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 )فصل اول( ارزیابي الگوی اسلامي ایراني پيشرفت «مبادی و مباني»نمودار  ـ 4
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 )فصل دوم(ارزیابي الگوی اسلامي ایراني پيشرفت «و اصول مدل»ـ نمودار  5
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 اصول ارزیابي الگوی اسلامي ایراني
جانبه سعادت و تکامل فردي و اجتماعي تا تحقق جامعه مهدوي و اينکه ايمان، انگيزه و بينش عميق اعتقاد به توانمندي دين اسلام و سرپرستي همه . رويکرد ديني:1

 ايراني است؛ـدهنده و عامل اساسي وحدت و حرکت جامعه در مسير پيشرفت اسلامياسلامي، جهت

 اصول رویکردی
ويژه م السلام( بهبيت)عليهخواهي، مبارزه با نظام استکبار و مجاهده مستمر اجتماعي بر محور اسلام و مکتب اهلاعتقاد به ضرورت انقلاب، تحول . رويکرد انقلابي:2

 سازي اسلامي و بيانيه گام دوم انقلاب اسلامي؛به مرحله دولتباتوجه

 اهتمام به طراحي و اجراي الگوها، ساختارها، و فرايندهاي فراگير و هماهنگ بر پايه حرکت مؤمنانه در قالب نظام امام و امت درجهت تحقق . رويکرد تمدني:3
 سبک زندگي اسلامي.

 ايراني؛ـزا در وضعيت حال و آينده پيشرفت اسلاميزا و درونهاي برونضرورت توجه به تمامي مؤلفه . جامعيت:4

 ملاحظه هماهنگي دروني هر جزء سند الگو با ساير اجزاء، متناسب با ابعاد و موضوعات پيشرفت )مندرج در اصول محتوايي(؛  . انسجام:5 اصول روشي

 عوامل سازنده فرايند پيشرفت و انعکاس آن در تنظيم سند.  بندي کيفي و کمّيتوجه به نظام اولويت . توازن:6

 گيري روحيه ايثار و مجاهدت؛لزوم توجه به پيشرفت همدلي اجتماعي بر پايه رشد معنويت و اخلاق بر مدار تولّي و تبرّي و شکل. اخلاق و معنويت: 7

 اصول محتوایي
 

 ي بر مدار تحقق توحيد؛سازپايه رشد تفکر، توليد نظام فکري و گفتمانلزوم توجه به پيشرفت بصيرت، خلاقيت و همفکري اجتماعي بر ورزي: . فکر و انديشه8

 هاي نافع، در جهت بسط قدرت اسلام؛لزوم توجه به پيشرفت همکاري و تعاون اجتماعي بر پايه رشد توليد علوم و فناوري. علم و فناوري: 9

 حفظ برتري بر پايه گسترش اقتدار سياسي، فرهنگي و اقتصادي در موازنه جهاني؛سازي جامعه و لزوم مصون. صيانت سياسي، فرهنگي و اقتصادي: 11
هاي ر عرصهسازي دگيري و تصميمضرورت حفظ و ارتقاء تعادل و توازن اجتماعي بر پايه اصلاح ساختارهاي تصميم. عدالت سياسي، فرهنگي و اقتصادي: 11

 سياسي، فرهنگي و اقتصادي؛

 لزوم توجه به مشارکت اجتماعي بر پايه کرامت و اعتماد عمومي در ارتباط بين حاکميت و مردم ؛. مشارکت سياسي، فرهنگي و اقتصادي: 12

ر موازنه د لزوم توجه به دگرگوني روند تحولات تعاريف و معادلات حاکم بر روند تحولات جامعه جهاني در جهت اعتلاء و غلبه کلمه توحيد . مقياس جهاني:13
 نظام جهاني؛

ي بر پايه هاي مقاومت جهانهاي متأله و جرياناي همراه با تفاهم و تعاون با تمدناي و فرامنطقهگذار در سطح منطقهلزوم حضور فعال و تأثير المللي:. مقياس بين14
 جانبه و انحلالي با جريان توسعه جهاني در جهت تحقق عدالت جهاني؛هاي اسلامي و غيراسلامي و نيز مواجهه همهها و دولتاصلاح ساختار روابط بين ملت

 سازي سبک زندگي اسلامي.وري در جهت بهينهاهتمام به رشد جريان نياز و ارضاء فردي و اجتماعي بر پايه ارتقاء بهره. مقياس ملي: 15
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 )فصل سوم( الگوی پيشرفت انارزیابي کلنمودار  ـ  6
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 پيشرفت با متن پيشنهاد تکميلي )فصل چهارم(ی اسلامي ایراني ـ جدول مقایسه ای متن سند الگو 1

 مبانيتکميل بخش اول: ارزیابي و 

 

 اصول ارزیابي پيشنهاد تکميليمتن  متن سند الگو بخش

 

 

 

 

 

 

 

مباني 

 يختشناخدا

 

 

 خدامحوري و توحيد، اساس و محور بنيادين حيات فردي و ـ

الله معبود يکتا، عليم، حکيم، غني، . جتماعي مؤمنان استا

العالمين، رحمن، رحيم، هادي، شارع، تنها مالک و حاکم رب

 :مطلق هستي است که

 عادل در تکوين، تشريع و سزادهي است؛ ـ

کننده دعاها و دهنده مخلوقات، اجابتکننده، روزيواسع، جبرانـ 

 هاست؛حاجت

 

 
وليّ مؤمنان، ياور مجاهدان راه خدا، حامي مظلومان،  ـ

 .ظالمان و وفاکننده به وعده خويش استگيرنده از انتقام

 

خدامحوري و توحيد، اساس و محور بنيادين حيات فردي و اجتماعي  ـ

من، العالمين، رحالله معبود يکتا، عليم، حکيم، غني، رب. مؤمنان است

 :رحيم، هادي، شارع، تنها مالک و حاکم مطلق هستي است که

 ؛عادل در تکوين، تشريع و سزادهي استـ 

 

دعاها و  ۀکنندمخلوقات، اجابت ۀدهندروزيکننده، واسع، جبران ـ 

 ؛ستا هاحاجت

بالغه  ذيل قدرت ،ـ نفوذدهنده و اثربخشنده به اراده و تلاش مؤمنان و کفار

 1؛و در چارچوب ارادۀ ربوبي خويش است
 

گيرنده از وليّ مؤمنان، ياور مجاهدان راه خدا، حامي مظلومان، انتقام ـ 

  .وفاکننده به وعده خويش استظالمان و 

 

 

 

 

 

 

 

 

 4و8اصل

                                                
ف و مسئول اعمال لّاي صورت پذيرد که انسان مکگونهالهي بايد به انسان در ذيل اراده اساس توجه به اراده و اختيارجموع به جبرگرايي کشيده نشود. براينتا در م گيردت الهي بايد با نگاهي جامع صورت توجه به صفا. بر اساس معارف ديني  1

 در حيات فردي و اجتماعي خود باشد.
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 اصول ارزیابي پيشنهاد تکميليمتن  متن سند الگو بخش

 

 

 

 

 

 

 

 

مباني 

 شناختيجهان

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

جهان با عوالم غيب و شهودش، سرشت توحيدي دارد و مراتب  ـ

اش، پيوسته در مسير تکامل و تعالي روحاني، مادي، دنيوي و اخروي

 .به سوي خداوند است

معلولي بر جهان حاکم است. جهان مادي در طول عالم  ـنظام علّي  ـ

 .ماورا است و عوامل مؤثر در آن منحصر به علل مادي و طبيعي نيست

 

 

 

 

 

جهان محل عمل و آزمايش و بستر تکامل و تعالي و يا سقوط معنوي ـ 

هاي الهي به کردارهاي آدميان اختياري انسان است و بر اساس سنت

 .دهدواکنش نشان مي

  

جهان با عوالم غيب و شهودش، سرشت توحيدي دارد و مراتب  ـ

لي تعاپيوسته در مسير تکامل و اش، روحاني، مادي، دنيوي و اخروي

 .سوي خداوند استبه

اکم ح بر جهانذيل قدرت و مشيّت بالغة ربوبي معلولي  ـنظام علّي ـ

است و عوامل مؤثر در آن  ءجهان مادي در طول عالم ماورا 1است.

 .منحصر به علل مادي و طبيعي نيست

هي درو تصرف در آن و شکلـ جهان، صحنه تکليف الهي است؛ ازاين

روابط انسان با غير خود به دو گونه حق و باطل انسان به قوانين و 

 2باشد.پذير ميامکان

 

جهان محل عمل و آزمايش و بستر تکامل و تعالي و يا سقوط معنوي  ـ

هاي الهي به کردارهاي آدميان اختياري انسان است و بر اساس سنت

 .دهدواکنش نشان مي

 

 

 

 

 8اصل

 

 

 

 4و9و8اصل

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
 .کندبلکه هرگونه رابطه علت و معلولي ذيل قدرت و مشيت بالغه ربوبي تحقق پيدا مي ؛د که تلقي جبرگرايي در تنظيم روابط جهان شودگرداي قرائت گونه. نظام علّي و معلولي نبايد به 1

صورت بپذيرد و  ه و اراده حقبر اساس انديشه و اراده باطل و هم بر اساس انديشهم تواند مي ،اما تصرف در عالم ؛پذيردچه خلقت عالم و قدرت تصرف در آن همواره بر اساس مشيت بالغه ربوبي و حول و قوه الهي صورت مي. اگر2 

 و هر کدام مي تواند تمدن خاص خود را بنيان نمايد. کلاً نمد هولاء و هولاء(گيرند )مورد امداد الهي قرار مي ميان هر دو جريان حق و باطلدراين
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 اصول ارزیابي پيشنهاد تکميليمتن  متن سند الگو بخش

مباني 

 شناختيجهان
خداوند جهان مادي را در خدمت انسان که امانتدار و آبادکننده آن  ـ

برداري کارآمد و عادلانه، است، قرار داده که در صورت بهره

 .کننده نيازهاي او استتأمين

ادکننده آن آب خداوند جهان مادي را در خدمت انسان که امانتدار و ـ

 ،و توحيدي عادلانهبرداري کارآمد و صورت بهرهاست، قرار داده که در

 در مسير پيشرفت حقيقي و نيل به قرب الهيکننده نيازهاي او تأمين

 1.تاس

 

 9و8اصل

 

 

 

 

 

مباني 

 شناختيانسان

 

 

 

 

 

 

 

 

 

آفرينش انسان، معرفت و عبادت پروردگار و در پرتو هدف از  ـ

 .اللهي استهآن، دستيابي به مقام قرب و خليف

حقيقت آدمي، مرکب از ابعاد فطري و طبيعي و ساحات  ـ

 .جسماني و روحاني است

 و اتيذ کرامت منشأ است الهي ينفخه از ناشي که او فطري بُعد ـ

 ،گراييکمال ورزي،دين خداپرستي، اوصاف از برخورداري نيز

 طلبي،عدالت گرايي،زيبايي خيرخواهي، جويي،حقيقت

 که بُعد طبيعيچنان است. متعالي هايارزش ديگر و خواهيآزادي

او منشأ ديگر اوصاف و نيازهاي مادي گوناگون است. انسان در 

کشاکش مقتضيات اين دو دسته صفات و نيازها و تحقق معقول و 

 .يابدمالات اکتسابي دست ميها به کمتعادل آن

 

هدف از آفرينش انسان، معرفت و عبادت پروردگار و در پرتو آن، ـ 

 .اللهي استهدستيابي به مقام قرب و خليف

حقيقت آدمي، مرکب از ابعاد فطري و طبيعي و ساحات جسماني  ـ

 .روحاني استو 

 نيز و ذاتي کرامت منشأ ،است الهي نفخه از ناشي که او فطري بُعد ـ

 گرايي،کمال ورزي،دين خداپرستي، اوصاف از برخورداري

 طلبي،گرايي،عدالتجويي،خيرخواهي،زيباييحقيقت

که بُعد طبيعي چنان است؛ متعالي هايارزش ديگر و خواهيآزادي

او منشأ ديگر اوصاف و نيازهاي مادي گوناگون است. انسان در 

کشاکش مقتضيات اين دو دسته صفات و نيازها و تحقق معقول و 

 .يابدها به کمالات اکتسابي دست ميمتعادل آن

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
مشروع  ينيز تنها نيازهاي بشر يازمندين نظام خصوص درارآمدي ذيل پيشرفت الهي و مادي به دو گونه حق و باطل امکان تحقق دارد و بلکه عدالت و ک ؛باشدبرداري از جهان مادي نميملاک و مجوز بهره ،بودن. صرف کارآمدي و عادلانه 1

 .که در مسير رشد و قرب الهي شکل گرفته باشد است
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مباني 

 شناختيانسان

 

 

انسان داراي کمال و سعادت اختياري است که در صورت  ـ 

هاي صحيح و در چارچوب تمسک به هدايت الهي و رشد انتخاب

 .تواند به مرتبه نهايي آن واصل شودعقلاني مي

 

