدايت و نظارت سياست گذارى،(ـ ايجاد ساختارهاى مناسب براى ايفاى وظايف حاآميتى٢٥ـ2
هاى  به فعاليت) نهاد خانوار) هاى غيرمتشكل هاى تشويقى در جهت تبديل فعاليت ـ تنظيم سياست٢٥ـ3

 .واحدهاى حقوقى
 .ارائه خدمات بيمه درمانى ـ ايجاد بازار رقابتى براى٢٥ـ4

آب با تسريع در استحصال، عرضه،  زش اقتصادى، امنيتى، سياسى و زيست محيطىـ توجه به ار26
 .شود با اولويت استفاده از منابع آبهاى مشترك مى نگهدارى و مصرف آن و مهار آبهايى آه از آشور خارج

استخراج گاز و نفت و معادن مشترك با آشورهاى همسايه با رعايت  ـ سرمايه گذارى در استحصال و27
 .قانون اساسى ٤٤هاى آلى اصل  ستسيا
اساسى آشور در مدت معين  ـ حفظ ذخاير راهبردى ارزى به مقدارى آه اطمينان از تأمين نيازهاى28

 .حاصل گردد) براساس مصوبه شوراى عالى امنيت ملى(
تراز  تأآيد بر راهبرد توسعه صادرات به ويژه در بخش خدمات با فناورى باال به نحوى آه آسرى ـ29

 .بازرگانى بدون نفت آاهش يافته و توازن در تجارت خدمات ايجاد گردد



 گذارى و گسترش همه جانبه همكارى با آشورهاى منطقه جنوب غربى آسيا در تجارت، سرمايه ـ30
 .فناورى

طورى آه در پايان برنامه  آموزش، بهداشت و اشتغال به: اى ـ ارتقاء و هماهنگى ميان اهداف توسعه31
 .باال برسد خص توسعه انسانى به سطح آشورهاى با توسعه انسانىپنجم، شا

 .ـ تبديل نظام بودجه ريزى آشور به بودجه ريزى عملياتى32
انداز با رعايت  چشم هاى ساليانه با سند ساله و بودجه برقرارى ارتباط آمى و آيفى ميان برنامه پنج ـ33

 .شفافيت و قابليت نظارت
 
 :با گسترش عدالت اجتماعى) ب 

اجتماعى و آاهش فاصله  هاى مربوط به رشد و توسعه اقتصادى بر پايه عدالت ـ تنظيم همه فعاليت34
 :تأآيد بر موارد زير ميان درآمدهاى طبقات و رفع محروميت از قشرهاى آم درآمد با

فمند و هاى هد مالياتى، اعطاى يارانه هاى غيرموجه درآمدى از طريق سياستهاى ـ جبران نابرابرى٣٤ـ 1
 .اى ساز و آارهاى بيمه

 .اطالعات مربوط به اقشار دو دهك پايين درآمدى و به هنگام آردن مداوم آن ـ تكميل بانك٣٤ـ 2
 .غيرآشكار هاى هاى آشكار و اجراى تدريجى هدفمند آردن يارانه هدفمند آردن يارانه ـ٣٤ـ 3
 .ـ تأمين برخوردارى آحاد جامعه از اطالعات اقتصادى٣٤ـ 4

 :بر هاى حاصل از دورانهاى تاريخى گذشته با تأآيد اقدامات الزم براى جبران عقب ماندگى ـ35
توسعه روستايى، گسترش  ارتقاء سطح درآمد و زندگى روستاييان و آشاورزان با تهيه طرحهاى ـ ٣٥ـ 1

 .گذارى محصوالت آشاورزى قيمت آشاورزى صنعتى، صنايع روستايى و خدمات نوين و اصالح نظام
هاى  سواحل جنوبى و جزاير با استفاده از ظرفيت هاى اقتصادى در مناطق مرزى و گسترش فعاليتـ ٣٥ـ 2

 .بازرگانى خارجى آشور
پايان  در ٣٥/٠فاصله دو دهك باال و پايين درآمدى جامعه به طورى آه ضريب جينى به حداآثر  آاهشـ ٣٥ـ 3

 .برنامه برسد
 .درصد ٧به  رساندن نرخ بيكارى در آشورانجام اقدامات ضرورى براى  ـ ٣٥ـ 4
 .اجتماعى و خدمات بيمه درمانى تأمين بيمه فراگير و آارآمد و گسترش آمى و آيفى نظام تأمين ـ ٣٥ـ 5
 .و اجتماعى هاى فردى هاى پيشگيرى از آسيب توسعه نظام ـ ٣٥ـ 6
 .حمايت از اقشار محروم و زنان سرپرست خانوار ـ ٣٥ـ 7
پايان  درآمد جامعه به نحوى آه تا خش تعاون با هدف توانمندسازى اقشار متوسط و آمتوسعه ب  ـ٣٥ـ 8

 .درصد برسد ٢٥برنامه پنجم سهم تعاون به 
 

 امنيتى ـ امور سياسى، دفاعى و
 .فرهنگى هاى سياسى، اجتماعى، اقتصادى و ـ تقويت حضور و مشارآت مردم در عرصه36
ملى،  دفاع از منافع انقالبى، -هاى اسالمى  ى به ارزشـ جهت دهى جريانات سياسى به پايبند37

