
 ۱۴۰۴انداز جمھوری اسالمی ایران در افق  سند چشم 

ھجری شمسی؛   ۱۴۰۴ی جمھوری اسالمی ایران در افق انداز بیست ساله متن کامل سند چشم
 :گانه ابالغ شدتوسط رھبر معظم انقالب به سران قوای سه   ۱۳۸۲آبان  ۱۳که در تاریخ 

 
ی ریزی شده و مدبرانهبا اتکال به قدرت الیزال الھی و در پرتو ایمان و عزم ملی و کوشش برنامه 

ساله، ایران کشوری  انداز بیست، در چشمھا و اصول قانون اساسی مسیر تحقق آرمان  جمعی و در
است توسعه یافته با جایگاه اول اقتصادی، علمی و فناوری در سطح منطقه با ھویت اسالمی و  

 .المللبخش در جھان اسالم و با تعامل سازنده و موثر در روابط بینانقالبی، الھام 
 

 :ھایی خواھد داشتانداز چنین ویژگی افق این چشم ی ایرانی درجامعه
 

توسعه یافته، متناسب با مقتضیات فرھنگی، جغرافیایی و تاریخی خود، متکی بر اصول اخالقی و  
ھای  ساالری دینی، عدالت اجتماعی، آزادی ھای اسالمی، ملی و انقالبی، با تأکید بر مردم ارزش 

 .مندی از امنیت اجتماعی و قضاییھرهھا و بمشروع، حفظ کرامت و حقوق انسان 
 

برخوردار از دانش پیشرفته، توانا در تولید علم و فناوری، متکی بر سھم برتر منابع انسانی و  
 .ی اجتماعی در تولید ملیسرمایه

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

 
ھای برابر، توزیع مناسب درآمد، نھاد  سالمت، رفاه، امنیت غذایی، تأمین اجتماعی، فرصت برخوردار از 

 .مند از محیط زیست مطلوب مستحکم خانواده، به دور از فقر، تبعیض و بھره
 

ی تعاون و  مند، برخوردار از وجدان کاری، انضباط، روحیه پذیر، ایثارگر، مؤمن، رضایت فعال، مسئولیت 
 .اعی، متعھد به انقالب و نظام اسالمی و شکوفایی ایران و مفتخر به ایرانی بودنسازگاری اجتم

 
ی آسیای جنوب غربی (شامل  دست یافته به جایگاه اول اقتصادی، علمی و فناوری در سطح منطقه 

افزاری و تولید علم، رشد  آسیای میانه، قفقاز، خاورمیانه و کشورھای ھمسایه) با تأکید بر جنبش نرم 
 .تاب و مستمر اقتصادی، ارتقاء نسبی سطح درآمد سرانه و رسیدن به اشتغال کاملپرش

 
ی کارآمد، ساالری دینی، توسعهبخش، فعال و مؤثر در جھان اسالم با تحکیم الگوی مردم الھام



ای  ی اخالقی، نواندیشی و پویایی فکری و اجتماعی، تأثیرگذار بر ھمگرایی اسالمی و منطقهجامعه
 .ھای امام خمینی(ره)تعالیم اسالمی و اندیشه بر اساس

 
 .دارای تعامل سازنده و مؤثر با جھان بر اساس اصول عزت، حکمت و مصلحت
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