يابد و چگونگي حيات حيات انسان پس از مرگ تداوم مي ـ

 ش، اخلاق، کنش و رفتار آدمياناخروي مبتني بر باور، بينش، من

 .در زندگي دنيوي است

گفته، انسان داراي حقوقي از جمله حق با توجه به مبادي پيش ـ

حيات معقول، آگاهي، زيست معنوي و اخلاقي، دينداري، آزادي 

توأم با مسئوليت، تعيين سرنوشت و برخورداري از دادرسي عادلانه 

 .است

تأمين بسياري از نيازها و انسان موجودي اجتماعي است و  -

شکوفايي استعدادهاي خود را در بستر تعامل و مشارکت جمعي 

 .کندجستجو مي

صورت کمال و سعادت اختياري است که در انسان داراي ـ 

ک به هدايت الهي و رشد تمس هاي صحيح و در چارچوبانتخاب

اصل به مرتبه نهايي آن و تواندمي بر معارف توحيديمبتني يعقلان

 1.شود

چگونگي حيات اخروي  يابد وحيات انسان پس از مرگ تداوم مي ـ

بر باور، بينش، منش، اخلاق، کنش و رفتار آدميان در زندگي دنيوي مبتني

 .است

ام در ضمن نظام حقوقي جامع اسلانسان گفته، به مبادي پيشتوجهاب  -

، زيست معنوي معقول، آگاهي طيبه وداراي حقوقي ازجمله حق حيات 

داري، آزادي توأم با مسئوليت، تعيين سرنوشت و و اخلاقي، دين

 2.برخورداري از دادرسي عادلانه است

انسان موجودي اجتماعي است و تأمين بسياري از نيازها و شکوفايي   -

 .کندخود را در بستر تعامل و مشارکت جمعي جستجو مياستعدادهاي 

 

 

 8اصل 

 

 

 

 

 

 1و4و8صل ا

 

 

مباني تاریخ 

 شناختي

 

 

 

جهان، محيط عمل و تقابل مستمر دو جريان ولايت حق و باطل است  ـ

که يکي بر محور انبياء و اولياء معصوم الهي )عليهم السلام( و ديگري بر 

 2و8اصول

 4و  9و

                                                
 سعادت را فراهم آورد. زمينه تا صورت بگيرد  يديتوح معارف ليذ که  است تمسکقابلارزشمند و  توسعه و رشدي،لذا تنها دار بوده است؛ . توسعه و رشد عقلانيت همواره جهت 1

 باشد.حيات انساني مي موردتر و ارزشي در طيبه در ميان است که تعبيري جامعسخن از حيات  اسلاميدر ادبيات  باشند.اي در عين اشتراک در برخي از اجزاء متفاوت مي. نظام حقوقي در هر مکتب و جامعه 2
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ني مبا

 1شناختيتاریخ

 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

ي اي پيشرفته در تمام ابعاد مادگيري تاريخ به سوي آيندهجهت ـ

 .2و رهبري امام معصوم)ع( استو معنوي با حاکميت ايمان و تقوا 

 

 

ها، تحت تأثير سنن الهي و قوانين اي تفاوتجوامع با وجود پاره ـ

 .3تکويني مشترک و فراگير هستند

هاي الهي حاکم بر جوامع و تاريخ عبارتند از: پيوند شماري از سنت ـ

تحولات اجتماعي با نفس و اراده انسان؛ وفور نعمت در اثر تقوي، 

تقامت؛ عذاب و کيفر جامعه در صورت گسترش ظلم، عدالت و اس

و بسترساز توسعه يا تکامل تاريخي  رديگيممدار طواغيت شکل 

 4.هاستآن

عنوي ماي پيشرفته در تمام ابعاد مادي و سوي آيندهگيري تاريخ بهجهتـ 

ر و منتظران ظهو استي امام معصوم)ع( با حاکميت ايمان و تقوا و رهبر

چنين حقيقتي در تمامي اعصار به نوعي مکلف به تلاش و مجاهده بر 

 5گيري هستند.مدار نظام ولايت و امامت در جهت تحقق آن جهت

 نيتأثير سنن الهي و قوانين تکويها، تحتاي تفاوتوجود پارهجوامع با ـ

 .و فراگير هستند مشترک تاريخيو 

د ند از: پيوناهاي الهي حاکم بر جوامع و تاريخ عبارتشماري از سنت ـ

ت مت در اثر تقوي، عدالوفور نع ؛ات اجتماعي با نفس و اراده انسانتحول

صورت گسترش ظلم، فساد، گناه و عذاب و کيفر جامعه در ؛و استقامت

 

 

 

 

 

 9و2و8صلا

 

 4صلا

                                                
ال و لذا توجه به جريان تاريخ و سنن حاکم بر آن در طراحي حرکت حکند؛ که انسان در بستر جامعه و جامعه در بستر تاريخ رشد مي؛ چراشناختي ضرورت دارداختي و جامعهشنشناختي، انسانکنار جهان در ختيشناخيتار ينمباتوجه به  . 1

 آينده انسان و جامعه ضرورت دارد.

 ست.ا همنتقل شد شناختي به اينجااين بند از قسمت مباني جامعه.  2

 ند.اهمنتقل شدشناختي به اينجا از قسمت مباني جامعهاين بند و بند بعدي  . 3

د، افزودن بندي مستقل اشاره بدان در متن سنعنوان موانع اساسي حرکت تکاملي انسان و پيشرفت جوامع انساني و عدمئمي حق و باطل از منظر اسلام، بهالعاده جايگاه شيطان و جريان استکبار و طواغيت در عالم و درگيري دابه اهميت فوق. باتوجه 4

هاي مختلف ديگر سند رورت بخش مرزبندي مستمر با آن در بخشي و ضاسلامسازي و تمدنپردازي سازي، جامعهوجه به واقعيت دشمن در روند دولتشناختي ريشة تتوجه به اين واقعيت برجستة تاريخ در اين زمينه بسيار ضروري است؛ چرا که

 ويژه افق و تدابير خواهد بود.به

 دي)ص( است.بر تفکر اسلام ناب محمبتنيفکر اجتماعي انقلاب اسلامي متمقابله با طرح تفکرات انحرافي و استحکام ضرورت بيانگر تاريخ، در يان الهي نجي در تفکر توحيدي، براي تحقق اد. اشاره به وظايف منتظران ظهور م 5
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 مباني تاریخ

 شناختي
فساد، گناه و ترک امر به معروف و نهي از منکر؛ امهال و استدراج و 

 .سلطه مؤمنان بر اهل باطل

امهال و استدراج و سلطه مؤمنان بر  ؛به معروف و نهي از منکر ترک امر

 .اهل باطل

 

 

 

 

 

 

 

مباني 

 شناختيجامعه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

عنوان بستر تعامل و مشارکت در جهت تأمين انواع جامعه به ـ

نافي هويت فردي، اختيار و نيازها و شکوفايي استعدادها، 

تواند به بينش، گرايش، منش، مسئوليت اعضا نيست ولي مي

ويژه نخبگان ها جهت دهد و از افراد بهتوانش و کنش ارادي آن

 .اثر پذيرد

مثابه يافتگي جامعه عمدتاً مبتني بر فرهنگ است که بهساخت ـ

هويت و روح کلي جامعه در اجزا و عناصر خرد و کلان آن 

 .ضور داردح

 

دهنده جامعه، خانواده است که نقشي ترين واحد تشکيلبنيادي ـ

 .بديل در توليد، حفظ و ارتقاي فرهنگ جامعه داردبي

 

 

عنوان بستر تعامل و مشارکت در جهت تأمين انواع نيازها و جامعه بهـ 

 ؛شکوفايي استعدادها، نافي هويت فردي، اختيار و مسئوليت اعضا نيست

ها جهت تواند به بينش، گرايش، منش، توانش و کنش ارادي آنولي مي

 .ويژه نخبگان اثر پذيرددهد و از افراد به

 

ثابه هويت و مبر فرهنگ است که بهجامعه عمدتاً مبتنييافتگي ساخت ـ

ن بنابراي؛ و عناصر خرد و کلان آن حضور دارد ءجامعه در اجزاروح کلي 

دي ها قابل تقسيم به جوامع ماجوامع براساس هويت فرهنگي حاکم بر آن

 1اند.و الهي

بديل دهنده جامعه، خانواده است که نقشي بيترين واحد تشکيلبنياديـ 

 2و ساخت روابط و مناسبات متنوعفرهنگ در توليد، حفظ و ارتقاي 

 .دجامعه دار

 

 

 

 

 

 

 

 9اصل

 

 

 

 

 4اصل

 

 

                                                
 . د بوداس ذکر آن در اين بند مطلوب خواهبراين اس باشد.مي اسلامي و اعتلاء آن در تمايز روشن با جوامع مادي و تمدن سازي اسلامي هها، براي صيانت از هويت جامعبر هويت فرهنگي آنهاي ميان جوامع مبتني. توجه به تفاوت 1

فکر خواهد کردن قيد موردنظر سبب تقويت اين رويکرد و تهاي اقتصادي و سياسي، اضافهسازي اسلامي، حتي در عرصهپردازي و تمدنآن در جامعهبه اهميت جايگاه خانواده در ساخت انواع مناسبات اجتماعي و به تعبير ديگر جايگاه توجه. با 2

 بود.
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مباني 

 شناختيجامعه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تغييرات اجتماعي تحت تأثير عوامل فرهنگي، جمعيتي و انساني،  ـ

 .آيدجغرافيايي، سياسي، اقتصادي، دانشي و فناورانه پديد مي

 

 

 

 گيري مناسبات اجتماعي بر اساسمبتني بر شکلجامعه ديني  ـ

هاي ديني است و دينداري فردي آحاد جامعه اصول و ارزش

 .تنهايي ضامن تحقق جامعه ديني نيستبه

 

 

 

 

 

 

تأثير عوامل فرهنگي، جمعيتي و انساني، تغييرات اجتماعي تحت ـ

اين و در  آيدفناورانه پديد ميجغرافيايي، سياسي، اقتصادي، دانشي و 

ها ويژه نظام انگيزشي و ارزشي حاکم بر انسانميان عوامل فرهنگي به

رشدن ساير عوامل تأثيتري در پيشبرد و اثربخشي يا کمکنندهنقش تعيين

 1دارد.

 گيري مناسبات اجتماعي بر اساس اصول وبر شکلجامعه ديني مبتني ـ

تنهايي ضامن بهداري فردي آحاد جامعه هاي ديني است و دينارزش

 .تحقق جامعه ديني نيست

دهي به ساخت مناسبات، ـ وجود نظام اسلامي در قوام نظم جامعه و جهت

امري ضروري است و تحقق جامعه اسلامي، تمدن اسلامي و سبک 

هاي غيرديني منوط به تحقق دولت از تمدن زيمتمازندگي اجتماعي 

مديران مؤمن و کارآمد  اسلامي با حضور عموم مردم، نخبگان جامعه و 

 2در ساختار نظام امت و امامت است.

 

 

 1اصل

 

 

 

 

 
 

 

 88و9اصل 

 

 

 

 

 

                                                
افزودن اين   ـ که بايد آثار آن در تنظيم تدابير و افق نيز روشن شودـ سازي از ارزش و اهميت بالاتري برخوردار است معنوي در مقايسه با ساير عوامل مؤثر در ساخت جامعه و تمدنهاي اسلامي و انگيزهويژه به اينکه جايگاه انسان و به. باتوجه 1

 رسد.نظر ميقيد بسيار مطلوب به

ه نظريه و دّي بباشد. همچنين توجه ج، جامعه اسلامي و جهان اسلامي ميم اسلامي، دولت اسلاميانقلاب اسلامي، نظا در پنج گام اساسي محقق خواهد شد که به ترتيب: يند دستيابي به تمدن اسلامي. بر اساس فرمايشات مقام معظم رهبري فرا 2

سلامي و جزء مباني فکري انقلاب اسلامي و نظام جمهوري اسازي اسلامي پردازي و تمدنجامعهضروري براي  و جزء  ارکان ين مباني تفکر اجتماعي است ترحرکت در جامعة مومنين، از برجستهترين ساختار عنوان اساسيساختار امت و امامت به

 اي برخوردار است.سند از اهميت و ضرورت فوق العادهايران محسوب مي شود؛ بنابراين ذکر آن در اين 
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مباني 

 شناختيجامعه

پيشرفت حقيقي با هدايت دين اسلام، رهبرِي پيشواي الهي،  ـ

الله  مشارکت و اتحاد مردم و توجه به غايت پايدار تحقق کلمه

 .شودميحاصل 

 و دستيابي به صلح، امنيت، کرامت و عدالت پايدار و حقيقيپيشرفت ـ 

با هدايت دين اسلام، رهبريِ پيشواي الهي، مشارکت و اتحاد فراگير صرفاً 

و در مواجهه مستمر و الله  کلمه مردم و توجه به غايت پايدار تحقق

هاي استکباري در تمام شئون زندگي جانبه با نفوذ و سلطة نظامهمه

 1.شودمي حاصلاجتماعي و روابط حاکم در نظام جهاني 

 2و8اصل

 و84و9

 89و82و88

 

 

 
 
 

مباني 

 شناختيارزش

 

 

 

 

 

ها ثابت، مطلق و واقعيت دارند و اصول آنها ريشه در ارزش ـ

 .شمول استجهان

 

ها از طريق عقل و فطرت، و تفصيل آن از طريق اصول ارزش ـ

 .کتاب و سنت قابل کشف است

هاي ارتباطي انسان با خدا، خود، خَلق و ها در ساحتارزشـ 

 .ساري استخلقت

 .ها موجب پيشرفت دنيوي و سعادت اخروي استتحقق ارزش ـ

که ريشه است شمول ثابت، مطلق و جهاناموري  ؛ي حقيقيهاارزشـ 

در واقعيات برآمده از ارادۀ تکويني و ربوبيّت حضرت حق دارد و 

 2.مي باشد هماهنگ با نظام تشريع الهي

ق و تفصيل آن ازطري اثباتقابل  ها ازطريق عقل و فطرتارزشاصول  ـ

 .است استنباطکتاب و سنت قابل 

خدا، خود، خَلق و  با 3فرد و جامعهارتباطي هاي ها در ساحتارزش ـ

 .ساري است خلقت

 

 1و5و8اصل

 

 

 1و1و8اصل

 

 1و4اصل

 

 

 

                                                
هاي استکباري و شيطاني عالم در مقياس جهاني و ملي بدون مبارزه با جرياندستيابي به پيشرفت حقيقي و صلح و امنيت و عدالت پايدار و فراگير  ـ که در انديشه و بيانات امامين انقلاب نيز منعکس است ـ مبنايي اسلامبه مجموعة تفکرات توجه. با 1

اي نيست که ازي اسلامي پديدهپردسازي و جامعهظيم و تصوير گردد. درواقع تمدنبر آن تنبايست افق و تدابير نيز مبتنيميترين مباني است که . توجه به اين امر از ضرورينيست پذيرهاي زندگي بشر امکانامي عرصهمها در تو آثار حاکميت آن

 در بخش مباني بسيار حياتي است.توجه به اين تفکر مبنايي د. آن تحقق پذير يخواهمواجهه با دشمنان واقعي و تماميتبدون مبارزه و 

 شکل فوق اصلاح و ترميم شود.به اين امر، متن سند بهتوجه، امري ضروري است که تلاش شده بامحوريمحوري با ارزشها توجه به نسبت واقعيت با خالقيت حضرت حق و رابطه توحيد. در تبيين ريشه ارزش 2

 فاوت دارد.ت با احکام فرد باشد؛ همچون احکام اجتماعي که هاي اجتماعي مينيز داراي ارزشجامعه علاوه بر فرد، بلکه  ؛ هاي فرد فروکاسته شودسبتهاي فردي و ننبايد به ارزش ها تنها. ارزش 3
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باني م

 شناختيارزش

مدار حرکت فرد و جامعه و نظام ارزشي حاکم بر جوامع، ها ارزشـ 

 1ها در جهت الهي يا مادي است.عامل اصلي حرکت آن

 هايترين ارزشها، تکامل تولّي و تبرّي انسان و از مهمـ مبناي ارزش

پيشرفت اجتماعي حفظ و ارتقاء صيانت، عدالت، کرامت و مشارکت 

 2اجتماعي است.

