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رهبر معظم انقالب ،همه صاحب نظران را برای تکمیل و ارتقای «الگوی پایه اسالمی ایرانی پیشرفت» فراخواندند

الگوی پیشرفت ایران برای 50سال آینده
گروه اندیشه
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در پی تدوین الگوی پایه اسالمی ایرانی پیشرفت ،که در
آن اهم مبانی و آرمانهای پیشرفت و افق مطلوب کشور
در پنج دهه آینده ،ترسیم و تدابیر مؤثر برای دستیابی به
آن طراحی شده است ،حضرت آیـتا ...خامنهای رهبر
معظمانقالباسالمی،دستگاهها،مراکزعلمی،نخبگان
و صاحبنظران را به بررسی عمیق ابعاد مختلف سند
تدوینشده و ارائ ه نظرات مشورتی جهت تکمیل و ارتقای
این سند باالدستی فراخواندند.
بهگزارشپایگاهدفترحفظونشرآثاررهبرانقالب،ایشان
همچنین مرکز الگوی اسالمی ایرانی پیشرفت را موظف
کردند که با مشورت مراجع مندرج در ابالغ ،نظرات و
پیشنهادهای تکمیلی را دقیق ًا بررسی و بهرهبرداری
کند و نسخه ارتقایافته الگوی اسالمی ایرانی پیشرفت
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 شود و امور کشور
بر مدار آن قرار گیرد.
▪تالش نظام مند چند هزار صاحب نظر طی 7سال

متن ابالغ رهبر انقالب اسالمی به شرح زیر است:
الرحیم
الرحمن ّ
  بسم اّ ...
خداوند ّ
جل و عال را سپاس می گزارم که با هدایت و توفیق
او تالش نظاممند چند هزار تن از صاحبنظران و استادان
طراحیالگوی
دانشگاهیوحوزویوفرزانگانجوانبرای ّ
اسالمی ایرانی پیشرفت پس از هفت سال در چهلمین
اهم
سالپیروزیانقالباسالمیبهنتیجهرسید.اینسند ّ
مبانی و آرمان های پیشرفت را تدوین کرده و افق مطلوب
کشور را در پنج ده ه آینده ترسیم و تدابیر مؤ ّثر برای نیل به

