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 الله الرّحمن الرّحیمبسم

 مقدمه

وَ رِضْواناً سيماهُمْ  تَغُونَ فَضْلاً مِنَ الل َهِ مُحَم َدٌ رَسُولُ الل َهِ وَ ال َذينَ مَعَهُ أَشِد َاءُ عَلَي الْکُف َارِ رُحَماءُ بَيْنَهُمْ تَراهُمْ رُک َعاً سُج َداً يَبْ»

 عَلي فَآزَرَهُ فَاسْتَغْلَظَ فَاسْتَويوُجُوهِهِمْ مِنْ أَثَرِ الس ُجُودِ ذلِکَ مَثَلُهُمْ فِي الت َوْراةِ وَ مَثَلُهُمْ فِي الْإِنْجيلِ کَزَرْعٍ أَخْرَجَ شَطْأَهُ  في

 .(۹۲)فتح:  الل َهُ ال َذينَ آمَنُوا وَ عَمِلُوا الص َالِحاتِ مِنْهُمْ مَغْفِرَةً وَ أَجْراً عَظيماً سُوقِهِ يُعْجِبُ الز ُر َاعَ لِيَغيظَ بِهِمُ الْکُف َارَ وَعَدَ

دين اسلام، راهنماي انسان به سوي حيات طيبه و زيست سالم و موفق فردي و اجتماعي و برنامه آباداني و دستيابي به 

هاي وحياني عملي است. تأکيد ايمان به مبدأ و معاد و پايبندي به آموزهسعادت دنيا و آخرت و نيل به تمدن و تعالي بر پايه 

عنان بر تفکر، علم، معنويت و عدالت، زيربناي رهنمودهاي تمدني اسلام و وجه تمايز آن از ديگر مکاتب به زمان و همهم

بخش کيل نظام سياسي و وحدت تعاليپردازي و تشسازي پيامبر اعظم ـ صلوات الله عليه و آله ـ و جامعهرود. امتشمار مي

هاي اول هجري، اجتماعي تا شکوفايي تمدن اسلام در سدهـالنبي و استمرار تاريخي اين حرکت عظيم سياسيبر محور مدينة

هاي انساني و موقعيت جغرافيايي ويژه در ايران، گواه روشني بر ظرفيت تمدني اين دين خاتم است. ايران به برکت قابليتبه

در جهان بوده و در تاريخ دراز و پر فراز و فرودش،  ها و مهدهاي اصلي تمدنتنوع اقليمي و منابع سرشار، يکي از خاستگاه و

و استقامت مردمانش، همواره پايدار و سرافراز  ها و تهديدهاي خارجي، به پشتوانه جريان عميق فرهنگيبه رغم دشمني

هاي عملي به جهانيان ارائه و سازي، حکمتالاهي، در عرصه کشورداري و آباداني و تمدن مانده است. ايران با الهام از تعاليم

هاي علم و ادب و هنر و عرفان، نقش مؤثري در شکوفايي تمدن اسلامي ايفا کرده است. در دو سده اخير، ايرانيان با رهتوشه

 اند. پيشتاز مبارزات ملي و اسلامي در ميان مسلمانان جهان بوده

دم ايران در انقلاب شکوهمند اسلامي ايران به رهبري حضرت امام خميني ـ رحمة الله عليه ـ و تداوم آن با هدايت مر

اي ـ دام ظل ه ـ فصلي مهم در تاريخ ايران و اسلام گشودند و به برکت الله العظمي خامنهزعيم حکيم امت، حضرت آيت

هاي جهاني و استبداد و خفقان لاب و دفاع مقدس، وابستگي به قدرتمجاهدت جوانان و خون شهيدان و صبر جانبازان انق

ها و خرافات و تحجر را نفي کردند. بدين سان، ايرانيان استقلال، آزادي، عدالت، سياسي و زرپرستي و فقر و فحشا و بدعت

يرفتند که رهاورد انديشه ها را مطلوب خويش ساختند و جمهوري اسلامي را آگاهانه پذعزت، علم، رفاه و خدمت به انسان

روشن و بلند امام راحل مبتني بر آراي عمومي، طبق اصول و قواعد اسلامي در قالب مردمسالاري ديني است. آنان در طول 

چهار دهه مجاهدت و مقاومت و ايثار و شهادت و تدبير و مديريت، به استقرار جمهوري اسلامي و تأمين استقلال سياسي 

هاي علمي و فناوري و آموزشي و بهداشتي و دفاعي و مبارزه با زورگويان و به فقرزدايي و پيشرفت کشور همت گماشتند و

 المال، کم يا بيش دست يافتند. زرپرستان و متجاوزان به حقوق مردم و بيت

عهده  هاي ارزشمند خود، رسالتي ملي و انساني و اسلامي براکنون ملت ايران با همه دستاوردها و تجارب و عبرت 

هاي پرشتاب علمي و اطلاعاتي و ارتباطي و شناختي و نيز دارد. اين ملت در گام دوم انقلاب اسلامي و در عصر پيشرفت

هاي تمدني ايران و اسلام را با ها و ظرفيتالمللي، وظيفه دارد توانمنديتحولات بينشي و اجتماعي و اقتصادي و سياسي بين
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ايراني شکوفا سازد و آن را براي حل ـتجارب بومي و جهاني براي نيل به تمدن نوين اسلامي استفاده از علم و فناوري روز و

مسائل اساسي کشور و تعالي و سعادت خود، به خدمت درآورد. همزمان، موظف است که توانمندي خويش را براي التيام آلام 

هاي فکر و در عرصه« پيشرفت»ابي به اين هدف، با مسلمانان و مردم جهان و دستيابي ايشان به سعادت، تقديم دارد. دستي

و پوياي شؤون و ساحات گوناگون حيات  تکامل و تعالي پيوسته» شود که عبارت است از:علم و معنويت و حيات، فراهم مي

جامع و به الگويي اين پيشرفت «. هاهاي فطري انسانهاي اسلامي، در مسير ظهور استعدادها و ارزشبشر بر اساس آموزه

 بلندمدت نياز دارد تا مسير و مقصد آن را معين و تحولاتش را هدايت کند.

تهيه الگوي  09۲1اي ـ دام ظل ه ـ در دوم خرداد الله العظمي خامنهبدين روي، رهبر معظم انقلاب اسلامي حضرت آيت

پيگيري آن موظف فرمودند. پيش نويس را به « مرکز الگوي اسلامي ـ ايراني پيشرفت»اسلامي ـ ايراني پيشرفت را مقرر و 

هاي ها و آموزهبيني و اصول و ارزشنظران ايراني، بر پايه جهانالگوي پيشرفت، با مشارکت گسترده متفکران و صاحب

هاي علمي و هاي انقلاب اسلامي و با توجه به مقتضيات اجتماعي و اقليمي و ميراث فرهنگي ايران، طبق روشاسلام و آرمان

نويس در معرض نقد و پيشنهاد متخصصان، هاي روز و دستاوردهاي بشري طراحي شد. اين پيشتفاده از دانشبا اس

ريزان و مجريان کشور قرار گرفت و در پرتو نقدها و پيشنهادها، کمال و ارتقا يافت و به گذاران، برنامهسياستگذاران، قانون

 شکل حاضر تدوين گشت.