 1و8اصل

 

 1و2و8اصل

 82و88و84و

 

مباني 

 شناختيدین

 

 

 

 

 

 

 

 

 

داوند خ ياست که از سو يشتيمع ـ يدستگاه جامع معرفت ن،يد ـ

ل ناز انيآدم يو اخرو يويکمال و سعادت دن نيتأم يمتعال برا

 .شده است

 

 

( خاتم)ص ياسلام است که بر نب ،ييشمول و نهاکامل، جهان نيد ـ

و  رامبيآن در سنت پ لاتينازل و توسط آن حضرت ابلاغ و تفص

 .شده است اني)ع( بتيباهل

 ،داريمحصول جريان ولايت حضرت حق و اولياء الهي و دين ن،يد ـ

محصول تولّي و تبرّي انسان در مقياس حرکت فردي، اجتماعي و 

دستگاه جامع  تاريخي است که اين جريان ولايت و تولّي همراه  با 

خداوند متعال  يسواست که از 3جامع و مناسک خاصيو برنامه  يمعرفت

 .نازل شده است انيآدم يو اخرو يويکمال و سعادت دن نيتأم يبرا

ازل خاتم)ص( ن ياسلام است که بر نب ،ييشمول و نهاجهانکامل،  نيدـ 

و بر مدار امام معصوم)ع( در بستر تاريخ محقق و توسط آن حضرت ابلاغ 

 .ده استش اني)ع( بتيبو اهل امبريآن در سنت پ لاتيتفص و 4خواهد شد

 

 8اصل

 

 

 

 

 8اصل

 

 

                                                
 رد اشاره قرار گيرد و متن سند اصلاح و تکميل شود.شکل فوق موبه حرکت جوامع و تحقق پيشرفت به دهيارزشي جوامع الهي و مادي در جهت رسد تبيين جايگاه برجستة نظامنظر مي. به 1

 ميان نيامده است.ي اجتماعي در حوزه پيشرفت سخن بههاترين ارزشها و اساسيه شده است و اصلاً از مبناي ارزشها پرداختبندي ارزشبه توصيف و معيار تقسيمشناختي سند الگو تنها . در بخش مباني ارزش 2

ي اشد که البته اين تولّ بي انسان به ساحت ربوبي مي)ع( طريق جريان ولايت الهيه و تولّي به امام معصومي به آن )عبوديت( است ـ که عين توحيد نظري و عملي است ـ و تولّجريان ولايت الهيه و تولّ ،دين دين اسلام، خاستگاه. بر اساس معارف  3

 باشد. پذير ميخاص شريعت امکان مناسک و برنامه طريقداري( تنها ازي انسان )دينو تبرّ 

 در بستر تاريخ متناسب با بلوغ جامعه بشري محقق شده است و تحقق کامل آن در عصر ظهور و با برپايي دولت کريمه رخ خواهد داد. ،بلکه پس از ابلاغ ؛ابلاغ نشده استفقط دين توسط رسول)ص(  . 4
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 اصول ارزیابي پيشنهاد تکميليمتن  متن سند الگو بخش

 

 

 

 

مباني 

 شناختيدین

دارد و نقش  يو سرشت انسان، هماهنگ ياسلام با نظام هست ـ

و  يو اجتماع يفرد ،يو عمل ينظر يازهاين نيدر تأم يريناپذليبد

 يجهت، استطاعت کامل برا ني. به همکنديم فايا يو اخرو يويدن

 .دارد شرفتيپ يالگو يو ارائه يسازتمدن

 يو بر مبنا داريثابت و پا يو اصول ياسلام در چارچوب مبانـ 

ر و توجه به عناص عتيو شر ياخلاق ،ياعتقاد يهااجتهاد در عرصه

وشونده ن يازهايبه ن ييتوان پاسخگو ،يفقه اسلام ريپذانعطاف

 .را دارد يو مکان يزمان

مورد  ،ييو تجارب عقلا يو تمسک به دانش بشر يخردورزـ 

. شوديعقل محسوب م ييشکوفا هيما ،ياسلام است و وح ديتأک

صول، ر اب هيافزون بر تک ياسلام شرفتيو پ يسازرو تمدن نياز ا

 هست. زين يبر عقل و دانش بشر يمبتن ،ياسلام ميها و تعالارزش

دارد و نقش  يو سرشت انسان، هماهنگ ياسلام با نظام هست ـ

 يويدن و يو اجتماع يفرد ،يو عمل ينظر يازهاين نيدر تأم يريناپذليبد

 يازستمدن يجهت، استطاعت کامل برانيهم. بهکنديم فايا يو اخرو

 .دارد شرفتيپ يالگو و ارائه

تهاد در اج يو بر مبنا داريثابت و پا يو اصول ياسلام در چارچوب مبان -

 منابع سرشار و لايزالو توجه به  عتيو شر ياخلاق ،ياعتقاد يهاعرصه

به  ييوگتوان پاسخ ،يه اسلامفق ريپذعناصر انعطاف وحياني در کنار

 .را دارد يو مکان ينوشونده زمان يازهاين

و  اسلام است ديمورد تأک تجربي نافعدانش استفاده از و  يخردورز -

. شوديمحسوب م تجربه بشريو عقل  دهندهجهتو  ييشکوفا هيما ،يوح

 ،يلاماس ميها و تعال، ارزشبراساس اصول شرفتيو پ يسازرو تمدننيازا

ا هاي تجربي متناسب بمندي و گسترش عقلانيت و دانشنيازمند بهره

 1گيري توحيدي است.جهت

 

 

 

 

 8اصل

 
 
 
 

 

 3و1و8اصل

 

  

                                                
اي اين روابط تصوير شود گونهبديل سه رکن عقل، وحي و تجربه در تحقق پيشرفت که از اصول تفکرات اسلامي است، بهگي و ساخت تمدن و پيشرفت اسلامي، ضروري است تا ضمن تأکيد بر جايگاه بيبه ضرورت توحيدمحوري در کلية شئون زندتوجه. با 1

ستاوردهاي بشري، اساساً کردن دانگاري و مطلقگيري توحيدي وقوع و توسعه يابد؛ چراکه بدون اين توجه و جداربي و عقلانيت اجتماعي نيز در چارچوب انديشه و جهتدهندۀ وحي موردتأکيد قرارگيرد و ثانياً استفاده از دستاوردهاي تجکه اولاً: جايگاه جهت

 پذيرد.اي را ميشود که قطعاً کمتر کسي از انديشمندان اسلامي چنين مسئلهمطلق قطع ميصورت رود و رابطة دانش و ارزش بهپردازي اسلامي  زيرسئوال ميسازي و جامعهضرورت توليد فکر و علم براي تمدن
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 هاآرمان تکميل بخش دوم: ارزیابي و 

 

 پيشنهاد تکميليمتن  متن سند الگو بخش
اصول 

 ارزیابي

 

 

 

 

 هاآرمان

 هاي بنيادين فرازمانيهاي الگوي اسلامي ايراني پيشرفت، ارزشآرمان

ا، نيل به هارزشترين اين دهنده پيشرفت است. مبناييو فرامکاني جهت

دهنده حيات هاي تشکيلخلافت الهي و حيات طيبه است. اهم ارزش

معرفت به حقايق، ايمان به غيب، سلامت جسمي و   :طيبه عبارتند از

رواني، مدارا و همزيستي با همنوعان، رحمت و اخوت با مسلمانان، 

ت، تفکر طبيعبرداري کارآمد و عادلانه از مقابله مقتدرانه با دشمنان، بهره

مداري، عدالت و عقلانيت، آزادي مسئولانه، انضباط اجتماعي و قانون

پذيري، صداقت، نيل به کفاف، استقلال، جانبه، تعاون، مسئوليتهمه

 .امنيت و فراواني

هاي بنيادين فرازماني و ايراني پيشرفت، ارزش هاي الگوي اسلاميآرمان

جريان  ظهورها، ارزشترين اين دهنده پيشرفت است. مبناييفرامکاني جهت

نيل که بسترساز  1ولايت حقّه و حاکميت صالحان و اولياء الهي در زمين است

هاي اهم ارزش .خواهد بود حيات طيبه در پرتو تحققالهي  انسان به مقام قرب

يب، ، ايمان به غمعرفت به حقايق:  ند ازادهنده حيات طيبه عبارتتشکيل

نوعان، رحمت و اخوت با سلامت جسمي و رواني، مدارا و همزيستي با هم

ت، برداري کارآمد و عادلانه از طبيعمسلمانان، مقابله مقتدرانه با دشمنان، بهره

دالت مداري، عانضباط اجتماعي و قانونتفکر و عقلانيت، آزادي مسئولانه، 

 پذيري، صداقت، نيل به کفاف، استقلال، امنيت وجانبه، تعاون، مسئوليتهمه

 .فراواني

 

 

 3و1اصل

 

                                                
ها به ها و درنتيجه نيل انسانبخش آنا و تحققهکه ريشة همة ارزش« لحان در زمينالهي و صا جريان ولايت و حاکميت اولياء تحقق تامّ» :ست ازا ، عبارتن جهانزادگاگ انقلاب اسالمي همة موحدان و مؤمنان واقعي و آ. بدون شک آرمان بزر 1

سلامي حتي ا هاي قطعي و تعاليم بلنداست ـ  از آموزه که در بيانات امامين انقلاب نيز آمدهچنانـ رويکردي اجتماعي و نه فردگرا باشد، اين آرمان  ،هات طيبه در زمين است. درواقع اگر رويکرد نگارش آرمانمقام قرب و رضوان الهي و تحقق حيا

 ترين آرمان قرار گيرد.محوري و مبنايي؛ و لذا بايد آرمانِ اديان توحيدي است
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 بخش سوم: ارزیابي و اصلاح رسالت

 

 پيشنهاد تکميليمتن  متن سند الگو بخش
اصول 

 ارزیابي

 

 رسالت

حرکت عقلاني، مؤمنانه و رسالت ملت و نظام جمهوري اسلامي ايران، 

متعهدانه در جهت ايجاد تمدن نوين اسلامي متناسب با آرمانها در 

 .بوم ايران استزيست

استقامت در مسير انقلاب اسلامي با  جمهوري اسلامي ايران،رسالت ملت و نظام 

پردازي و خودسازي، جامعه در جهتجهادي و  عقلاني ،مؤمنانه حرکت

 ا فداه()ارواحنساز طلوع خورشيد ولايت عظميکه زمينه اسلامي است سازيتمدن

 1در زمين است.

 

 3و2و1اصل

 

  

                                                
تماعي محقق ساخته و شکل اجبا ساختن جامعه منتظر، افضل اعمال امت را به ر مسير پرفروغ انقلاب اسلامي است که ( استقامت دتعبير مقام معظم رهبري در بيانيه گام دوم) به رسد روح حاکم بر رسالت ملت و نظام جمهوري اسلامينظر مي. به 1

 کند.سازي اسلامي عبور ميپردازي و تمدنساز فرج در عصر غيبت است. اين مسير از بستر خودسازي، جامعهطريق زمينهازاين
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 بخش چهارم: ارزیابي و اصلاح افق

 

 اصول ارزیابي پيشنهاد تکميليمتن  متن سند الگو بخش

 

 

 

 

 

 افق

)مردم 

 ایران(

 

 

 

 

 

قرآن  رويعموماً پ ندار،يد رانيمردم ا يشمس يهجر 1444در سال 

و  ي)ع( و با سبک زندگتيب)ص( و اهلامبريسنت پ م،يکر

مدار، پاسدار قانون ،يجهاد هيو روح يرانيا يخانواده اسلام

ه ب افتهيتيترب ،يانقلاب اسلام راثيو م يمل تيها و هوارزش

و  يو علم يمعنو مراحل نيتريتناسب استعداد و علاقه تا عال

 ت،ياند و از احساس امنو شاغل در حرفه متناسب ،يمهارت

 يدر سطح برتر جهان يزندگ ديسلامت و ام ش،يآرامش، آسا

 برخوردارند.

