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 و المسلمين پيروزمندحجت الاسلام ـ دبير علمي: 
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 احمدي حاجي، حجج اسلام رضوي و کربلايي ـ کميته فرهنگ و آموزش:

 حجج اسلام غنايي، عابدي، رضويـ کميته امنيت و سياست: 

 و حسينيان يي، رضويحجج اسلام رضا منش ويکآقاي نجناب ـ کميته اجتماعي و سلامت: 

 زاده.غنايي، جمالي، رضوي و مهدي دکتر مقصودي، حجج اسلامـ کميته اقتصادي: 

 رفيمتقيان و اشاسلام کتابي،  جحجتوانگر، صادقي و ابدي و  نوروزي، جناب آقايان ساجدي، معلمي، پرور،ـ ساير محققين: 

 رضوي و د، غنايي، جماليحجج اسلام پيروزمنـ  کميته تدوين: 

 جناب آقاي بياتاني ـ ويرايش:

 جناب آقاي فقيهي ـ تايپ و کارپردازي:

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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ند مبني بر بررسي و تکميل س )دام ظله العالي(پس از فراخوان مقام معظم رهبري

؛ اکنون فرهنگستان علوم 8931الگوي اسلامي ايراني پيشرفت در مهرماه 

وي بررسي الگويژة  کارگروهمحصول يک سال پژوهش مستمر اسلامي، 

 نمايد:مجلد تقديم مي 4را در ايراني پيشرفت  اسلامي

 پيشرفت ايراني ـ اسلامي الگويمتن پيشنهاد تکميلي  .8

 پيشرفت الگوي اسلامي ايرانيتکميلي ارزيابي و پيشنهاد متن ترسيمي . 2

 پيشرفت تکميلي الگوي اسلامي ايراني پيشنهادارزيابي و تفصيلي . متن 9

 ارزيابي و پيشنهاد تکميلي الگوي اسلامي ايراني پيشرفت ضمائم. 4

ــنهاد تکميلي ارائه اين مجلـد در  ــول نهايي پژوهش، يعني متن پيش محص

 گرديده و موارد تکميلي با رنگ سبز مشخص شده است.

نفر ساعت تلاش علمي و اجرائي   4444اين پژوهش، حاصل بيش از 

ي در طي  فرهنگستان علوم اسلامکارگروه ويژه و پشتيباني واحدهاي ستادي 

 باشد.مي 8931تا ديماه  8931آبان ماه 
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 متن پيشنهاد تکميلي الگوي اسلامي ايراني پيشرفت

ویت فکر، علم، معن سیر کلی تحولات مطلوب ایران در عرصهچهارچوب و ف معرُ ،ایرانی پیشرفت الگوی اسلامی

نده قرن آی در نیم و زمینه ساز طلوع خورشید ولایت عظمی)عج( ایرانی سوی تمدن نوین اسلامیهو زندگی ب

و  اصول اسلامیو  بینینظران ایرانی و بر اساس جهاناست. این الگو با مشارکت گسترده متفکران و صاحب

های روش بر اساسبه مقتضیات اجتماعی و اقلیمی و میراث فرهنگی ایران، های انقلاب اسلامی و باتوجهارزش

ی، مبان»پژوهانه تحولات جهانی طراحی شده و شامل و با استفاده از دستاوردهای بشری و مطالعه آیندهعلمی 

 .است «ها، رسالت، افق و تدابیرآرمان

دهد. شمول معطوف به پیشرفت را ارائه میهای اسلامی، فلسفی و علمی جهانفرضاهم پیش «مبانی» 

ها وجه اسلامیت الگو را بخش پیشرفت است. مبانی و آرمانفرامکانی و جهتـهای فرازمانیارزش «هاآرمان»

 «قاف»میثاق مشترک مردم و نظام جمهوری اسلامی ایران برای پیشرفت است.  «رسالت»کنند. تضمین می

دم، واقعی آحاد مر هدف هایکند و می رسیمتقرن آینده  بوم ایران در نیمهای الگو را بر جامعه و زیستآرمان

تصمیمات و اقدامات اساسی و بلندمدت برای  «تدابیر» .سازدجامعه و حکومت ایران را در آن موعد معین می

منظور رسیدن به افق است. این الگو با ایمان های ماندگار ملی بهحل مسائل مهم کشور و شکوفاساختن قابلیت

 .هوری اسلامی ایران اجرا خواهد شداستوار و عزم راسخ و تلاش عظیم و مدبرانه مردم و مسئولان جم
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 مباني

 ختيخداشنا يمبان 

ي، الله معبود يکتا، عليم، حکيم، غن. خدامحوري و توحيد، اساس و محور بنيادين حيات فردي و اجتماعي مؤمنان است ـ

 :العالمين، رحمن، رحيم، هادي، شارع، تنها مالک و حاکم مطلق هستي است کهرب

 ؛تشريع و سزادهي استعادل در تکوين، ـ 

 ؛ستا هادعاها و حاجت ۀکنندمخلوقات، اجابت ۀدهندکننده، روزيواسع، جبران ـ 

 ـ نفوذدهنده و اثربخشنده به اراده و تلاش مؤمنان و کفار، ذيل قدرت بالغه و در چارچوب ارادۀ ربوبي خويش است؛

