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7مکتب انقالب اسالمی

امروز نوبت ما است، امروز نوبت اسالم است...امروز نوبت مسلمین 
است که با هّمت خود، تمّدن نوین اسالمی را شالوده ریزی کنند.1

فصل اول

چرا تکیه بر مکتب؟

لزوم�قدردانی�ازانقالب�اسالمی
" انقالب اسالمی تحفه ای است که خدای تبارک و تعالی از عالم باال برای 
ملت ما هدیه فرستاد."2 "تردید نیست که این یک تحفه الهی و هدیه غیبی بوده 
کـه از جانـب خداونـد منـان بـر ایـن ملـت مظلوم غارتزده عنایت شـده اسـت."3 
“انقـالب اسـالمی یـک منـت الهـی بـر مردم ایـران بود. این انقالب توانسـت در 
گوشه ای از این عالم و به نام اسالم، قدرتی برای تحقق اهداف خود فراهم کند. 
البته "ایجاد این قدرت الهی و اسالمی، امر بسیار دشواری است...این طور نبود 
که در هر زمانی، در هر شـرایطی، در هر کشـوری، چنین حادثه ای بتواند پیش 
بیایـد؛ نـه. در تاریـخ مـا، در وضـع زندگـی ما، در مردم ما، در ارتباطات اجتماعی 

1. دیدار مسـئوالن نظام، سفرای کشورهای اسالمی و میهمانان شـرکت کننده در بیست ونهمین کنفرانس وحدت 
اسالمی در سالروز والدت پیامبر اکرم و امام جعفر صادق صلوات الله علیهما 08/ 10/ 1394  

2. بیانات امام خمینی 6 اسفند 1357
3. وصیتنامه امام
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ما، در اعتقادات ما، در وضع حکومت ما، در وضع جغرافیایی ما، در ارتباطات 
سیاسـی و اقتصادی عالم، آن قدر حوادِث فراوان کنار هم قرار گرفت تا شـرایط 
آماده شـد برای این که انقالب اسـالمی به وجود آید و پیروز شـود. این شـرایط، 
آسان به دست نمی آید...این پدیده بسیار مغتنم و دیریاب و عجیبی است، باید 

قدر این را دانست.”1
 حال با وقوع انقالب اسالمی "یک فرصت استثنایی در اختیارمان قرار گرفته 
است تا بتوانیم اهداف الهی و اسالمی را در یک بخش مهم از جهان که کشور 

بزرگ و عزیز ایران است تحّقق بخشیم و آن ها را پیاده کنیم.” 2

انقالب�مکتبی
اولین نکته این است که "این دست یافتن به قدرت...فرق می کند با دست 
یافتن به قدرت در عرفهای سیاسی عالم. در آنجاها اّدعا هم ندارند که در صدد 
این هسـتند که فالح و صالح انسـان و پیشـرفت بشـریت و امثال این ها را تحّقق 
بخشند و به بشر سعادت و خوشبختی دهند. مراکز فرهنگی و سیاسی عالم رسمًا 
اعالم کرده اند که با جوامع مبتنی بر ایدئولوژی و مکتب و تفّکر پایه ای مخالفند."3

 در حقیقت این مخالفت با ایدئولوژی در نظام سـلطه پوششـی برای رهایی 
از تقید به ارزشهای الهی و انسانی و بی اعتنایی به منافع عموم مردم بوده است. 
ایدئولوژی زدایی لباسی است که غربی ها بر تن متعصب ترین ایدئولوژی موجود 
یعنی لیبرال دمکراسی کرده اند. لیبرال دمکراسی یک ایدئولوژی و تنها دارای یک 
اصل اخالقی و ارزشی یعنی منافع سرمایه ساالران و قدرتمندان اقتصادی عالم 

1. دیدار کارگزاران نظام 1379/9/12
2. دیدار کارگزاران نظام 1379/9/12
3. دیدار کارگزاران نظام 1379/9/12
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است. منظومۀ مکتب لیبرال دمکراسی با همۀ اجزاء و شاخصه ها که مجموعه ای 
از ارزشـهای دینی و انسـانی را هم درخدمت و اسـارت خود در آورده تنها یک 
تعهد دارد و آنهم تعهد به"دنیای کثیف زور و پول وخوشگذرانی"1 و سرسپردگی 
به "طمع ورزی های اسـتکباری سیاسـتهای شـیاطین عالم و در رأس آنها شـیطان 