 
 
 
 

 

 

ه ببا تأسي به انبياء الهي و تمسک هجري شمسي مردم ايران  1444در سال 

ک از سب برخوردار، ع()بيتاهل ولايتقرآن کريم، سنت پيامبر)ص( و 

 حوزه فردي و مناسبات خانوادگي و اجتماعي درايراني  زندگي اسلامي

تمايز با  در و نهبر کرامت و احسان و روابط مؤمنانه و عادلامبتنيهستند که 

ساز رشد و جويانه و سوداگرانه مادي شکل گرفته است و زمينهروابط سلطه

تاريخي  ي اجتماعي وهاتيظرفو متناسب با استعداد، علاقه و جانبه تعالي همه

 بصيرتي شفاف نسبت به تمايز جامعه. ايرانيان در آن سال داراي هاستآن

ايماني از جامعه دنياپرستي و رسالت تاريخي و تمدني خويش هستند و با 

تکر مب، مدارقانونجهادي،  ،انقلابي ايروحيهو اميد و اعتماد به نصرت الهي 

در  ، فعالانهتيامنکرامت، رضايت، آرامش و  احساسو خطرپذير، توأم با 

کنند و در کنار مؤمنان و آزادگان آفريني ميي نقشجهانعرصه ملي و 

جهان، در برابر نظام استکباري عالم، منتظران ظهور ولايت عظماي الهي و 

 1.اندنيزمتحقق حيات طيبه و عدالت فراگير در 

 

 

 

 

 4و3و2و1اصل

 15و14و13و8و7و

 

 

 

 

 

 

 

                                                
اب اسلامي تصور شود. ساز و پيگير رسالت تاريخي انقلملتي تمدنم و غيرمتشتت، ثانياً متمايز با وضعيت فعلي جامعه ايران و جوامع سنتي و مدرن و ثالثاً در وزان ها اولاً منسجهاي مردم ايران بايسته آن است که اين ويژگي. در توصيف ويژگي 1

کنار تبيين بسيار اجمالي  درآفريني فعال در عرصه ملي و جهاني. اين دو ويژگي و ديگري نقش يندگي اسلامي ايرانبرخورداري از سبک ز هاست: يکيبخش ساير ويژگيص و انسجاممعرف دو ويژگي شاخشکل فوق، ها بهتبيين اين ويژگي لذا
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 اصول ارزیابي پيشنهاد تکميليمتن  متن سند الگو بخش

 

 

 

 

 

 

 افق

)جامعه 

 ایران(

 

 

 

 

 

*   *   * 
و  ياسلام يعلوم انسان ديدر تول شتازيبه پ رانيا 1444تا سال 

پنج  انيشده و در م ليتبد يالمللنيدر سطح ب يفرهنگ متعال

گرفته  ياج يعلم و فناور شه،ياند ديجهان در تول شرفتهيکشور پ

 تيو معنو تيبر عقلان يخوداتکا و مبتن ان،يبندانش يو از اقتصاد

. تا است اياز ده اقتصاد بزرگ دن يکي يبرخوردار و دارا ،ياسلام

 آب، ،يعيمنابع طب يداريو پا ستيز طيآن زمان، سلامت مح

راهم در کشور ف ييفضا يبا حداقل نابرابر ييغذا تيو امن يانرژ

و وفور  ديجد يهاو فرصت هاتيشده؛ کشف منابع، خلق مز

. حاصل شده است ينسل نيعدالت ب تيهمگان با رعا ينعمت برا

 يل عمومو تکاف دهيگرد کنشهيدر کشور ر ضيو تبع فسادفقر، 

به نظام  يهمگان آسان يو دسترس ريجامع و فراگ ياجتماع نيو تأم

 .شده است نيعادلانه تأم يقضائ

 

*   *   * 
ه، علم انديشبا دستيابي به سطحي از نظام منسجم   راناي جامعه 1444سال  تا

ر توليد پيشتاز د ـ اي نوين و ممتازپيشران ساخت جامعهعنوان بهـ  و فناوري 

 و دارايباشد ميدر سطح جهاني اسلامي و فرهنگ متعالي  علوم انساني

راني اي ا و محصولات زندگي برتر اسلامي، استانداردههاشاخصساختارها، 

. دخواهد بوکننده نهادها و قواعد عادلانه حاکم بر روابط جهاني و تبيين

 ي مادي، علمي وهاتيظرفبهينه از  برداريبا بهره ه ايران در آن سال،جامع

 محور،اي است خانوادهي انساني، جامعههاتيظرفويژه معنوي خويش به

اراي و دتکافل عمومي ء، برخوردار از نظام نوين معيشت و خوداتکامولد، 

 ،تا آن زمان 1.آفرين در روابط جهانيثروت اقتداربخش، ايثارپايه و استقلال

ز آن توأم با ابرداري بهينه بهرهسلامت محيط زيست، پايداري منابع طبيعي و 

 و وفورمادي و معنوي ي جديد هافرصتو  هاتيمزکشف منابع، خلق 

ل شده، حاص در ايران اسلامينسلي ت براي همگان با رعايت عدالت بيننعم

 
 
 

 9و8و7و5اصل

 13و12و11و11و

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
ي در سطح ملي و ريزي تمدن نوين اسلامي ملت ايران در پينقلابي و تاريخنقش ا ءهاي ضروري در ايفا( و سپس شمارش برخي بايستهدر مقايسه با سبک زندگي مادي و غيرتوحيدي)ايراني ممتاز و متمايز سبک زندگي اسلامي ـخصوصيت 

 هاي جايگزين استدلال مشخص وجود دارد که در فرصت مقتضي قابل ارائه است.تک واژهنسبت به تکرسد. بديهي است نظر ميجهاني، ضروري و مطلوب به

تي و مدرن و حاکي از سن ان بايسته آن است که اولاً منسجم و ثانياً ناظر به وجوه امتياز و افتراق جامعة ايران در مقايسه با وضعيت فعلي جامعة ايران و جوامع. در توصيف جايگاه علمي و شرايط اقتصادي کشور نيز همچون توصيف مردم اير 1

ست، ايران ا هاي مطلوب براي جامعة اسلاميعنوان شاخصهاي جهاني در چهل سال آينده و بهها و استانداردشاخص ي خاص که نشانگر پذيرشهاي کمّبات اقتصادي و معيشتي جامعه باشد؛ بنابراين برشماري رتبهتحولات اساسي در ساخت مناس

اي الگو و نوان جامعهعترين ويژگي جامعة ايران را بهو فناوري، مهمعرصة علم، انديشه  رسد ضروري است تا ضمن اشاره به الزامات اين تحول اقتصادي و اجتماعي درنظر ميطلوب جامعه و کشور باشد. بلکه بهتواند تصوير درستي از افق منمي

 شکل فوق پس از آن مورد اشاره قرار داد.هاي مهم و بايسته را بهو خوداتکايي برشمرد و ساير ويژگيبودن ولدساز، در عرصة علم و اقتصاد، متمدن
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 افق

 )حاکميت

 ایران(

 

 

 

 

 

 

 

 

*   *   * 

عادل، شجاع و توانمند و  هيفق يدر آن زمان از تداوم رهبر رانيا

ر اسلام ب يو نظامات مبتن نيقوان ها،استيس يبرا يضمانت کاف

 قياز طر يعموم يبرخوردار است و همچنان با اتکا به آرا

ثروت و  ديمشارکت آزادانه مردم در انتخابات به دور از تهد

نخبگان اداره  يجمع مشورتمند از نظام يريگقدرت و با بهره

 تيدفاع بازدارنده از عزت، حاکم يو قدرت کامل برا شوديم

فظ را ح شيخو يارض تيجانبه و تمامهمه تيو استقلال، امن يمل

و  ياثبات منطقه ،يوحدت و اخوت اسلام يکرده و عامل اصل

 .است يعدالت و صلح جهان

 
 
 
 
 
 

گاني گرديده و دسترسي آسان هم کنريشهفقر و فساد و تبعيض در کشور 

 است. شده تأمينبه نظام قضايي عادلانه 

*   *   * 
ساختار حاکميت در ايران اسلامي متناسب با تحولات و شرايط  ،زماندر آن 

بر رابطه امامت و امت که متمايز از نظم و روابط يمبتن اجتماعي و جهاني،

گرانه و سوداگرانه و برخوردار از ساختارها و فرايندهاي حضور و سلطه

جامعه در روند عموم مردم و نخبگان فعاليت آزادانه، مسئولانه وآگاهانه 

ز اشکل گرفته و کماکان تحولات و ساخت تمامي ابعاد جامعه است، 

و کارگزاراني امين و توانا  و توانمند بصيرفقيهي عادل، شجاع، راهبري 

 هايمندازينمديريت پيشرفت و هدايت نظام  ،طريقو ازاين ردار استبرخو

و حرکت عمومي جامعه انقلابي و مؤمن را درجهت تحقق رسالت تمدني و 

و دفاع بازدارنده  صيانتقدرت کامل براي و  1جهاني خويش برعهده دارد

جانبه و تماميت ارضي خويش از عزت، حاکميت ملي، استقلال، امنيت همه

 .داراسترا 

 

 

 

 

 

 

 

 و7و3و2و1اصل 

 13و12و11و11

 

 

 

 

 

 

 

 
 

                                                
ات و هاي ارتباطسازي با توسعة مستمر فناوريسمت جهانيملت و حرکت به ويژه ايدۀ دولت ـارها و الگوهاي نوين حکمراني، بهگرفتن ابزدر معرض تغيير قرار ضمن توجه به . در تبيين ساختار حاکميت و نظام اسلامي بايسته آن است که 1

ن در مديريت حرکت کشور آثار آاجمال مورداشاره و توصيف قرار گيرد و هاي سنتي و مدرن به، نظرية حاکميتي متمايز با نظريه)امامت( هاي ايدۀ حاکميتي نظام اسلامي در تبيين رابطة مردم )امت( و جريان ولايت فقيهاطلاعات، با تأکيد بر بنيان

 اشاره واقع شود.ت بزرگ تمدني انقلاب اسلامي موردسمت تحقق رسالبه
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 افق

 
*   *   * 

ار و عدالت، در شم شرفتيپ ياز نظر سطح کل رانيا 1444سال  در

و  شوديشناخته م ايو هفت کشور برتر دن ايچهار کشور برتر آس

 نيو خاستگاه تمدن نو يبرجسته جامعه اسلام يهايژگيو يدارا

 است. يرانيا ياسلام

*   *   * 
پرچمدار نظم جديد جهاني بر محور توحيد و  اسلاميايران  1444در سال 

با  است که عامل اصلي وحدت و اخوت اسلاميخواهي و عدالت

يافته بر اساس روابط مؤمنانه، پيشرفته و ساخت ايبرخورداري از جامعه

باري تنها رقيب بالفعل تمدني براي نظام استکخاستگاه تمدن نوين اسلامي و 

 1.به شمار مي رودعالم و تمدن مادي مدرن در نظام موازنه جهاني 

 
 

 14و13اصل 

 

  

                                                
ترين شاخص ، مهمسازي تمدن مادي مدرنبرابر جريان جهانيهاي مستقل و مسلمان جهان و نيز در اره به جايگاه ايران در ميان ملترسد اشنظر ميرفت و عدالت، بهبيين سطح کلي پيششده در تهاي بومي تثبيتبه فقدان نظام شاخصتوجه. با 1

 سالة آتي است.امي در افق بلندمدت چهل يا پنجاهکيفي براي توصيف وضعيت کلي ايران اسل
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 تدابير بخش پنجم: ارزیابي و اصلاح 

 اصول ارزیابي پيشنهاد تکميليمتن  متن سند الگو بخش

 تدابير

 فرهنگي

 )دین اسلام(

 اتي)ص( متناسب با مقتضياسلام ناب محمد جيو ترو نييتب .1

 روز

ه ب مانيو معادباور و ا يديفرهنگ توح قيو تعم تيتقو .2

   بيغ

معرفت و تداوم محبت  قيو تعم يبسط فرهنگ قرآن .3

زنده نگه داشتن فرهنگ عاشورا و انتظار  قياز طر )ع(تيباهل

 بدون انحراف و بدعت

 غيو تبل يمدن يو هنجارها ياخلاق اسلام يهاآموزه جيترو .4

 نيد يعمل

 توحيدي و ارتقاء سطح اخلاق، معرفت و فرهنگ وتعميق. تقويت 1

با بسط فرهنگ قرآني و ترويج  تقواي عملي جامعهمعنويت و 

ويژه معرفت و محبت به )ص(ناب محمديي اسلام هاآموزه

 1اسلامي . نوين نهادن تمدن در راستاي بنا بيت)ع(اهل

ق ازطريق گسترش و تعمي انتظار فرهنگ مجاهده وتعميق . بسط و 2

، ، حج و زياراتشعائر حسينيمناسک برجسته مذهبي همچون اقامه 

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

 8و3و2و1اصل

 

 

 و11و7و3اصل 

 15و13و12

 

 تدابير

 فرهنگي

-)انقلاب

 اسلامي(

 

 

اب انقل يها و دستاوردهاارزش نانهيبو واقع يشناساندن علم .5

 ياسلام

 

 

 

 

ي هاهسته و هالتشکدهي به نهادها، گسترش، اعتباربخشي و انسجام. 3

مردمي جبهه جهاني مقاومت فرهنگي در راستاي تقويت عزم، اميد، 

ي مسلمان و آزاده جهان در هاملتايمان و بصيرت عمومي مردم و 

مسير مبارزه با نظام استکباري عالم ازطريق تبيين عالمانه و ترويج 

محمدي)ص(، گفتمان تمدن نوين اسلامي و اسلام ناب انديشه 

مظالم، مفاسد و  تبييندر کنار  ميدستاوردهاي انقلاب اسلا

 

 

 13و8و7و3و2اصل

 

 

 

                                                
 هاي راهبردي در تحققو تدبير ، با افزودن برخي از روشها از يکديگر، تلاش شده است تا ضمن تنظيم محتواي اين چهار تدبير در قالب دانفکاک عملي آنو عدم 4و  3، 2، 1ربوط به تدابيرهاي موضوعات و فعاليتتنيدگي مبه درهمتوجه. با 1

 به نوعي اين تدابير تصحيح و تکميل گردد. ، اهداف موردنظر
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 تدابير

 فرهنگي

-)انقلاب

 اسلامي(

 

 1ي افول تمدن مادي مدرن.هاشاخص

ي داخلي و خارجي هاکانونو  هاشهيرجانبه و فعال با مواجهه همه. 4

فساد و جنگ نرم فرهنگي و مقابله با الگوها و ابزارهاي متنوع توسعه 

 2ي مختلف.هاعرصهغفلت و سوداگري جهاني در 

 

13و11و8و2اصل  

 

يفرهنگتدابير  

آموزش و )

(پرورش  

 يو علم يعقلان ،يانيوح تيو ترب ميگسترش تعل .6

 يو دارا ريپذتيتوانمند، خلاق، مسئول يانسان يروين تيترب .7

و  يبر فرهنگ جهاد ديبا تأک يمشارکت جمع هيروح

 يکارمحکم

 

و  يکرامت و منزلت اقشار علم ،يشغل تيموقع يارتقا .8

 معلمان و استادان ژهيوبه يفرهنگ

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

 3انقلابي و تمدني.