متن الگوی پایه اسالمی ایرانی پیشرفت

متنالگویپایهاسالمیایرانیپیشرفتبهاینشرحاست:
بسما...الرحمنالرحیم
الگویپایه،چارچوبالگویاسالمیایرانیپیشرفتومعرف
سیرکلیتحوالتمطلوبایراندرعرص هفکر،علم،معنویت
وزندگیبهسویتمدننویناسالمیایرانیدرنیمقرنآینده
است.اینالگوبامشارکتگستردهمتفکرانوصاحبنظران
ایرانی و بر اساس جهانبینی و اصول اسالمی و ارزشهای
انقالب اسالمی و با توجه به مقتضیات اجتماعی و اقلیمی و
میراث فرهنگی ایران ،بر طبق روشهای علمی و با استفاده
ازدستاوردهایبشریومطالعهآیندهپژوهانهتحوالتجهانی
طراحی شده و شامل مبانی ،آرمانها ،رسالت ،افق و تدابیر
است.مبانی،اهمپیشفرضهایاسالمی،فلسفیوعلمی
جهانشمول معطوف به پیشرفت را ارائه میدهد .آرمانها،
ارزشهایفرازمانی-فرامکانیوجهتبخشپیشرفتاست.
مبانی و آرمانها وجه اسالمیت الگو را تضمین میکنند.
رسالت ،میثاق مشترک مــردم و نظام جمهوری اسالمی
ایرانبرایپیشرفتاست.افق،آرمانهایالگورابرجامعهو
زیستبومایراندرنیمقرنآیندهتصویرمیکندوهدفهای
واقعیآحادمردم،جامعهوحکومتایرانرادرآنموعدمعین
میسازد .تدابیر ،تصمیمات و اقدامات اساسی و بلندمدت
برای حل مسائل مهم کشور و شکوفا ساختن قابلیتهای
ماندگار ملی بهمنظور رسیدن به افق است .این الگو با ایمان
استوار و عزم راسخ و تالش عظیم و مدبرانه مردم و مسئوالن
جمهوریاسالمیایراناجراخواهدشد.
▪ مبانی
مبانیخداشناختی:
خدامحوریوتوحید،اساسومحوربنیادینحیاتفردیواجتماعیمؤمناناست.ا...معبودیکتا،علیم،حکیم،غنی،
ربالعالمین،رحمن،رحیم،هادی،شارع،تنهامالکوحاکم
مطلقهستیاستکه:
عادلدرتکوین،تشریعوسزادهیاست؛واسع،جبرانکننده،روزیدهندهمخلوقات،اجابتکنندهدعاهاوحاجتهاست؛
 ولی مؤمنان ،یاور مجاهدان راه خدا ،حامی مظلومان،انتقامگیرندهازظالمانووفاکنندهبهوعدهخویشاست.
مبانیجهانشناختی:
 جهان با عوالم غیب و شهودش ،سرشت توحیدی دارد ومراتبروحانی،مادی،دنیویواخرویاش،پیوستهدرمسیر
تکاملوتعالیبهسویخداونداست.
 نظام ع ّلی -معلولی بر جهان حاکم است .جهان مادی درطولعالمماوراستوعواملمؤثردرآنمنحصربهعللمادی
وطبیعینیست.
جهانمحلعملوآزمایشوبسترتکاملوتعالیویاسقوطمعنوی اختیاری انسان است و بر اساس سنتهای الهی به
کردارهایآدمیانواکنشنشانمیدهد.
 خداوند جهان مــادی را در خدمت انسان که امانتدار وآبادکننده آن است ،قرار داده که در صورت بهرهبرداری
کارآمدوعادالنه،تأمینکنندهنیازهایاواست.
مبانیانسانشناختی:
هدفازآفرینشانسان،معرفتوعبادتپروردگارودرپرتوآن،دستیابیبهمقامقربوخلیفهاللهیاست.
 حقیقت آدمی ،مرکب از ابعاد فطری و طبیعی و ساحاتجسمانیوروحانیاست.
 بعد فطری او که ناشی از نفخه الهی است منشأ کرامتذاتی و نیز برخورداری از اوصاف خداپرستی ،دینورزی،
کمالگرایی ،حقیقتجویی ،خیرخواهی ،زیباییگرایی،
عدالتطلبی،آزادیخواهیودیگرارزشهایمتعالیاست.
چنانکه بعد طبیعی او منشأ دیگر اوصاف و نیازهای مادی
گوناگون است .انسان در کشاکش مقتضیات این دو دسته
صفات و نیازها و تحقق معقول و متعادل آن ها به کماالت
اکتسابیدستمییابد.
 انسان دارای کمال و سعادت اختیاری است که در صورتانتخابهای صحیح و در چارچوب تمسک به هدایت الهی و
رشدعقالنیمیتواندبهمرتبهنهاییآنواصلشود.
 حیات انسان پس از مرگ تداوم مییابد و چگونگی حیاتاخروی مبتنی بر باور ،بینش ،منش ،اخالق ،کنش و رفتار
آدمیاندرزندگیدنیویاست.
 -با توجه به مبادی پیشگفته ،انسان دارای حقوقی از

