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در پی تدوین الگوی پایهی اسالمی ایرانی پيشرفت که در آن، اهم مبانی و آرمانهای پيشرفت و افق مطلوب کشور در پنج دههی آینده،
ترسيم و تدابير مؤثر برای دستيابی به آن طراحی شده است، حضرت آیتهللا خامنهای رهبر معظم انقالب اسالمی، دستگاهها، مراکز
علمی، نخبگان و صاحبنظران را به بررسی عميق ابعاد مختلف سند تدوینشده و ارائهی نظرات مشورتی جهت تکميل و ارتقای این

سند باالدستی فراخواندند.

را موظف کردند که با مشورت مراجع مندرج در ابالغ، نظرات و پيشنهادهای الگوی اسالمی ایرانی پيشرفت  ایشان همچنين مرکز 
تکميلی را دقيقاً بررسی و بهرهبرداری کند و نسخهی ارتقایافتهی الگوی اسالمی ایرانی پيشرفت را حداکثر ظرف دو سال آینده برای
تصویب و ابالغ ارائه نماید، بهطوریکه از ابتدای قرن پانزده هجری شمسی اجرای این الگو با سرعت مطلوب، آغاز و امور کشور بر مدار

آن قرار گيرد.

متن ابالغ رهبر انقالب اسالمی به شرح زیر است:
بسم هللا الرّحمن الرّحيم

خداوند جّل و عال را سپاس ميگزارم که با هدایت و توفيق او تالش نظاممند چند هزار تن از صاحبنظران و استادان دانشگاهی و حوزوی
 پس از هفت سال در چهلمين سال پيروزی انقالب اسالمی به نتيجهالگوی اسالمی ایرانی پيشرفتو فرزانگان جوان برای طرّاحی

رسيد. این سند، اهّم مبانی و آرمانهای پيشرفت را تدوین کرده و افق مطلوب کشور را در پنج دههی آینده ترسيم و تدابير مؤثّر برای نيل
به آن را طرّاحی کرده است که با تحّقق آن، که کاری عظيم و دشوار اّما ممکن و شيرین است، کشور راه پيشرفت را خواهد پيمود و

 ایرانی در زیستبوم ایران رخ خواهد نمود. انشاءهللا.تمّدن نوین اسالمیطليعهی مبارک 
اکنون با تقدیر از متفکّران و استادان و صاحبنظرانی که طرّاحی این سند مهم و مدیریّت تهيّهی آن را بر عهده داشتهاند، مقرّر ميدارد:

- مجمع تشخيص مصلحت نظام سند پيوست را بعنوان چارچوب باالدستی سياستهای کلی مورد مالحظه قرار دهد و پيشنهادهای١
تکميلی برای حصول اطمينان از کفایت آن را در جایگاه یادشده ارائه کند و پس از ابالغ نسخه نهایی الگوی اسالمی ایرانی پيشرفت،

سياستهای کلی نظام را برای انطباق با الگو بازنگری نماید.

- مجلس شورای اسالمی با نگاه ملی به بررسی سند حاضر بپردازد و نکات ضروری برای ارتقای آن را بعنوان سند باالدستی قوانين٢
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برنامهای کشور پيشنهاد نماید و تمهيدات الزم را برای تهيه و تصویب طرحها و لوایح برنامهای در چارچوب نسخه نهایی آن مقرر سازد.

- دولت فارغ از مالحظات زودگذر، این سند را از جهت قابليت اجرا و تحولآفرینی بررسی نماید و پيشنهادهای عملی برای ارتقای آن را٣
ارائه دهد. از ذخيره مدیریتی و کارشناسی دولت در مرکز و استانها برای این منظور استفاده شود.

- شورای عالی امنيت ملی، شورای عالی انقالب فرهنگی، شورای عالی فضای مجازی در حيطه وظایف خود به بررسی و ارائه۴
پيشنهاد نسبت به این نسخه از الگو بپردازند.