هاي مطلوب در نيم قرن آينده است. اين سوي هدففت، بيانگر سير تحولات اجتماعي بهايراني پيشرـالگوي اسلامي

مباني »گيرد. را در بر مي« الزامات»و « تدابير»و « افق»، «رسالت»، «هاآرمان»، «اصول عملي»، «مباني نظري»الگو 

« اصول عملي»دهد. ت را ارائه ميشمول معطوف به پيشرفهاي اسلامي، فلسفي و علمي جهانفرضترين پيشمهم« نظري

کند. بخش پيشرفت را ترسيم ميهاي فرازماني و فرامکاني و جهتارزش« هاآرمان»راهنماي حرکت و اقدام است. 

هاي الگو را بر زيست بوم آرمان« افق»ميثاق مشترک مردم و نظام جمهوري اسلامي ايران براي پيشرفت است. « رسالت»

سازد. هاي واقعي مردم و جمهوري اسلامي را در آن موعد، معين ميبخشد و هدفده انطباق ميايران در نيم قرن آين

تحقق و اجراي مطلوب « الزامات»هاي اساسي و بلندمدت براي دستيابي به افق را در بر دارد. ها و اقدامتصميم« تدابير»

 کند. سازي ميالگو را تضمين و زمينه

تايج مطالعات و تحقيقات لازم و طبق رويکردي ترکيبي و با فرايندي منسجم انجام شد. در طراحي الگو با استفاده از ن

هاي قابل پژوهي انقلاب اسلامي، آيندهها حاکم گشت. آيندهاين فرايند، نخست مباني نظري الگو تدوين و بر همه بخش

گرفت. تحولات تاريخي ايران با هدف  ، هدفگرايي و کارآمدي توأمانتصور را تبيين و آينده مطلوب را با ويژگي آرمان

سنجي پيشرفت آينده ايران، بررسي گشت و تداوم جريان عميق فرهنگي به عنوان رمز ماندگاري ايران در کشاکش امکان

هاي عملي ايرانيان در کشورداري، همچون فراز و فرودهاي سياسي و نظامي داخلي و پيراموني، شناخته شد. حکمت

فرزانگان در جايگاه مشاورت و وزارت عالي حاکمان، پايداري در دفاع از تماميت ارضي و استقلال و عزت ملي  گيري ازبهره

هاي بزرگ تحت حاکميت مرکزي، گردآوري شد. نظريات و تجارب و نيز مداراي فرهنگي و سياسي در اداره سرزمين
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هاي بومي، عزم و تلاش عمومي، خلاقيت و ابداع، قابليت المللي توسعه، بررسي گشت و اتکا بر مباني فکري و فرهنگي وبين

گيري گفتمان فراگير مورد تأکيد قرار گرفت. نسبت الگو با المللي، راهبري عالي و بلندمدت ملي، و شکلتعامل گسترده بين

ريزي برنامه اي کشور هم از جهت اشکالاتهاي کلان جمهوري اسلامي تعيين شد و اسناد برنامهقانون اساسي و سياست

ها و ... و هم از شامل فقدان مباني متقن و الگوي پيشرفت کارآمد، ضعف مشارکت نخبگاني و عدم انتخاب قاطع اولويت

هاي حاصل در شناسي و عبرتسازي و فقدان مديريت عالي و ... آسيبجهت عدم تحقق مطلوب شامل کمبود گفتمان

مشتمل بر حدود هفتاد مسئله، با هدف شناسايي مسائل اساسي « اسي ايرانشنمسئله»طراحي الگو، فراديد قرار گرفت. 

کشور از جمله وابستگي اقتصاد کشور به صادرات مواد خام، گستردگي ساختاري و کندي عملکرد دولت، ضعف عزم بر 

طراحي براي هاي بلندمدت است، به انجام رسيد. اين مسائل با حلهاي عميق و نيازمند راهعدالت که داراي ريشه

ايراني، نيروي انساني مستعد، منابع طبيعي فراوان و ـهاي ماندگار ملي شامل فرهنگ غني اسلاميشکوفاسازي قابليت

 نظير است، از طريق تدابير مؤثر براي نيل به افق الگو، پاسخ داده شد.موقعيت جغرافيايي ممتاز که در دنيا کم

آفريني، آرماني و در عين حال ميت، ايراني و علمي و انقلابي بودن، تحولهاي مطلوب الگو شامل اسلانخست، ويژگي

هاي ماندگار ملي، و صراحت تدوين نگري، راهيابي براي حل مسائل اساسي کشور، شکوفاسازي قابليتعملي بودن، کلان

ي دروني پيش از اجراي الگو هاي ارزيابها در مراحل طراحي الگو مورد عنايت قرار گرفت و به عنوان شاخصشد. اين ويژگي

ها در متن الگو احراز گرديد. تحقق الگو، در گرو تلاش بلندمدت و مدبرانه و منسجم ارکان نظام استفاده شد و تأمين آن

جمهوري اسلامي و ملت بزرگ ايران است. بدين منظور، نقش ارکان ياد شده در اجراي الگو، در چارچوب وظايف قانوني 

روز رساني الگو، معين شده عالي مقام معظم رهبري، در متن الگو مشخص و تکليف نظارت بر اجرا و به ها تحت راهبريآن

شود که مجد انه به اجراي آن ويژه جوانان که دستاوردهاي الگو متعلق به آنان است، درخواست مياست. از مردم عزيز به

همتا داشتند، ها که در تهيه الگو نقشي بيخبگان همه بخشهمت گمارند و بر تحقق شايسته آن پاي فشارند. سزاوار است ن

 بار نشيند. در نظارت بر عدم انحراف يا غفلت در اجراي آن، پيشگام باشند تا اين دستاورد نخبگاني به

ايراني، جهاد بزرگ و دشوار ملت ايران و نظام جمهوري اسلامي در نيم قرن پيش رو ـاستمرار در مسير پيشرفت اسلامي

ايراني و کمک به تأمين عدالت و امنيت و رفاه و سعادت همه ـاست و ثمره شيرين آن، دستيبابي به تمدن نوين اسلامي

الاعظم ـ عجل الله فرجه الشريف ـ فراهم الله مردم جهان است که به حول و قوه الهي و با هدايت و دعاي خير حضرت بقية

 خواهد شد؛ ان شاء الله.
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 نظری مبانی

شمول معطوف به پيشرفت عبارت است هاي اسلامي، فلسفي و علمي جهانفرضترين پيشبه عنوان مهم« مباني نظري»

 از:

 خداشناختی مبانی  

  :العالمين، رحمن، رحيم، هادي، شارع، مالک و حاکم مطلق هستي است که، حکيم، غني، ربقادرالله معبود يکتا، حي ، عليم، 

 .گذاري و سزادهي، عادل استقانوندر آفرينش و  .0

 .ها استکننده دعاها و حاجتاجابت ها،بخش دلآرامش دهنده مخلوقات،کننده، روزيواسع، جبران. ۹

 .گيرنده از ظالمان و وفاکننده به وعده خويش استديدگان، انتقامولي  مؤمنان، ياور مجاهدان راه خدا، پشتيبان ستم. 9

 .است يهستجهان حاکم بر ترين اصل ادينبني ،توحيد ،رواين از

 شناختیجهان مبانی 

  ،آن ، پيوسته در  دنيوي و اخرويو نيز جهان با عوالم غيب و شهودش، سرشت توحيدي دارد و مراتب روحاني، مادي

 .مسير تکامل و تعالي به سوي خداوند است

 آن حاکم است. جهان مادي در طول عالم ملکوت  معلولي برـرود و نظام عل يجهان، تجلي و آيت خداوند به شمار مي

 .قرار دارد و عوامل مؤثر بر آن، فقط مادي و طبيعي نيستند

 هاي خداوند، به گيري يا سقوط معنوي و اختياري انسان است و بر اساس سنتدنيا جايگاه عمل و آزمايش و بستر اوج

 .دهدکردارهاي آدميان واکنش نشان مي

  در مسير خداوند جهان مادي را در خدمت انسان قرار داده تا امانتدار و آبادگر آن باشد. اگر انسان آگاهانه و عادلانه

 .اش برآورده خواهد شد، نيازهاي ماديتحقق اهداف الهي گام بردارد

 یشناختانسان یمبان 

 ه جايگاه قرب و خلافت الهي استهدف از آفرينش انسان، معرفت و عبادت خداوند و در پرتو آن، دستيابي ب. 