جمله حق حیات معقول ،آگاهی ،زیست معنوی و اخالقی،
دیــنــداری ،آزادی تــوأم با مسئولیت ،تعیین سرنوشت و
برخورداریازدادرسیعادالنهاست.
 انسان موجودی اجتماعی است و تأمین بسیاری از نیازهاو شکوفایی استعدادهای خود را در بستر تعامل و مشارکت
جمعیجستوجومیکند.
مبانیجامعهشناختی:
جامعهبهعنوانبسترتعاملومشارکتدرجهتتأمینانواعنیازها و شکوفایی استعدادها ،نافی هویت فردی ،اختیار
و مسئولیت اعضا نیست ولی میتواند به بینش ،گرایش،
منش،توانشوکنشارادیآنهاجهتدهدوازافرادبهویژه
نخبگاناثرپذیرد.
 ساختیافتگی جامعه عمدت ًا مبتنی بر فرهنگ است کهبهمثابههویتوروحکلیجامعهدراجزاوعناصرخردوکالن
آنحضوردارد.
بنیادیترینواحدتشکیلدهندهجامعه،خانوادهاستکهنقشیبیبدیلدرتولید،حفظوارتقایفرهنگجامعهدارد.
 جوامع با وجود پارهای تفاوتها ،تحت تأثیر سنن الهی وقوانینتکوینیمشترکوفراگیرهستند.
شماریازسنتهایالهیحاکمبرجوامعوتاریخعبارتانداز:پیوندتحوالتاجتماعیبانفسوارادهانسان؛وفورنعمت
دراثرتقوا،عدالتواستقامت؛عذابوکیفرجامعهدرصورت
گسترشظلم،فساد،گناهوترکامربهمعروفونهیازمنکر؛
امهالواستدراجوسلطهمؤمنانبراهلباطل.
تغییراتاجتماعیتحتتأثیرعواملفرهنگی،جمعیتیوانسانی ،جغرافیایی ،سیاسی ،اقتصادی ،دانشی و فناورانه
پدیدمیآید.
 جامعه دینی مبتنی بر شکلگیری مناسبات اجتماعی براساس اصول و ارزشهای دینی است و دینداری فردی آحاد
جامعهبهتنهاییضامنتحققجامعهدینینیست.
 جهتگیری تاریخ بهسوی آیــنــدهای پیشرفته در تمامابعاد مادی و معنوی با حاکمیت ایمان و تقوا و رهبری امام
معصوم(ع)است.
رهبری پیشوای
اسالم،
دین
هدایت
با
حقیقی
 پیشرفتِ
الهی،مشارکتواتحادمردموتوجهبهغایتپایدارتحققکلمه
ا...حاصلمیشود.
مبانیارزششناختی:
ارزشهاریشهدرواقعیتدارندواصولآنهاثابت،مطلقوجهانشمولاست.
اصولارزشهاازطریقعقلوفطرت،وتفصیلآنازطریقکتابوسنتقابلکشفاست.
ارزشهادرساحتهایارتباطیانسانباخدا،خود،خلقوخلقتساریاست.
 تحقق ارزشها موجب پیشرفت دنیوی و سعادت اخرویاست.
مبانیدینشناختی:
 دین ،دستگاه جامع معرفتی -معیشتی است که از سویخداوند متعال برای تأمین کمال و سعادت دنیوی و اخروی
آدمیاننازلشدهاست.
 دین کامل ،جهانشمول و نهایی ،اسالم است که بر نبیخاتم(ص) نازل و توسط آن حضرت ابالغ و تفصیالت آن در
سنتپیامبرواهلبیت(ع)بیانشدهاست.
 اسالم با نظام هستی و سرشت انسان ،هماهنگی دارد ونقش بدیلناپذیری در تأمین نیازهای نظری و عملی ،فردی
و اجتماعی و دنیوی و اخروی ایفا میکند .به همین جهت
استطاعت کامل برای تمدنسازی و ارائه الگوی پیشرفت
دارد.
 اسالم در چارچوب مبانی و اصولی ثابت و پایدار و بر مبنایاجتهاد در عرصههای اعتقادی ،اخالقی و شریعت و توجه به
عناصرانعطافپذیرفقهاسالمی،توانپاسخگوییبهنیازهای
نوشوندهزمانیومکانیرادارد.
 خردورزی و تمسک به دانش بشری و تجارب عقالیی موردتأکید اســام است و وحــی ،مایه شکوفایی عقل محسوب
میشود .از این رو تمدنسازی و پیشرفت اسالمی افزون بر
تکیه بر اصول ،ارزشها و تعالیم اسالمی ،مبتنی بر عقل و
دانشبشرینیزهست.
▪ آرمانها

آرمانهای الگوی اسالمی ایرانی پیشرفت ،ارزشهــای
بنیادین فرازمانی و فرامکانی جهتدهنده پیشرفت است.

مبناییتریناینارزشها،نیلبهخالفتالهیوحیاتطیبه
است.اهمارزشهایتشکیلدهندهحیاتطیبهعبارتاند
از:معرفتبهحقایق،ایمانبهغیب،سالمتجسمیوروانی،
مداراوهمزیستیباهمنوعان،رحمتواخوتبامسلمانان،
مقابله مقتدرانه با دشمنان ،بهرهبرداری کارآمد و عادالنه از
طبیعت،تفکروعقالنیت،آزادیمسئوالنه،انضباطاجتماعی
وقانونمداری،عدالتهمهجانبه،تعاون،مسئولیتپذیری،
صداقت،نیلبهکفاف،استقالل،امنیتوفراوانی.
▪رسالت

  رسالتملتونظامجمهوریاسالمیایرانحرکتعقالنی،
مؤمنانه و متعهدانه در جهت ایجاد تمدن نوین اسالمی
متناسبباآرمانهادرزیستبومایراناست.
▪ افق