 .گيرنده از ظالمان و وفاکننده به وعده خويش استموليّ مؤمنان، ياور مجاهدان راه خدا، حامي مظلومان، انتقا ـ 

 يشناخت جهان يمبان 

اش، پيوسته در مسير جهان با عوالم غيب و شهودش، سرشت توحيدي دارد و مراتب روحاني، مادي، دنيوي و اخروي ـ

 .سوي خداوند استتکامل و تعالي به

امل است و عو ءجهان مادي در طول عالم ماورا جهان حاکم است.بر ذيل قدرت و مشيّت بالغة ربوبي معلولي ـ نظام علّيـ 

 .مؤثر در آن منحصر به علل مادي و طبيعي نيست

دهي انسان به قوانين و روابط انسان با غير خود به دو رو تصرف در آن و شکلـ جهان، صحنه تکليف الهي است؛ ازاين

 باشد.پذير ميگونه حق و باطل امکان

الهي به  هايآزمايش و بستر تکامل و تعالي و يا سقوط معنوي اختياري انسان است و بر اساس سنت جهان محل عمل و ـ

خداوند جهان مادي را در خدمت انسان که امانتدار و آبادکننده آن است، قرار  .ـدهدکردارهاي آدميان واکنش نشان مي

ل به در مسير پيشرفت حقيقي و نيکننده نيازهاي او تأمين و توحيدي، برداري کارآمد و عادلانهداده که درصورت بهره

 .است قرب الهي

 يشناخت انسان يمبان 

 .لهي استالههدف از آفرينش انسان، معرفت و عبادت پروردگار و در پرتو آن، دستيابي به مقام قرب و خليف ـ
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 .حقيقت آدمي، مرکب از ابعاد فطري و طبيعي و ساحات جسماني و روحاني است ـ

ورزي، يند خداپرستي، اوصاف از برخورداري نيز و ذاتي کرامت منشأ است، الهي نفخه از ناشي که او فطري بُعدـ 

 اليمتع هايارزش ديگر و خواهيآزادي طلبي،گرايي،عدالتجويي،خيرخواهي،زيباييحقيقت گرايي،کمال

که بُعد طبيعي او منشأ ديگر اوصاف و نيازهاي مادي گوناگون است. انسان در کشاکش مقتضيات اين چنان است؛

 .يابدها به کمالات اکتسابي دست ميدو دسته صفات و نيازها و تحقق معقول و متعادل آن

 ک به هدايتهاي صحيح و در چارچوب تمسانسان داراي کمال و سعادت اختياري است که درصورت انتخاب ـ 

 .تواند به مرتبه نهايي آن واصل شودمي بر معارف توحيديمبتني يالهي و رشد عقلان

ار بر باور، بينش، منش، اخلاق، کنش و رفتيابد و چگونگي حيات اخروي مبتنيحيات انسان پس از مرگ تداوم مي ـ

 .آدميان در زندگي دنيوي است

معقول،  و طيبهداراي حقوقي ازجمله حق حيات در ضمن نظام حقوقي جامع اسلام گفته، انسان به مبادي پيشتوجهبا  -

داري، آزادي توأم با مسئوليت، تعيين سرنوشت و برخورداري از دادرسي عادلانه آگاهي، زيست معنوي و اخلاقي، دين

 .است

ت را در بستر تعامل و مشارک انسان موجودي اجتماعي است و تأمين بسياري از نيازها و شکوفايي استعدادهاي خود  -

 .کندجمعي جستجو مي

 يشناخت خيتار يمبان 

جهان، محيط عمل و تقابل مستمر دو جريان ولايت حق و باطل است که يکي بر محور انبياء و اولياء معصوم الهي )عليهم ـ 

 .هاستآنو بسترساز توسعه يا تکامل تاريخي  رديگيمالسلام( و ديگري بر مدار طواغيت شکل 

امام معصوم)ع(  ياي پيشرفته در تمام ابعاد مادي و معنوي با حاکميت ايمان و تقوا و رهبرسوي آيندهگيري تاريخ بهجهتـ 

و منتظران ظهور چنين حقيقتي در تمامي اعصار به نوعي مکلف به تلاش و مجاهده بر مدار نظام ولايت و امامت در  است

 گيري هستند.جهت تحقق آن جهت

 .دمشترک و فراگير هستن تاريخيو  تأثير سنن الهي و قوانين تکوينيها، تحتاي تفاوتجوامع باوجود پاره ـ

وفور  ؛ند از: پيوند تحولات اجتماعي با نفس و اراده انساناهاي الهي حاکم بر جوامع و تاريخ عبارتشماري از سنت ـ

عذاب و کيفر جامعه درصورت گسترش ظلم، فساد، گناه و ترک امر به  ؛نعمت در اثر تقوي، عدالت و استقامت

