
  انداز بيست ساله جمهوري اسالمي ايران سند چشم متن

ريزي شده و مدبرانه جمعي و در مسير تحقق  با اتكال به قدرت اليزال الهي و در پرتو ايمان و عزم ملي و كوشش برنامه

  :انداز بيست ساله ها و اصول قانون اساسي، در چشم آرمان

اقتصادي، علمي و فناوري در سطح منطقه، با هويت اسالمي و انقالبي، ايران كشوري است توسعه يافته با جايگاه اول 

  .الملل بخش در جهان اسالم و با تعامل سازنده و مؤثر در روابط بين الهام

  :هايي خواهد داشت  انداز چنيني ويژگي جامعه ايراني در افق اين چشم

هاي  و متكي بر اصول اخالقي و ارزش توسعه يافته، متناسب با مقتضيات فرهنگي، جغرافياي و تاريخي خود �

هاي مشروع، حفظ كرامت و  مردم ساالري ديني، عدالت اجتماعي، آزادي: اسالمي، ملي و انقالبي، با تأكيد بر 

 .مند از امنيت اجتماعي و قضايي ها و بهره حقوق انسان

منابع انساني و سرمايه اجتماعي در برخوردار از دانش پيشرفته، توانا در توليد علم و فناوري، متكي بر سهم برتر  �

 .توليد ملي

 .امن، مستقل و مقتدر با سامان دفاعي مبتني بر بازدارندگي همه جانبه و پيوستگي مردم و حكومت �

هاي برابر، توزيع مناسب درآمد، نهاد مستحكم  برخوردار از سالمت، رفاه، امنيت غذايي، تأمين اجتماعي، فرصت �

 .مند از محيط زيست مطلوب فساد، تبعيض و بهرهخانواده، به دور از فقر، 

مند، برخوردار از وجدان كاري، انضباط، روحيه تعاون و سازگاري  پذير، ايثارگر، مؤمني، رضايت فعال، مسئوليت �

 .اجتماعي، متعهد به انقالب و نظام اسالمي و شكوفايي ايران و مفتخر به ايراني بودن

شامل آسياي ميانه، (علمي و فناوري در سطح منطقه آسياي جنوب غربي دست يافته به جايگاه اول اقتصادي،  �

افزاري و توليد علم، رشد پر شتاب و مستمر  با تأكيد بر جنبش نرم) قفقاز، خاورميانه و كشورهاي همسايه

 .اقتصادي، ارتقاء نسبي سطح درآمد سرانه و رسيدن به اشتغال كامل

با تحكيم الگوي مردم ساالري ديني، توسعه كارآمد، جامعه اخالقي، الهام بخش، فعال و مؤثر در جهان اسالم  �

اي براساس تعاليم اسالمي و  نوانديشي و پويايي فكري و اجتماعي، تأثير گذار بر همگرايي اسالمي و منطقه

 ).ره(هاي امام خميني  انديشه

  .داراي تعامل سازنده و مؤثر با جهان براساس اصول عزت، حكمت و مصلحت

آوري در سطح منطقه با هويت اسالمي و انقالبي،   كشوري است توسعه يافته با جايگاه اول اقتصادي، علمي و فن ايران

 .الملل الهام بخش در جهان اسالم و با تعامل سازنده و مؤثر در روابط بين