در سال  ۱۴۴۴هجری شمسی مردم ایران دیندار ،عموم ًا
پیرو قرآن کریم ،سنت پیامبر(ص) و اهلبیت(ع) و با سبک
زندگیوخانوادهاسالمیایرانیوروحیهجهادی،قانونمدار،
پاسدار ارزشه ــا ،هویت ملی و میراث انقالب اسالمی،
تربیتیافته به تناسب استعداد و عالقه تا عالیترین مراحل
معنوی ،علمی و مهارتی و شاغل در حرفه متناسباند و از
احساس امنیت ،آرامــش ،آسایش ،سالمت و امید زندگی
در سطح برتر جهانی برخوردارند.تا سال  ۱۴۴۴ایران به
پیشتاز در تولید علوم انسانی اسالمی و فرهنگ متعالی در
سطح بینالمللی تبدیل شده و در میان پنج کشور پیشرفته
جهاندرتولیداندیشه،علموفناوریجایگرفتهوازاقتصادی
دانشبنیان،خوداتکاومبتنیبرعقالنیتومعنویتاسالمی
برخوردار و دارای یکی از ده اقتصاد بزرگ دنیاست .تا آن
زمان ،سالمت محیط زیست و پایداری منابع طبیعی ،آب،
انرژی و امنیت غذایی با حداقل نابرابری فضایی در کشور
فراهمشده؛کشفمنابع،خلقمزیتهاوفرصتهایجدید
ووفورنعمتبرایهمگانبارعایتعدالتبیننسلیحاصل
شده است .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.
ایراندرآنزمانازتداومرهبریفقیهعادل،شجاعوتوانمند
و ضمانت کافی برای سیاستها ،قوانین و نظامات مبتنی
بر اسالم برخوردار است و همچنان با اتکا به آرای عمومی از
طریقمشارکتآزادانهمردمدرانتخاباتبهدورازتهدیدثروت
و قدرت و با بهرهگیری نظاممند از مشورت جمعی نخبگان
اداره میشود و قدرت کامل برای دفاع بازدارنده از عزت،
حاکمیتملیواستقالل،امنیتهمهجانبهوتمامیتارضی
خویشراحفظکردهوعاملاصلیوحدتواخوتاسالمی،
ثباتمنطقهایوعدالتوصلحجهانیاست.درسال۱۴۴۴
ایران از نظر سطح کلی پیشرفت و عدالت ،در شمار چهار
کشور برتر آسیا و هفت کشور برتر دنیا شناخته میشود و
دارایویژگیهایبرجستهجامعهاسالمیوخاستگاهتمدن
نویناسالمیایرانیاست.
▪تدابیر

 -۱تبیین و ترویج اســام ناب محمدی(ص) متناسب با
مقتضیات روز -۲ ،تقویت و تعمیق فرهنگ توحیدی و
معادباور و ایمان به غیب -۳ ،بسط فرهنگ قرآنی و تعمیق
معرفتوتداوممحبتاهلبیت(ع)ازطریقزندهنگهداشتن
فرهنگ عاشورا و انتظار بدون انحراف و بدعت -۴ ،ترویج
آمــوزههــای اخــاق اسالمی و هنجارهای مدنی و تبلیغ
عملی دیــن -۵ ،شناساندن علمی و واقعبینانۀ ارزشهــا
و دســتــاوردهــای انقالب اســامــی -۶ ،گسترش تعلیم و
تربیت وحیانی ،عقالنی و علمی -۷ ،تربیت نیروی انسانی
توانمند ،خالق ،مسئولیتپذیر و دارای روحیۀ مشارکت
جمعیباتأکیدبرفرهنگجهادیومحکمکاری-۸ ،ارتقای
موقعیت شغلی ،کرامت و منزلت اقشار علمی و فرهنگی به
ویژه معلمان و استادان -۹ ،تبیین ،ترویج و نهادینهسازی
سبکزندگیاسالمیایرانیسالموخانوادهمحورباتسهیل
ازدواج و تحکیم خانواده و ارتقای فرهنگ سالمت در همه
ابعاد-۱۰ ،اهتمامبهاحیاوتوسعهنمادهایاسالمیایرانی
بهویژهدرپوشش،معماریوشهرسازیباحفظتنوعفرهنگی
درپهنهسرزمین-۱۱،تحقیقونظریهپردازیبرایتبیینعدم
ضدوگانههاییازقبیلعقلونقل،علمودین،پیشرفت
تعار 
و عدالت ،ایرانی بودن و اسالمیت ،و تولید ثروت و معنویت از
سوی صاحبنظران و نهادهای علمی کشور -۱۲ ،تقویت و
گسترشتولیدعلمیاصیل،بومیومفیددررشتههایعلوم

طراحی کرده است که با تح ّقق آن ،که کاری عظیم
آن را ّ
و دشوار ،ا ّما ممکن و شیرین است ،کشور راه پیشرفت را
تمدن نوین اسالمی ایرانی
خواهد پیمود و طلیع ه مبارک ّ
در زیستبوم ایران رخ خواهد نمود .انشاءا....
▪مطالبات رهبر معظم انقالب از دستگاه ها ،نهادها
و مراکز علمی