مدار، استکبارستيز، آگاه به زمان، هايي مؤمن، ولايت. پرورش انسان6

خلاق، توانمند، خطرپذير و داراي روحية مشارکت جمعي و جهادي 

 4نسبت به اقامة قسط و عدل در مقياس جهاني.و با احساس مسئوليت 

و آموزش بر محوريت ارتقاء بهينة ساختار و برنامه نهاد پرورش .7

منزلت، روحيه مجاهده، کرامت و موقعيت شغلي اقشار علمي و 

 3و  2و  1ل اص

 
 

و  8و  7و  2و  1اصل 

 13و  12و11

و  11و  9و  6و1اصل 

15 

                                                
يد و ايمان و بصيرت و اموده و هست و تبيين غايت اين تدابير، يعني تقويت عزم بهاي مستمر امامين انقلاب جهاني که از توصيه طريق گسترش ساختارهاي نوين مردمي در سطح ملي وو ضرورت پيگيري آن از 5و  1ابير به ارتباط وثيق تدهتوج. با 1

 شکل فوق انجام شده است.، ترکيب و تکميل اين دو تدبير بههاي استکباري عالمنظام و آزادۀ جهان در مبارزه با هاي مسلمانعموم ملت

 قابل اغماض است.اقتصادي و سياسي، ضرورتي غيرسرگرمي همچون فساد  جانبه و هوشمندانه با فساد در عرصه فکر، فرهنگ و حتي هنر وهاي جبهة دشمنان و مواجهة همهبي در عرصة فرهنگ توجه به فعاليتبه وجود تدابير متعدد ايجاتوجه. با 2

 يابد.بر اسلام انقلابي گسترش پيدا کند  و در تراز اقامه تمدن نوين اسلامي ارتقاء تربيت در نظام اسلامي بايد مبتني. تعليم و  3

، اشتنديگران را ديري و دغدغه پذانسان متربي بايد در امر مسئوليتکند و ي( معنا پيدا ميي و تبرّستيزي )تولّ مداري و استکباراصلي ولايتحميده بر محور دو صفت گيري تمامي اوصاف تراز انقلاب اسلامي، شکل. در پرورش و تربيت انسان  4

 قسط و عدل باشد. ها خود را مسئول ببيند و دغدغه اصلي او هم در راستا اقامه بر نگاه ملي نسبت به تمامي انسانتنها نگاه ملي نداشته باشد؛ بلکه علاوه
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 و توسعه جايگاه نهادها و ساختارهاي ويژه معلمان و استادانفرهنگي به

 1.مردمي در فرآيند پرورش و آموزش

 يفرهنگتدابير

 يزندگ سبک)

 (خانواده و

 يرانيا ياسلام يسبک زندگ يسازنهيو نهاد جيترو ن،ييتب .9

خانواده و  ميازدواج و تحک ليمحور با تسهسالم و خانواده

 فرهنگ سلامت در همه ابعاد يارتقا

در  ايراني سبک زندگي اسلاميسازي طراحي، تبيين و نهادينه .8

ر الگوهاي بابعاد فردي و مناسبات خانوادگي و اجتماعي مبتنيتمامي 

نوين ساخت روابط مؤمنانه و عادلانه و تقويت فرهنگ کرامت و 

 2احسان در مقابل فرهنگ فردگرا و بازاري مدرن.

يد مناسبات اجتماعي با تأکزن در تحکيم و ارتقاء منزلت خانواده و  .9

 3بر نقش اساسي مادر در خانواده.

 

 12و  11و  3و  1اصل 

 15و 

 

 

و  7و  5و  4و  1اصل 

 12و  11

 

يفرهنگتدابير  

(هنر)  

 

جانبه از گسترش توليد، عرضه و بسترسازي و حمايت همه. 11

 اي درجهتمصرف محصولات هنري و کالا و خدمات فرهنگي رسانه

 4ي اسلامي، انقلابي و تمدني در مقياس ملي و جهاني.هاارزشتقويت 

 4و3و2و1اصل

 15و13و11و7و

 

                                                
 نهايته گردد و دريم و تربيت تأکيد ويژبر ضرورت توسعة کارکرد نهادها و ساختارهاي مردمي و مذهبي، همچون مساجد در روند تعل مادي واقع شود و ثانياًتنها نبايد تأکيد اصلي بر وجوه  اء منزلت  معلمان و اساتيد اولاًرشد و ارتق . در خصوص  1

 تکميل گردد. يت نسل آيندهدر ترب ي بسيار مهمهابا ذکر ويژگي

ندگي شفافي با سبک ز اي که بتواند تمايز معنادار وگونهسازي آن در جامعه بهو ضرورت طراحي، تبيين و نهادينه به ظرفيت معنايي بالاي موضوع سبک زندگي و فراگيري آن نسبت به تمامي ابعاد زندگي فردي، خانوادگي و اجتماعيتوجه. با 2

 نمايد.الب تدبيري مستقل مهم و مطلوب ميمادي داشته باشد، تفکيک آن از موضوع خانواده، و ارائه آن در ق

تواند اي که ميگونهفوق ضروري است؛ بهشکل ي مستقل براي اين موضوع بهتدبير خاص در نظام تربيتي و فرهنگي جامعه، قراردادنطوري او در نظام اجتماعي اسلام و بهويژه زن و نقش مادربسيار زياد جايگاه خانواده و به به اهميت. باتوجه 3

 از ذکر اين مسئله در اين تدبير بي نياز مي باشيم. 39و 37همچنين به جهت  طرح جامع مسئله سلامت در تدابير نياز نمايد.ز باشد و ما را از آن تدبير بيني 41دربردارندۀ محتواي تدبير 

من هاي فعال رقيب و دشاي در مقابل جريانرسانه ، عرضه و مصرف انبوه و کيفي آثار، محصولات و خدمات هنري وجانبه از توليدتمدن ملت ايران تلاش و حمايت همههاي عرصة فرهنگ و حرکت ترين ضرورتاز مهم. بدون شک يکي  4

 مضرّ بود.است که خلأ آن در تدابير حوزۀ فرهنگ 
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 فرهنگيتدابير

ارتباطات و )

 فضای

(مجازی  

برداري بهينه و بازطراحي اي و بهرهارتقاء سواد و اخلاق رسانه. 11 

اي نوين امن، سالم و بومي در ارتباطات ساختارها، ابزارها و فضاه

، بر فرهنگ عدالتويژه فضاي مجازي، مبتنياجتماعي و جهاني، به

هاي اقتدار و شکستن منظور ارتقاء مؤلفهکرامت و آزاديخواهي به

 1محاصره تبليغاتي دشمن.

 

 
 
 

 6و4و2اصل

 15و13و12و11و7و

يفرهنگتدابير  

 (معماری)

ر د ژهيوبه يرانيا ياسلام يو توسعه نمادها اياهتمام به اح. 11

هنه در پ يبا حفظ تنوع فرهنگ يو شهرساز يپوشش، معمار

 نيسرزم

گ بر فرهنمعماري و ساخت شهر و روستاي مقاوم مبتني ،طراحي .12

ويژه آرامش، آسايش، امنيت، حيا و عفّت هاي اصيل ديني بهو ارزش

در  ها و حفظ تنوع فرهنگيبا تأکيد بر محوريت مسجد و زيارتگاه

 2.پهنة سرزميني

 

 15و11و3و1اصل

يفرهنگتدابير  

 (زبان)

 

 

و حوزۀ در د و خط فارسي و عربياهتمام به گسترش و ارتقاء زبان  .13

عنوان توليد علوم اسلامي در مقياس جهاني به و فرهنگ عمومي

 3ي رسمي و حامل فرهنگ انقلاب اسلامي.هازبان

 13و 9و8و3و1اصل

 

 

                                                
گرا و غيرمنفعل ر راستاي مواجهه هوشمندانه، تمدنثير بالاي آن در ساخت سبک زندگي و مناسبات جامعه جهاني، ضرورت تدبيري داطلاعات و توسعه فضاي مجازي و تأ هاي نوين ارتباطات وات سريع و گستردۀ فناوريوند تحولبه رتوجه. با 1

 رسد.نظر ميمچون تدبير فوق ضروري و مطلوب بهبا اين تحولات ه

بدان در روند  موستا در توسعه فرهنگ و سبک زندگي خاص و البته وجود متغيرهاي متنوع در اين زمينه و ضرورت نگرش راهبردي فرهنگي نسبت به موضوع، اهتمار ها و ساخت شهر والعادۀ نوع معماري ساختمانبه اهميت فوقتوجهبا . 2

 خوردار است.سازي اسلامي از ضرورتي انکارناپذر برپردازي و تمدنجامعه

لامي و ايراني نيز از که دشمنان و رقباي فرهنگ و تمدن اسبدون اهتمام به گسترش زبان و خط حامل تفکر و فرهنگ مطلوب در سطح ملي و جهاني تقريباً غيرممکن است؛ چنان ،. دستيابي به جايگاه برجسته و شرايط مطلوب فرهنگي و فکري 3

 اند.ت فکري و فرهنگي خود در سطح جهاني استفاده کردهاين روش براي تقويت و تثبيت حاکمي
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علمتدابير   

 وفناوری

 ييهاگانهدو عدم تعارض نييتب يبرا يپردازهيو نظر قيتحق .11

بودن  يرانيو عدالت، ا شرفتيپ ن،يعقل و نقل، علم و د لياز قب

ان و نظرصاحب ياز سو ت،يثروت و معنو ديو تول ت،يو اسلام

 کشور يعلم ينهادها

در  ديو مف يبوم ل،ياص يعلم ديو گسترش تول تيتقو .12

و  يامو منابع اسل ياز مبان يريگبا بهره يعلوم انسان يهارشته

 يبشر يدستاوردها

 يابيدست و يدازپرهينظر ،قيتحقاز طريق تکميل نظريه نظام انقلابي . 14

هاي مختلف فقه حکومتي، در عرصه ييهم افزا يندهايبه روش ها و فرآ

، سازيمنظور دولتعلوم انساني اسلامي و الگوهاي پيشرفت به

 1سازي اسلامي.پردازي و تمدنجامعه

و  يمبانبر مبتني وم انساني اسلاميعل ديتولو گسترش  تيتقو .15

 .يبشر يدستاوردهااز  با استفاده آگاهانهو  ياسلاممنابع 

 

 15و13و9و8و3و2اصل

 

 
 

 13و9و1اصل

علمتدابير   

 وفناوری
 

علم و  توليد در سازمان سازي و ايجاد شبکهافزاهم، بخشيانسجام. 16

 و فرايندهاي تحقيقاتي و طراحي و هاروش بازتعريففناوري ازطريق 

ساخت الگوها و ابزارهاي مديريت يکپارچه اطلاعات بر اساس ارتباط 

منطقي نهاد حوزه، دانشگاه و نهادهاي مديريتي در مقياس ملي و 

 2فراملي.

 

و 13و  11و  8و  5اصل 

15 

 علمتدابير

 وفناوری
 ياهچندرشت يهاو مطالعات و پژوهش يارشتهنيتوسعه علوم ب .13

  ياچندرشته يهاو مطالعات و پژوهش يارشتهنيتوسعه علوم ب. 17

                                                
)فقه حکومتي،  سئله اساسيماي دانست که تحقق آن منوط به حل سه توان نظريه پايهميرا  «نظريه نظام انقلابي» ،بر اساس بيانيه گام دوم .هاي جديد ورود پيدا کندئل انقلاب بايد رشد کرده و به عرصهپردازي متناسب با تکامل مسانظريه. تحقيق و  1

 باشد. سازي اسلامي ميعلمي کشور متناسب با مراحل تمدن ايراني پيشرفت( در فضايـنساني اسلامي و الگوهاي اسلاميعلوم ا

ها، الگوها و اين امر نيز منوط به وجود روش ، دانشگاه و نظام کارشناسي استهاي فکري و علمي کشور در حوزهيتو ارتباط منسجم در مجموعه  ظرفافزايي فکر با هم پردازي و توليد علم وپردازي اسلامي نيازمند نظريهسازي و جامعه. تمدن 2

 ير است.ناپذ، ضرورتي اجتنابهاي حرکت تحقيقاتي جامعه علميبر مباني فکري و متناسب با ظرفيتسازي آن مبتنيينههاي مديريت يکپارچه اطلاعات است که طراحي و نهادو سامانه
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 .ديو مف عيبد ديو مف عيبد

علمتدابير   

 وفناوری

نخبگان و  داريبلندمدت و پا يکوشش و تعامل فکر .14

----------يالمللنيبرجسته کشور در عرصه ب يمؤسسات علم

-----------------------------------------------------

-----------------------------------------------------

-----------------------------------------------------

-----------------------------------------------------

------------------------------------------- 

و پايدار نخبگان و مؤسسات  بلندمدت. کوشش و تعامل فکري 18

جبهه  منظور ارتقاء علميبه الملليبينعلمي برجسته کشور در عرصه 

مقاومت و ايجاد شبکه منسجم موازي در مواجهه با شبکه علمي 

 1استعماري جهاني.