 .امهال و استدراج و سلطه مؤمنان بر اهل باطل ؛معروف و نهي از منکر
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 يشناخت جامعه يمبان 

عنوان بستر تعامل و مشارکت در جهت تأمين انواع نيازها و شکوفايي استعدادها، نافي هويت فردي، اختيار و جامعه بهـ 

ويژه ها جهت دهد و از افراد بهتواند به بينش، گرايش، منش، توانش و کنش ارادي آنولي مي ؛مسئوليت اعضا نيست

 .نخبگان اثر پذيرد

خرد و کلان  و عناصر ءمثابه هويت و روح کلي جامعه در اجزابر فرهنگ است که بهيافتگي جامعه عمدتاً مبتنيساخت ـ

 اند.ها قابل تقسيم به جوامع مادي و الهيع براساس هويت فرهنگي حاکم بر آن؛ بنابراين جوامآن حضور دارد

ساخت  وبديل در توليد، حفظ و ارتقاي فرهنگ دهنده جامعه، خانواده است که نقشي بيترين واحد تشکيلبنيادي ـ

 .جامعه دارد روابط و مناسبات متنوع

ه پديد و انساني، جغرافيايي، سياسي، اقتصادي، دانشي و فناوران تأثير عوامل فرهنگي، جمعيتيتغييرات اجتماعي تحت ـ

ري در پيشبرد و تکنندهها نقش تعيينويژه نظام انگيزشي و ارزشي حاکم بر انسانو در اين ميان عوامل فرهنگي به آيدمي

 تأثيرشدن ساير عوامل دارد.اثربخشي يا کم

آحاد  داري فرديهاي ديني است و دينعي بر اساس اصول و ارزشگيري مناسبات اجتمابر شکلجامعه ديني مبتني ـ

 .تنهايي ضامن تحقق جامعه ديني نيستجامعه به

دهي به ساخت مناسبات، امري ضروري است و تحقق جامعه اسلامي، ـ وجود نظام اسلامي در قوام نظم جامعه و جهت

غيرديني منوط به تحقق دولت اسلامي با حضور عموم مردم، هاي از تمدن زيمتماتمدن اسلامي و سبک زندگي اجتماعي 

 نخبگان جامعه و مديران مؤمن و کارآمد  در ساختار نظام امت و امامت است.

ام، رهبريِ پيشواي با هدايت دين اسلو دستيابي به صلح، امنيت، کرامت و عدالت پايدار و فراگير صرفاً  پيشرفت حقيقيـ 

ة جانبه با نفوذ و سلطو در مواجهه مستمر و همهالله  و توجه به غايت پايدار تحقق کلمه الهي، مشارکت و اتحاد مردم

 .شودحاصل ميهاي استکباري در تمام شئون زندگي اجتماعي و روابط حاکم در نظام جهاني نظام

 يشناخت ارزش يمبان 

برآمده از ارادۀ تکويني و ربوبيّت  که ريشه در واقعياتاست شمول ثابت، مطلق و جهاناموري  ؛ي حقيقيهاارزشـ 

 .مي باشد حضرت حق دارد و هماهنگ با نظام تشريع الهي

 .است استنباطو تفصيل آن ازطريق کتاب و سنت قابل  اثباتقابل  ها ازطريق عقل و فطرتارزشاصول  ـ

 .ساري است خدا، خود، خَلق و خلقت با فرد و جامعهارتباطي هاي ها در ساحتارزش ـ
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ها در جهت الهي يا مادي مدار حرکت فرد و جامعه و نظام ارزشي حاکم بر جوامع، عامل اصلي حرکت آنها ارزشـ 

 است.

هاي پيشرفت اجتماعي حفظ و ارتقاء صيانت، عدالت، ترين ارزشها، تکامل تولّي و تبرّي انسان و از مهمـ مبناي ارزش

 کرامت و مشارکت اجتماعي است.

 يشناخت نيد يمبان 

داري، محصول تولّي و تبرّي انسان در مقياس حرکت محصول جريان ولايت حضرت حق و اولياء الهي و دين ن،يد ـ

اسک و برنامه جامع و من يدستگاه جامع معرفت فردي، اجتماعي و تاريخي است که اين جريان ولايت و تولّي همراه  با 

 .نازل شده است انيآدم يو اخرو يويکمال و سعادت دن نيتأم يخداوند متعال برا ياست که ازسو خاصي

و بر مدار امام خاتم)ص( نازل و توسط آن حضرت ابلاغ  ياسلام است که بر نب ،ييشمول و نهاکامل، جهان نيد ـ

 .شده است اني)ع( بتيبو اهل امبريآن در سنت پ لاتيتفص و معصوم)ع( در بستر تاريخ محقق خواهد شد

و  يردف ،يو عمل ينظر يازهاين نيدر تأم يريناپذليدارد و نقش بد يو سرشت انسان، هماهنگ يهستاسلام با نظام  ـ

 .دارد تشرفيپ يالگو و ارائه يسازتمدن يجهت، استطاعت کامل برانيهم. بهکنديم فايا يو اخرو يويو دن ياجتماع