بزرگ یعنی دولت امریکا"2 است.
این قطب فاسد عقیدتی در عالم با همه وسایل و شیوه های خود تالش کرده 
اسـت دیگر ملتها را از فرهنگ و اعتقادات اصیل و الهی خود تهی نموده و در 
پوشش ترویج نفی ایدئولوژی، کشورها و ملتها و حکومتها را دچار خأل راهنما و 
نقشۀ راه نماید. در چنین حالت بی وزنی، حکومت ها و کشورها دچار فقر هدف 
و بهم ریختگی هویتی می شوند. اگر چه لیبرال دمکراسی در هیئت یک منظومه 
و تفکر، مدعی حل همه مشکالت بشر و داعیه دار سعادت بشری بود اما چون 
از انسـجام ذاتی مبتنی بر فطرت انسـان و سـنتهای هسـتی برخورد دار نیسـت لذا 
بلحاظ انتظام درونی دچار تعارض است." بدیهی است وقتی که مبنا، یک تفّکر 
و یک اندیشۀ منظم و مدّون نباشد، هدف ها هم به همان نسبت تابع حوادث و 
پیشرفتهای عالم و امیال مردم و گروهها خواهد بود. بنابراین نمی شود کسی اّدعا 
کند که من به دنبال آرمان های واالی مورد نیاز بشر هستم؛ اّدعا هم نمی کنند."3

آنچه اکثر حکومتهای حاشـیه و اقماری نظام سـلطه مدعی آن هسـتند و با 
عناوینی چون رشد و توسعه و پیشرفت به آن اهتمام دارند حداکثر این است که 
برای مردم خود رفاه و امنیتی فراهم کنند تازه اگر راسـت بگویند و بتوانند. اما 
در نقطۀ مقابل انقالب اسـالمی فصلی نو در دوران معاصر پدید آورد. انقالب 

1. پیام امام خمینی پیام به آقای منتظری در تسلیت سقوط هواپیمای مسافربری توسط امریکا 4/13/ 1367
2.  دیدار میهمانان شرکت کننده در چهارمین مجمع جهانی اهل بیت )ع( 05/28/ 1386

3. دیدار کارگزاران نظام 1379/9/12
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اسالمی انقالبی دارای هویت بود. یکی از مهمترین شاخصۀ این انقالب و نظام 
برآمده از آن، نفی نظام سـلطه بود. چالش انقالب اسـالمی در حقیقت فراتر از 
عرصه های سیاسـی و اقتصادی، یک جنگ مکتبی بود. این بیانیۀ ماندگار امام 
راحل است که می فرماید"جنگ ما، جنگ با ابرقدرتهای شرق و غرب نیست؛ 
جنگ ما، جنگ مکتب ماست علیه تمامی ظلم و جور؛ جنگ ما جنگ اسالم 
اسـت علیه تمامی نابرابریهای دنیای سـرمایه داری و کمونیزم؛ جنگ ما جنگ 
پابرهنگی علیه خوشـگذرانیهای مرفهین و حاکمان بی دردکشـورهای اسـالمی 
اسـت...این جنگ، جنگ اعتقاد اسـت، جنگ ارزشـهای اعتقادی- انقالبی 
علیه دنیای کثیف زور و پول وخوشـگذرانی اسـت. جنگ ما، جنگ قداسـت، 

عزت و شرف و استقامت علیه نامردمیهاست."1
شعارهای جهانی و جاودانی این انقالب دینی که "فطرت بشر در همۀ عصرها 
با آن سرشته است، آزادی، اخالق، معنویت، عدالت، استقالل، عّزت، عقالنّیت 
و برادری است."2 اهداف این انقالب روشن است و قاعدتًا این انقالب مسیری 
مشخص و برنامه هایی معین داشته و برای تحقق این اهداف، وظایفی برای خود 
مشـخص کرده اسـت. "این وظایف یک مبنای فکری دارد. خصوصیت تفّکر 

اسالمی و مکتب اسالمی و دینی این است." 3
" این انقالب، یک تفّکِر صحیِح درسِت تعریف شدۀ مّتکی بر یک جهان بینی 
صحیح و یک تلّقِی مستدل ومتین از آفرینش عالم دارد.« 4 انقالب اسالمی از 

1. پیام امام خمینی پیام به آقای منتظری در تسلیت سقوط هواپیمای مسافربری توسط امریکا 4/13/ 1367
2. بیانیه گام دوم 1397/11/22

3. دیدار کارگزاران نظام 1379/9/12
4..  دیدار با دانشجویان و دانش آموزان بسیجی طرح والیت 137/6/13
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پیدایش تا پیروزی و از پیروزی تا تأسیس نظام و از آنجا تا نیل به غایت خود یعنی 
تحقق تمدن نوین اسـالمی و زمینه سـازی برای ظهور والیت عظمای حضرت 
حجت عجل الله تعالی فرجه الشریف ریشه در مکتب اسالم داشته و متکی بر آن خواهد بود.