- دانشگاهها و حوزههای علميه و صاحبنظران این سند را عميقاً بررسی نمایند و با ارائه پيشنهادهای مشخص برای ارتقای آن بيش۵
از پيش در ترسيم هدف و مسير پيشرفت کشور مشارکت جویند.

 با مشورت مراجع مخاطب در باال، برنامه زمانی بررسی نسخه حاضر الگو از سوی آنها را تنظيممرکز الگوی اسالمی ایرانی پيشرفت- ۶
و نظرات و پيشنهادهای تکميلی را دریافت و دقيقاً بررسی و بهرهبرداری کند. و انشاءهللا نسخهی ارتقاءیافته الگوی اسالمی ایرانی

پيشرفت را حداکثر ظرف دو سال آینده برای تصویب و ابالغ ارائه نماید.

از آن، برای آماده شدن همهی دستگاههای کشور و کمک عمومی مردم برای اجرای الگو، زمانی اختصاص خواهد یافت،٧ - پس 
بطوریکه انشاءهللا از ابتدای قرن پانزده هجری شمسی اجرای الگوی پيشرفت اسالمی ایرانی با مقدمات کافی و سرعت مطلوب آغاز

شود و امور کشور بر مدار آن قرار گيرد.

- صداوسيما و دستگاههای تبليغی و اطالعرسانی رسمی کشور، اخبار فعاليتهای یادشده را منتشر نمایند، البته بررسی و ارتقای٨
نسخه حاضر الگو در مراجع یادشده متمرکز خواهد بود تا این کار مهم دستخوش مجادالت روزمره نگردد.

پيشرفت، مستلزم تحول مطلوب نفوس انسانی و هنجارها و سازوکارهای اجتماعی است و لذا امری تدریجی و طوالنی و وابسته به
ایمان و عزم و تالش ملی و صبر و مداومت همگانی و از همه برتر، تفضالت الهی است که به حول و قوه کبریاییاش انشاءهللا در تداوم

انقالب اسالمی به این ملت عنایت خواهد فرمود.
سيّدعلی خامنهای

١٣٩٧ مهر ٢٢

متن الگوی پایهی اسالمی ایرانی پيشرفت به این شرح است:
بسم هللا الرحمن الرحيم

الگوی پایه، چارچوب الگوی اسالمی ایرانی پيشرفت و معرف سير کلی تحوالت مطلوب ایران در عرصه فکر، علم، معنویت و زندگی
بسوی تمدن نوین اسالمی ایرانی در نيمقرن آینده است. این الگو با مشارکت گسترده متفکران و صاحبنظران ایرانی و بر اساس
جهانبينی و اصول اسالمی و ارزشهای انقالب اسالمی و با توجه به مقتضيات اجتماعی و اقليمی و ميراث فرهنگی ایران، بر طبق
روشهای علمی و با استفاده از دستاوردهای بشری و مطالعه آیندهپژوهانه تحوالت جهانی طراحی شده و شامل مبانی، آرمانها،
رسالت، افق و تدابير است. مبانی، اهم پيشفرضهای اسالمی، فلسفی و علمی جهانشمول معطوف به پيشرفت را ارائه میدهد.
آرمانها، ارزشهای فرازمانی - فرامکانی و جهتبخش پيشرفت است. مبانی و آرمانها وجه اسالميت الگو را تضمين میکنند. رسالت،
ميثاق مشترک مردم و نظام جمهوری اسالمی ایران برای پيشرفت است. افق، آرمانهای الگو را بر جامعه و زیستبوم ایران در نيمقرن
آینده تصویر میکند و هدفهای واقعی آحاد مردم، جامعه و حکومت ایران را در آن موعد معين میسازد. تدابير، تصميمات و اقدامات
اساسی و بلندمدت برای حل مسائل مهم کشور و شکوفا ساختن قابليتهای ماندگار ملی بهمنظور رسيدن به افق است. این الگو با