و توجه به  عتيو شر ياخلاق ،ياعتقاد يهااجتهاد در عرصه يو بر مبنا داريثابت و پا يو اصول ياسلام در چارچوب مبان ـ 

 يو مکان يونده زماننوش يازهايبه ن ييگوتوان پاسخ ،يفقه اسلام ريپذعناصر انعطاف منابع سرشار و لايزال وحياني در کنار

 .را دارد

 جربه بشريتو عقل  دهندهجهتو  ييشکوفا هيما ،ياسلام است و وح ديمورد تأک تجربي نافعدانش استفاده از و  يخردورز -

سترش مندي و گنيازمند بهره ،ياسلام ميها و تعال، ارزشبراساس اصول شرفتيو پ يسازرو تمدنني. ازاشوديمحسوب م

 گيري توحيدي است.هاي تجربي متناسب با جهتعقلانيت و دانش
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 هاآرمان

ترين ناييدهنده پيشرفت است. مبهاي بنيادين فرازماني و فرامکاني جهتايراني پيشرفت، ارزش هاي الگوي اسلاميآرمان

 ام قربانسان به مقنيل ظهور جريان ولايت حقّه و حاکميت صالحان و اولياء الهي در زمين است که بسترساز ها، ارزشاين 

، ايمان ايقمعرفت به حق:  ند ازادهنده حيات طيبه عبارتهاي تشکيلاهم ارزش .خواهد بود حيات طيبه در پرتو تحققالهي 

نوعان، رحمت و اخوت با مسلمانان، مقابله مقتدرانه با دشمنان، به غيب، سلامت جسمي و رواني، مدارا و همزيستي با هم

عدالت  مداري،باط اجتماعي و قانونبرداري کارآمد و عادلانه از طبيعت، تفکر و عقلانيت، آزادي مسئولانه، انضبهره

 .پذيري، صداقت، نيل به کفاف، استقلال، امنيت و فراوانيجانبه، تعاون، مسئوليتهمه

 

 

 

 رسالت

 در جهتجهادي و  عقلاني ،مؤمنانه حرکتاستقامت در مسير انقلاب اسلامي با  جمهوري اسلامي ايران،رسالت ملت و نظام 

  .در زمين است )ارواحنا فداه(ساز طلوع خورشيد ولايت عظميکه زمينه اسلامي است سازيپردازي و تمدنخودسازي، جامعه
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 افق

 لايتو، سنت پيامبر)ص( و کريم قرآنبه با تأسي به انبياء الهي و تمسک ايران هجري شمسي مردم  4111در سال 

بر مبتنيه هستند ک مناسبات خانوادگي و اجتماعيحوزه فردي و  درايراني  از سبک زندگي اسلامي برخوردار، ع()بيتاهل

ساز زمينه و شکل گرفته است جويانه و سوداگرانه ماديتمايز با روابط سلطه در و کرامت و احسان و روابط مؤمنانه و عادلانه

 دارايل . ايرانيان در آن ساهاستآني اجتماعي و تاريخي هاتيظرفو متناسب با استعداد، علاقه و جانبه رشد و تعالي همه

با اميد و اعتماد  ستند وه ايماني از جامعه دنياپرستي و رسالت تاريخي و تمدني خويش بصيرتي شفاف نسبت به تمايز جامعه

و  کرامت، رضايت، آرامش احساس مبتکر و خطرپذير، توأم با، مدارقانونجهادي،  ،انقلابي ايروحيهو به نصرت الهي 

و در کنار مؤمنان و آزادگان جهان، در برابر نظام استکباري  کنندميآفريني ي نقشجهاندر عرصه ملي و نه فعالا، تيامن

 .اندنيزمعالم، منتظران ظهور ولايت عظماي الهي و تحقق حيات طيبه و عدالت فراگير در 

*   *   * 

اي امعهعنوان پيشران ساخت جبهـ  انديشه، علم و فناوري با دستيابي به سطحي از نظام منسجم   راناي جامعه 4111سال  تا

، هاشاخصتارها، ساخباشد و داراي مياسلامي و فرهنگ متعالي در سطح جهاني  پيشتاز در توليد علوم انسانيـ  نوين و ممتاز

خواهد  کم بر روابط جهانيکننده نهادها و قواعد عادلانه حاايراني و تبيين ا و محصولات زندگي برتر اسلامياستاندارده

ي انساني، هاتيظرفويژه ي مادي، علمي و معنوي خويش بههاتيظرفبهينه از  برداريبا بهره . جامعه ايران در آن سال،بود

و داراي ثروت تکافل عمومي ء، برخوردار از نظام نوين معيشت و خوداتکامولد،  محور،اي است خانوادهجامعه

سلامت محيط زيست، پايداري منابع طبيعي و  ،تا آن زمان .آفرين در روابط جهانياستقلال اقتداربخش، ايثارپايه و

همگان  ت براينعم و وفورمادي و معنوي ي جديد هافرصتو  هاتيمزاز آن توأم با کشف منابع، خلق برداري بهينه بهره