 هاي جسماني و روحاني استوجود انسان داراي ابعاد فطري و طبيعي و ساحت. 
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 تواند از امکانات جهان آفرينش به بهترين گونه بهره گيرد. قلمرو انسان داراي کرامت و عزت تکويني است و مي

جويي، خيرخواهي، گرايي، حقيقتورزي، کمالدينفطري انسان که در نفخه الهي ريشه دارد، خاستگاه خداپرستي، 

ها و نيازهاي هاي والا است. قلمرو طبيعي او نيز خاستگاه ويژگيخواهي و ديگر ارزشطلبي، آزاديگرايي، عدالتزيبايي

و تحقق معقول و متعادل آنها به کمالات اکتسابي دست اين دو بعد وجودي اقتضائات  مادي است. وي در کشاکش

 .بديامي

 هاي صحيح و در چارچوب هدايت الهي و رشد انسان، آمادگي دستيابي به کمال و سعادت اختياري را دارد و با انتخاب

 .تواند به جايگاه عالي دست يابدهاي اخلاقي و معنوي، ميبندي به شريعت اسلامي و کسب فضيلتعقلاني و پاي

 بر پايه باور، بينش، روش، اخلاق و رفتار او در نه اخروي او حيات جاودايابد و پس از مرگ، حيات انسان تداوم مي

 .پذيردزندگي دنيوي، شکل مي

  مند از حقوق و هم داراي تکليف است. از جمله حقوق وي، حق حيات معقول، آگاهي، زيست معنوي و انسان، هم بهره

خورداري از دادرسي عادلانه است. نيز اخلاقي، دينداري، آزادي مسئولانه، امنيت، تعيين سرنوشت فردي و جمعي، و بر

ها و خلقت و عالم نيز داراي مسئوليت و وي در برابر خداوند، مکلف است و بر پايه آن، در برابر خود و ديگر انسان

 .تکليف است

 یشناختجامعه یبانم 

 معي استجو مشارکت  انسان موجودي اجتماعي و برآوردن نيازها و شکوفايي استعدادهايش در گرو ارتباط. 

  جامعه که بستر مشارکت براي برآوردن نيازها و شکوفايي استعدادهاست، به بينش، گرايش، منش، توانش و کنش

نافي هويت فردي، اختيار و مسئوليت پذيرد. البته اين، ويژه نخبگان، اثر ميدهد و از آنان، بهارادي افراد جهت مي

 .اعضاي جامعه نيست

 ها شود. فرهنگ، سازنده هويت جمعي و شاکله فردي انسانجامعه بر پايه فرهنگ استوار ميمندي و تمايزيابي ساخت

 .است و در عناصر خرد و کلان جامعه حضور دارد

  بنيادين و گسترده در جامعه است ترين نهادهاي اجتماعي و بسترساز تحولو تربيت، از مهمتعليم.    

 همتا گيري، حفظ، انتقال و ارتقاي فرهنگ آن، نقشي بيعه است و در شکلدهنده جامترين نهاد تشکيلخانواده، مهم

 . دارد

 کنند. شماري از اين هاي الهي و قوانين تکويني مشترک و فراگير پيروي ميها، از سنتهمه جوامع، با وجود تفاوت

ت بر اثر تقوا و عدالت و استقامت، ها عبارتند از: پيوند تحولات اجتماعي با نفس و اراده و عمل انسان، فراواني نعمسنت
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عذاب و کيفر جامعه در صورت گسترش ظلم و فساد و گناه و ترک امر به معروف و نهي از منکر، مهلت دادن به 

 .بخشي )اِمهال و استدراج(، پيروزي نهايي مؤمنانغافلان و گرفتارسازي تدريجي آنان در عين نعمت

 ها و عوامل معنوي، فرهنگي، جمعيتي و انساني، جغرافيايي، سياسي، اقتصادي، تحولات اجتماعي تحت تأثير اراده انسان

 .جانبه و حقيقي استمايه پيشرفت همهآيد و اراده ملي، جانهاي الهي پديد ميامنيتي، دانشي و فناورانه مبتني بر سنت

 اجتماعي و عملکرد کارگزاران بر پايه ها و مناسبات براي تحقق جامعه اسلامي، افزون بر دينداري افراد آن، بايد نظام

 .هاي اسلامي استوار گردداصول و ارزش

 ورزي و موجب نيکو ساختن مردم و ترين زيربناي نظام اجتماعي و ملاک سياستعدالت، مايه حيات جامعه و قوي

 .فزوني نعمت و آباداني کشور و پايداري و پايندگي و نگهداري حکومت و پيروي مردم از آن است

  اي والا در همه ابعاد مادي و معنوي، با حاکميت دين حق و عدل و رهبري امام معصوم ـ عليه سوي آيندهتاريخ به

 .السلام ـ در حرکت است

 جانبه جامعه در گرو التزام به اسلام، رهبريِ پيشواي الهي، کارگزاري صالحان، مشارکت مردم، پيشرفت حقيقي و همه

 .ظام، با هدف تحقق وعده خداوند استاستواري و هماهنگي ارکان ن

 یشناختارزش یمبان 

 شمول استها ثابت، مطلق و جهانها در واقعيت ريشه دارند و اصول آنارزش. 

 شودها از رهگذر کتاب و سنت کشف ميگردد و تفصيل آنها از طريق عقل و فطرت درک مياصول ارزش. 

 خود، خلق و اين دنيا جريان دارندهاي ارتباط انسان با خدا، ها در ساحتارزش. 

 ها، مايه پيشرفت دنيوي و سعادت اخروي استتحقق ارزش. 

 یشناختنید یمبان 

 معيشتي است که خداوند متعال براي تربيت انسان و تأمين کمال و سعادت دنيوي و اخروي ـاسلام، نظام جامع معرفتي

 .او نازل فرموده است

 نهايي است که به پيامبر خاتم ـ صلوات الله عليه و آله ـ وحي شده و در قرآن کريم، شمول و اسلام، دين کامل و جهان

 .در دسترس بشر قرار گرفته و تفصيل آن در سنت پيامبر و اهل بيت ـ عليهم السلام ـ بيان شده است

 ،و دنيوي و  اسلام با نظام هستي و سرشت انسان هماهنگي کامل دارد و نيازهاي نظري و عملي، فردي و اجتماعي

 .سازي و پيشرفت فرد و جامعه استسازد. بدين روي، راهنماي بالندگي و رشد و تمدناخروي او را برآورده مي
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 هاي اعتقادي و معنوي و علمي و اسلام در چارچوب مباني و اصول ثابت و پايدار و بر اساس منطق اجتهاد، در عرصه

پذير آن، توان پاسخگويي به نيازهاي نوشونده زماني و عناصر انعطافاخلاقي و شريعت و با عنايت به مصلحت و ديگر 

