
ھجری شمسی١٤٠٤انداز جمھوری اسالمی ایران در افق چشم

ای جمعی و در مسـیر تحقـق آرمانھـا    ریزی شده و مدبرانهبا اتکال به قدرت الیزال الھی و در پرتو ایمان و عزم ملی و کوشش برنامه

سالهانداز بیستو اصول قانون اساسی، در چشم

جایگاه اول اقتصادی، علمی و فناوری در سطح منطقه، با ھویـت اسـالمی و انقالبـی ، الھـام     ایران کشوری است توسعه یافته با 

المللبخش در جھان اسالم و با تعامل سازنده و موثر در روابط بین

:انداز چنین ویژگیھایی خواھد داشتی ایرانی در افق این چشمجامعه

جغرافیایی و تاریخی خود و متکی بـر اصـول اخالقـی و ارزشـھای اسـالمی، ملـی و       یافته، متناسب با مقتضیات فرھنگی، توسعه• 

منـد از امنیـت   ساالری دینی، عدالت اجتماعی، آزادیھای مشـروع، حفـظ کرامـت و حقـوق انسـانھا و بھـره      مردم: انقالبی با تأکید بر

.اجتماعی و قضایی

برخوردار از دانش پیشرفته، توانا در تولید علم و فناوری، متکـی بـر سـھم برتـر منـابع انسـانی و سـرمایه اجتمـاعی در تولیـد          .١

.ملی

.جانبه و پیوستگی مردم و حکومتامن، مستقل و مقتدر با سامان دفاعی مبتنی بر بازدارندگی ھمه.٢

عی، فرصتھای برابر، توزیع مناسب درآمد، نھاد مستحکم خانواده بـه دور  برخوردار از سالمت، رفاه، امنیت غذایی، تأمین اجتما.٣

.مند از محیط زیست مطلوباز فقر، فساد، تبعیض و بھره



ی تعـاون و سـازگاری اجتمـاعی، متعھـد بـه      کاری، انضـباط روحیـه  مند، برخوردار از وجدانپذیر، ایثارگر، مؤمن، رضایتفعال، مسئولیت.٤

.سالمی و شکوفایی ایران و مفتخر به ایرانی بودنانقالب و نظام ا

شـامل آسـیای میانـه، قفقـاز،     (ی آسـیای جنـوب غربـی    دست یافتـه بـه جایگـاه اول اقتصـادی، علمـی و فنـاوری در سـطح منطقـه        .٥

قاء نسـبی سـطح   افزاری و تولید علم، رشد پرشتاب و مستمر اقتصادی، ارتبا تأکید بر جنبش نرم) خاورمیانه و کشورھای ھمسایه

.درآمد سرانه و رسیدن به اشتغال کامل

ی کارآمد، جامعه اخالقی، نواندیشی و پویـایی  ساالری دینی، توسعهبخش، فعال و مؤثر در جھان اسالم با تحکیم الگوی مردمالھام.٦

).ره(ھای امام خمینی های براساس تعالیم اسالمی و اندیشفکری و اجتماعی، تأثیرگذار بر ھمگرایی اسالمی و منطقه

ھـای توسـعه   در تھیه، تدوین و تصویب برنامه: مالحظه. دارای تعامل سازنده و مؤثر با جھان براساس اصول عزت، حکمت و مصلحت.٧

انه، گـذاری، درآمـد سـر   نـرخ سـرمایه  : شاخصھای کّمی کـالن آنھـا از قبیـل   : ھای سالیانه، این نکته مورد توجه قرار گیرد کهو بودجه

ھای باال و پایین جامعه، رشد فرھنگ و آموزش و پـژوھش و  تولید ناخالص ملی، نرخ اشتغال و تورم، کاھش فاصله درآمد میان دھک

انـداز، تنظـیم و تعیـین گـردد و ایــن     تواناییھـای دفـاعی و امنیتـی، بایـد متناسـب بـا سیاسـتھای توسـعه و اھـداف و الزامـات چشـم           

.امل مراعات شودسیاستھا و ھدفھا به صورت ک

a.  ھـای اقتصـادی دولتـی کـالن ماننـد     پـذیر در فعالیـت  وزارت اطالعات موظف است در چارچوب وظایف قانونی خود، نقـاط آسـیب :

گیری اقتصادی و پولی کشـور را  ھای ملی، و نیز مراکز مھم تصمیمھای بزرگ، طرحگذاریمعامالت و قراردادھای خارجی، و سرمایه

اطالعاتی دھد و به دولت و دستگاه قضایی در تحقق سالمت اقتصـادی یـاری رسـانند و بـه طـور مـنظم بـه ریـیس جمھـور          پوشش 

.گزارش دھد

ھـیچ شـخص یـا نھـاد     . ھیچکس و ھـیچ نھـاد و دسـتگاھی نبایـد اسـتثنا شـود      . در امر مبارزه با فساد نباید ھیچ تبعیضی دیده شود.٨

با فساد در ھر جا و ھر مسـند  . کشی معاف بشماردنجانب یا دیگر مسووالن کشور، خود را از حسابتواند با عذر انتساب به اینمی

.باید برخورد یکسان صورت گیرد

به جای تبلیغات باید آثار و برکات عمـل، مشـھود   . ی شعاری و تبلیغاتی و تظاھرگونه رفتار شودبا این امر مھم و حیاتی نباید به گونه.٩

الفسادھا به سرغ ضعفا و خطاھای کوچک نرونـد  ھا و امت اندرکاران این مھم تاکید کنید که به جای پرداختن به ریشهبه دس. گردد

رسـانی بـه افکـار عمـومی کـه البتـه در جـای خـود الزم اسـت، بایـد بـه دور از اظھـارات             ھرگونـه اطـالع  . و نقاط اصلی را رھـا نکننـد  

.مش و اطمینان افکار عمومی را در نظر داشته باشدنسنجیده و تبلیغات گونه بوده و حفظ آرا

کنم و امیدوارم این اقـدام مـورد   ی مسووالن این امور، مسالت میاز خداوند متعال اخالص و جد و توفیق را برای خود و شما و ھمه

ارک کنداهللا االعظم روحی فداه قرار گرفته گام بلندی به سوی رفاه و آسایش عممومی را تدرضای حضرت بقیه