"همۀ آنچه که در زمینۀ برنامه ریزیها، خطوط اصلی برنامه ها را تشکیل می دهد، 
یک سر این برنامه های اصلی وصل است به آبشخور اندیشۀ اسالمی، جهان بینی 
اسـالمی، تلّقی و برداشـت اسـالمی؛ که این ایمان ماسـت، اعتقاد ماسـت، دین 
ماسـت؛ براسـاس آن برداشـت و آن تلّقی اسـت که وظایف خودمان را مشـّخص 

می کنیم و می خواهیم به آن ها عمل کنیم.” 1
بسـیار واضح اسـت این انقالب با این دورنما و این مسـیر و این برنامه و در 
فضـای پـر چالـش کنونـی بـا وجود مانع بزرگی بنام جبهـۀ زراندوزان و زورمندان 
و نظام سـلطه در عالم نمی تواند راه خود را به سـالمت و با موفقیت بپیماید ااّل 
اینکه در یک بستگی تام و تمام و پیوستگی و تمسک مدام به مکتِب راهنمای 

عمل خود حرکت نماید.

1. دیدار کارگزاران نظام 1379/9/12
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فصل دوم

مکتب چیست؟

مکتب؛�منسجم�و�کارآمد
"طرح اسـالم به صورت مسـلکی اجتماعی و دارای اصولی منسـجم و یک 
آهنگ و ناظر به زندگی جمعی انسان ها، یکی از فوری ترین ضرورت های تفکر 

مذهبی است."1
مکتب اسالم یک "طرح و نقشه، یک آیین متحد االجزا و متماسک"2 است. 
متاسـفانه در کوششـهای انجام شـده قبل از انقالب اسـالمی در دوره معاصر و 
در عرصه معارف و اعتقادات اسالمی " عمومًا بحثها ذهنی و دور از حیطۀ تأثیر 
عملی و عینی و مخصوصًا اجتماعی انجام گرفته، بیش از معرفتهای ذهنی به بار 
نیاورده و نسبت به زندگی جمعی انسانها علی الخصوص نسبت به تعیین شکل 
و قوارۀ جامعه، تعهد و تکلیف و حتی نظریه روشـن و مشـخصی را ارائه نداده 
اسـت."3 و عالوه بر این نسـبت خود را با دیگر مکتبها و آئینها مشـخص ننموده 
اسـت. هر چند پس از پیروزی انقالب تا کنون بخالف دوران تبعید امام راحل 
در عراق، انقالب اسالمی از نعمت همجواری با امام خود و بهره گیری مستقیم 
از اندیشـه و سـیره دو امام انقالب بهره برده و هدایت و مدیریت کالن والیت 
فقیه به هر صورت انقالب را به پیش برده و موفقیتهای زیادی را نصیب نهضت 

1. طرح کلی اندیشه اسالمی در قرآن، سید علی خامنه ای، ص 37.

2. طرح کلی اندیشه اسالمی در قرآن، سید علی خامنه ای، ص 37.
3. رجوع شود به طرح کلی اندیشه اسالمی در قرآن، سید علی خامنه ای، ص 37.
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اسالمی در جهت تحقق اهداف خود نموده است اما مواجهۀ غیر روشمند و غیر 
منظومه ای در قواره یک مکتب و رجوع تجزیه گرا و گزینشی و موضوعی و در 
یک کالم نقیصۀ عدم تدوین جامع مکتب انقالب اسـالمی برگرفته از اندیشـۀ 
بنیانگذار جمهوری اسالمی و امام حاضر انقالب که همۀ نخبگان بتوانند سرخط 
برنامه ها و فعالیتهای خود را از آن دریافت کنند همچنان باقی است. کوشش هایی 
کـه در ایـن زمینـه تـا کنون توسـط برخـی علما در جهت تدوین این مکتب انجام 
شده و کارهایی در تدوین اندیشه های دو امام انقالب صورت پذیرفته هر چند 
در سـالهای اخیر رشـدی خوب داشـته اما هنوز ما را به نقطۀ مطلوب رضایبخش 
و دسترسـی به مکتب انقالب اسـالمی نرسـانده اسـت. مکتبی که باید " مسـائل 
فکری اسالم، به صورت پیوسته و به عنوان اجزای یک واحد، مورد مطالعه قرار 
گیرد و هر یک به لحاظ آن که جزئی از مجموعه دین و عنصری از این مرکب و 
استوانه ای در این بنای استوار است و با دیگر اجزا و عناصر، هم آهنگ و مرتبط 
اسـتـ  و نه جدا و بی ارتباط با دیگر اجزاـ  بررسـی شـود تا مجموعًا از شـناخت 
این اصول، طرح کلی و همه جانبه ای از دین، به صورت یک ایدئولوژی کامل 

و بی ابهام و دارای ابعادی متناسب با زندگی چند بعدی انسان، استنتاج شود.1

مؤلفه�های�مکتب
این مکتب با "روش خاص" خود در مراجعه به منابع دین باید ابتدا "روح دین" 
را کشف نماید.2 چه اینکه اگر دین را به مثابه یک موجود زنده بدانیم، می توان 