 .مکاني را دارد

 آيد. از کند. وحي، مايه شکوفايي عقل به شمار ميمندي از دانش و تجارب انساني تأکيد مياسلام بر خردورزي و بهره

 .و عقل و دانش بشري تکيه دارد هاي اسلاميها و آموزهسازي و پيشرفت اسلامي، بر اصول و ارزشاين رو، تمدن

 یشناخترانیا یمبان 

 اي يکپارچه با تنوع محيطي، قومي و اجتماعي شامل الگوهاي سکونت شهري، روستايي و عشايري است ايران منظومه

 .رودکه وحدت فرهنگي و اعتقادي، مايه ماندگاري آن در بستر تاريخ به شمار مي

  هاي فلات سرزميني، رتبه برتر در منابع انرژي و معدني، تنوع اقليمي، ظرفيتبرخورداري ايران از جايگاه راهبردي

المللي، سرمايه انساني جوان و مستعد، تجربيات هاي گردشگري، خطوط ساحلي و مرزهاي آبي بينمرکزي، جاذبه

وان قطب ارتباطات عنپايه به پايه و خشکيساز پيشرفت و تحول درياهاي علمي و فناوري، زمينهمديريتي و ظرفيت

 . المللي استاي و بينمنطقه

 دوستي، طلبي، علممداري، عدالتهاي حکمت عملي، دينترين خاستگاهايران با پيشينه تمدنيِ کهن، يکي از اصلي

 جويي و چهارراه ارتباطي و کانون اشاعه فرهنگ در جهان بوده است.خلاقيت، هنر و معماري، مدارا، صلح

 زايي و مرجعي ت اي غني از عرفان، حکمت، اخلاق، حماسه و برخوردار از ظرفي ت تمدنارسي، گنجينهزبان و ادبيات ف

 .علمي و پشتوانه هويت ايرانيان است

 اند. امروز به برکت همتا در شکوفايي فرهنگ و تمدن اسلامي و توليد علم ايفا کردهايرانيان با پذيرش اسلام، نقشي بي

احياگري امام خميني ـ رحمة الله عليه ـ ايران، کانون بالندگي انديشه ديني و گسترش معارف قرآن و انقلاب اسلامي و 

 .رودسنت به شمار مي

 

 

 

 )اصول( یعمل یمبان
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 سـويبه  گيرياوجکه چارچوب  ندروي به شمار مينظر يبرآمده از مبان يهاستهيبا نيتريناديبن ،)اصول( يعمل يمبان

 اين مباني از اين قرارند: .شونديقلمداد م «تدبيرها» کاربستو « هاآرمان»

 الاصول حاکم بر همة سطوح و التزام به توحيد به عنوان اساس و محور بنيادين حيات فردي و اجتماعي و اصل
 ساحات پيشرفت.

 علمي و فناورانه گيري از خرد، تجربه و دستاوردهاي متقن التزام به مرجعيت دين اسلام ناب محمدي، در عين بهره
 بشري.

  .التزام به مقتضيات قوانين و سنن الهي حاکم بر تکوين )هستي و حيات( و امدادهاي غيبي 

  اي و موقعيتي او. تکريم انسان با توجه به اقتضائات طبيعي ـ فطري انسان و نيز خصوصيات شاکله 

 اد و تبعيض؛ وظيفه همگان به ويژه حاکمان.مداري، مبارزه با ظلم، فسترين ارزش اجتماعي و عدالتعدالت اساسي  

  شرفتيپ نديفرا در عدالت و تيعقلان ت،يمعنو يتوأمان. 

  هاي فطري و استعدادهاي انساني.اهتمام به تفکر، علم، خلاقيت، رشد و شکوفاسازي ظرفيت 

  ها.بندي به ارزشپذيري انقلاب اسلامي و آمادگي براي تصحيح مستمر خطاها در عين پاينقدپذيري و انعطاف 

  .پويايي جمهوري اسلامي و نفي تحجر در عين وفاداري به اصول 

  .)رعايت تأثيرات عنصر زمان و مکان )ظروف تاريخي، اجتماعي، فرهنگي و اقليمي خاص ايران 

  ي و مادي.توأماني رشد معنو 

  .توأماني مصالح جمعي و منافع فردي و تقدم مصالح جمعي در صورت تزاحم 

  محوري در تنظيم ساختارها و مناسبات اجتماعي و رشد جمعيت با تأکيد بر تربيت نيروي انساني مؤمن و خانواده
 صالح. 

  نه.صيانت از سبک زندگي اسلامي ايراني و مقابله هوشمندانه با ترويج فرهنگ بيگا 

  آميز با ملل، مذاهب و جوامع ديگر.وحدت ملي، اخوت اسلامي، و همزيستي مسالمت 

  هاي علمي و عملي.حرکت جهادي و انقلابي در عرصه 

  .هدايت و امر به معروف و نهي از منکر به ويژه نصيحت مشفقانه مسئولان نظام 

  .دعوت به خير، و تعاون در احسان/ بر  و تقوي 

  اخلاص و  ، خيرخواهي،شجاعت ،خودباوري اتقان عمل، کوشي،مداري، سختپذيري، قانونصداقت، مسئوليت
 توکل.

  گيري نظامات و مناسبات اجتماعي و انطباق عملکرد کارگزاران بر اساس اصول و ابتناي جامعه اسلامي بر شکل
 هاي اسلامي و عدم کفايت دينداري فردي آحاد جامعه براي تحقق جامعه ديني.ارزش

  .حاکميت نظام انقلابي با تلازم جوشش انقلابي و نظم سياسي و اجتماعي 

  هاي اسلامي بر محور ولايت فقيه و مبتني بر اراده و آراي سالاري ديني در چارچوب قوانين و ارزشحاکميت مردم
 مردم.

  هاي الهي.عطيه هاي اسلامي والتزام حاکميت به صيانت از استقلال ملي و آزادي اجتماعي به عنوان ارزش 
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  ها.ها و مسئوليتزيستي و امانتداري در تصدي نقشسالاري با تأکيد بر طهارت اقتصادي، سادهشايسته 

  .حفظ تماميت ارضي و صيانت و ارتقاي امنيت و اقتدار کشور و کرامت ملت 

  تفريط دفاع شجاعانه، صادقانه و جوانمردانه انقلاب اسلامي از کيان خود به دور از افراط و 

  المللي.عزت، حکمت و مصلحت در روابط بين 

   .استکبارستيزي، مرزبندي با دشمن، مقاومت و حمايت از محرومان و مستضعفان 

 هاي نيکوي ايرانيان در حکمراني شامل مشاورت و مباشرت فرزانگان در سطح عالي حکومت، گيري از حکمتبهره
 .اومت و از خودگذشتگي در پاسداري از کشور و ملتمداراي سياسي و فرهنگي در پهنه سرزمين و مق

  هاي رشد براي همه نواحي کشور.نيل به عدالت فضايي با ايجاد فرصت 

  هاي اجتماعي ايران شامل شهرها، روستاها و عشاير.توجه عادلانه به هويت مکاني سازمندي 

   ماتيها و تصميساختارها، نهادسازها، ياستگذارياهداف، سي بر اسلام قواعد و عدالت ،اصول کردن حاکم 
 ي.اقتصاد

  جهادي. مديريتو  گراييزايي و برونبنيادي، درونبنياني، مردممبتني بر عدالت اقتصاد مقاومتي 

  آوري و رعايت تأمين عدالت بين نسلي و  تاببهينه از منابع زيستي و طبيعي با  و دارانهبرداري امانتبهره
  .هاي زيستيستانهآ

