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در پــی تدویــن الگوی پایه اســامی ایرانی پیشــرفت ،کــه در آن اهم مبانی و
آرمانهای پیشــرفت و افق مطلوب کشور در پنج دهه آینده ترسیم و تدابیر
مؤثر برای دســتیابی به آن طراحی شــده اســت ،حضرت آیتاهلل خامنهای
رهبــر معظم انقــاب اســامی  22مهرمــاه  1397طی ابالغی ،دســتگاهها،
مراکز علمی ،نخبگان و صاحبنظران را به بررسی عمیق ابعاد مختلف سند
تدوینشده و ارائه نظرات مشورتی برای تکمیل و ارتقای این سند باالدستی
فراخواندند .گزیدهای از این ســند که در همین تاریخ در پایگاه اطالعرســانی
دفتر رهبر معظم انقالب منتشر شده است ،در زیر میآید.
در مقدمــه این متن آمده اســت کــه الگوی پایه ،چارچوب الگوی اســامی
ایرانی پیشــرفت و معرف ســیر کلــی تحوالت مطلــوب ایــران در عرص ه فکر،
علــم ،معنویــت و زندگــی بســوی تمــدن نویــن اســامی ایرانــی در نیمقــرن
آینــده اســت .در ادامــه ،پــس از تبییــن مبانــی ایــن الگــو در زمینههایی چون
ششناختی
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خداشناختی،جها 
و دینشناختی ،آرمانهای الگوی اسالمی ایرانی پیشرفت ،ارزشهای بنیادین
فرازمانی و فرامکانی جهتدهنده پیشرفت عنوان و تأکید شده است :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.
در بخش «افق» آمده است که در سال  ۱۴۴۴هجری شمسی ،مردم ایران
دیندار ،عموماً پیروی قرآن کریم ،سنت پیامبر(ص) و اهلبیت(ع) و با سبک
زندگی و خانواده اسالمی ایرانی و روحیه جهادی ،قانونمدار ،پاسدار ارزشها،
هویت ملی و میراث انقالب اسالمی ،تربیتیافته به تناسب استعداد و عالقه
تا عالیترین مراحل معنوی ،علمی و مهارتی و شاغل در حرفه متناسبند و
از احســاس امنیت ،آرامش ،آســایش ،ســامت و امید زندگی در سطح برتر
جهانی برخوردارند .همچنین آمده است که تا سال  ۱۴۴۴ایران به پیشتاز در
تولید علوم انســانی اســامی و فرهنگ متعالی در سطح بینالمللی تبدیل
شــده و در میان پنج کشــور پیشــرفته جهان در تولید اندیشــه ،علم و فناوری
جــای گرفتــه و از اقتصــادی دانشبنیــان ،خوداتــکا و مبتنــی بــر عقالنیت و
معنویت اسالمی برخوردار و دارای یکی از  10اقتصاد بزرگ دنیا است .در این
سند پیشبینی شده است که در این تاریخ ،سالمت محیط زیست و پایداری
منابع طبیعی ،آب ،انرژی و امنیت غذایی با حداقل نابرابری فضایی در کشور
فراهم شده؛ کشف منابع ،خلق مزیتها و فرصتهای جدید و وفور نعمت
برای همگان با رعایت عدالت بین نســلی حاصل شــده اســت .فقر ،فساد و
تبعیض در کشور ریشهکن گردیده و تکافل عمومی و تأمین اجتماعی جامع
و فراگیر و دسترسی آسان همگانی به نظام قضایی عادالنه تأمین شده است.
همچنین اضافه شده است که ایران در آن زمان از تداوم رهبری فقیه عادل،
شجاع و توانمند و ضمانت کافی برای سیاستها ،قوانین و نظامات مبتنی
بر اسالم برخوردار است و همچنان با اتکا به آرای عمومی از طریق مشارکت
آزادانــه مــردم در انتخابــات بــه دور از تهدید ثــروت و قدرت و بــا بهرهگیری
نظاممند از مشورت جمعی نخبگان اداره میشود .چهارمین کشور برتر آسیا
و هفت کشور برتر دنیا از نظر سطح کلی پیشرفت و عدالت ،از دیگر افقهای
تعیین شده در این سند است.
