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انقالب اس��المي درآغاز چهارمين دهه حيات خويش ايستاده است 
.براي گذر موفق ازاين دهه توجه دقيق به الزامات وويژگيهاي خاص 
اين دوران ضروري بوده وباشناخت آنهاست كه ميتوان برنامه ريزيهاي 
دقيقي را تدوين كرد .رهبرمعظم انقالب اسالمي 2اصل »پيشرفت« 
و»عدال��ت «را به عنوان ش��اخصه واولويت اصلي دهه چهارم انقالب 
اس��المي مورد تاييد قرار داده وازهمه مردم ومسئوالن، خواص وعوام 
خواس��ته اند براي رسيدن به اين دو شاخصه كليدي  برنامه ريزي و 

تالش كنند. 
يكي ازويژگيهاي ممتاز دهه چهارم راميتوان درداشتن تجربيات 3دهه 
پيشين برشمرد.امروز انقالب اسالمي نهال نوپاي سالهاي دورنيست 
كه دربرابر طوفان ها آسيب پذير باشد،بلكه شجره طيبه اي است كه 
دركوران حوادث مختلف مصونيت يافته است.امروز تجربيات گذشته 
پيش روي ملت ومسئوالن درآغاز دهه چهارم است كه بادرس آموزي 
موفقيت ه��ا وعبرت گيري از خطاها وغفلت ها ميتوان آينده اي بهتر 
رابراي كشور ترسيم كرد واين» تجربيات متراكم شده« ميتواند فرصت 

وپتانسيلي براي تحقق آرمان »پيشرفت وعدالت «باشد.
حض��رت آيه اهلل خامنه اي به اين ويژگي دهه چهارم چنين اش��اره 
دارند:»نخبگان ومسئوالن كشور درطول سال هاي گذشته درمواجهه 
بامشكالت گوناگون ،تجربه هاي بسيار ذي قيمتي كسب كرده اند .اين 
تجربه ها امروز دراختيار مردم است .درزمينه اين تجربه ها اگربخواهيم 
نمونه و مثال عرض كنيم ،يكي از آثارآن، اجراي سياس��ت هاي اصل 
44قانون اساسي است .توجه به اين سياست ها ،ناشي از تجربه طوالني 
چند ده ساله گذشته بود كه نخبگان كشور را به اين نقطه رساند .نمونه 
ديگر،همين مساله هدفمند كردن يارانه هاست ،كه اين ناشي از تجربه 

بلند مدت نخبگان كشور است «. )پيام نوروزي 1388(
تالزم پيشرفت وعدالت  

تحقق توس��عه وپيشرفت همه جانبه الزامات متعددي دارد كه يكي 
از مهمترين آنها وجود عدالت درجامعه است .بي شک باوفور نعمت 
وافزاي��ش درآمده��اي ملي آنچه موجب رف��اه عمومي وبهره مندي 
همه جانبه از آباداني كش��ور خواهد ش��د وجود عدالت است چرا كه 
درجامعه اي كه عدالت ازبنيادهاي آن رخت بربسته وفسادفراگير شده 

است،ازدياد نعمت وافزايش ثروت نه تنها موجب رفاه عمومي نمي گردد 
بلكه موجب تش��ديد اختالفات طبقاتي وبرخورداري طبقاتي خاص 
ونوكيس��ه گاني خواهد شد كه منافع فردي خود را برمنافع اجتماع 
ترجيح خواهند داد .ضرورت توزيع عادالنه ثروت به عنوان پيش شرط 
زيربنايي توسعه ،موجب آن ميشود تا براي گسترش عدالت ومبارزه با 

فساد ورانت خواهي گامها واقدامات اساسي برداشته شود .
باتوجه به نكات مذكور است كه »عدالت « به عنوان مؤلفه دوم مورد نياز 
انقالب اسالمي درگام چهارم مورد تاكيد رهبرمعظم انقالب اسالمي 

قرار گرفته است وبه همين دليل است كه ازمنظر معظم له ؛»پيشرفت 
اگر با عدالت همراه نباشد،پيشرفت مورد نظر اسالم نيست !«

از س��ويي ديگر تاكيد تنها برعدالت، بدون داشتن طرحي مشخص 
وبرنامه هاي مدون براي عدالت همان عبارت مشهور »توزيع عادالنه 