  .نفي ربا، کنز، تکاثر و تداول ثروت در دست ثروتمندان و نفي شکاف طبقاتي 

  .کفاف در معيشت آحاد جامعه، رعايت مصرف مقتصدانه و به دور از اسراف و تبذير 

  .کسب رزق حلال و تبعيت ارزش اجتماعي اقتصادي از کار مولد و مفيد 

 

 هاآرمان

و هـاي بينشـي، گرايشـي، توانشـي و کنشـي بنيـادين اي از ارزش، منظومـهايراني پيشرفتـگوي اسلاميالهاي آرمان

را شـکل و نظام ارتبـاط انسـان بـا خـدا، خـود، خلـق و جهـان کند مي روشنرا پيشرفت  راهاست که فرازماني و فرامکاني 

. آيـدفـراهم مي «بـهحيات طي»عبوديت و خلافت الهي است که با تحقق  جايگاهبه  ، دستيابيارزش ترينبنيادي. بخشدمي

 : از اين قرارند «حيات طيبه»ي هاارزش ترينمهم

آزادي  ،جانبـهعـدالت همه ،تفکـر و عقلانيـت ،سلامت روحي و جسـمي ،تقوا و کرامت ،ايمان به غيب ،حقايق شناخت

حمايـت از  ،مهرآميـزمـدارا و همزيسـتي  ،همبسـتگي اجتمـاعي ،تعاون ،مداريقانون و انضباط اجتماعي ،صداقت ،مسئولانه

 ،عزتمنـدي ،اسـتقلال ،بـا دشـمنان قدرتمندانـهو  مجاهدانه رويارويي ،ستيزيظلم ،اخوت با مسلمانانرحمت و  ،مستضعفان

 . کفاف همگاني ونعمت، فراواني  ،برداري کارآمد و عادلانه از طبيعتبهره ،آباداني ،جانبههمهامنيت 
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 رسالت

ايران، حرکت خردمندانه و مؤمنانه و متعهدانه در مسير آباداني و شکوفايي کشور رسالت ملت و نظام جمهوري اسلامي 

هـاي الهـي و آمـادگي بـراي طلـوع ايراني بر پايه آرمانـسازي نوين اسلاميپردازي و تمدنو خودسازي، نهادسازي، جامعه

 خورشيد ولايت عظمي ـ عجل الله تعالي فرجه الشريف ـ است.

 افق

السـلام ـ ، ــ علـيهم  بيـتاهـل  و پيامبر سنت کريم و قرآن پيرو ايران ديندار، مردم شمسي، هجري 0541 سال در

روحيه  ايراني، برخوردار ازـاسلامي زندگي و خانواده سبک ، دارايخردورزخودآگاه به رسالت تاريخي، اميدوار به آينده تمدني، 

به فراخور  يافتهاسلامي، تربيت دستاوردهاي انقلاب هويت ملي، نگاهبان ها وارزش مدار، پاسدارپذير، قانونمسئوليت جهادي،

هاي اند و در عين تنوع قومي و تفاوتمراحل معنوي، علمي و مهارتي و فعال در جايگاه متناسب و علاقه و شکوفا در استعداد

 برخوردارند. جهاني تراز والاي در به زندگي اميد و سلامت آسايش، کرامت، آرامش، ،يآزاداحساس امنيت،  از فرهنگي،

تـراز  هاي اسلامي درعلوم انساني بر پايه مباني و ارزش و فرهنگ متعاليدر  رجع معتبرعنوان م به آن هنگام، ايران در

 اقتصادي از گيرد ومي جاي فناوري و انديشه و دانش توليد رو جهان درشپي کشور پنج ميان در و شودمي شناخته الملليبين

. جهان است بزرگ اقتصادي ده قدرت از يکي و برخوردار خودبنيان بر پايه عقلانيت، عدالت و معنويت اسلامي محور ودانش

طبيعي، آب، انرژي، امنيت غذايي و نظام سـکونتگاهي و توزيـع جمعيـت بـر اسـاس  سلامتِ محيط زيست و پايداري منابع

 هاي تـازه، وهـا و فرصـتمنابع، خلـق مزيت کشف گردد ومي فراهم ورکش آمايش سرزميني، با حداقل نابرابري فضايي در

 کـنريشه کشور در تبعيض فقر و فساد و. شودمي حاصل نسليبا رعايت عدالتِ ميان همگان براي و پايداري نعمت فراواني

 .شودعادلانه فراهم مي قضايي نظام به همگاني آسان و دسترسي فراگير و جامع اجتماعي تأمين و و تکافل عمومي گرددمي

هـاي ها و قوانين و نظامدر آن هنگام، ايران از تداوم رهبري فقيه عادل، شجاع و توانمند و ضمانت کافي براي سياست

سالاري ديني برخوردار است و همچنان با اتکا به آراي عمومي از رهگذر مشـارکت آزادانـه مبتني بر اسلام در چارچوب مردم

منـد از مشـورت جمعـي نخبگـان و نظـارت مـردم، بـا گيري نظـام، دور از تهديد ثروت و قدرت و با بهرهمردم در انتخابات

با قدرت کامل براي پاسداري و دفاع بازدارنده از عزت و حاکميت و استقلال و مصالح  شود وکارگزاراني امين و توانا اداره مي

دارد و برترين نقش را در وحدت و اخوت اسلامي و ثبـات پاس ميجانبه و تماميت ارضي خويش را و منافع ملي، امنيت همه

 اي و صلح عادلانه جهاني بر عهده دارد.منطقه

گيرد و جاي مي در آن هنگام، ايران در تراز پيشرفت و عدالت، در شمار چهار کشور برتر آسيا و هفت کشور برتر جهان

 ايراني است.ـن نوين اسلاميهاي برجسته جامعه اسلامي و خاستگاه تمدداراي ويژگي



 

11 
 

 

 تدبیرها

 و پويا. پيوسته اجتهاد بر پايه و زمان نيازهايبا  هماهنگ ـ صلي الله عليه و آله ـ ياسلام ناب محمدترويج و  نييتب .0

ت و ولايت پيـامبر مودمعرفت و باور و احساس جامعه در  بخشي بهعمق، انهمعادباور و توحيديقرآنيِ فرهنگ  گسترش .۹

 .و بدعت تحريف هايبا زدودن جلوه ،فرهنگ عاشورا و انتظار پاسداري ازو  ـ عليهم السلام ـبيت اهل و 

 .نيد يعمل غيو تبل اجتماعي يو هنجارها ياخلاق اسلام يهاآموزه ترويج .9

 و انسـاني و اجتمـاعي روابـطو بالنـدگي  اصـلاح فرهنگـي، و معنوي رشد در «مسجد» محوري نقش اوج بخشيدن به .5

 .همبستگي و همدلي

پايدار و فرزندآوري  ازدواج سازيآسانبا  استوارسازي بنيان خانوادهو  يرانياـياسلام يسبک زندگ يسازنهيو نهاد نييتب .4

 .هاي جوانو تأمين مسکن و اشتغال براي زوج

هاي جهاني آن در تراز زبان بالندگيو زبانان فارسيفرهنگي  هدر گستر فارسي ادبيات تمدني زبان و هايظرفيت احياي .6

 دانش و فرهنگ.