آخریــن بخش الگوی اســامی ایران پیشــرفت« ،تدابیــر» الزم برای نیل
به این افقها را تشــریح میکند؛ همچون ترویج آموزههای اخالق اسالمی و
هنجارهای مدنی و تبلیغ عملی دین ،شناساندن علمی و واقعبینانه ارزشها
م و تربیت وحیانی ،عقالنی
و دســتاوردهای انقالب اسالمی و گسترش تعلی 
و علمــی .تربیــت نیروی انســانی توانمنــد ،خــاق ،مســئولیتپذیر و دارای
روحیه مشــارکت جمعی با تأکید بر فرهنگ جهــادی و محکمکاری ،ارتقای
موقعیت شغلی ،کرامت و منزلت اقشار علمی و فرهنگی بویژه معلمان و
استادان و اهتمام به احیا و توسعه نمادهای اسالمی ایرانی بویژه در پوشش،
معماری و شهرسازی با حفظ تنوع فرهنگی در پهنه سرزمین از دیگر تدابیر
پیشبینی شده دراین سند است .تحقق عدالت مالیاتی و کاهش فاصلههای
جمع درآمد خالص خانوار ،اســتقالل بودجه دولت از درآمدهای حاصل از
بهرهبرداری از منابع طبیعی ،تمرکززدایی در ساختار اقتصادی -مالی کشور
و در نهایت تأکید بر چندجانبهگرایی ،گسترش دیپلماسی عمومی و کمک به
حکمیت و صلح بینالمللی از دیگر رویکردهایی اســت که با آن میتوان به
افقهای این سند دست یافت.

بیانیه گام دوم؛ نقشه راه جوانان

24بهمن ماه ،تنها دو روز پس از برگزاری
چهلمین سالگرد پیروزی انقالب اسالمی
رهبر معظم انقالب در بیانیهای راهبردی
در آغاز فصل جدید جمهوری اسالمی که
به «گام دوم» شــناخته میشود ،با مردم
و بخصــوص جوانان ایران ســخن گفتند.
بهگــزارش پایــگاه اطالعرســانی دفتــر
مقام معظــم رهبری ،حضــرت آیتاهلل
خامنــهای در ابتــدای ایــن بیانیــه ،تأکیــد
کردند :از میان هم ه ملتهای زیر ســتم،
کمتر ملتی به انقالب همت میگمارد؛ و
در میان ملتهایی که بپاخاسته و انقالب
کردهانــد ،کمتــر دیــده شــده که توانســته
باشــند کار را بــه نهایــت رســانده وبجــز
تغییر حکومتهــا ،آرمانهای انقالبی را
حفظ کرده باشند.
ایشــان انقالب پرشــکوه ملت ایران را
بزرگتریــن و مردمیترین انقالب عصر
جدید دانســتند و افزود :آن روز که جهان
میان شرق و غرب مادی تقسیم شده بود
و کســی گمان یک نهضت بزرگ دینی را
نمیبرد ،انقالب اسالمی ایران ،با قدرت
و شــکوه پا به میدان نهــاد؛ چارچوبها را
شکســت؛ کهنگی کلیشــهها را به رخ دنیا
کشــید؛ دین و دنیــا را در کنــار هم مطرح
کرد و آغاز عصر جدیدی را اعالم نمود.
رهبــر معظم انقالب اســامی با بیان
اینکه برای همه چیــز میتوان طول عمر
مفیــد و تاریــخ مصــرف فــرض کــرد ،اما
شــعارهای جهانــی ایــن انقــاب دینی از
این قاعده مســتثنی اســت؛ ادامه دادند:
انقــاب اســامی همچــون پدیــدهای
زنــده و بــا اراده ،همــواره دارای انعطــاف
و آمــاده تصحیــح خطاهــای خویــش
اســت ،اما تجدیدنظرپذیر و اهل انفعال
نیســت .به نقدها حساسیت مثبت نشان
میدهــد و آن را نعمت خدا و هشــدار به
صاحبان حرفهای بیعمل میشمارد،
امــا بههیــچ بهانــهای از ارزشهایــش که
بحمداهلل بــا ایمان دینی مــردم آمیخته
است ،فاصله نمیگیرد.