ه و دسترسي آسان گرديد کنريشهحاصل شده، فقر و فساد و تبعيض در کشور  در ايران اسلامينسلي با رعايت عدالت بين

 است. شده تأمينهمگاني به نظام قضايي عادلانه 

*   *   * 

ه امامت و بر رابطيمبتن ساختار حاکميت در ايران اسلامي متناسب با تحولات و شرايط اجتماعي و جهاني، ،زماندر آن 

گرانه و سوداگرانه و برخوردار از ساختارها و فرايندهاي حضور و فعاليت آزادانه، روابط سلطهامت که متمايز از نظم و 

ماکان شکل گرفته و کجامعه در روند تحولات و ساخت تمامي ابعاد جامعه است، عموم مردم و نخبگان مسئولانه وآگاهانه 

ت پيشرفت مديري ،طريقو ازاينبرخوردار است توانا  و کارگزاراني امين و و توانمند بصيرفقيهي عادل، شجاع، از راهبري 

و حرکت عمومي جامعه انقلابي و مؤمن را درجهت تحقق رسالت تمدني و جهاني خويش  هايازمندينو هدايت نظام 
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ميت جانبه و تماو دفاع بازدارنده از عزت، حاکميت ملي، استقلال، امنيت همه صيانتقدرت کامل براي و برعهده دارد 

 .را داراستخويش  ارضي

*   *   * 

عامل اصلي وحدت و اخوت خواهي و پرچمدار نظم جديد جهاني بر محور توحيد و عدالت اسلاميايران  4111در سال 

وين اسلامي و خاستگاه تمدن نيافته بر اساس روابط مؤمنانه، پيشرفته و ساخت ايبا برخورداري از جامعه است که اسلامي

 .رودبه شمار ميتنها رقيب بالفعل تمدني براي نظام استکباري عالم و تمدن مادي مدرن در نظام موازنه جهاني 

 ريتداب

رهنگ قرآني با بسط ف تقواي عملي جامعهتوحيدي و ارتقاء سطح اخلاق، معنويت و  معرفت و فرهنگ وتعميق. تقويت 4

 سلامي.ا نوين نهادن تمدن در راستاي بنا بيت)ع(اهلويژه معرفت و محبت به )ص(ناب محمديي اسلام هاآموزهو ترويج 

، عائر حسينيشازطريق گسترش و تعميق مناسک برجسته مذهبي همچون اقامه  انتظار فرهنگ مجاهده وتعميق . بسط و 2

 .حج و زيارات، نمازهاي جمعه و جماعات، وقف و انفاق در سطح ملي و جهاني

ي مردمي جبهه جهاني مقاومت فرهنگي در راستاي هاهستهو  هالتشکدهي به نهادها، گسترش، اعتباربخشي و انسجام. 3

ي مسلمان و آزاده جهان در مسير مبارزه با نظام استکباري عالم هاملتتقويت عزم، اميد، ايمان و بصيرت عمومي مردم و 

 اب اسلاميدستاوردهاي انقلمحمدي)ص(، گفتمان تمدن نوين اسلامي و  اسلام نابازطريق تبيين عالمانه و ترويج انديشه 

 ي افول تمدن مادي مدرن.هاشاخصمظالم، مفاسد و  تبييندر کنار 

ي داخلي و خارجي فساد و جنگ نرم فرهنگي و مقابله با الگوها و ابزارهاي هاکانونو  هاشهيرجانبه و فعال با مواجهه همه. 1

 ي مختلف.هاعرصهسوداگري جهاني در متنوع توسعه غفلت و 

 وآموزش بر اساس رويکرد ديني، انقلابي و تمدني.جانبه نظام پرورش. ارتقاء همه5

مدار، استکبارستيز، آگاه به زمان، خلاق، توانمند، خطرپذير و داراي روحية مشارکت هايي مؤمن، ولايت. پرورش انسان6

 به اقامة قسط و عدل در مقياس جهاني.جمعي و جهادي و با احساس مسئوليت نسبت 

و آموزش بر محوريت ارتقاء منزلت، روحيه مجاهده، کرامت و موقعيت شغلي اقشار بهينة ساختار و برنامه نهاد پرورش .7

 .و توسعه جايگاه نهادها و ساختارهاي مردمي در فرآيند پرورش و آموزش ويژه معلمان و استادانعلمي و فرهنگي به

 ابعاد فردي و مناسبات خانوادگي و اجتماعيايراني در تمامي  سبک زندگي اسلاميسازي تبيين و نهادينه طراحي، .8

بر الگوهاي نوين ساخت روابط مؤمنانه و عادلانه و تقويت فرهنگ کرامت و احسان در مقابل فرهنگ فردگرا و مبتني

 بازاري مدرن.