هاي اقليمي و رعايت ويژگي با يو شهرساز يدر پوشش، معمار ژهيوبه يرانياـياسلام ينمادها الگوها و گسترشو  احيا .7

 .ينيدر پهنه سرزم يفرهنگ گونيگونهحفظ  بومي و

هـاي انسـان تيـترب ، بـرايمعلمان جايگاه والاسازي ساختار، رويکرد و محتواي نظام تعليم و تربيت کشور و تحول در .8

 .و داراي روحيه مشارکت جمعي ريپذتيمسئول ،خلاقتوانمند، مؤمن، 

*** 

 عدالت، و پيشرفت دين، و هاي علمدوگانه سازگاري تبيين براي سازيگفتمان و پردازيهنظري و تحقيق دامنهگسترش  .۲

 ها.، و مانند آنتمعنوي و آفرينيثروت ت،اسلامي و ي بودنايران

و  يو منابع اسلام ياز مبان يريگبا بهره ،يعلوم انسان هايشاخهدر  سودمندو  يبوم ل،يعلم اص ديتول تقويت و گسترش .01

  .هادانش نيا روزافزون کاربست يو سازوکارها هافرآيند جاديو اي بشردانش 
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 و مطالعات و گسترش مرزهاي دانش يبرا کشور يعلم هايتيو شخص مؤسساتاز  مطالبه متناسبو  ندهيفزا پشتيباني .00

گيـري و بهره اساسـي جامعـهو حل مسـائل  ازهاين نوآورانه، با هدف برآوردن ايرشتهنميااي و چندرشته هايپژوهش

 .از ظرفيت علمي کشورو نظارتي گذاري و اجرايي هاي سياستدستگاه

و حضـور جهـاني  هعرصـ در کشور علمي ساتمؤس و نخبگان پايدار و پويا علمي دادوستد و ايانديشه تعامل گسترش .0۹

 .جهاني دانايي هگيري از شبکهاي فراملي و بهرههنجارسازي فعال براي

بـا  يصـنعت يهـايفنـاورتراز  در هاآن شکوفاسازي و يررسميغاي بومي و حرفه يهاو مهارت هادانش ارج نهادن به .09

 هايتوانمندي به فراخور يتخصص يديتول يبازارها بازسازيو  يخيو تجارب تار يعلم تازه ياز دستاوردها گيريبهره

 .هاي سرزمينيو قابليت بومي

و  يفناور و علم يهاشبکه گسترش ،هيدانش پا يارتقابا  ،استانداردجامع نظام ملي و و  نوآوري ياستقرار کامل نظام مل .05

 فرآينـدسـازي در تجارياز  گسترزمينههاي و حمايت و صنعتي، يو پژوهش يمؤسسات علمدولت و  يهمکار ،ينوآور

   .کالا و خدمات ديتول

 ژهيـوبـه ،دمول ياجتماعي و اقتصاد پذيررقابت قلمروهايدر  نانيکارآفرافزايش توان رقابت و سهم  ورود و سازيآسان .04

 .کشور يياجرا روندهايمقررات و  و نيبر اصلاح قوان ديکأبا ت ،کسب و کار رفع موانعو  ،انيبناقتصاد دانش

با نظام  پيونددر  ،راهبردي هايزمينهويژه در به، کشاورزي و خدماتي و صنعتيبزرگ هاي مجموعهبنيان دانشنوسازي  .06

 .پذيري جهانيبا هدف رقابت و بنيان کوچک و متوسطهاي دانشخصوصاً شرکت نوآوري

توليـد و  هآفريني در چرخ، نقششرفتهيپ يهايفناور دستيابي به به منظور ،کشور ياقتصاد يپلماسيد بالندگيو  تحول .07

ي خـارج يگـذارهيسـرماجذب  ،مرزيخدمات برون صدورو  يداخل داتيتول يبرا يو بازارساز يابيبازار نوآوري فراملي،

ي و بازار جهاني انرژ دستيبخش پاييندر  خصوصبهالمللي ي و بيناتجارت منطقه هتوسع، ويژه از شرکاي راهبرديبه

 . فراوان ارزش افزودهي با داخل داتياز صادرات تول تيو حما ،حلال

آوري زيرساخت، فناوري و خدمات فضاي مجازي با مشارکت مردمي تابتأمين امنيت و بومي و  ارتقاي دانش و توسعه .08

 .المللي در تراز کشورهاي پيشرو جهانهاي بينو همکاري

اخلاق فضاي سايبري  گستراندنهاي فضاي مجازي سالم، مفيد و ايمن و تبيين و لانه از فرصتعادمندي هبهر گسترش .0۲

 ايراني.ـا، فرهنگ و هويت اسلاميهارزش پايه بر
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متناسب با  يمجاز يفضا کاربردهايو  يفرهنگ خل اق عيو صناي شينما يوکار هنرهاکسب نهضتگسترش ريزي و پي .۹1

ـ ايراني با در نظر گرفتن هاي اسلاميتبليغ و گسترش فرهنگ و ارزشهاي ملي و محلي به منظور هنجارسازي، قابليت

 اي و جهاني.تقاضاي مخاطب منطقه

بـا ، بر پايه احکـام شـرع و مربوط و ارتقاي نظام پولي و بانکي کشور و ابزارها و نهادهاي سياستي و نظارتي يبازطراح .۹0

 شدهخلق پول از مردم عادلانه سازيمندبهره و مولد، هايبخش به اعتبارات هدايت ي،ثبات و سلامت اقتصاد حفظ هدف

 .يبانک

هاي پرداخت ي وستاناتيمال هکپارچينظام  رهگذراز  ،هاجمع درآمد خالص خانوار فاصلهو کاهش  ياتيتحقق عدالت مال .۹۹

ثروت در  گردش سالم ، با هدفمولدناهاي از فعاليت جلوگيريتوليد و  افزاييهاي مؤثر براي رونقمالياتوضع و  انتقالي

  جامعه و پيشگيري از کنزاندوزي.

الحسـنه و وقـف، قرض هـايعمومي و تأمين اجتماعي فراگير و استفاده از ظرفيـت نهاد تکافلتقويت نظام مواسات و  .۹9

زمندان با پاسداشـت ويژه محرومان و نيابه همگاندسازي مندي و توانمنکفاف در بهره دستيابي به حدصدقه به منظور 

 کرامت انساني آنان.

-ي و ثروتعيمنابع طب يبردارحاصل از بهره يدرآمدها ازبودجه دولت  جدا کردنبر  تأکيد با کشور بودجه ساختار اصلاح .۹5

 .دولتي هايهزينه در جوييصرفه و وريبهره افزايش ر ونسل حاض ياز منابع درآمدآن  نيمأو ت هاي عمومي

تجديدناپذير و تبديل  هاي عموميثروت و انفال برداري ازبراي بهرهريزي و نظارت گذاري، برنامهسياست سازيهيکپارچ .۹4

 بخش پيشرفت بلندمدت کشور.هاي پايدار و قوامانحصاري درآمد آن به سرمايه

جـايگزيني آن بـا و  درصـد 4 کمدسـتانه يسـالکـاهش و  الگو ياجرا آغازسال از  04 در پي صادرات مواد خامتوقف  .۹6

 .يمله ارزش افزود ديتوله روندشيپ هريزنج

هدفمند  يقتصاداـياسيس يهاتکانه برابردر  ياقتصاد يو نهادها ماتيها، تصماستيس ها،فرآيند تيو تقو يسازمصون .۹7

   زا.برون زا ودرون رهدفمنديو غ

 همچونبرداري پايدار از محيط زيست و منابع حياتي حفاظت و بهره ،هواي پاک حفظ ،سازي مصرف آب و انرژيبهينه .۹8

