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  شمسی هجري 1404 افق

  
 نظام مصلحت تشخیص مجمع محترم ریاست

 کلی هاي سیاست مبناي که ساله، بیست انداز چشم متن نهایی سند اینک محترم، مجمع آن کوشش از تشکر و تحیت و سالم با
 گانه سه رؤساي از یک هر براي سند این از اي نسخه .یگردد م ابالغ محترم مجمع آن به است، آینده ي جساله پن برنامه چهار
 .شد خواهد ارسال

 اي خامنه علی سید
1382/8/13 

  
  شمسی هجري 1404 افق در ایران اسالمی جمهوري انداز چشم

 
 و ها آرمان تحقق مسیر در و جمع مدبرانه و شده ریزي ه برنام کوشش و ملی عزم و ایمان پرتو در و الهی الیزال قدرت به اتکال با

 :داشت خواهد هایی ویژگی چنین انداز چشم این افق در ایرانی ي جامعه :ساله بیست انداز چشم در اساسی، قانون اصول
 و ملی اسالمی، شهاي ارز و اخالقی اصول بر متکی و خود، تاریخی و جغرافیایی فرهنگی، مقتضیات با متناسب یافته، توسعه -

 امنیت از مند بهره و ها، انسان حقوق و کرامت حفظ مشروع، هاي آزادي اجتماعی، عدالت دینی، ساالري مردم بر تأکید با  انقالبی،
 .قضایی و اجتماعی

 . ملی تولید و اجتماعی سرمایه و انسانی منابع برتر سهم بر متکی فناوري، و علم تولید در توانا پیشرفته، دانش از برخوردار   - 
 .حکومت و مردم پیوستگی و بهجان همه  بازدارندگی بر مبتنی دفاعی سامان با مقتدر و مستقل امن، -  

 از دور به خانواده، مستحکم نهاد درآمد، متناسب توزیع برابر، هاي فرصت اجتماعی، تأمین غذایی، امنیت رفاه، سالمت، از برخوردار  -
 .مطلوب زیست محیط از مند بهره و تبعیض ، فساد فقر،

 متعهد اجتماعی، سازگاري و تعاون ي روحیه انضباط، کاري، وجدان از برخوردار مند، رضایت مؤمن، ایثارگر، ذیر،پ مسئولیتفعال،  -
  . بودن ایرانی به مفتخر و ایران شکوفایی و اسالمی نظام و انقالب به
 خاورمیانه قفقاز، میانه، آسیاي شامل) غربی جنوب آسیاي ي منطقه سطح در فناوري و علمی اقتصادي، اول جایگاه به یافته دست - 
 سرانه درآمد نسبی ارتقاء اقتصادي، مستمر و بپرشتا رشد علم، تولید و افزاري نرم جنبش بر تأکید با ( همسایه کشورهاي و
 .کامل اشتغال به رسیدنو
 و نواندیشی ، اخالقی جامعه کارآمد، ي توسعه دینی، مساالري مرد الگوي تحکیم با اسالم جهان در مؤثر  و فعال بخش، الهام -   

 .)ره( خمینی امام هاي اندیشه و اسالمی تعالیم اساس بر اي منطقه و اسالمی همگرایی بر تأثیرگذار ، اجتماعی و فکري پویایی
 .  مصلحت و حکمت ، عزت اصول اساس بر جهان با مؤثر و سازنده تعامل داراي  - 

 آنها کالن کمی شاخصهاي که گیرد قرار توجه مورد نکته این سالیانه، هاي بودجه و توسعه هاي برنامه تصویب و تدوین در :مالحظه
 پایین و باال هاي دهک میان درآمد فاصله کاهش تورم، و اشتغال نرخ ملی، ناخالص تولید سرانه، درآمد گذاري، سرمایه نرخ :قبیل از

 الزامات و اهداف و توسعه هاي سیاست با متناسب باید امنیتی، و دفاعی هاي توانایی و پژوهش و آموزش و فرهنگ رشد جامعه،
 .شود مراعات کامل صورت به ها هدف و ها سیاست این و گردد تعیین و تنظیم انداز، چشم