 

بهينه  و اعتبارسنجيطراحي، ساخت و تقويت سيستم ارزيابي و . 19

بر يي حاکم بر جهان مبتنهاستميسفرايندهاي ارتقاء علمي در مقابل 

 2ها و عقلانيت ديني.ارزش

 9و  8و  3و  2و  1اصل 

 13و 

 

 

 

 8و7و 5و1اصل 

 13و11و9

 

علمتدابير   

 وفناوری

مؤسسات  نيترو مطالبه متناسب از برجسته ندهيفزا تيحما .15

فع ر يعلم در راستا ديتول يکشور برا يعلم يهاتيو شخص

 جامعه يو حل مسائل اساس ازهاين

ات و مؤسس نيتربرجسته. حمايت فزاينده و مطالبه متناسب از 21

 علم و فناوري در انديشه،براي توليد ي علمي کشور هاتيشخص

 3ي.و تمدن اسلامجامعه  دولت،راستاي رفع نيازها و حل مسائل اساسي 

 

 15و 8و 5و  3اصل 

علمتدابير   

 وفناوری

روزآمد  يررسميغ يهامعلومات و مهارت يگذارارزش .16

 يهاهويبه ش يبخشو تنوع يمهارت يهادانش يو کارآمد، ارتقا

روزآمد و  يررسميغ يهامعلومات و مهارت يگذارارزش. 21

 يهاوهيبه ش يبخشو تنوع يمهارت يهادانش ءکارآمد، ارتقا

 

                                                
اي فراتر از بهجانالملل آثار و برکات متعدد و همهن اولويت در روابط بينجمله عرصه علمي است و ايهاي مختلف ازافزايي در عرصهي آزاده جهان نيازمند تعامل و همهالند و مشترک ميان مسلمانان و ملتهاي ب. بدون شک دستيابي به آرمان 1

 شت.آثار علمي نيز در برخواهد دا

هاي ها و استانداردصو اسلامي و دستيابي به نظام شاخبر آن مباني و متناسب با نيازهاي بومي فناوري مبتني غيرالهي و ضرورت توليد فکر، علم و ي جوامع الهي و اسلامي با جوامعهاد در مباني فکري و نظام نيازمنديهاي موجوبه تفاوتتوجه. با 2

 انکار است.، غيرقابلسنجي علميبومي و اسلامي ارزيابي و اعتبار سازي سيستمي اسلامي، ضرورت طراحي و نهادينهسازپردازي و تمدنزندگي و مديريت جامعه براي جامعههاي نهبومي و اسلامي در کلية زمي

 . همان. 3
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 .ييافزامهارت ييافزامهارت

علمتدابير   

 وفناوری

 و يعلم، فناور يهاو توسعه شبکه هيدانش پا يارتقا .17

 عيناص ،يو پژوهش يمتقابل مؤسسات علم يبا همکار ينوآور

 کالا و خدمات ديتول نديو دولت در فرا

 

 

آوري ، علم، فناوري و نوفکري هاشبکهدانش پايه و توسعه  ء. ارتقا22

با همکاري متقابل مؤسسات علمي و پژوهشي، صنايع و دولت در 

با تأکيد بر اولويت تقويت کسب و فرايند توليد کالا و خدمات 

کارهاي کوچک و متوسط و کارآفرينان محلي درجهت تحقق 

 1ايراني. جانبه و سبک زندگي اسلاميپيشرفت همه

 

 15و12و8و6و3اصل

معلتدابير   

 وفناوری

 

 

 

 

 

 تدابير

 اقتصادی
 

با  يصنعت يهايبه فناور يبوم ياحرفه يهامهارت يارتقا .18

 يايو اح يخيو تجارب تار يعلم نينو ياستفاده از دستاوردها

 .ينيسرزم يهاتيمطابق قابل يتخصص يديتول يبازارها

 

 

 

و  يشينما يوکار هنرهاو گسترش نهضت کسب يزيريپ .19

 يادب و يفرهنگ راثيبا استفاده از م يمجاز يفضا يکاربردها

ي هاتيقابلمتناسب با  نظام تأمين نيازهاي مليسازي بهينه. 23

با تأکيد  اقتصاديو رشد استقلال  ،جهت نيل به خودکفاييسرزميني، 

احياء  و دانش فني تزريقاي بومي ازطريق ي حرفههامهارتبر ارتقاي 

 4در گستره ملي.بازارهاي توليدي تخصصي 

 

 

 15و12و9و6اصل

 

                                                
و  قات کاربردي مرتبط با حوزۀ اقتصاد به اين نوع از کسب و کارها معطوف باشديمتوسط و تقويت کارآفرينان محلي در همين راستا در عرصة اقتصاد، ضروري است تا اولويت تحق وارهاي کوچک به اولويت توسعة کسب وکتوجهبا . 1

  سازوکارهاي مالي متناسب نيز براي آن طراحي و ايجاد شود.

اد مقاومتي و بل الگوي اقتصمقان در اقتصاد جهاني و درشداي براي هضماسب دارد؛ در غير اين صورت زمينهقرار گيرد با الگوي اقتصاد مقاومتي تن که در خدمت انديشه خودکفايي حداقل در مقياس ملي. تئوري مزيت نسبي درصورتي 4

 رسد.نظر ميشکل فوق مطلوب بهبه 18داري در اقتصاد خواهد بود؛ لذا اصلاح تدبير کننده نظام سرمايهتقويت
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ند مطابق تقاضا و پس يو محل يمل يهاتيو قابل ياسلام يرانيا

 1يو جهان يامخاطب منطقه

ار و ساخت تيدر غا ياصول و قواعد اسلام تيالتزام به رعا .21

و  ياقتصاد يهايو نهادساز هايگذاراستيس مات،يتصم

 2يمال

 تدابير

 اقتصادی

)فرهنگ کار 

و توليد 

 ثروت(

 

 

 

ي مذهبي و جهادي و بينش برآمده از فرهنگ هازهيانگارتقاء . 24

عميق و تاريخي جامعه نسبت به جايگاه توليد ثروت و کار و فعاليت 

بر اصول و الگوهاي اسلامي و بومي درجهت تأمين اقتصادي مبتني

استقلال، عزت، آرامش و عافيت جامعه مؤمنين و مستضعفان جهان در 

 4و جهاني. مقياس ملي

 

 11و8و7و5و2و1اصل

 15و13و12و

 

 تدابير

 اقتصادی

جمع درآمد  يهاو کاهش فاصله ياتيحقق عدالت مال. ت21

 نيتأم ،يستاناتيمال کپارچهينظام  جاديا قيخالص خانوار از طر

جمع درآمد  يهاو کاهش فاصله ياتيعدالت مالتحقق  .25

 نيتأم و يستاناتيمال کپارچهينظام  جاديا قيطرخالص خانوار از

 

 11و1اصل

                                                
 رسد.نظر نميت و اولويتي براي اين تدبير بهمجازي در حوزه تدابير فرهنگي و پرداختن مستقل به موضوع هنر در تدبيري ديگر، ضرور فضاي موردبه افزودن بند مستقل در توجه. با 1

ير حذف شده است و البته در وده باشد، اين تدبجه بوتبايست موردقاعدتاً از انقلاب اسلامي مي اي بر اصولي کهکيد کليشهجاي تأشدن محتواي آن در ساير تدابير بهبا ساير تدابير و ضرورت گنجانده تناسب محتواي اين تدبيربه عدمتوجه. با 2

 عنوان يک اصل در نظر گرفته شود.شدن بخش اصول به سند الگو لازم است که اين بند بهصورت لزوم اضافه

تکنولوژي مدرن  و قابليت بسيار بالاتري نسبت به تزريق سرمايه ر زيادي را به اين عرصه وارد کند؛ اين امرتواند اولاً سرعت و قدرت بسياکار و فعاليت اقتصادي است که مي هاي مذهبي و جهادي به عرصه توليد ثروت وزه. بدون شک ورود انگي 4

باشد؛  اندوزي و سودمداري و فردگرايي در جامعه اسلاميها همچون ميل به ثروتثانياً مانع توسعه و تثبيت آفات اخلاقي و معنوي اين نوع از فعاليت ؛وضوح مشخص و اثبات گرديد، اين امر بهکه در تجربة دفاع مقدسچنان در اين عرصه دارد؛

 گيري نظام نوين معيشت و تکافي عمومي در جامعه اسلامي باشد.ساز شکلوصف بايد  بتواند زمينهبااين
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 از سامانه جامع يريگبا بهره يمال لاتيو ارائه تسه ياجتماع )ماليات(

 يمل ياطلاعات

از سامانه جامع  يريگبا بهره  يمال لاتيو ارائه تسه ياجتماع

 .يمل ياطلاعات

 تدابير

 اقتصادی

 )کسب و کار(

 ژهيوبه ياقتصاد يهابه عرصه نانيورود کارآفر ليتسه. 22

بر  ديوکار با تأککسب يهانهيو کاهش هز انيبناقتصاد دانش

 کشور يياجرا يهاهيمقررات و رو ن،ياصلاح قوان

رفع بيکاري، فقر و فاصله طبقاتي، با جلوگيري از توسعه انحصار   .26

سب و کجايگاه  ارتقاءدر کنار تسهيل شرايط و  و انباشت سرمايه

به  نانيکارآفرحمايت از ورودکوچک و متوسط و کارهاي 

انديشه  برمبتني انيبناقتصاد دانش ژهيوبه ياقتصاد يهاعرصه

 1گرايي و خودکفايي اقتصادي.زايي و بروندرون

 

 15و12و9و6و2اصل

 تدابير

 اقتصادی

)نهاد های 

 اقتصادی(

 
 

 

طراحي، ساخت و کمک به گسترش کارکرد نهادهاي اقتصادي . 27

ملي و جهاني با محوريت انفال، موقوفات، نظام نوين مردمي در سطح 

ته ي برجسهاتيظرفعنوان به و تکافل عمومي انفاق و احسان مالي

اقتصادي اسلام درجهت ساخت روابط مؤمنانه و توسعه سبک  مکتب

 2بر کرامت، احسان و ايثار در جامعه اسلامي.زندگي مبتني

 

 و6و3و2و1اصل

 15و12و7

                                                
ي، بقاتفقر، بيکاري و فاصلة ط همچون رفعترين راهکار براي تحقق اهداف مهمي کند که مهمداري اين انديشه را تقويت ميخصوصيات نظام سرمايهدر کنار دقت در  و قانون اساسي هاي اقتصادي و اجتماعي اسلام. مروري بر مجموعه آموزه 1

 همراه با تقويت دانش و مهارت موردنياز شاغلان براي افزايش سطح ، بويژه حمايت از کارآفرينان محليهاي آن يعني انواع انحصارها و ساختارهاي انباشت سرمايه در جامعه در کنار توسعه کسب و کارهاي کوچک و متوسط بردن ريشهبيناز

اجتماعي ي و تبع آن فرهنگها و اهداف اقتصادي و بهدريجي از آرمانشدن تداري و دوربه ورود در پارادايم نظام سرمايهکه در غير اين صورت مجبور روت عمومي است؛ چرااز آن توليد ثکمي و کيفي توليدات در تأمين نيازهاي معيشتي و پس 

 د.گردعنوان جايگزين پيشنهاد مي، تدبير فوق به22و تکميل تدبير  بنابراين ضمن تصحيح و سياسي خويش خواهيم بود؛

ه اسلامي استحاله تدهد و تدريجاً حرکت انقلاب اسلامي را در مسير مدرنيبا جوامع مادي مدرن را تقليل مي اي متمايز و ممتاز در مقايسهيابي به جامعههاي موازي با ساختارهاي اقتصادي رايج در نظام جهاني، زمينة دستتوجهي به ساختارسازي. کم 2

خواهد بود؛  هاي فکري و اجتماعي بومي و اسلاميبر ظرفيتسازي اسلامي مبتنيسمت تمدنايز و ممتاز و حرکت بهاي متمساز نيل به جامعهنهادها و ساختارهاي موازي، زمينهبراي طراحي، ساخت و توسعة مبتکرانه که تلاش خواهد کرد؛ درحالي

 ايراني پيشرفت داشته باشد.ـمجموعه تدابير الگوي اسلامي ر درانکاتواند ضرورتي غيرقابلراين تدابيري همچون تدبير فوق ميبناب
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 تدابير

 اقتصادی

 (بانک)

انضباط  دجايبا ا ينظام بانک يتحقق عدالت در ساختار قانون .23

و  يعادلانه خلق پول بانک عيتوز ،يقرض ياز ربا ييرها ،يپول

 يعادلانه آحاد مردم جامعه از خدمات پول يمندسازبهره

 

 

جه اي که ضمن توگونه، بهبانک و نظام پولي و مالياصلاح نهاد . 28

روابط اقتصادي، مانع توسعه روابط به ضرورت کالاي واسط در 

داري با معادلات جويانه و سودمدارانه نظام سرمايه، سلطهعادلانهغير

 1در مناسبات جامعه باشد. خلق پول پيچيده متکي بر ربا و

 

 11و11و9و3و1اصل

 13و

 تدابير

 اقتصادی

(بودجه)  

 يبردارحاصل از بهره ياستقلال بودجه دولت از درآمدها .24

درآمدها به  نيو انتقال ا يعموم يهاو ثروت يعياز منابع طب

 ينسل نيعدالت ب نيمردم با تأم

ي ، منابع طبيعانفال. استقلال بودجه دولت از درآمدهاي حاصل از 29

ي عمومي و انتقال اين درآمدها به مردم با تأمين عدالت بين هاثروتو 

 منابع درآمدي همان تأمين مالي بودجه دولت براي هر نسل ازو نسلي 

 نسل.