ایمان استوار و عزم راسخ و تالش عظيم و مدبرانه مردم و مسئوالن جمهوری اسالمی ایران اجرا خواهد شد.
مبانی

مبانی خداشناختی

- خدامحوری و توحيد، اساس و محور بنيادین حيات فردی و اجتماعی مؤمنان است. هللا معبود یکتا، عليم، حکيم، غنی، ربالعالمين،
رحمن، رحيم، هادی، شارع، تنها مالک و حاکم مطلق هستی است که:

- عادل در تکوین، تشریع و سزادهی است؛
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- واسع، جبرانکننده، روزیدهنده مخلوقات، اجابتکننده دعاها و حاجتها است؛
- ولّی مؤمنان، یاور مجاهدان راه خدا، حامی مظلومان، انتقامگيرنده از ظالمان و وفاکننده به وعده خویش است.

مبانی جهانشناختی

- جهان با عوالم غيب و شهودش، سرشت توحيدی دارد و مراتب روحانی، مادی، دنيوی و اخرویاش، پيوسته در مسير تکامل و تعالی
به سوی خداوند است.

- نظام علّی - معلولی بر جهان حاکم است. جهان مادی در طول عالم ماورا است و عوامل مؤثر در آن منحصر به علل مادی و طبيعی
نيست.

- جهان محل عمل و آزمایش و بستر تکامل و تعالی و یا سقوط معنوی اختياری انسان است و بر اساس سنتهای الهی به کردارهای
آدميان واکنش نشان میدهد.

- خداوند جهان مادی را در خدمت انسان که امانتدار و آبادکننده آن است، قرار داده که در صورت بهرهبرداری کارآمد و عادالنه، تأمينکننده
نيازهای او است.

مبانی انسانشناختی

- هدف از آفرینش انسان، معرفت و عبادت پروردگار و در پرتو آن، دستيابی به مقام قرب و خليفةاللهی است.
- حقيقت آدمی، مرکب از ابعاد فطری و طبيعی و ساحات جسمانی و روحانی است.

از اوصاف خداپرستی، دینورزی، کمالگرایی، از نفخهی الهی است منشأ کرامت ذاتی و نيز برخورداری  او که ناشی  - ُبعد فطری 
حقيقتجویی، خيرخواهی، زیباییگرایی، عدالتطلبی، آزادیخواهی و دیگر ارزشهای متعالی است. چنانکه ُبعد طبيعی او منشأ دیگر
اوصاف و نيازهای مادی گوناگون است. انسان در کشاکش مقتضيات این دو دسته صفات و نيازها و تحقق معقول و متعادل آنها به

کماالت اکتسابی دست مییابد.
- انسان دارای کمال و سعادت اختياری است که در صورت انتخابهای صحيح و در چارچوب تمسک به هدایت الهی و رشد عقالنی

میتواند به مرتبه نهایی آن واصل شود.
- حيات انسان پس از مرگ تداوم مییابد و چگونگی حيات اخروی مبتنی بر باور، بينش، منش، اخالق، کنش و رفتار آدميان در زندگی

دنيوی است.
- با توجه به مبادی پيشگفته، انسان دارای حقوقی از جمله حق حيات معقول، آگاهی، زیست معنوی و اخالقی، دینداری، آزادی توأم با

مسئوليت، تعيين سرنوشت و برخورداری از دادرسی عادالنه است.
- انسان موجودی اجتماعی است و تأمين بسياری از نيازها و شکوفایی استعدادهای خود را در بستر تعامل و مشارکت جمعی جستجو

میکند.

مبانی جامعهشناختی

- جامعه بهعنوان بستر تعامل و مشارکت در جهت تأمين انواع نيازها و شکوفایی استعدادها، نافی هویت فردی، اختيار و مسئوليت اعضا
نيست ولی میتواند به بينش، گرایش، منش، توانش و کنش ارادی آنها جهت دهد و از افراد بهویژه نخبگان اثر پذیرد.