فقر«رادراذهان تداعي مي كند.
زيرا در جامعه اي كه نعمت وتوليدي نيست وتوسعه وپيشرفتي مشاهده 
نمي شود آنچه در جامعه وفور مي يابد فقر وگرسنگي است ودراينجا 
ديگر عدالت هم معناي خود را از دست داده وكاربردي نخواهد داشت 
.بنابراين تالزم پيشرفت و عدالت است كه مي تواند افق هاي درخشاني 
را در سال هاي پيشروي ملت آشكار كند .رهبر معظم انقالب اسالمي 
دراين باره مي فرمايند:»اما بدون عدالت ،پيشرفت مفهومي ندارد وبدون 
پيشرفت هم عدالت مفهوم درستي پيدا نمي كند؛بايد هم پيشرفت 
باشد و هم عدالت .اگر بخواهيد الگو بشويد واين كشور براي كشور هاي 
اسالمي الگو بشود ،بايد گفتمان حقيقي وهدف وااليي كه همه براي او 

كارميكنند اين باشد«.)1387/6/2(
شروط تحقق پيشرفت وعدالت 

آرمانهاي ترسيم شده پيش��رفت وعدالت اولويت هاي اين دهه است 
ام��ا بدون توجه به ديگرآرمانهاي م��ورد نياز جامعه همين دو هدف 
هم تحقق پذير نخواه��د بود.مقوالتي چون، معنويت، عدالت، آْزادي 

دهه چهارم؛ دهه توسعه و...سند چشم انداز

سخننخست

بدون عدالت ،پيش�رفت مفهومي ندارد وبدون پيشرفت هم عدالت 
مفهوم درس�تي پيدا نميكند؛ بايد هم پيش�رفت باشد وهم عدالت .

درآغاز دهه چهارم انقالب اسالمي آنچه بيش از پيش به ذهن ميرسد تالش نظام جمهوري اسالمي درجهت 

ارتقاي كارآمدي وتوجه به مقوله توسعه است.
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،مردم ساالري استقالل امنيت اخالق اسالمي وجدان كاري انضباط 
اجتماعي وديگر مؤلفه هاي الزم براي يک جامعه سالم ونظام سياسي 
پويا ،همگي ضرورياتي هستند كه در اين مسير نميتوان به آن ها توجه 
نكرد ودرعبارتي متقن بايد گفت بدون تحقق وتوجه همزمان به آنها 

دستيابي به پيشرفت وعدالت هم ميسر نخواهد بود .
پس نبايد فراموش كرد كه با استناد به گزاره منطقي »اثبات شيئ نفي 
ما ادا نميكند «از دل توجه و اولويت دادن به آرمان پيشرفت وعدالت نفي 
وبي توجهي به ديگر آرمان ها بيرون نيايد وبراي دستيابي به آن نمي توان 
آزادي ،مردم ساالري ،استقالل، عقالنيت ،معنويت و... را درمحاق قرارداد 

.رهنمود رهبر معظم انقالب دراين زمينه خواندني است : 
»بديهي است كه بدون معنويت وبدون عقالنيت ،عدالت تحقق پيدا 
نمي كن��د ؛اين را قبالًهم عرض كرده ايم. اگرمعنويت نش��د ،عدالت 
تبديل مي ش��ود به ظاهر سازي ورياكاري ؛اگر عقالنيت نشد ،عدالت 
اصالً تحقق پيدا نمي كند وآن چيزي كه انسان تصور ميكند عدالت 
اس��ت ، جاي عدالت واقع��ي را مي گيرد.بنابراين معنويت وعقالنيت 

درتحقق عدالت شرط است «.)1387/6/2(
كارآمدي، روح حاكم بر گفتمان پيشرفت و عدالت

كارآمدي روح حاكم برتمامي ساختارها، نهادها، مسئوليت ها وبرنامه هاي 
نظام دردهه چهارم بايد قرار بگيرد ؛چرا كه همه اين سخنان وبرنامه 
ريزي ها زماني معنا مي يابد كه »معطوف به عمل «وبه دست افرادي 