ّ
متفکران و استادان و صاحبنظرانی
اکنون با تقدیر از
تهیه آن را بر عهده
ت
ی
مدیر
و
مهم
سند
طراحی این
ّ
ّ
که ّ
مقرر می دارد:
اند،
ه
داشت
ّ
-۱مجمعتشخیصمصلحتنظامسندپیوسترابهعنوان
چارچوب باالدستی سیاستهای کلی مــورد مالحظه
قرار دهد و پیشنهادهای تکمیلی برای حصول اطمینان
از کفایت آن را در جایگاه یاد شده ارائه کند و پس از ابالغ
نسخهنهاییالگویاسالمیایرانیپیشرفت،سیاستهای
کلی نظام را برای انطباق با الگو بازنگری نماید.
 -۲مجلس شورای اسالمی با نگاه ملی به بررسی سند
حاضر بپردازد و نکات ضروری برای ارتقای آن را به عنوان
سند باالدستی قوانین برنامهای کشور پیشنهاد نماید
و تمهیدات الزم را برای تهیه و تصویب طرحها و لوایح
برنامهای در چارچوب نسخه نهایی آن مقرر سازد.
 -۳دولت فارغ از مالحظات زودگذر ،این سند را از جهت
قابلیت اجرا و تحول آفرینی بررسی نماید و پیشنهادهای
عملی برای ارتقای آن را ارائه دهد .از ذخیره مدیریتی و
کارشناسی دولت در مرکز و استان ها برای این منظور
استفاده شود.
 -۴شــورای عالی امنیت ملی ،شــورای عالی انقالب
فرهنگی ،شورای عالی فضای مجازی در حیطه وظایف
خود به بررسی و ارائه پیشنهاد نسبت به این نسخه از الگو
بپردازند.
انسانیبابهرهگیریازمبانیومنابعاسالمیودستاوردهای
بــشــری -۱۳ ،توسعه علوم بینرشتهای و مطالعات و
پژوهشهایچندرشتهایبدیعومفید-۱۴،کوششوتعامل
فکریبلندمدتوپایدارنخبگانومؤسساتعلمیبرجسته
کشور در عرصه بینالمللی -۱۵ ،حمایت فزاینده و مطالبه
متناسب از برجستهترین مؤسسات و شخصیتهای علمی
کشور برای تولید علم در راستای رفع نیازها و حل مسائل
اساسی جامعه -۱۶ ،ارزشگذاری معلومات و مهارتهای
غیررسمی روزآمــد و کارآمد ،ارتقای دانشهای مهارتی و
تنوعبخشیبهشیوههایمهارتافزایی-۱۷ ،ارتقایدانش
پایه و توسعه شبکههای علم ،فناوری و نوآوری با همکاری
متقابلمؤسساتعلمیوپژوهشی،صنایعودولتدرفرایند
تولید کاال و خدمات -۱۸ ،ارتقای مهارتهای حرفهای
بومی به فنّاوریهای صنعتی با استفاده از دستاوردهای
نوین علمی و تجارب تاریخی و احیای بازارهای تولیدی
تخصصی مطابق قابلیتهای سرزمینی -۱۹ ،پیریزی و
گسترشنهضتکسبوکارهنرهاینمایشیوکاربردهای
فضای مجازی با استفاده از میراث فرهنگی و ادبی ایرانی
اسالمی و قابلیتهای ملی و محلی مطابق تقاضا و پسند
مخاطب منطقهای و جهانی -۲۰ ،التزام به رعایت اصول
و قواعد اسالمی در غایت و ساختار تصمیمات ،سیاست
گذاری ها و نهادسازی های اقتصادی و مالی -۲۱ ،تحقق
عدالت مالیاتی و کاهش فاصلههای جمع درآمــد خالص
خانوار از طریق ایجاد نظام یکپارچه مالیاتستانی ،تأمین
اجتماعیوارائهتسهیالتمالیبابهرهگیریازسامانهجامع
اطالعاتیملی-۲۲ ،تسهیلورودکارآفرینانبهعرصههای
اقتصادی به ویژه اقتصاد دانش بنیان و کاهش هزینه های
کسب و کار با تاکید بر اصالح قوانین ،مقررات و رویه های
اجــرایــی کــشــور -۲۳ ،تحقق عدالت در ساختار قانونی
نظام بانکی با ایجاد انضباط پولی ،رهایی از ربای قرضی،
توزیع عادالنه خلق پول بانکی و بهرهمند ســازی عادالنه
آحاد مردم جامعه از خدمات پولی -۲۴ ،استقالل بودجه
دولت از درآمد های حاصل از بهرهبرداری از منابع طبیعی
و ثروتهای عمومی و انتقال این درآمدها به مردم با تأمین
عدالت بین نسلی -۲۵ ،توقف خام فروشی منابع طبیعی
ظرف  ۱۵سال از زمان شروع اجرای الگو و جایگزینی آن با
زنجیره پیشرونده تولید ارزش افزوده ملی در داخل و خارج
کشور -۲۶ ،مصونسازی و تقویت فرایندها ،سیاست ها،
تصمیماتونهادهایاقتصادیدرمقابلتکان ههایسیاسی-
اقتصادی هدفمند و غیرهدفمند بــرون زا -۲۷ ،توسعه
فعالیتهای زیربنایی ،اقتصادی و اجتماعی و مصرف آب،
انرژیوسایرمنابعحیاتیمتناسبباظرفیت،حقوقواخالق
زیستی-۲۸ ،حفظحقوقمالکیتعمومیبرمنابعطبیعی
وثروتهایملیهمراهبارعایتمالحظاتصیانتی،زیست
محیطی و بین نسلی در بهره برداری از آنها -۲۹ ،کاهش
شدت مصرف انرژی و متناسبسازی سهم تولید و مصرف
انرژی از منابع انرژی پاک -۳۰ ،بسترسازی برای استقرار
متعادل جمعیت و تــوازن منطقهای در پهنۀ سرزمین بر
مبنای آمایش ملی و تخصیص امکانات و تسهیل و تشویق
سرمایهگذاری در بخشهای اقتصادی و فرهنگی مناطق
مختلفوتوانمندسازیمناطقمحرومباتوجهبهاستعدادهای
سرزمینی -۳۱ ،تمرکززدایی در ساختار اقتصادی -مالی
کشور با واگذاری برنامه ریزی و تصمیم گیری به استانها و
شهرستانهادرچارچوبسیاستهایملی-۳۲،بهرهگیری
ازدیپلماسیفعالاقتصادیدرکسبفنّاوریهایپیشرفته
و تشویق سرمایه گذاری خارجی برای صــادرات و حمایت