هـاي ظرفيت بـه فراخـوراقتصـادي و اجتمـاعي  ،زيربناييهاي انجام فعاليتخاک، آب، جنگل، مراتع و تنوع زيستي و 

 هاي اسلامي.بر پايه آموزه محيطيزيستحقوق و اخلاق  با رعايت يشناختبوم
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هـاي گسترش اسـتفاده از آب و حکمراني آب کشور بر اساس مديريت يکپارچه منابع آب در حوضه آبريزنظام برقراري  .۹۲

 .چرخه آب در مديريت بردارانرويکرد مديريت تقاضا و تخصيص و مشارکت بهرهبا متعارف، نا

بهينه از  مندي بهرهبا آور انرژي ايجاد شبکه هوشمند، يکپارچه و تاباصلاح ساختار حکمراني و مديريت انرژي کشور و  .91

 .هاي تجديدپذير و پاکانرژي

کشـور بـه  ليتبـد يبـرا شـرفتهيپ يهارسـاختيزرهگذر از هاي سرزميني و قابليت رانيا يارتباط تيموقع سازيفعال .90

 .يعلمي، فناوري و اقتصاد يقطب راهبردالمللي و چهارراه ارتباطات بين

مناطق و مراکز  تيمحور ين جامعه هدف ويتع باسلامت و  ،يعلم ،يعيطب ي،فرهنگ ي،مذهب يگردشگر يهاقطب ايجاد .9۹

 .سازتيهو

 ايجـاد و منـاطقهمـه  در جديـد هـايمزيت آفـرينش و طبيعـي استعدادهاي به توجه با ملي کار تقسيم سازينهادينه .99

ويژه بـا بهمناطق شهري، روستايي و عشايري  ميان روابط و پيوندها گسترش و ايمنطقه اقتصادي افزايهم هايحلقه

 .ها در توليد و صادراتمنظور تقويت نقش آن بهگسترش صنايع تبديلي کشاورزي، 

ي و اصـول آمـايش بـا نيسـرزم هايتوانمنـدي پايـهبـر  ياو توازن منطقهجمعيت متعادل  پراکندگي يبرا يبسترساز .95

با اولويت نواحي مـرزي  برخوردارمناطق کمتر  شکوفاسازيگذاري و سرمايه سازيآسانتخصيص امکانات و تشويق و 

 ويژه سواحل و جزاير جنوبي.به

و واردات محصـولات  ديـتول تيممنوع، و حلال سالمترويج تغذيه  ،با تأکيد بر توليد داخلي ييغذا ايمني و امنيت تأمين .94

 کشاورزي محصولات غذايي و مواد مصرف و توزيع و توليد اصلاح الگوي ،يستيز يمنيمجوز سلامت و ا بدون ختيترار

  .مورد نياز نظارتي سازوکارهاي برقراريدامي و آبزي، و  و

 سواد و فرهنگ سـلامت، بخشي بهاز رهگذر گسترش و عمق خانواده و جامعه و سلامت فرد جانبه و عادلانههمه ارتقاي .96

ه و توسعگانه مند مردم و قواي سهو مشارکت آگاهانه و نظام بخشيبين تهديدکننده، همکاري عواملمهار  و پيشگيري

 .ويژه ورزش همگانيتربيت بدني به

  .سلامته حوز منابعه عادلان توزيع و ايويژه خدمات بيمهسلامت به خدمات و هامراقبت پوشش همگاني .97

المللـي و تبـديل هاي حوزه سلامت به منظور توسعه آموزش، خدمات و توليدات در سطح ملـي و بينتوانمندي افزايش .98

 علمي.شواهد متقن  بر پايهو طب سنتي ايراني اي سلامت و تقويت و ترويج دانش بومي ايران به قطب منطقه
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 يشـفاف روابـط مـال تيريو مـد ميبا تنظ ژهيونظام سلامت به يهاهيقاطع از تضاد منافع در همه سطوح و لا يريشگيپ .9۲

  .يو درمان يخدمات بهداشت «نهيهز کنندگاننيتأم»و  «کنندگانافتيدر»، «کنندگانارائه» ميان

 .ها و خدمات سلامت کشورهاي آموزش، پژوهش، مراقبتآن در عرصه گسترشسلامت معنوي اسلامي و  رشد .51

هاي هاي مناسب و اجـراي سياسـتموانع و فراهم آوردن زمينه زدودنجانشيني با  سطح از بيش در باروري نرخ تنظيم .50

 .حمايتي

 سمقد نقش حمايت از و آنانبراي ه عادلان هايفرصتفراهم ساختن  وزنان  اجتماعي حقوق وو شأن  جايگاه بالندگي .5۹

 .مادري

بار هاي خسارتپيگيري کوتاهي ن،يقوان ينظارت بر حسن اجرا ي، ارتقاجرائم و هاآسيب از پيشگيري هايبهبود روش .59

 در بـازنگري و ،عمـومي پاکـدامني تقـوا و و اجتمـاعي اخلـاق و دتعهـ و آگـاهي افـزايش ،مسئولان در انجام وظـايف

  .انگاريجرم

 ،قضايي نظام شدنصيتخص به دستگاه قضايي، دسترسي همگاني آسانيکارآمدي،  پاسخگويي، ،اقتدار استقلال، افزايش .55

 و سـازيبخشي و آسانسرعت ،قضاييي هافرآيند و قوانين سازيشفاف و اصلاح ،کارکنان و قضات عملکرد بر نظارت

 .اختلافات و بهبود محيط حقوقي کسب و کار حل غيرقضايي هايروش گسترش ،دادرسي روندهاي روزرسانيبه

*** 

و کشـور ه در ادار و نخبگـان مـردم گسـترش مشـارکت رهگذراز  بر پايه ولايت فقيه ديني سالاريمردم تتقوي و حفظ .54

 .کارآمدي نظام افزايش

 استوارسـازيي و اجتماعي، يکپارچگي و اقتدار ملـه سرماي با هدف افزايشمردمي  هايکلتش توانمندسازي و گسترش .56

 .دروني نظام ساختار

 قوانين و ها،ها، برنامهسياست علمي نقد و ارزيابي منظور به آزادانديشي با رعايت هنجارهاي اخلاقي بالندگي و گسترش .57

 .اسلامي انقلاب مسيراصلاح  و هاارزش پاسداشت و هاآن پيوسته تصحيح براي اکنون و گذشته عملکردهاي

و تـرويج  آمـوزش و جمعـيدر قلمرو فـردي و  قانوناجراي کامل هاي سياسي و اجتماعي در چارچوب تضمين آزادي .58

 .مردم تکاليف و حقوق
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اسـلامي بـا محوريـت روحيـه شايستگي و پايبندي به هنجارهـاي  پايهها بر ها و مديريتواگذاري و پذيرش مسئوليت .5۲

بـه حـد کفـاف در معيشـت، بـا  پايبنـديپاسـخگويي و  ،عدالت، صداقت، درستکاري، فـداکاريزيستي، جهادي، ساده

 مديريت.ه هاي بستاز پيدايش حلقه يشگيريپويژه جوانان و گيري از نظام شناسايي و تربيت شايستگان بهبهره

نظارت بر سازي و شفاف و در تخصيص امکانات و امتيازات دولتي و عمومي شفافهاي عادلانه، قانونمند و فرآيند ايجاد .41

 .نهادهاي سياسي و مردمسياستمداران و تشکل گريکنشهاي هزينهمنابع مالي و و کارگزاران درآمد و ثروت 

 از پيشگيري و ،نظام ياجزاي مديريت و ارکان بر ايرسانه و مردمي و رسمي نظارت ،مسئولان پاسخگويي سازيهنهادين .40