ایشــان تأکید کردند :انقالب اســامی
پــساز نظامســازی ،بــه رکود و خموشــی
دچار نشــده و نمیشــود و میان جوشش
انقالبی و نظم سیاسی و اجتماعی تضاد
و ناســازگاری نمیبینــد ،بلکــه از نظریــه
نظام انقالبی تا ابد دفاع میکند.
رهبر معظم انقالب اســامی خطاب
به نســل جوان ،با بیان اینکه نادانســتهها
را جــز بــا تجربــ ه خــود یــا گوش ســپردن
بــه تجربــه دیگــران نمیتــوان دانســت،
اظهارکردند :بســیاری از آنچــه را ما دیده
و آزمودهایم ،نســل شــما هنوز نیازموده و
ندیده اســت .ما دیدهایم و شــما خواهید
دید .دهههای آینده دهههای شــما است
و شــمایید که باید کارآزموده و پرانگیزه از

انقالب خود حراســت کنید و آن را هر چه
بیشــتر به آرمان بزرگش کــه ایجاد تمدن
نویــن اســامی و آمادگــی بــرای طلــوع
خورشــید والیــت عظمــی (ارواحنافداه)
است ،نزدیک کنید.
ایشــان در ادامه بیانیه ،ضمن تشریح
برخــی از دســتاوردهای انقــاب و نظــام
اســامی ،تأکید کردند که انقالب اسالمی
«کفــ ه عدالــت را در تقســیم امکانــات
عمومــی کشــور ســنگین کــرد .نارضایتی
ایــن حقیــر از کارکــرد عدالــت در کشــور
بهدلیــل آنکــه ایــن ارزش واال بایــد گوهر
بیهمتا بر تارک نظام جمهوری اسالمی
باشــد و هنوز نیســت ،نباید به این معنی
گرفته شــود که بــرای اســتقرار عدالت کار
انجــام نگرفته اســت .واقعیت آن اســت
که دســتاوردهای مبارزه بــا بیعدالتی در
این چهار دهه ،با هیچ دوره دیگر گذشته
قابل مقایسه نیست».
رهبــر معظــم انقــاب ،خطــاب بــه
جوانــان با بیــان اینکه راه طی شــده فقط
قطعــهای از مســیر افتخارآمیــز به ســوی
آرمانهای بلند نظام جمهوری اســامی
اســت ،تصریــح کردند :دنباله این مســیر
که بــه گمان زیاد ،به دشــواری گذشــتهها
نیســت ،بایــد بــا همــت و هوشــیاری و
ســرعت عمــل و ابتکار شــما جوانان طی
شــود .ایشــان در ادامــه ،توصیههایــی بــه
جوانان داشتند ،از جمله اینکه فرمودند:
نخســتین توصیــ ه مــن امیــد و نــگاه
خوشبینانه به آینده است .بدون این کلید
اساسی هم ه قفلها ،هیچ گامی نمیتوان
برداشت.
رهبر معظم انقالب ،درباره پیشرفت
علمی نیــز گفتند :دنیای غــرب به برکت
دانــش خــود بود که توانســت بــرای خود
ثــروت و نفــوذ و قــدرت دویســت ســاله
فراهــم کند ...ما به سوءاســتفاده از دانش
مانند آنچه غرب کرد ،توصیه نمیکنیم،
امــا مؤکــداً بــه نیــاز کشــور به جوشــاندن
چشــمه دانــش در میــان خــود اصــرار
میورزیــم .ایشــان در زمینــه اقتصــاد نیز
مهمتریــن عیوب را وابســتگی اقتصاد به
نفت ،دولتی بودن بخشهایی از اقتصاد،
نگاه به خارج و استفاد ه اندک از ظرفیت
نیــروی انســانی کشــور دانســتند و درباره
ضرورت مبارزه با فساد نیز اضافه کردند:
همه بایــد بداننــد که طهــارت اقتصادی
شرط مشروعیت همه مقامات حکومت
جمهــوری اســامی اســت .همــه بایــد از
شــیطان حرص برحــذر باشــند و از لقمه
حــرام بگریزنــد و از خداونــد در اینبــاره
کمــک بخواهند و دســتگاههای نظارتی و
دولتــی باید بــا قاطعیت و حساســیت ،از
تشکیل نطفه فساد پیشگیری و با رشد آن
مبارزه کنند.