 مناسبات اجتماعي با تأکيد بر نقش اساسي مادر در خانواده.زن در تحکيم و ارتقاء منزلت خانواده و  .9

جانبه از گسترش توليد، عرضه و مصرف محصولات هنري و کالا و خدمات فرهنگي بسترسازي و حمايت همه. 41

 ي اسلامي، انقلابي و تمدني در مقياس ملي و جهاني.هاارزشاي درجهت تقويت رسانه
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برداري بهينه و بازطراحي ساختارها، ابزارها و فضاهاي نوين امن، سالم و بومي در اي و بهرهرسانهارتقاء سواد و اخلاق . 44 

-تقاء مؤلفهمنظور اربر فرهنگ عدالت، کرامت و آزاديخواهي بهويژه فضاي مجازي، مبتنيارتباطات اجتماعي و جهاني، به

 هاي اقتدار و شکستن محاصره تبليغاتي دشمن.

، ويژه آرامش، آسايشهاي اصيل ديني بهبر فرهنگ و ارزشاري و ساخت شهر و روستاي مقاوم مبتنيمعم ،طراحي .42

 .ها و حفظ تنوع فرهنگي در پهنة سرزمينيامنيت، حيا و عفّت با تأکيد بر محوريت مسجد و زيارتگاه

 توليد علوم اسلامي در مقياس و در دو حوزۀ فرهنگ عمومي اهتمام به گسترش و ارتقاء زبان و خط فارسي و عربي .43

 ي رسمي و حامل فرهنگ انقلاب اسلامي.هازبانعنوان جهاني به

در  ييافزا هم يندهايبه روش ها و فرآ يابيدست و يپردازهينظر ،قيتحقاز طريق تکميل نظريه نظام انقلابي . 41

زي و پرداسازي، جامعهمنظور دولتبههاي مختلف فقه حکومتي، علوم انساني اسلامي و الگوهاي پيشرفت عرصه

 سازي اسلامي.تمدن

 يدستاوردهاز ا با استفاده آگاهانهو  يو منابع اسلام يمبانبر مبتني وم انساني اسلاميعل ديتولو گسترش  تيتقو .45

 .يبشر

ايندهاي و فر هاروش بازتعريفتوليد علم و فناوري ازطريق  در سازمان سازي و ايجاد شبکهافزاهم، بخشيانسجام. 46

تحقيقاتي و طراحي و ساخت الگوها و ابزارهاي مديريت يکپارچه اطلاعات بر اساس ارتباط منطقي نهاد حوزه، دانشگاه 

 و نهادهاي مديريتي در مقياس ملي و فراملي.

 .ديو مف عيبد ياچندرشته يهاو مطالعات و پژوهش يارشتهنيتوسعه علوم ب. 47

منظور به ملليالبينو پايدار نخبگان و مؤسسات علمي برجسته کشور در عرصه  بلندمدت. کوشش و تعامل فکري 48

 ارتقاء علمي جبهه مقاومت و ايجاد شبکه منسجم موازي در مواجهه با شبکه علمي استعماري جهاني.

ي حاکم بر هاستميسرتقاء علمي در مقابل و بهينه فرايندهاي ا اعتبارسنجيطراحي، ساخت و تقويت سيستم ارزيابي و . 49

 ها و عقلانيت ديني.بر ارزشجهان مبتني

علم و  نديشه،ابراي توليد ي علمي کشور هاتيشخصمؤسسات و  نيتربرجسته. حمايت فزاينده و مطالبه متناسب از 21

 و تمدن اسلامي.جامعه  دولت،فناوري در راستاي رفع نيازها و حل مسائل اساسي 

به  يبخشو تنوع يمهارت يهادانش ءروزآمد و کارآمد، ارتقا يررسميغ يهامعلومات و مهارت يگذارارزش. 21

 .ييافزامهارت يهاوهيش

، علم، فناوري و نوآوري با همکاري متقابل مؤسسات علمي و پژوهشي، فکري هاشبکهدانش پايه و توسعه  ء. ارتقا22

نان با تأکيد بر اولويت تقويت کسب و کارهاي کوچک و متوسط و کارآفريصنايع و دولت در فرايند توليد کالا و خدمات 

 ايراني. جانبه و سبک زندگي اسلاميمحلي درجهت تحقق پيشرفت همه

اقتصادي و رشد قلال است ،جهت نيل به خودکفاييي سرزميني، هاتيقابلمتناسب با  نيازهاي مليسازي نظام تأمين بهينه. 23

 ر گستره ملي.دو احياء بازارهاي توليدي تخصصي  دانش فني تزريقاي بومي ازطريق ي حرفههامهارتبا تأکيد بر ارتقاي 
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و  و تاريخي جامعه نسبت به جايگاه توليد ثروت ي مذهبي و جهادي و بينش برآمده از فرهنگ عميقهازهيانگارتقاء . 21

بر اصول و الگوهاي اسلامي و بومي درجهت تأمين استقلال، عزت، آرامش و عافيت جامعه کار و فعاليت اقتصادي مبتني

 مؤمنين و مستضعفان جهان در مقياس ملي و جهاني.