كاردان وتوانا صورت پذيرد. 
امروز بعد از گذشت 3دهه از پيروزي انقالب اسالمي ديگر زمان آزمون 
وخطا به سرآمده است وفرصت براي حاكميت تمام عيار »عقالنيت « 
به مفهوم اسالمي آن فرارسيده است .امروز ديگر قابل قبول نيست كه 
افراد ناشايست وناكارآمد درراس امور قرار گرفته وپست هاي مديريتي 
كشور را اشغال كنندوبدون ش��ک بدون »شايسته ساالري« تحقق 
آرمان هاي دهه چهارم ناممكن خواهد بود.با »س��اختارهاي فشل «و 
»بروكراسي سنگين وناكارآمد« نميتوان از تحقق گفتمان پيشرفت و 
عدالت س��خن گفت و به عباراتي دقيق تر مبارزه واصالح اين چنين 
ساختار وبوروكراسي اي خود بخش مهمي از پيشرفت وعدالت كشور 

خواهد بود.
ارزش وجايگاه كارآمدي درانديش��ه سياسي اسالم تا بدانجاست كه 
حكيم وتئوريسين نظام سياس��ي انقالب اسالمي دراين باره چنين 
مي فرمايد:»مشروعيت همه ما بسته به انجام وظيفه وكارايي درانجام 
وظيفه اس��ت .بن��ده روي اين،تكيه واصرار دارم ،ك��ه روي كارايي ها 
وكارآمدي هاي مس��ئوالن طبق همان ضوابطي كه قوانين ما متخذ 
از ش��رع و قانون اساس��ي است ،بايست تكيه ش��ود.هرجا كارآمدي 

نباشد،مشروعيت ازبين خواهد رفت.
مابايد به دنبال كارآمدي باش��يم .بايد هريک از كساني كه متصدي 
اين مسئوليت ها از صدر تا ساقه هستند ،بتوانند آنچه را كه برعهده 
ي آنهاست،به قدر معقول انجام دهند.انتظار معجزه وكار خارق العاده 
نداريم ونبايد داش��ته باش��يم اما بايد انتظار تالش موفق راكه درآن 

نشانه هاي توفيق هم مشاهده شود ،داشته باشيم.«
نسل سوم؛ بازيگران اصلي دهه چهارم  

گذران سه دهه از عمر يک انقالب كافيست تا شاهد تغييرات نسلي 
دريک جامعه باشيم .بي شک نسل فعال وسرنوشت ساز دهه چهارم 
،»نسل سومي « است كه امروز با كسب علم ودانش وهمراه داشتن 
ميراث دو نسل پيشين وبهره گيري از تجربيات تلخ وشيرين سي ساله 
،ساختن وپيشرفت كشور را نشانه رفته است واين مؤلفه مؤثر به عنوان 
يكي از ويژگي هاي ممتاز دهه چهارم مورد توجه رهبر معظم انقالب 
اس��المي قرار گرفته است.ايشان در اين باره ميفرمايند:»يكي حضور 

نسل تحصيل كرده ماست .
امروز ميليون ها جوان پرنشاط وتحصيل كرده ،درميدان علم ، درميدان 
تحقيق ودرميدان فعاليت هاي اجتماعي و سياسي حضور دارند.حضور 
اين همه جوان دانا وتحصيل كرده وآماده دركشور ما يک پديده بسيار 

بزرگ و قابل توجه واهتمامي است.«)پيام نوروزي 1388(
شناخت ويژگي ها، خصوصيات، علقه ها ودغدغه ها ،نيازها وخواسته هاي 
اين نسل و به رسميت شناختن آنها توسط نسل پيشين ومسئوالن 
نظام اسالمي ،يكي ازمقدمات وباورهاي ضروري ورود به اين دهه خواهد 
بود ودراين ميان انديشه »جوانگرايي درمديريت كشور «و»اعتماد به 
جوانان «درس��پردن مسئوليت ها به آنان درس��ال هاي اخير ،يكي از 

نشانه هاي نويد بخش از توجه مسئوالن به اين امر بوده است.
نس��ل سوم انقالب هم بايد با فهم جايگاه وموقعيت استراتژيک خود 
درآينده كشور وتقويت روحيه مسئوليت پذيري وهمچنين شناخت 
ابعاد اين مس��ئوليت،آماده پذيرش اين مسئوليت خطير باشد.همت 
واراده هاي بلند با تاكيد بر »صبروبصيرت «خواهند توانست اين گام 