و  سرسـختانه برخـورد و فسادزابا اصلاح ساختارها و قوانين  ،حکومتخصوصي کارگزارانِ منافع عمومي و  منافعتداخل 

 .و مفسدان کارانخلاف با تبعيض بدون

بهبـود و  ،هـاي مردمـيگرايانه بـه بخشهاي غيرحاکميتي و تصديحاکميتي با واگذاري مسئوليتتقويت کارکردهاي  .4۹

 .هاي نوينو فناوري هاشيوهنظام اداري با  يتو شفاف يو چابک يکارآمد

و  يزيـربرنامـهاختيـارات ي واگـذار رهگـذراز  تيـاقتـدار حاکمحفـظ با  کشور يمالـيدر ساختار اقتصاد ييتمرکززدا .49

 .ملي يهااستيچارچوب س ها دربه استان يريگميتصم

 واسـتاني  و ملـي سـطح در کشـور محرمانـه غيـر هايبرنامـه و مقررات قوانين، ها،سياست نويسپيش عمومي انتشار .45

 .معتبر علمي هايمراکز و انجمنها و وهشگاهژها، پدانشگاه از نظرخواهي

 و جانبـههمه و دفـاع جمهوري اسلامي ايـران، تـأمين امنيـت بر ضدتقويت توان بازدارندگي مؤثر، پيشگيري از تهديد  .44

و خوداتکـايي در  ،دفـاعي قـدرتبهبـود اشراف اطلاعاتي، گسـترش بسـيج مردمـي،  بر پايهکنشگر محور و پيشمردم

 .و اقتدارآفرين دفاعي بخشبرتريهاي فناوري

پدافنـد غيرعامـل در فضـاي واقعـي و مجـازي،  گسـترشآور، هاي دفاع هوشمند و تابها و ظرفيتافزايش توانمندي .46

 .امنيتي در پيشرفت کشورـدفاعيه سامان پوياي ارتقاي نقشو  ،هاي حياتي کشورآوري زيرساختبخشي و تابمصونيت

 ،مقاومته المللي، گسترش عمق راهبردي، تقويت جبهاي و بينمنطقهدر سطوح قدرت  هايفاي نقش محوري در هندس .47

 .هاي انقلاب اسلاميارزش پايهالمللي بر بين هايدر نظام آفرينيو تحول

ديني  هايهمسانيتأکيد بر  باهمگرايي و همبستگي مسلمانان  افزايشمذاهب اسلامي و تقريب  اديان الهي و تعامل با .48

اقتصـادي و گسـترش روابـط فرهنگـي و  و انگيزهاي تفرقـهو سياست رفتارهاو  يکديگرو پرهيز از اهانت به مقدسات 

 .سياسي ميان مسلمانان



 

17 
 

اسـلامي و  هـايجنبشاز  پشـتيباني ،استکبارسـتيزي اسـلام، جهـان در جهـادي روحيـه همراه بـا خردگرايي گسترش .4۲

 .حقوق مردم فلسطين گيريبازپسو  ،بخشهاي آزادينهضت

امنيـت و حکميـت و صـلح ، گسترش ديپلماسي عمومي و کمک به نهادمنـدي گراييو منطقه گراييتأکيد بر چندجانبه .61

 .المللياي و بينمنطقهه عادلان

 

 ایرانی پیشرفتـروزرسانی الگوی اسلامیسازوکار اجرا و نظارت و به

 در ياد شده شرح به هاآن ذاتي وظايف چارچوب در اسلامي جمهوري نظام ارکان و هادستگاه همه عهده بر اجراي الگو .0

امـري  ،ريزي کشور بـراي اجـراي کامـل الگـوگيري و برنامهتصميم و سازيتحول در نظام تصميم .زير است بندهاي

 و عـالي راهبـري. اسـت کشـور رسـمي نهادهـاي و گانهسـه قـواي مـديريتي انسـجام و هماهنگي نيازمند و ضروري

  است. رهبري معظم مقام عهده بر ،الگو تحقق بخشانسجام

اندازهاي پيشرفت کشور را سازگار با الگو و بـا هـدف تحقـق چشمهاي کلي و مجمع تشخيص مصلحت نظام، سياست .۹

هاي کلي جاري را در جهت انطباق با الگو، بازنگري و اصلاح و به مقـام انداز و سياستو چشم کندتدوين مي کامل آن،

هاي ب سياسـتشود و چارچوکند. تدابير پيشران الگو، زير نظر مقام معظم رهبري، تعيين ميمعظم رهبري پيشنهاد مي

 دهد.ميساله هفتم و هشتم کشور را تشکيل هاي پنجکلي برنامه

هاي ابلـاغي مقـام سياسـت در پرتـوآن جاري هاي مجلس شوراي اسلامي، با هدف اجراي کامل الگو و تحقق اولويت .9

شـوراي نگهبـان در تأييـد مصـوبات کنـد. ميها نظارت تصويب و بر حسن اجراي آنقوانين بايسته را  ،معظم رهبري

 گيرد.ميبا الگو را در نظر  هاآنمجلس، انطباق 

هاي سالانه ساله و بودجههاي پنجهاي لازم شامل لوايح برنامهدولت که داراي بيشترين نقش در اجراي الگو است، برنامه .5

 کند.  ميها نظارت را تهيه و بر حسن اجراي آن

دهـد و هاي جاري آن در گستره وظايف خود انجام ميب را براي اجراي الگو و تحقق اولويتقوه قضاييه اقدامات مناس .4

 کند.بر حسن اجراي آن نظارت مي

شوراي عالي امنيت ملي، شوراي عالي انقلاب فرهنگي و شوراي عالي فضـاي مجـازي، بـراي اجـراي الگـو و تحقـق  .6

 کنند.رند و بر حسن اجراي آن نظارت ميگيهاي جاري آن در دامنه وظايف خود، تصميم مياولويت



 

18 
 

پردازي ايراني پيشرفت، تحقيق و نظريهـنظران، با همکاري مرکز الگوي اسلاميهاي علميه و صاحبها و حوزهدانشگاه .7

علمي و  متقنهاي والاي اسلامي و دستاوردهاي ايراني پيشرفت بر اساس ارزشـسازي در باره الگوي اسلاميو گفتمان

 دهند.ايش اجراي آن را در دستور کار خود قرار مينيز پ

رساني رسمي کشور، با هدف تبديل الگوي پيشـرفت بـه هاي تبليغي و اطلاعصدا و سيماي جمهوري اسلامي و دستگاه .8

 دهند. گفتمان ملي، کارهاي بايسته را انجام مي

اندازها و ش اجـراي الگـو و انطبـاق چشـمايراني پيشرفت با پـايش رونـد پيشـرفت کشـور، گـزارـمرکز الگوي اسلامي .۲

کنـد و بـا حمايـت و هـدايت و کاربسـت هاي کشور بـا آن را بـه مقـام معظـم رهبـري تقـديم ميها و برنامهسياست

نمايد. مراجع هاي ده ساله و اصلاحات موردي الگو را به حضور ايشان عرضه ميهاي مربوط، ويراست بازنگريپژوهش

هاي انجام شده را به صورت سالانه به مرکز الگو ريزي و اجرايي کشور، گزارش اقدامذاري، برنامهگ، قانونگذاريسياست

 نمايند.ارائه مي

 است.« ايراني پيشرفتـشوراي عالي مرکز الگوي اسلامي»تفسير سند الگو، بر عهده  .01

 

 