-۵دانشگاههاوحوزههایعلمیهوصاحبنظراناینسند
را عمیق ًا بررسی نمایند و با ارائه پیشنهادهای مشخص
بــرای ارتقای آن بیش از پیش در ترسیم هدف و مسیر
پیشرفت کشور مشارکت جویند.
 -۶مرکز الگوی اسالمی ایرانی پیشرفت با مشورت
مراجع مخاطب در باال ،برنامه زمانی بررسی نسخه حاضر
الگو از سوی آن ها را تنظیم و نظرات و پیشنهادهای
تکمیلی را دریافت و دقیق ًا بررسی و بهرهبرداری کند.
و انشـــاءا ...نسخه ارتقا یافته الگوی اسالمی ایرانی
پیشرفت را حداکثر ظرف دو سال آینده برای تصویب و
ابالغ ارائه نماید.
 -۷پس از آن ،برای آماده شدن هم ه دستگاه های کشور
و کمک عمومی مردم برای اجرای الگو ،زمانی اختصاص
خواهد یافت ،به طوریکه انشاءا ...از ابتدای قرن پانزده
هجری شمسی اجرای الگوی پیشرفت اسالمی ایرانی با
مقدمات کافی و سرعت مطلوب آغاز شود و امور کشور بر
مدار آن قرار گیرد.
 -۸صدا و سیما و دستگاه های تبلیغی و اطالع رسانی
رسمیکشوراخبارفعالیتهاییادشدهرامنتشرنمایند،
البته بررسی و ارتقای نسخه حاضر الگو در مراجع یاد شده
متمرکز خواهد بود تا این کار مهم دستخوش مجادالت
روزمره نگردد.
پیشرفت،مستلزمتحولمطلوبنفوسانسانیوهنجارها
و ساز و کارهای 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 انشــاءا ...در تــداوم انقالب
اسالمی به این ملت عنایت خواهد فرمود.
سید علی خامنهای
ّ
 ۲۲مهر ۱۳۹۷
از صــادرات تولیدات داخلی با ارزش اف ــزوده -۳۳ ،فعال
کردن قابلیتهای سرزمینی و موقعیت ارتباطی ایران از
طریق ایجاد زیرساختهای پیشرفته برای تبدیل ایران به
قطب راهبردی فرهنگی ،علمی ،فناوری و اقتصادی-۳۴ ،
گسترش قطبهای گردشگری طبیعی ،فرهنگی ،مذهبی
و سالمت با محوریت مناطق و مراکز هویتساز -۳۵ ،تأمین
امنیتوایمنیغذاوترویجتغذیهسالموارتقایسازوکارهای
نظارت بر تولید و توزیع مواد غذایی و مصرفی -۳۶ ،پوشش
همگانی مراقبتها و خدمات و توزیع عادالنۀ منابع حوزۀ
سالمت -۳۷ ،همکاری بینبخشی و مشارکت نظاممند
مردمی در ارتقای سالمت با اولویت پیشگیری و کنترل
عوامل تهدیدکننده -۳۸ ،تنظیم نرخ بــاروری در بیش از
سطحجانشینی-۳۹ ،اعتالوتقویتوترویجدانشبومیدر
حوزه سالمت مبتنی بر شواهد متقن علمی -۴۰ ،ارتقای
توانمندیهای حوزۀ پزشکی با هدف ارائۀ آموزش ،خدمات