مهم درمسير تحقق آرمان هاي انقالب اسالمي را به خوبي بردارند.
حضرت آيه اهلل خامنه اي درپاسخ به سوالي مبني بر وظايف وماموريت 
نس��ل جوان دردهه چهارم انقالب چنين توضيح مي فرمايند:»براي 
اينكه تفكر انبيا درجامعه پياده شود ،يک حركت بلند مدت وطوالني 
الزم بود .اين انقالب با اين هدف به وجود آمد .جامعه اسالمي ،كشور 
اسالمي ،نه فقط دولت اسالمي ،نه فقط تشكيل يک نظام اسالمي ، 
بلكه تشكيل يک واقعيت ويک مجموعه مردمي كه براساس تعاليم 
اس��الم –كه لبالب تعاليم انبيا اس��ت – زندگي    مي كنند و آثارش 
را احس��اس مي كنند .اين هدف ماس��ت.خب،ما به اين هدف هنوز 
نرسيديم ،توقع هم نبود كه درظرف 30سال برسيم .اين هدف، هدف 
خيلي طوالني مدتي اس��ت .بايد تالش كرد ،بايد كار كرد تا به اين 
هدف رسيد؛شما مسئوليتتان اين است .ماموريت اين نسل اين است 
؛كشور وملتتان را به آن جايگاهي كه معنايش اين باشد كه يک جامعه 
اسالمي به معناي واقعي تشكيل شده ،برسانيد.اين را الگو كنيد.اين 
مي شود بزرگ ترين وس��يله براي گسترش اين فكر وگسترش اين 
تجربه درعالم ؛اين ماموريت اين نس��ل اس��ت كه درتصور و درجنبه 

نظري ،چيز مشكلي نيست«.)1387/6/2(
سند چشم انداز ،نقشه راه دهه چهارم 

بي شک امروز از »چشم انداز 20ساله «مي توان به عنوان »نقشه راه« 
دهه چهارم انقالب ياد كرد؛مانيفستي كارشناسانه كه هزاران ساعت  
روي آن كار كارشناس��ي صورت گرفته وبا جرح وتعديل هاي فراوان 
سرانجام تدوين وبه تاييد رهبر معظم انقالب اسالمي هم رسيده است 
.اين سند مي تواند توافق نامه اي براي همه بخش هاي نظام درحركت 

هماهنگ به سمت پيشرفت وعدالت باشد.
حضرت آيه اهلل خامنه اي با تاكيد بر ارزش سند چشم انداز 20 ساله 
مي فرمايند:»نقشه راه ،سند چشم انداز است . سند چشم انداز را هيچ 
نبايد مورد غفلت قرار داد .اين حقيقتاً يک س��ند واقعي ويک نقشه 
راه حقيقي است .بايد دستگاه هاي نظارتي خودتان رامحاسبه كنيد 
.حاال ديگران ممكن است نظارت بكنند ،ممكن است نكنند؛ ممكن 
است نظارتش��ان درست باشد ،ممكن است ناقص باشد اما در درون 
خود مجموعه قوه مجريه –كه نقشش در دررسيدن به اهداف چشم 
انداز ،بس��يار حساس است –دستگاه هاي نظارتي را فعال كنيد ،بعد 
سازوكارهاي نظارتي را به كار بيندازيد تا ببينيم برنامه ها وسياست ها 
چقدر جلو رفته ؛يعني اينجور نباشد كه سال دهم سند چشم انداز را 
نگاه كنيم وببينيم پيشرفتي پيدا نكرده ايم ؛ نه ،بايد اينها را مرتباًرصد 
كنيد كه معلوم شود چقدر پيش رفته ايم و چقدر به آن اهداف نزديک 

شده ايم و چقدر زمينه ها فراهم شده است«.)1387/6/2(
         

مدير مسئول      

ما بايد به دنبال كارآمدي باش�يم .بايد هر يك از كساني كه متصدي اين 
مسئوليت ها از صدر تا ساقه هستند ، بتوانند آنچه را كه بر عهده آنهاست، 

به قدر معقول انجام دهند