 يستانتايمال کپارچهينظام  جاديا قيطرجمع درآمد خالص خانوار از يهاو کاهش فاصله ياتيتحقق عدالت مال .25

 .يمل ياز سامانه جامع اطلاعات يريگبا بهره  يمال لاتيو ارائه تسه ياجتماع نيتأم و

 ارتقاءل شرايط و در کنار تسهي رفع بيکاري، فقر و فاصله طبقاتي، با جلوگيري از توسعه انحصار و انباشت سرمايه  .26

صاد اقت ژهيوبه ياقتصاد يهابه عرصه نانيکارآفرحمايت از ورودکوچک و متوسط و کسب و کارهاي جايگاه 

 گرايي و خودکفايي اقتصادي.زايي و برونبر انديشه درونمبتني انيبندانش

ت محوريطراحي، ساخت و کمک به گسترش کارکرد نهادهاي اقتصادي نوين مردمي در سطح ملي و جهاني با . 27

لام درجهت اقتصادي اس ي برجسته مکتبهاتيظرفعنوان به و تکافل عمومي انفال، موقوفات، نظام انفاق و احسان مالي

 بر کرامت، احسان و ايثار در جامعه اسلامي.ساخت روابط مؤمنانه و توسعه سبک زندگي مبتني

جه به ضرورت کالاي واسط در روابط اقتصادي، مانع اي که ضمن توگونه، بهبانک و نظام پولي و مالياصلاح نهاد . 28

در  لق پولخ داري با معادلات پيچيده متکي بر ربا وجويانه و سودمدارانه نظام سرمايه، سلطهعادلانهتوسعه روابط غير

 مناسبات جامعه باشد.

ا انتقال اين درآمدها به مردم بي عمومي و هاثروت، منابع طبيعي و انفال. استقلال بودجه دولت از درآمدهاي حاصل از 29

 تأمين مالي بودجه دولت براي هر نسل از منابع درآمدي همان نسل.و تأمين عدالت بين نسلي 

روشي و في عمومي با توقف خامهاثروتمنابع طبيعي و  مندي عادلانه جامعه از انفال،ارتقاء کيفيت بهرهو . حفظ 31

ازطريق ايجاد يکپارچگي در نظام مديريتي و خروج دولت از رونده توليد ارزش افزوده جايگزيني آن با زنجيره پيش

 .هاآناز  برداريرهبهنسلي در محيطي و بينملاحظات صيانتي، زيست با رعايت هاي غيرحاکميتي حوزه انفالگريتصدي

سعه و همچنين تونيازهاي معيشتي مصرف منابع طبيعي، انرژي و  غير مسرفانهسازي الگوهاي هطراحي و نهادين. 34

 .تماعي کشوري تاريخي و اجهاتيظرفبر نظام حقوقي و اخلاقي اسلام و مبتنيي زيربنايي، اقتصادي و اجتماعي هاتيفعال

ت خودکفايي و اولويآمايش ملي اي در پهنه سرزمين بر مبناي قرار متعادل جمعيت و توازن منطقهي براي استبسترساز. 32

 يانمندسازمناطق مختلف و تو يو فرهنگ ياقتصاد يهادر بخش يگذارهيسرما قيو تشو ليتسهامکانات و  در تخصيص

 .ينيسرزم يبه استعدادهاتوجهمناطق محروم با

ي پيشرفته هايرفناوويژه اقتصادي و توسعه صادرات توليدات داخلي با ارزش افزوده، بهگيري از ديپلماسي فعال . بهره33

 .ي مستقل و آزاده جهانهاملتبا تأکيد بر تعامل با جهان اسلام و 

انقلابي  ي برجسته فکري، فرهنگي وهاتيظرفدر کنار ارتباطي ايران ي سرزميني و موقعيت هاتيقابل. فعال کردن 31

ب ي پيشرفته متناسب با آن براي تبديل ايران به قطهارساختيزو ايجاد کشور، ازطريق طراحي الگوهاي نوين اسلامي 

 ي آزاده جهان.هاملتافزايي با جبهه مقاومت اسلامي و ويژه در همبهراهبردي فرهنگي، علمي، فناوري و اقتصادي 



 14 

طبيعي و سلامت  ،ي فرهنگي، مذهبيهاتيظرفبا استفاده از  بخشتعاليو گردشگري سير و سفر ي هاقطب. گسترش 35

  .سازيت مناطق و مراکز هويتربا محو

و ساير مواد مصرفي جامعه ازطريق ارتقاء سازوکارهاي نظارت  دارو، پوشاک، غذا، مواد اوليهتأمين . ايجاد امنيت در 36

 و مصرفي سالم. بر توليد و توزيع مواد غذايي

 .عادلانه منابع حوزه سلامت عيها و خدمات و توزمراقبت يپوشش همگان. 37

رهنگي مذهبي ي فهاتيظرفبا تأکيد بر توسعه کارکرد ساختارها و مردمي مند بخشي و مشارکت نظام . همکاري بين38

  داخلي و خارجي.با اولويت پيشگيري و کنترل عوامل تهديدکننده سطح سلامت جامعه  در ارتقاء

 .کشور تيمعج گسترش فرهنگ و تسهيل شرايط ازدواج، فرزندآوري و توسعه نسل درجهت افزايش مستمر و متعادل. 39