- ساختیافتگی جامعه عمدتاً مبتنی بر فرهنگ است که بهمثابه هویت و روح کلی جامعه در اجزا و عناصر خرد و کالن آن حضور دارد.
- بنيادیترین واحد تشکيلدهنده جامعه، خانواده است که نقشی بیبدیل در توليد، حفظ و ارتقای فرهنگ جامعه دارد.

- جوامع با وجود پارهای تفاوتها، تحت تأثير سنن الهی و قوانين تکوینی مشترک و فراگير هستند.
- شماری از سنتهای الهی حاکم بر جوامع و تاریخ عبارتند از: پيوند تحوالت اجتماعی با نفس و اراده انسان؛ وفور نعمت در اثر تقوی،
عدالت و استقامت؛ عذاب و کيفر جامعه در صورت گسترش ظلم، فساد، گناه و ترک امر به معروف و نهی از منکر؛ امهال و استدراج و

سلطه مؤمنان بر اهل باطل.
- تغييرات اجتماعی تحت تأثير عوامل فرهنگی، جمعيتی و انسانی، جغرافيایی، سياسی، اقتصادی، دانشی و فناورانه پدید میآید.

- جامعه دینی مبتنی بر شکلگيری مناسبات اجتماعی بر اساس اصول و ارزشهای دینی است و دینداری فردی آحاد جامعه بهتنهایی
ضامن تحقق جامعه دینی نيست.

- جهتگيری تاریخ به سوی آیندهای پيشرفته در تمام ابعاد مادی و معنوی با حاکميت ایمان و تقوا و رهبری امام معصوم(ع) است.
- پيشرفت حقيقی با هدایت دین اسالم، رهبرِی پيشوای الهی، مشارکت و اتحاد مردم و توجه به غایت پایدار تحقق کلمه هللا حاصل

میشود.

مبانی ارزششناختی

- ارزشها ریشه در واقعيت دارند و اصول آنها ثابت، مطلق و جهانشمول است.
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- اصول ارزشها از طریق عقل و فطرت، و تفصيل آن از طریق کتاب و سنت قابل کشف است.
- ارزشها در ساحتهای ارتباطی انسان با خدا، خود، َخلق و خلقتساری است.

- تحقق ارزشها موجب پيشرفت دنيوی و سعادت اخروی است.

مبانی دینشناختی

- دین، دستگاه جامع معرفتی - معيشتی است که از سوی خداوند متعال برای تأمين کمال و سعادت دنيوی و اخروی آدميان نازل شده
است.

- دین کامل، جهانشمول و نهایی، اسالم است که بر نبی خاتم(ص) نازل و توسط آن حضرت ابالغ و تفصيالت آن در سنت پيامبر و
اهلبيت(ع) بيان شده است.

- اسالم با نظام هستی و سرشت انسان، هماهنگی دارد و نقش بدیلناپذیری در تأمين نيازهای نظری و عملی، فردی و اجتماعی و
دنيوی و اخروی ایفا میکند. به همين جهت، استطاعت کامل برای تمدنسازی و ارائهی الگوی پيشرفت دارد.

بر مبنای اجتهاد در عرصههای اعتقادی، اخالقی و شریعت و توجه به عناصر - اسالم در چارچوب مبانی و اصولی ثابت و پایدار و 
انعطافپذیر فقه اسالمی، توان پاسخگویی به نيازهای نوشونده زمانی و مکانی را دارد.

- خردورزی و تمسک به دانش بشری و تجارب عقالیی، مورد تأکيد اسالم است و وحی، مایه شکوفایی عقل محسوب میشود. از این
رو تمدنسازی و پيشرفت اسالمی افزون بر تکيه بر اصول، ارزشها و تعاليم اسالمی، مبتنی بر عقل و دانش بشری نيز هست.