و تولیدات در سطح ملی و بینالمللی -۴۱ ،اعتالی منزلت
وحقوقزنانوارتقایجایگاهاجتماعیوفرصتهایعادالنۀ
آنان و تأکید بر نقش مقدس مادری -۴۲ ،ارتقای استقالل،
اقتدار ،پاسخگویی و تخصصی شدن نظام قضایی و تربیت و
جذب قضات عالم و متعهد و دانشافزایی مستمر و نظارت
بر عملکرد قضات و کارکنان قضایی و اصالح و الکترونیکی
کردن فرایندهای دادرسی -۴۳ ،طراحی و اجرای راههای
پیشگیری از جرم و افزایش آگاهی و اخــاق اجتماعی و
تقوای عمومی -۴۴ ،گسترش فهم عمیق و تحکیم نظریه
مــردمســاالری دینی مبتنی بر والیــت فقیه -۴۵ ،حفظ و
تقویتمردمساالریدینی،مشارکتمردمی،عدالتوثبات
سیاسی-۴۶،گسترشوتقویتتشکلهایمردمیبهمنظور
افزایشسرمایهاجتماعیوتحکیمساختاردرونینظام-۴۷ ،
تقویت فضای آزاداندیشی به منظور ارزیابی و نقد علمی
سیاستهاوعملکردهایگذشتهوحالبرایتصحیحمستمر
آنوحفظمسیرانقالباسالمی-۴۸،ارتقاینظارترسمی،
مردمیورسانهایبرارکانواجزاینظاموپیشگیریازتداخل
منافع شخصیت حقیقی و حقوقی مسئوالن و کارکنان
حکومتوبرخوردبدونتبعیضبامفسدانبهویژهدرسطوح
مدیریتی-۴۹ ،اجرایکاملضمانتهایپیشبینیشدهدر
قانوناساسیدرحوزۀآزادیهایفردیواجتماعیوآموزش
و ترویج حقوق و تکالیف شهروندی و تقویت احساس آزادی
در آحاد جامعه -۵۰ ،تعیین ضوابط عادالنه و شفافسازی
فرایندهای تخصیص امکانات و امتیازات دولتی؛ درآمد،
ثروتومعیشتمسئوالنحکومتیومنابعوهزینههایمالی
فعالیتسیاستمدارانوتشکلهایسیاسی-۵۱ ،گزینش
مسئوالن و مدیران بر مبنای التزام عملی آنان به حد کفاف
در معیشت و اهتمام ایشان به هنجارهای عدالت ،صداقت،
راستگویی ،اعتماد ،فداکاری و پاسخگویی -۵۲ ،تقویت
اقتدار حاکمیتی و ارتقای نظام سیاسی و متناسبسازی
ساختار اداری کشور با روشهای جدید به گونهای که کمتر
از یک درصد جمعیت کشور حقوقبگیر دولت باشند-۵۳ ،
پیشگیریازشکلگیریتهدیدعلیهجمهوریاسالمیایران،
گسترشبسیجمردمیوتقویتبنیهدفاعیبازدارنده-۵۴ ،
تقریبمذاهباسالمیوتحکیماتحادوانسجاممسلماناناز
طریقتأکیدبرمشترکاتدینیوپرهیزازاهانتبهمقدسات
مذاهب اسالمی -۵۵ ،ترویج عقالنیت و روحیه جهادی در
جهان اسالم و حمایت از حرکتهای اسالمی و نهضتهای
آزادیبخش و استیفای حقوق مردم فلسطین -۵۶ ،تأکید
برچندجانبهگرایی،گسترشدیپلماسیعمومیوکمکبه
حکمیتوصلحبینالمللی.