زي نظام ساجامعه ازطريق بازتعريف، ترويج و نهادينه سلامتدر نظام  بوميو فناوري  دانشسطح فرهنگ،  ارتقاء. 11

لامت و بر تعريف جامع ديني از سسازي مبتنيي نوين در فرايندهاي پيشگيري، درمان و توانمندهاشاخصاستانداردها و 

 .متقن علمي شواهد

 .يالمللنيو ب يدر سطح مل داتيبا هدف ارائه آموزش، خدمات و تول يحوزه پزشک يهايتوانمند ءارتقا .14

 ييافزانشو جذب قضات عالم و متعهد و دا تيو ترب يقضائشدن نظام يو تخصص ييگواستقلال، اقتدار، پاسخ ءارتقا .12

 .يدادرس يندهايفراو  ابزارهااصلاح و  يمستمر و نظارت بر عملکرد قضات و کارکنان قضائ

ارتقاء سطح امنيت عمومي جامعه در ابعاد مختلف ازطريق بهينه مستمر عوامل، ساختارها، قوانين و ابزارهاي موردنياز، . 13

 .آگاهي، اخلاق اجتماعي و تقواي عمومي به افزايش بخشيبا اولويتي پيشگيري از جرم هاراهطراحي و اجراي  توأم با

تقويت وحدت اجتماعي و انگيزه و بينش انقلابي در سطح ملي و جهاني ازطريق تبيين علمي و تشريح دستاوردهاي . 11

جانبه همه تآزادي و عدالويژه استقلال، ي سياسي اسلام بههاارزشبخشي به در تحقق فقيهولايت عملي نظام امت و امامت و

 سلامي ايران.گذار کبير انقلاب اره( بنيان) ينيخمويژه سيره و بيانات حضرت امام بر نگرش عميق توحيدي و بهمبتني

ها و يسازروند تصميمويژه نخبگان جوان و انقلابي در مسئولانه و خلاق عموم مردم  به . ارتقاء حضور و مشارکت15

ت مند و اخلاقي درجهت تقويسازي ساختارهاي گفتگوي آزاد، قاعدهازطريق طراحي، ساخت و نهادينه هاگيريتصميم

گذاري ورزي جوانان در کنار تقويت ساختارهاي رسمي و انتخاباتي موجود در عرصه تقنين، سياستانديشه هايتشکل

 ريزي حاکميتي.و برنامه

ساختارهاي  سازي و گسترشتعيين ضوابط عادلانه و شفاف ازطريق مبارزه قاطع با فساد در حاکميتپيشگيري و . 16

نظارت مردمي بر فرايندهاي تخصيص امکانات و امتيازات دولتي، درآمد، ثروت و معيشت مسئولان حکومتي و منابع و 

 مان.مجازات قاطع متخلفان و مجرمداران و ي فعاليت سياستهانهيهز

التزام  ينابر مب و مسئولان دولتي مديران بهبود و ارتقاء ساختارها و فرايندهاي انتخاب، آموزش و ارزيابي عملکرد. 17

يي گوپاسخ، يعدالت، صداقت، اعتماد، فداکار يبه هنجارها شانيو اهتمام ا شتيآنان به حد کفاف در مع يعمل

 .تفکر انقلابي و خلّاقو 
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ي هارنامهبو  هااستيسارتقاء سطح کارآمدي حاکميت در اداره کشور ازطريق افزايش سطح مباشرت مردم در اجراي . 18

داري هبا پرهيز از حاکميت تدريجي الگوهاي سرماي اقتصادي فرهنگي و يهاتيفعالدر حوزه  ويژهبه تمرکززداييدولت و 

 پيشرفت و عدالت.گري دولت در تحقق و تأکيد بر تقويت نقش تنظيم

مامي تگسترش بسيج مردمي در جمهوري اسلامي ايران با  و حرکت انقلابعليه گيري تهديد . پيشگيري از شکل19

جانبه در مقابله با انواع مخاطرات امنيتي و ارتقاء آمادگي و اقدام همه، تقويت بنيه دفاعي بازدارنده و ي تهديدهاحوزه

 اي و جهاني.منطقهپدافند غيرعامل در مقياس ملي، 

. تقريب مذاهب اسلامي و تحکيم اتحاد و انسجام مسلمانان با تأکيد بر مشترکات ديني و پرهيز از اهانت به مقدسات ساير 51

 عليه نظامبخش ي آزاديهانهضتو  هاحرکتو حمايت از  جانبهي همههايهمکارالهي و تقويت و توسعه  اديانمذاهب و 

 جهاني درجهت توسعه اقتدار و عزت اسلام در سطح جهاني و پيگيري تحقق تمدن نوين اسلامي.سلطه و سوداگران 

ق نهادسازي موازي ي ازطريالمللنيب اصلاح ساختارو کمک به  يعموم يپلماسيگسترش د ،ييگرابر چندجانبه ديتأک. 54

و استانداردهاي سازنده نظم حاکم بر جهان در مواجهه با نظام  هامانيپي حقوقي، هانظامو تأثيرگذاري فعال در تعريف 

 .سلطه و سوداگران جهاني

 

 

 

 