آرمانها
این مبناییترین  است.  پيشرفت  فرامکانی جهتدهنده  و  فرازمانی  بنيادین  ارزشهای  پيشرفت،  ایرانی  اسالمی  الگوی  آرمانهای 
ارزشها، نيل به خالفت الهی و حيات طيبه است. اهم ارزشهای تشکيلدهنده حيات طيبه عبارتند از: معرفت به حقایق، ایمان به غيب،
سالمت جسمی و روانی، مدارا و همزیستی با همنوعان، رحمت و اخوت با مسلمانان، مقابله مقتدرانه با دشمنان، بهرهبرداری کارآمد و
تعاون، مسئوليتپذیری، قانونمداری، عدالت همهجانبه،  و  اجتماعی  انضباط  آزادی مسئوالنه،  تفکر و عقالنيت،  از طبيعت،  عادالنه 

صداقت، نيل به کفاف، استقالل، امنيت و فراوانی.
رسالت

رسالت ملت و نظام جمهوری اسالمی ایران، حرکت عقالنی، مؤمنانه و متعهدانه در جهت ایجاد تمدن نوین اسالمی متناسب با آرمانها
در زیستبوم ایران است.

افق
 هجری شمسی مردم ایران دیندار، عموماً پيرو قرآن کریم، سنت پيامبر(ص) و اهلبيت(ع) و با سبک زندگی و خانواده١۴۴۴در سال 

اسالمی ایرانی و روحيه جهادی، قانونمدار، پاسدار ارزشها و هویت ملی و ميراث انقالب اسالمی، تربيتیافته به تناسب استعداد و
عالقه تا عالیترین مراحل معنوی و علمی و مهارتی، و شاغل در حرفه متناسباند و از احساس امنيت، آرامش، آسایش، سالمت و

اميد زندگی در سطح برتر جهانی برخوردارند.
* * *

 ایران به پيشتاز در توليد علوم انسانی اسالمی و فرهنگ متعالی در سطح بينالمللی تبدیل شده و در ميان پنج کشور١۴۴۴تا سال 
پيشرفته جهان در توليد اندیشه، علم و فناوری جای گرفته و از اقتصادی دانشبنيان، خوداتکا و مبتنی بر عقالنيت و معنویت اسالمی،
برخوردار و دارای یکی از ده اقتصاد بزرگ دنيا است. تا آن زمان، سالمت محيط زیست و پایداری منابع طبيعی، آب، انرژی و امنيت غذایی
با حداقل نابرابری فضایی در کشور فراهم شده؛ کشف منابع، خلق مزیتها و فرصتهای جدید و وفور نعمت برای همگان با رعایت
عدالت بين نسلی حاصل شده است. فقر، فساد و تبعيض در کشور ریشهکن گردیده و تکافل عمومی و تأمين اجتماعی جامع و فراگير و

دسترسی آسان همگانی به نظام قضائی عادالنه تأمين شده است.
* * *

ایران در آن زمان از تداوم رهبری فقيه عادل، شجاع و توانمند و ضمانت کافی برای سياستها، قوانين و نظامات مبتنی بر اسالم برخوردار
است و همچنان با اتکا به آرای عمومی از طریق مشارکت آزادانه مردم در انتخابات به دور از تهدید ثروت و قدرت و با بهرهگيری نظاممند از
مشورت جمعی نخبگان اداره میشود و قدرت کامل برای دفاع بازدارنده از عزت، حاکميت ملی و استقالل، امنيت همهجانبه و تماميت

ارضی خویش را حفظ کرده و عامل اصلی وحدت و اخوت اسالمی، ثبات منطقهای و عدالت و صلح جهانی است.

 ایران از نظر سطح کلی پيشرفت و عدالت، در شمار چهار کشور برتر آسيا و هفت کشور برتر دنيا شناخته میشود و١۴۴۴در سال 
دارای ویژگیهای برجسته جامعه اسالمی و خاستگاه تمدن نوین اسالمی ایرانی است.