...
مناسبت

حضرت رقیه(س)؛ دُ ردانه اباعبدا...

(ع)

سیدبن طــاووس در لهوف نقل می کند که چون کــاروان
عاشوراییان به همراه سر مطهر حضرت امام حسین(ع) به
نزدیکی شام رسید ،حضرت ام کلثوم(س) نزد شمر رفت و از
او خواست :وقتی خواستی ما را وارد شهر (دمشق) کنی ،از
دری وارد کن که در آن جا تماشاچیان کم باشند و به افرادت
بگو سرهای شهدا را از میان محمل ها بیرون برند و از ما
فاصله بگیرند تا کمتر نگاه تماشاچیان به ما بیفتد .اما شمر
لعین که قساوت و شقاوت او از حد گذشته بود ،بر خالف
خواسته حضرت ام کلثوم(س) ،دستور داد سرها را بر سر
نیزهکنندودروسطکارواناسیرانحرکتدهندواهلبیت
پیامبر(ص) را این گونه از میان تماشاچیان عبور دهند .در
ایامیکهاهلبیتاباعبدا(...ع)درشامبودند،اتفاقیرخداد
که غم و مصیبت آن داغدیدگان را بیشتر کرد .محدث قمی
در منتهی اآلمال می نویسد :دختری چهار ساله (برخی سه
ساله گفته اند) از خاندان نبوت ،شبی از خواب بیدار شد و
گفت :پدرم حسین(ع) کجاست؟ االن او را در خواب دیدم.
در این حال زنــان و کودکان با شنیدن سخنان این دختر
چهار ساله به گریه افتادند و شیون و فغان سر دادند.صدای
گریهعاشوراییان،یزیدراازخواببیدارکردوازحالواحوال
کــاروان حضرت اباعبدا(...ع) پرسید .به او خبر دادند که
دختر اباعبدا(...ع) بهانه بابا را گرفته است ،یزید دستور داد
سرمطهراباعبدا(...ع)راپیشآنطفلچهارسالهبگذارند.
چونسرمطهرراآوردند،دخترکباحزنواندوهپرسید:این
چیست؟ گفتند :سر پدرت اباعبدا...الحسین(ع) است .آن
دخترترسیدوآهوفغانسردادورنجوروبیمارشدوپسازچند
روزجانبهجانآفرینتسلیمکرد.اینچنینشدکهحضرت
رقیه(س) در دمشق به آسمان پر کشید تا برای همیشه ایام،
شاهد و یادآور رنج و مظلومیت اباعبدا...الحسین(ع) باشد
و اکنون آرامگاه مطهر آن دردانه امام حسین(ع) در دمشق
،پذیرایعاشقانحضرتاباعبدا...الحسین(ع)است.

...

مشاورهحقوقی
خواننــدگان محتــرم! در صفحــه  12روزنامــه
خراســان ،پاســخگوی پرســش های حقوقی شما
هستیم .شــما می توانید پرســش های خود را در
تمام زمینه های حقوقی ،از طریق پیامک به شماره
 2000999ارســال کنید .لطفــ ًا در ابتــدای متن
پیامک حتما کلمه «حقوقی» را قید فرمایید.

پرسش :آپارتمان ما  8واحد دارد و فاقد آسانسور است.
 7واحد موافق نصب آسانسور هستند و یکی مخالفت
میکند و چــون طبقه اول اســت ،میگوید نیازی به
آسانسور ندارد .آیا راهی برای وادار کردن او به پذیرش
خواست جمعی وجود دارد؟ توضیح این که ،این تصمیم
در شورای ساختمان گرفته شده است.
پاسخ :اصو ًال هیچکس را نمیتوان مجبور به کاری کرد،
مگر به حکم قانون .از آن جا که در قانون حکمی وجود
ندارد که بر مبنای آن بتوان همسایه (یا مالک مشاع) را
مجبور به بهسازی ملک کرد ،نمیتوان همسایه مخالف
را مجبور کرد که هزینههای اصالح و بهسازی مجتمع ،از
جمله هزینه نصب آسانسور را پرداخت کند .هیئت مدیره
و مدیر ساختمان تنها میتوانند درباره نگهداری ،تعمیر
بنا و ک ً
ال ،اداره امور جاری ساختمان تصمیمگیری کنند.
اگر ساختمان فرسوده شده یا عمر مفید آن به پایان رسیده
باشد ،اکثریت مالکان میتوانند به ترتیب مقرر در قانون،
ساختمان را تخریب و نوسازی کنند .ماده  ۱۱آیین نامه
اجرایی قانون تملک آپارتمانها ،وظایف مجمع عمومی
ساختمان را تعیین کــرده اســت« :مجمع عمومی شرکا
دارای وظایف و اختیارات زیر می باشند :الف – تعیین
رئیس مجمع عمومی .ب – انتخاب مدیر یا مــدیــران و
رسیدگی اعمال آن ها .پ – اتخاذ تصمیم نسبت به اداره
امور ساختمان .ت – تصویب گزارش مربوط به درآمد و
هزینه های ساالنه .ث – اتخاذ تصمیم در ایجاد اندوخته
برای امور مربوط به حفظ و نگهداری و تعمیر بنا .ج – تفویض
اختیار به مدیر یا مدیران به منظور انعقاد قراردادهای الزم
برای اداره ساختمان ».ماده  ۱۴نیز وظایف مدیر را تعیین
کرده است« :مدیر یا مدیران مسئول حفظ و اداره ساختمان
و اجرای تصمیمات مجمع عمومی می باشند».
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