 

 15و11و5و1اصل

 تدابير

 اقتصادی

 )منابع(

 

 تدابير

سال از زمان  15ظرف  يعيمنابع طب يفروشتوقف خام .25

 ديولت روندهشيپ رهيآن با زنج ينيگزيالگو و جا يشروع اجرا

 در داخل و خارج کشور يارزش افزوده مل

ابع من مندي عادلانه جامعه از انفال،ارتقاء کيفيت بهرهو . حفظ 31

ا فروشي و جايگزيني آن بي عمومي با توقف خامهاثروتطبيعي و 

ر ازطريق ايجاد يکپارچگي درونده توليد ارزش افزوده زنجيره پيش

 هاي غيرحاکميتي حوزهگرينظام مديريتي و خروج دولت از تصدي

در  نسليمحيطي و بينملاحظات صيانتي، زيست با رعايت 2انفال

 

 

 11و11و9و1اصل

 15و12و

                                                
لذا توقع  ن ببرد؛ياسبات ربوي آن را در سطح کلان ازببر محسالارانه و متکيتواند ماهيت سرمايهصورت معاملات افراد با بانک نمي داري است که انجام اصلاحات کوچک در حد تغييرارکان نظام سرمايه ترين. بدون شک ساختار بانک از مهم 1

بازمهندسي و ف، جتماعي و اقتصادي اسلام بازتعريبر اصول تفکر او معادلات حاکم بر بانک را مبتنيسازي ساختارهاي نوين تأمين مالي اسلامي در جامعه، ساختار ت آينده بتواند ضمن طراحي و نهادينهمداز نظام اسلامي آن است که در افق بلند

 يشت و زندگي اسلامي ايراني خواهد بود.د آن را در خدمت توسعة تعاون، کرامت و عدالت و احسان در جامعه قرار دهد؛ در غير اين صورت آثار آن مانعي جدي در مسير تحقق الگوي معاصلاح نمايد و کارکر

ايط کنوني رهاي عمومي جامعه است که متأسفانه در شبرداري بهينه از انفال و ثروتها و فرايندهاي مديريت و بهرهازتعريف جايگاه، روششه اسلامي، ببر اندياصلاح وضعيت اقتصادي کشور مبتني ها درها و اولويتترين ضرورت. يکي از مهم 2

 ، در همين راستا انجام شده است.28و  25برد؛ لذا اصلاح، ترميم و ترکيب تدابير از آفات متعددي رنج مي
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 اقتصادی

 )منابع(

 .هاآناز  برداريبهره

 تدابير

 اقتصادی

 و ماتيتصم ها،استيس ندها،يفرآ تيو تقو يسازمصون .26

دفمند ه ياقتصاد - ياسيس يهادر مقابل تکانه ياقتصاد ينهادها

 1زابرون رهدفمنديو غ

  

 تدابير

 اقتصادی

)الگوی 

 مصرف(

 و يو اجتماع ياقتصاد ،ييربنايز يهاتيتوسعه فعال .27

 ت،يمتناسب با ظرف ياتيمنابع ح ريو سا يمصرف آب، انرژ

 يستيحقوق و اخلاق ز

يعي، مصرف منابع طب غير مسرفانهسازي الگوهاي طراحي و نهادينه. 31

يي، ي زيربناهاتيفعالو همچنين توسعه نيازهاي معيشتي انرژي و 

بر نظام حقوقي و اخلاقي اسلام و مبتنياقتصادي و اجتماعي 

 2.ي تاريخي و اجتماعي کشورهاتيظرف

 

 15و11و7و5و3و1اصل

 تدابير

 اقتصادی

 يهاو ثروت يعيبر منابع طب يعموم تيحفظ حقوق مالک .28

 نيو ب يطيمحستيز ،يانتيملاحظات ص تيهمراه با رعا يمل

 3هااز آن يبرداردر بهره ينسل

  

 تدابير

 اقتصادی

و  ديسهم تول يسازو متناسب يکاهش شدت مصرف انرژ .29

 4پاک ياز منابع انرژ يمصرف انرژ

  

                                                
 شود.ن تدبير حذف مياي آن در قالب يک تدبير مستقل، اييشهبودن تکرار کلدر قالب ساير تدابير و ناموجه 26شدن محتواي تدبير به ضرورت گنجاندهتوجه. با 1

بير فوق پس از اصلاح، تکميل هاي بومي، تدي اسلام و توجه به شرايط و ظرفيتي حقوقي و اخلاقهابر آموزهايراني مبتنيـبه نظام اقتصادي و معيشتي اسلاميهاي مختلف براي دستيابي به اصلاح الگوهاي مصرف در زمينه به ضرورت توجهتوجه. با 2

 رسد.نظر ميمطلوب به 29و  27و ترکيب تدابير 

 .اصلاحي جايگزين شده است 31در تدبير ، 25محتواي اين تدبير و تدبير  . 3

 .جايگزين شده استاصلاحي  31، در تدبير 27محتواي اين تدبير و تدبير  . 4
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 تدابير

 اقتصادی

 )آمایش(

 ياقهو توازن منط تياستقرار متعادل جمع يبرا يبسترساز .31

ت و امکانا صيو تخص يمل شيآما يبر مبنا نيدر پهنه سرزم

 و ياقتصاد يهادر بخش يگذارهيسرما قيو تشو ليتسه

ه مناطق محروم با توج يمناطق مختلف و توانمندساز يفرهنگ

 ينيسرزم يبه استعدادها

اي در پهنه قرار متعادل جمعيت و توازن منطقهي براي استبسترساز. 32

 صدر تخصيو اولويت خودکفايي آمايش ملي سرزمين بر مبناي 

و  ياداقتص يهادر بخش يگذارهيسرما قيو تشو ليتسهامکانات و 

به توجهمناطق محروم با يمناطق مختلف و توانمندساز يفرهنگ

 .ينيسرزم ياستعدادها

 

 6و2اصل

 تدابير

 اقتصادی

 يارکشور با واگذ يمال-يدر ساختار اقتصاد ييتمرکززدا .31

 ها درها و شهرستانبه استان يريگميو تصم يزيربرنامه

 1يمل يهااستيچارچوب س

  

 تدابير

 اقتصادی

 )صادرات(

 

 تدابير

 اقتصادی

 )اجتماعي(

در کسب  يفعال اقتصاد يپلماسياز د يريگبهره .32

 يراب يخارج يگذارهيسرما قيو تشو شرفتهيپ يهايفناور

 با ارزش افزوده يداخل داتياز صادرات تول تيصادرات و حما

 رانيا يارتباط تيو موقع ينيسرزم يهاتيفعال کردن قابل .33

به قطب  رانيا ليتبد يبرا شرفتهيپ يهارساختيز جاديا قياز طر

 يو اقتصاد يفناور ،يعلم ،يفرهنگ يراهبرد

دات اقتصادي و توسعه صادرات توليگيري از ديپلماسي فعال . بهره33

د بر تعامل با تأکيي پيشرفته هايفناورويژه داخلي با ارزش افزوده، به

 2.ي مستقل و آزاده جهانهاملتبا جهان اسلام و 

ر کنار دارتباطي ايران ي سرزميني و موقعيت هاتيقابل. فعال کردن 34

ي برجسته فکري، فرهنگي و انقلابي کشور، ازطريق طراحي هاتيظرف

ا آن ي پيشرفته متناسب بهارساختيزو ايجاد الگوهاي نوين اسلامي 

براي تبديل ايران به قطب راهبردي فرهنگي، علمي، فناوري و 

 12و9و2اصل

 14و13و

 

 

 8و6و3و2و1اصل

 14و13و11و

 

                                                
 تنظيم و ارائه شده است. 48، در ضمن تدبير پيشنهادي 52ترکيب با محتواي تدبير تکميل و . محتواي اين تدبير پس از  1

ه هاي دروني کشور باشد و نهاي پيشرفته با اتکاء به ظرفيتويژه فناوريبايد توسعة صادرات و بهري خارجي گذاجاي کسب فناوري و تشويق سرمايهکرد اصلي در ديپلماسي اقتصادي بهبه جايگاه و رسالت تمدني ملت بزرگ ايران، رويتوجه. با 2

 شکل فوق انجام شده است.به 32بالعکس؛ لذا اصلاح تدبير 
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ي هاملتافزايي با جبهه مقاومت اسلامي و ويژه در همبهاقتصادي 

 1آزاده جهان.

 تدابير

 اقتصادی

 )گردشگری(

و  يذهبم ،يفرهنگ ،يعيطب يگردشگر يهاگسترش قطب .34

 سازتيمناطق و مراکز هو تيسلامت با محور

با استفاده  بخشتعاليو گردشگري سير و سفر ي هاقطب. گسترش 35

مناطق  يتر، طبيعي و سلامت با محوي فرهنگي، مذهبيهاتيظرفاز 

 2 .سازو مراکز هويت

 1اصل

 

 

 

 

تدابير 

 اقتصادی

 )سلامت(

 

 

 

 

 

 

 يسالم و ارتقا هيتغذ جيغذا و ترو يمنيو ا تيامن نيتأم .35

 يو مصرف ييمواد غذا عيو توز دينظارت بر تول يسازوکارها

 

ع عادلانه مناب عيها و خدمات و توزمراقبت يپوشش همگان .36

 حوزه سلامت

 يادر ارتق يمند مردمو مشارکت نظام يبخشنيب يهمکار .37

 نندهدکيو کنترل عوامل تهد يريشگيپ تيسلامت با اولو

 

 

 و ساير مواد دارو، پوشاک، غذا، مواد اوليهتأمين . ايجاد امنيت در 36

مصرفي جامعه ازطريق ارتقاء سازوکارهاي نظارت بر توليد و توزيع 

 مواد غذايي و مصرفي سالم.

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

 .سلامت

ر توسعه با تأکيد بمردمي مند بخشي و مشارکت نظام . همکاري بين38

ح سط در ارتقاءي فرهنگي مذهبي هاتيظرفکارکرد ساختارها و 

اخلي دبا اولويت پيشگيري و کنترل عوامل تهديدکننده سلامت جامعه 

 3 و خارجي.

 4اصل

 

 

 

 

 

 15و6و1اصل
 

 

 

                                                
 رسد.نظر ميشکل فوق مطلوب بهبه 33يل تدبير تکم ها و روابط اقتصادي و علمي اصلاح وو توجه به اهداف تمدني در فعاليتبه ضرورت و اهميت غلبة رويکرد فرهنگي توجه. با 1

 رسد.نظر ميشکل فوق مطلوب بهبه 34ها و روابط اقتصادي و علمي اصلاح و تکميل تدبير تمدني در فعاليتبه ضرورت و اهميت غلبة رويکرد فرهنگي و توجه به اهداف توجه. با 2

سلامت  هاي مختلف فرهنگي، اقتصادي، سياسي و تأمينارکت مردم در عرصهويژه مساجد را محور حضور و مشهاي فرهنگي مذهبي بهي ضروري است تا ساختارها و ظرفيتايرانـگي اسلامياي تحقق الگوي نوين زندرسد در راستنظر مي. به 3

 شکل فوق انجام شده است.به 37جامعه قرار داد؛ بنابراين اصلاح تدبير 
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تدابير 

 اقتصادی

 )سلامت(

 ينياز سطح جانش شيدر ب ينرخ بارور ميتنظ .38

 

در حوزه سلامت،  يدانش بوم جيو ترو تياعتلاء و تقو .39

 يبر شواهد متقن علم يمبتن

 

 

با هدف ارائه آموزش،  يحوزه پزشک يهايتوانمند يارتقا .41

 يالمللنيو ب يدر سطح مل داتيخدمات و تول

گسترش فرهنگ و تسهيل شرايط ازدواج، فرزندآوري و توسعه . 39

 1.کشور تيجمع نسل درجهت افزايش مستمر و متعادل

امعه ج سلامتدر نظام  بوميو فناوري  دانشسطح فرهنگ،  ارتقاء. 41

سازي نظام استانداردها و ازطريق بازتعريف، ترويج و نهادينه

زي ساي نوين در فرايندهاي پيشگيري، درمان و توانمندهاشاخص

 2.متقن علمي شواهدبر تعريف جامع ديني از سلامت و مبتني

با هدف ارائه آموزش،  يحوزه پزشک يهايتوانمند ءارتقا .41

 .يالمللنيو ب يدر سطح مل داتيخدمات و تول

 15و11و7و3و1اصل
 

 

 15و11و6و1اصل

 تدابير

و  ياجتماع گاهيجا يمنزلت و حقوق زنان و ارتقا ياعتلا .41

 3يبر نقش مقدس مادر ديعادلانه آنان و تأک يهافرصت

 

  

 تدابير

 قضائي

دن نظام ش يو تخصص يياستقلال، اقتدار، پاسخگو يارتقا .42

 ييافزاو جذب قضات عالم و متعهد و دانش تيو ترب يقضائ

اصلاح  و يمستمر و نظارت بر عملکرد قضات و کارکنان قضائ

 يام قضائشدن نظيو تخصص ييگواستقلال، اقتدار، پاسخ ءارتقا .42

ارت مستمر و نظ ييافزاو جذب قضات عالم و متعهد و دانش تيو ترب

 يندهايفراو  ابزارهااصلاح و  يبر عملکرد قضات و کارکنان قضائ

 

 4اصل

 