تدابير
- تبيين و ترویج اسالم ناب محمدی(ص) متناسب با مقتضيات روز١
- تقویت و تعميق فرهنگ توحيدی و معادباور و ایمان به غيب٢
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- بسط فرهنگ قرآنی و تعميق معرفت و تداوم محبت اهلبيت(ع) از طریق زنده نگه داشتن فرهنگ عاشورا و انتظار بدون انحراف و٣
بدعت

- ترویج آموزههای اخالق اسالمی و هنجارهای مدنی و تبليغ عملی دین۴
- شناساندن علمی و واقعبينانه ارزشها و دستاوردهای انقالب اسالمی۵
- گسترش تعليم و تربيت وحيانی، عقالنی و علمی۶
- تربيت نيروی انسانی توانمند، خالق، مسئوليتپذیر و دارای روحيه مشارکت جمعی با تأکيد بر فرهنگ جهادی و محکمکاری٧
- ارتقای موقعيت شغلی، کرامت و منزلت اقشار علمی و فرهنگی بهویژه معلمان و استادان٨
- تبيين، ترویج و نهادینهسازی سبک زندگی اسالمی ایرانی سالم و خانوادهمحور با تسهيل ازدواج و تحکيم خانواده و ارتقای فرهنگ٩

سالمت در همه ابعاد
- اهتمام به احيا و توسعه نمادهای اسالمی ایرانی بهویژه در پوشش، معماری و شهرسازی با حفظ تنوع فرهنگی در پهنه سرزمين١٠

* * *
- تحقيق و نظریهپردازی برای تبيين عدم تعارض دوگانههایی از قبيل عقل و نقل، علم و دین، پيشرفت و عدالت، ایرانی بودن و١١

اسالميت، و توليد ثروت و معنویت، از سوی صاحبنظران و نهادهای علمی کشور
منابع اسالمی و١٢ و  مبانی  از  بهرهگيری  با  انسانی  علوم  در رشتههای  مفيد  و  بومی  اصيل،  توليد علمی  و گسترش  تقویت   -

دستاوردهای بشری
- توسعه علوم بينرشتهای و مطالعات و پژوهشهای چندرشتهای بدیع و مفيد١٣
- کوشش و تعامل فکری بلندمدت و پایدار نخبگان و مؤسسات علمی برجسته کشور در عرصه بينالمللی١۴
- حمایت فزاینده و مطالبه متناسب از برجستهترین مؤسسات و شخصيتهای علمی کشور برای توليد علم در راستای رفع نيازها و١۵

حل مسائل اساسی جامعه
- ارزشگذاری معلومات و مهارتهای غيررسمی روزآمد و کارآمد، ارتقای دانشهای مهارتی و تنوعبخشی به شيوههای مهارتافزایی١۶
- ارتقای دانش پایه و توسعه شبکههای علم، فناوری و نوآوری با همکاری متقابل مؤسسات علمی و پژوهشی، صنایع و دولت در١٧

فرایند توليد کاال و خدمات
- ارتقای مهارتهای حرفهای بومی به فناوریهای صنعتی با استفاده از دستاوردهای نوین علمی و تجارب تاریخی و احيای بازارهای١٨

توليدی تخصصی مطابق قابليتهای سرزمينی
- پیریزی و گسترش نهضت کسبوکار هنرهای نمایشی و کاربردهای فضای مجازی با استفاده از ميراث فرهنگی و ادبی ایرانی١٩

اسالمی و قابليتهای ملی و محلی مطابق تقاضا و پسند مخاطب منطقهای و جهانی
- التزام به رعایت اصول و قواعد اسالمی در غایت و ساختار تصميمات، سياستگذاریها و نهادسازیهای اقتصادی و مالی٢٠
- تحقق عدالت مالياتی و کاهش فاصلههای جمع درآمد خالص خانوار از طریق ایجاد نظام یکپارچه مالياتستانی، تأمين اجتماعی و٢١