 .ستيزى، قانون پذيرى و اصول اخالقى دشمن
 .هاى مشروع و صيانت از حقوق اساسى ملت آزادى ـ حمايت از38
منظور  الملل به نقش جمهورى اسالمى ايران در منطقه و نظام بين ـ اعتالى شأن، موقعيت، اقتدار و39

 :پيشبرد منافع ملى با تأآيد بر تحكيم امنيت ملى و
 .المللى با اولويت آشورهاى همسايه بين اى و هاى دوجانبه، منطقه ـ تقويت همكارى٣٩ـ 1
 .غيرمتخاصم ـ تقويت روابط سازنده با آشورهاى٣٩ـ 2
 .گيرى از روابط براى افزايش توان ملى ـ بهره٣٩ـ 3
  .روابط خارجى با افزون خواهى و اقدام متجاوزانه در ـ مقابله٣٩ـ 4
 .منطقه از حضور نظامى بيگانگان ـ تالش براى رهايى٣٩ـ 5



 .مستضعف بويژه ملت فلسطين هاى مظلوم و ـ حمايت از مسلمانان و ملت٣٩ـ 6
 .اسالمى ـ تالش براى همگرايى بيشتر ميان آشورهاى٣٩ـ 7
 .ـ تالش براى اصالح ساختار سازمان ملل٣٩ـ 8
ك براى ايجاد مناسبات و نظامات جديد اقتصادى، سياسى و فرهنگى مشتر ـ سازماندهى تالش٣٩ـ 9

 .با هدف تأمين عدالت، صلح و امنيت جهانى اى و جهانى منطقه
هاى  اى و تالش براى ايجاد تحول در رويه المللى و منطقه بين ـ حضور فعال و هدفمند در سازمانهاى40

 .اسالمى موجود بر اساس ارزشهاى
صادراتى، جذب سرمايه و  ريتى ايران در توزيع و ترانزيت انرژى، افزايش فرصتهاىـ ارتقاء نقش مدي41

اى  اى مستقل با آمك آشورهاى منطقه بيمه هاى پيشرفته و آمك به استقرار نظام پولى، بانكى و فناورى
 .سيستم پولى نظام سلطه و اسالمى و دوست با هدف آاهش وابستگى به

 .ايرانى –بويژه حوزه تمدن اسالمى  ى، سياسى و اقتصادى با جهانـ تقويت تعامل فرهنگى، حقوق42
خارج از آشور، آمك به ترويج خط و زبان فارسى در ميان آنان،  تقويت هويت اسالمى و ايرانى ايرانيان ـ 43

 .تسهيل مشارآت آنان در توسعه ملى حمايت از حقوق آنان و
 :ين آننده اهداف و منافع ملى با تأآيد برتضم ـ تحكيم و ارتقاء امنيت پايدار، فراگير و44
 .مردمى در پيشگيرى از تحرآات ضد امنيتى ـ تقويت نقش مردم و اطالعات٤٤ـ 1
اطالعاتى، انتظامى و قضايى و هماهنگى بين آنها براى تأمين  هاى ـ تقويت و تعامل مؤثر دستگاه٤٤ـ 2

 ى، اقتصادى و اجتماعى و مقابله با تهديدهاىبا هر نوع اخالل در امنيت عموم اشراف اطالعاتى و مقابله
 .نرم

اى، توسعه علوم  اطالعات رايانه افزارى اطالعاتى، ارتقاء سطح حفاظت از ـ ايجاد سامانه يكپارچه نرم٤٤ـ 3
اطالعاتى و ارتباطى به منظور صيانت از فضاى تبادل  هاى هاى مرتبط با حفظ امنيت سامانه و فناورى

 .اى و صيانت از حريم فردى و عمومى با تخلفات در فضاهاى رايانه براى مقابلهاطالعات، تقويت فنى 
هاى انسجام و همبستگى ملى براى پيشگيرى و مقابله با عوامل بروز  ساخت ـ تقويت زير٤٤ـ 4

 .هويتى، اجتماعى، فرهنگى و اعتقادى هاى گسست
فاع از حاآميت، تماميت ارضى، منافع و بازدارندگى به منظور د هاى دفاعى و قدرت ـ ارتقاء توانمندى45

 :اى با تأآيد بر با تهديدهاى خارجى و ايجاد توازن منطقه امنيت ملى و مقابله مؤثر
 افزارهاى پيشرفته دفاعى و نوسازى و بازسازى صنايع دفاعى، هاى نو و نرم فناورى آسب دانش و ـ ٤٥ـ 1

 .آشور هاى صنعتى ى از همه ظرفيتمند افزايش ضريب خودآفايى با توسعه تحقيقات و بهره
با تقويت آمى و آيفى بسيج  اهتمام به حضور نيروهاى مردمى در امنيت و دفاع از آشور و انقالب ـ ٤٥ـ 2

 .مستضعفان
 .گسترش پدافند غيرعامل ـ ٤٥ـ 3
 .امنيت پايدار مناطق مرزى و آنترل مؤثر مرزها ـ ٤٥ـ 4

 