                                                
 شکل فوق پيشنهاد شده است.به 38رزندآوري و توسعة نسل است. در همين راستا اصلاح تدبير در مسير تحقق اهداف تمدني ملت بزرگ ايران است که نيازمند توسعة فرهنگ و تسهيل شرايط نسبت به ازدواج، في ت. توسعة جمعيت کشور ضرور 1

شکل فوق پيشنهاد به 39 ،  اصلاح و تکميل تدبيربر تعريف جامع ديني سلامتفرهنگ، دانش و فناوري بومي مبتنيجانبه سطح ايراني و ضرورت ارتقاء همهـميعه در تحقق سبک زندگي و پيشرفت اسلابه اهميت بالاي نظام سلامت جامتوجه. با 2

 گردد.مي

 جهت اين تدبير از مجموعه تدابير حذف گرديد.همينپيشنهادي وارد شده و به 9تدبير  در 41. محتواي تدبير  3
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 يدادرس يندهايکردن فرا يکيو الکترون

 شياز جرم و افزا يريشگيپ يهاراه يو اجرا يطراح .43

 يعموم يو تقوا يق اجتماعو اخلا يآگاه

 

 .يدادرس

 مختلف ازطريق بهينهارتقاء سطح امنيت عمومي جامعه در ابعاد . 43

احي طر مستمر عوامل، ساختارها، قوانين و ابزارهاي موردنياز، توأم با

گاهي، آ به افزايش بخشيبا اولويتي پيشگيري از جرم هاراهو اجراي 

 1.اخلاق اجتماعي و تقواي عمومي

 

 

 15و11و9و5و3اصل

 تدابير

 سياسي

 ينيد يسالارمردم هينظر ميو تحک قيگسترش فهم عم .44

 هيفقتيبر ولا يمبتن

 

تقويت وحدت اجتماعي و انگيزه و بينش انقلابي در سطح ملي و . 44

جهاني ازطريق تبيين علمي و تشريح دستاوردهاي عملي نظام امت و 

ويژه هي سياسي اسلام بهاارزشبخشي به در تحقق فقيهولايت امامت و

و  بر نگرش عميق توحيديجانبه مبتنيهمه آزادي و عدالتاستقلال، 

ير انقلاب گذار کبره( بنيان) ينيخمويژه سيره و بيانات حضرت امام به

 2اسلامي ايران.

 

 

 8و7و3و2و1اصل

 15و13و11و

 

سياسيتدابير  

 

 

 ،يمشارکت مردم ،ينيد يسالارمردم تيحفظ و تقو .45

 ياسيعدالت و ثبات س

 شيمنظور افزابه يمردم يهاتشکل تيگسترش و تقو .46

 ويژهمسئولانه و خلاق عموم مردم  به . ارتقاء حضور و مشارکت45

 هاريگيها و تصميمسازينخبگان جوان و انقلابي در روند تصميم

سازي ساختارهاي گفتگوي آزاد، ازطريق طراحي، ساخت و نهادينه

 

 و9و8و6و2اصل

 15و12و11و11

                                                
 گردد.شکل فوق پيشنهاد ميبه 43راستا اصلاح و تکميل تدبير پردازي اسلامي ايجاد امنيت عمومي در جامعه، در ابعاد مختلف است که در همين هاي اساسي در جامعهترين نيازهاي هر جامعه و اولويتبدون شک يکي از مهم.  1

حضرت امام خميني)ره(  هايکه توجه مستمر به انديشهپذير نيست؛ چنانامامت و انديشه ولايت فقيه امکانهاي انقلابي آحاد مردم مسلمان در ضمن نظام امت و حدت کلمه حول انگيزهسلامي بدون وهاي بلند تمدني انقلاب ابخشي به آرمان. تحقق 2

 گردد.شکل فوق پيشنهاد ميبه 44اصلاح و تکميل تدبير لويت و اهميت زيادي برخوردار است؛ لذا عنوان بنيانگذار اين حرکت عميق نيز در همين راستا از اوبه
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سياسيتدابير   نظام يساختار درون ميو تحک ياجتماع هيسرما 

 

 ورزي جوانانانديشه هايتشکلمند و اخلاقي درجهت تقويت قاعده

در کنار تقويت ساختارهاي رسمي و انتخاباتي موجود در عرصه 

 1ريزي حاکميتي.گذاري و برنامهتقنين، سياست

 

 تدابير

 سياسي

 يمو نقد عل يابيمنظور ارزبه يشيآزاداند يفضا تيتقو .47

تمر مس حيتصح يگذشته و حال برا يو عملکردها هااستيس

 يانقلاب اسلام ريآن و حفظ مس

بر ارکان و  ياو رسانه يمردم ،ينظارت رسم يارتقا .48

و  يقيحق تياز تداخل منافع شخص يريشگينظام و پ ياجزا

 ضيمسئولان و کارکنان حکومت و برخورد بدون تبع يحقوق

 يتيريدر سطوح مد ژهيوبا مفسدان به

 

عيين ضوابط ت ازطريق مبارزه قاطع با فساد در حاکميتپيشگيري و . 46

سازي و گسترش ساختارهاي نظارت مردمي بر عادلانه و شفاف

فرايندهاي تخصيص امکانات و امتيازات دولتي، درآمد، ثروت و 

مداران ي فعاليت سياستهانهيهزمعيشت مسئولان حکومتي و منابع و 

 2مجازات قاطع متخلفان و مجرمان.و 

 

 

 11و1اصل

 

 تدابير

 سياسي

 يدر قانون اساس شدهينيبشيپ يهاکامل ضمانت ياجرا .49

 جيو آموزش و ترو يو اجتماع يفرد يهايدر حوزه آزاد

 در آحاد ياحساس آزاد تيو تقو يشهروند فيحقوق و تکال

  

                                                
ويژه دم بهراسلامي که بسترساز حضور م بازمهندسي و توسعة ساختارها و نهادهاي بومي :ست ازا طور ويژه و اساسي عبارتهاي اسلامي بهبر انديشهأمين عدالت و آزادي در جامعه مبتنيسالاري ديني، مشارکت مردم و تردمحل تقويت م. راه 1

توسعة ساختارهاي حضور و مشارکت  که فاقد تأکيد بر) 49و  46، 45جاي تدابير گيري و اجرايي و نظارت است؛ بنابراين تدبير فوق بهتصميم يندهايبر فراريزي علاوهگذاري و برنامهسازي، تقنين و سياستجوانان در فرايندهاي ناظر به تصميم

 گردد.( پيشنهاد ميسازي استويژه جوانان در فرايندهاي تصميمهآزادانه و مسئولانه مردم ب

 گردد.اي آن تدابير تنظيم و پيشنهاد ميجتکميل اين تدابير، تدبير فوق به با ترکيب و اصلاح و 51و  48، 47به ارتباط وثيق ميان موضوع تدابير . باتوجه 2
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 1جامعه

 صيصتخ يندهايفرا يسازضوابط عادلانه و شفاف نييتع .51

ان مسئول شتيدرآمد، ثروت و مع ،يدولت ازاتيامکانات و امت

 و استمدارانيس تيفعال يمال يهانهيو منابع و هز يحکومت

 2ياسيس يهاتشکل

 تدابير

 سياسي

به حد  آنان يالتزام عمل يبر مبنا رانيمسئولان و مد نشيگز. 51

عدالت،  يبه هنجارها شانيو اهتمام ا شتيکفاف در مع

 ييو پاسخگو ياعتماد، فداکار ،ييصداقت، راستگو

ارتقاء ساختارها و فرايندهاي انتخاب، آموزش و ارزيابي  بهبود و. 47

به حد  آنان يالتزام عمل يبر مبنا و مسئولان دولتي مديران عملکرد

عدالت، صداقت،  يبه هنجارها شانيو اهتمام ا شتيکفاف در مع

 3.تفکر انقلابي و خلّاقيي و گوپاسخ، ياعتماد، فداکار

 

 15و11و6و2و1اصل

 

 تدابير

 سياسي

و  ياسينظام س يو ارتقا يتياقتدار حاکم تيتقو .52

 ديجد يهاکشور با روش يساختار ادار يسازمتناسب

 ريبگکشور حقوق تيجمع درصدکيکه کمتر از  ياگونهبه

 .دولت باشند

 

ارتقاء سطح کارآمدي حاکميت در اداره کشور ازطريق افزايش . 48

ي دولت و هابرنامهو  هااستيسسطح مباشرت مردم در اجراي 

با پرهيز  اقتصادي فرهنگي و يهاتيفعالدر حوزه  ويژهبه تمرکززدايي

 داري و تأکيد بر تقويت نقشاز حاکميت تدريجي الگوهاي سرمايه

 4گري دولت در تحقق پيشرفت و عدالت.تنظيم

 

 و11و11و8و3اصل

 15و12

                                                
 پيشنهادي تنظيم و ارائه شده است. 48، در ضمن تدبير 31تدبير پس از تکميل و ترکيب با محتواي  ريتدب نيا يمحتوا ـ 1

 آمده است. يشنهاديپ 46 ريتدب در ريتدب نيا يمحتوا ـ 2

 گردد.ينهاد مشکل فوق پيشبه 51لامي، اصلاح و تکميل تدبير العاده وجود کارگزاراني شايسته در حاکميت براي تأمين و تحقق اهداف تمدني انقلاب اسبه اهميت فوق. باتوجه 3

يا  داري وهاي سرمايهگاه دولت در نظام اسلامي با نظامسازي اسلامي و ضرورت توجه به تمايز جايپردازي و تمدنهاي موردنظر در جامعههاي اعمال حاکميت متناسب با اهداف و آرمانضرورت اصلاح مستمر ساختارهاي روشبه توجه. با 4

 گردد.پيشنهاد مي 31و  52جاي تدابير ت آن در اين زمينه، تدبير فوق بههاي حوزۀ فناوري و تأثيراپيشرفتياليستي، در کنار توجه به سوس
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 تدابير

 نظامي

 ياماسل يجمهور هيعل ديتهد يريگاز شکل يريشگيپ .53

 ازدارندهب يدفاع هيبن تيو تقو يمردم جيگسترش بس ران،يا

جمهوري  و حرکت انقلابعليه گيري تهديد . پيشگيري از شکل49

، دي تهديهاحوزهتمامي گسترش بسيج مردمي در اسلامي ايران با 

له با جانبه در مقابآمادگي و اقدام همهتقويت بنيه دفاعي بازدارنده و 

-امنيتي و ارتقاء پدافند غيرعامل در مقياس ملي، منطقهانواع مخاطرات 

 1اي و جهاني.

 

 13و11و9و4و2اصل

 15و14و

 

 تدابير

 روابط

 خارجي

اتحاد و انسجام مسلمانان  ميو تحک يمذاهب اسلام بيتقر .54

قدسات از اهانت به م زيو پره ينيبر مشترکات د ديتأک قياز طر

 يمذاهب اسلام

 تيدر جهان اسلام و حما يجهاد هيو روح تيعقلان جيترو .55

 فاءيو است بخشيآزاد يهاو نهضت ياسلام يهااز حرکت

 نيحقوق مردم فلسط

 

. تقريب مذاهب اسلامي و تحکيم اتحاد و انسجام مسلمانان با تأکيد 51

 ديانامذاهب و بر مشترکات ديني و پرهيز از اهانت به مقدسات ساير 

 هاحرکتو حمايت از  جانبههمه يهايهمکارالهي و تقويت و توسعه 

عليه نظام سلطه و سوداگران جهاني بخش ي آزاديهانهضتو 

درجهت توسعه اقتدار و عزت اسلام در سطح جهاني و پيگيري تحقق 

 2تمدن نوين اسلامي.

 

 3و2و1اصل

 13و12و11و9و

 

 تدابير

 روابط

 خارجي

و  يمومع يپلماسيگسترش د ،ييگرابر چندجانبه ديتأک .56

 يالمللنيو صلح ب تيکمک به حکم

و کمک به  يعموم يپلماسيگسترش د ،ييگرابر چندجانبه ديتأک. 51

 ي ازطريق نهادسازي موازي و تأثيرگذاري فعالالمللنيب اصلاح ساختار

و استانداردهاي سازنده نظم  هامانيپي حقوقي، هانظامدر تعريف 

 

 13و11و6و3و2اصل

                                                
 شود.شکل فوق پيشنهاد ميهتدبير ب، در جهت تأمين امنيت پايدار، اصلاح اين 53شده در تدبير بر نکات ذکره با انواع مخاطرات امنيتي علاوهجانبه در مقابلضرورت مستمر آمادگي و اقدام همه بهتوجه. با 1

 گردد.يپيشنهاد مشکل فوق بر موارد مورداشاره در تدابير فوق، ترکيب و تکميل محتواي اين دو تدبير بهجانبه ميان مسلمانان و جبهة مقاومت اسلامي، علاوههاي همهو ضرورت تأکيد بر توسعه همکاري 55و  54به اشتراک و ارتباط موضوع تدابير توجه. با 2
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 1.حاکم بر جهان در مواجهه با نظام سلطه و سوداگران جهاني

 

                                                
 عادلات حاکم در نظام جهاني، براي دستيابي به افق و رسالت تمدني ملتدهي به مسلمانان و آزادگان جهان در ديپلماسي عمومي و ضرورت اهتمام ويژه به نهادسازي موازي و حضور فعال و مؤثر در توليد تعاريف و مبه ضرورت اولويت. باتوجه 1

تعريف يافتني نخواهد بود و اين امر نيز منوط به بازن در مقابل نظام سلطة جهاني تحققکه دستيابي به صلح در نظام جهاني بدون اتحاد و اقتدار مستضعفان و آزادگان جهاشود؛ چراپيشنهاد مي 56تکميل تدبير در اصلاح و بزرگ ايران، تدبير فوق 

 هاني است.نظام ج برتدريجي ساختارها، نهادها، تعاريف و معادلات حاکم 