ارائه تسهيالت مالی با بهرهگيری از سامانه جامع اطالعاتی ملی
- تسهيل ورود کارآفرینان به عرصههای اقتصادی بهویژه اقتصاد دانشبنيان و کاهش هزینههای کسبوکار با تأکيد بر اصالح قوانين،٢٢

مقررات و رویههای اجرایی کشور
بانکی و٢٣ پول  توزیع عادالنه خلق  قرضی،  ربای  از  رهایی  پولی،  انضباط  ایجاد  با  بانکی  نظام  قانونی  در ساختار  - تحقق عدالت 

بهرهمندسازی عادالنه آحاد مردم جامعه از خدمات پولی
- استقالل بودجه دولت از درآمدهای حاصل از بهرهبرداری از منابع طبيعی و ثروتهای عمومی و انتقال این درآمدها به مردم با تأمين٢۴

عدالت بين نسلی
 سال از زمان شروع اجرای الگو و جایگزینی آن با زنجيره پيشرونده توليد ارزش افزوده ملی١۵- توقف خامفروشی منابع طبيعی ظرف ٢۵

در داخل و خارج کشور
اقتصادی در مقابل تکانههای سياسی - اقتصادی هدفمند و٢۶ - مصونسازی و تقویت فرآیندها، سياستها، تصميمات و نهادهای 

غيرهدفمند برونزا
- توسعه فعاليتهای زیربنایی، اقتصادی و اجتماعی و مصرف آب، انرژی و سایر منابع حياتی متناسب با ظرفيت، حقوق و اخالق٢٧

زیستی
- حفظ حقوق مالکيت عمومی بر منابع طبيعی و ثروتهای ملی همراه با رعایت مالحظات صيانتی، زیستمحيطی و بين نسلی در٢٨

بهرهبرداری از آنها
- کاهش شدت مصرف انرژی و متناسبسازی سهم توليد و مصرف انرژی از منابع انرژی پاک٢٩
- بسترسازی برای استقرار متعادل جمعيت و توازن منطقهای در پهنه سرزمين بر مبنای آمایش ملی و تخصيص امکانات و تسهيل و٣٠

استعدادهای به  توجه  با  محروم  مناطق  توانمندسازی  و  مختلف  مناطق  فرهنگی  و  اقتصادی  بخشهای  در  تشویق سرمایهگذاری 
سرزمينی
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چارچوب٣١ در  و شهرستانها  استانها  به  تصميمگيری  و  برنامهریزی  واگذاری  با  کشور  اقتصادی-مالی  ساختار  در  تمرکززدایی   -
سياستهای ملی

- بهرهگيری از دیپلماسی فعال اقتصادی در کسب فناوریهای پيشرفته و تشویق سرمایهگذاری خارجی برای صادرات و حمایت از٣٢
صادرات توليدات داخلی با ارزش افزوده

- فعال کردن قابليتهای سرزمينی و موقعيت ارتباطی ایران از طریق ایجاد زیرساختهای پيشرفته برای تبدیل ایران به قطب راهبردی٣٣
فرهنگی، علمی، فناوری و اقتصادی

- گسترش قطبهای گردشگری طبيعی، فرهنگی، مذهبی و سالمت با محوریت مناطق و مراکز هویتساز٣۴
- تأمين امنيت و ایمنی غذا و ترویج تغذیه سالم و ارتقای سازوکارهای نظارت بر توليد و توزیع مواد غذایی و مصرفی٣۵
- پوشش همگانی مراقبتها و خدمات و توزیع عادالنه منابع حوزه سالمت٣۶
- همکاری بينبخشی و مشارکت نظاممند مردمی در ارتقای سالمت با اولویت پيشگيری و کنترل عوامل تهدیدکننده٣٧
- تنظيم نرخ باروری در بيش از سطح جانشينی٣٨
- اعتالء و تقویت و ترویج دانش بومی در حوزه سالمت، مبتنی بر شواهد متقن علمی٣٩
- ارتقای توانمندیهای حوزه پزشکی با هدف ارائه آموزش، خدمات و توليدات در سطح ملی و بينالمللی۴٠
- اعتالی منزلت و حقوق زنان و ارتقای جایگاه اجتماعی و فرصتهای عادالنه آنان و تأکيد بر نقش مقدس مادری۴١
- ارتقای استقالل، اقتدار، پاسخگویی و تخصصی شدن نظام قضائی و تربيت و جذب قضات عالم و متعهد و دانشافزایی مستمر و۴٢

نظارت بر عملکرد قضات و کارکنان قضائی و اصالح و الکترونيکی کردن فرایندهای دادرسی
- طراحی و اجرای راههای پيشگيری از جرم و افزایش آگاهی و اخالق اجتماعی و تقوای عمومی۴٣

* * *
- گسترش فهم عميق و تحکيم نظریه مردمساالری دینی مبتنی بر والیتفقيه۴۴
- حفظ و تقویت مردمساالری دینی، مشارکت مردمی، عدالت و ثبات سياسی۴۵
- گسترش و تقویت تشکلهای مردمی بهمنظور افزایش سرمایه اجتماعی و تحکيم ساختار درونی نظام۴۶
- تقویت فضای آزاداندیشی بهمنظور ارزیابی و نقد علمی سياستها و عملکردهای گذشته و حال برای تصحيح مستمر آن و حفظ۴٧

مسير انقالب اسالمی
- ارتقای نظارت رسمی، مردمی و رسانهای بر ارکان و اجزای نظام و پيشگيری از تداخل منافع شخصيت حقيقی و حقوقی مسئوالن و۴٨

کارکنان حکومت و برخورد بدون تبعيض با مفسدان بهویژه در سطوح مدیریتی
- اجرای کامل ضمانتهای پيشبينیشده در قانون اساسی در حوزه آزادیهای فردی و اجتماعی و آموزش و ترویج حقوق و تکاليف۴٩

شهروندی و تقویت احساس آزادی در آحاد جامعه
- تعيين ضوابط عادالنه و شفافسازی فرایندهای تخصيص امکانات و امتيازات دولتی، درآمد، ثروت و معيشت مسئوالن حکومتی و۵٠

منابع و هزینههای مالی فعاليت سياستمداران و تشکلهای سياسی
- گزینش مسئوالن و مدیران بر مبنای التزام عملی آنان به حد کفاف در معيشت و اهتمام ایشان به هنجارهای عدالت، صداقت،۵١

راستگویی، اعتماد، فداکاری و پاسخگویی
- تقویت اقتدار حاکميتی و ارتقای نظام سياسی و متناسبسازی ساختار اداری کشور با روشهای جدید بهگونهای که کمتر از۵٢

یکدرصد جمعيت کشور حقوقبگير دولت باشند
- پيشگيری از شکلگيری تهدید عليه جمهوری اسالمی ایران، گسترش بسيج مردمی و تقویت بنيه دفاعی بازدارنده۵٣
- تقریب مذاهب اسالمی و تحکيم اتحاد و انسجام مسلمانان از طریق تأکيد بر مشترکات دینی و پرهيز از اهانت به مقدسات مذاهب۵۴

اسالمی
- ترویج عقالنيت و روحيه جهادی در جهان اسالم و حمایت از حرکتهای اسالمی و نهضتهای آزادیبخش و استيفاء حقوق مردم۵۵

فلسطين
- تأکيد بر چندجانبهگرایی، گسترش دیپلماسی عمومی و کمک به حکميت و صلح بينالمللی۵۶
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