1.. طرح کلی اندیشه اسالمی در قرآن، سید علی خامنه ای، ص 37.
2. مـا پیشـنهاد می کنیم مکتب انقالب اسـالمی کـه در اندیشـۀ رهبرمعظم انقالب اسـالمی تفصیل یافته در سـه 
بخش شـناخت معارف، شـناخت اهداف و شـناخت تکالیف عملـی ودر 13 مولفۀ به این صـورت و ترتیب مورد 
توجـه قرار گیـرد: روش، روح، مبانی، اهـداف، وظایف کلی، الگوی حاکم عصری، گفتمان، الگوی پیشـرفت، 
نظامات، افق ها، چشـم انـداز، برنامه های میان مدت و برنامه کوتاه مدت. بخشـی از این مؤلفه ها در دفتر سـوم از 
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تمام تعالیم و آموزه های آن را در حکم اندام و ابزار و وسایلی برای رسیدن به یک 
هدف تلقی کرد. این تعالیم مثل کالبد دین اسـت و هدف دین همانا روح دین 
شناخته می شود. هدف دین سعادت انسان است و سعادت انسان در پرتو اصل 
اصیل توحید و در بستر رابطه میان زندگی دنیوی بشر با آخرت یعنی پیوند دنیا و 
آخرت تضمین می شود. به این معنا رابطۀ دنیا و آخرت همان روح مغفول دین در 
قرون معاصر جهان و در فضای متعارف اندیشه های دینی قبل از انقالب اسالمی 

است. یکی از تجلیات مهم این روح رابطه دین و سیاست شمرده می شود. 1
ایـن مکتـب بـا ایـن "روش" و ایـن "روح" دارای "مبانـی"2 قویـم و اثر گذار در 
امتـداد اجتمـاع و نیـز "وظایف کلی"3 مشـخصی اسـت. "نقـش زمان و مکان" و 
شرایط عصری در شکل دهی این مؤلفه های مکتب در حقیقت عبور دادن تعالیم 
و آموزه هـای دینـی از دهلیزهـای واقعیـات و مقتضیـات زمـان و قرار دادن آنها در 
"الگوهای حاکم عصری"4 یعنی الگوهای دین که متناسـب با شـرایط هر عصر 
بـر جامعـه حاکـم می شـود، تأثیـر زیـادی در کارآمد سـازی فهم دین در هر عصر 
خواهد داشـت.5 با پیدایش الگوهای فهم دین متناسـب با شـرایط زمان و مکان، 
همیـن مجموعـه کتاب تحول معرفتـی مورد توجه قرار گرفته اسـت و البته انشـاءالله در آینده به طور مسـتقل ارائه 

خواهد شد.
1.جوهـر اصلـی در مکتـب امـام بزرگوار مـا، رابطۀ دین و دنیاسـت؛ یعنـی همان چیزی کـه از آن به مسـألۀ دین و 
سیاست و دین و زندگی هم تعبیر می کنند. امام در بیان ارتباط دین و دنیا، نظر اسالم و سخن اسالم را به عنوان مبنا 
و روح و اساس کار خود قرار داده است.مراسم شانزدهمین سالگرد ارتحال امام خمینی رحمه الله  14/ 03/ 1384  

2. دیدار کارگزاران نظام 1379/9/12
3. دیدار کارگزاران نظام 1379/9/12

4. در بحـث تحوالت علمی در ادبیات دانشـگاه به جای این واژه از پارادایم اسـتفاده می کنند. ما بنایی در تطبیق 
کامل این دو واژه با هم نداریم و فقط این دو را از جهاتی شبیه به هم می دانیم.

5. ما به فهم مباحث اسـالمی به شـکل کارساز برای مسائل دنیای این قرن نیاز داریم. امت اسالمی در طول قرنها 
یعنـی در دوران انزوای اسـالم کمتر با مسـائل واقعی مواجه شـد؛ اما امروز ما با مسـائل بسـیاری کـه وضع زمان و 
پیشرفتهای علمی بر ما تحمیل می کند مواجهیم؛ ما باید برای این ها از متن اسالم جواب پیدا کنیم. گفت و شنود 
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بـدون کاسـتن از خاکریزهـای بلنـد اصـول و ارزشـهای جاودان دین، پاسـخ های 
مناسبی به نیازهای زمان از دین بدست خواهد آمد. این پاسخها از طریق مبلغان 
دین در جامعه نشـر داده خواهد شـد و با اقبال جامعه مواجه شـده و مورد مطالبۀ 
زمانـه قـرار گرفتـه و از ایـن مسـیر یکـی دیگر از مؤلفه های مکتب یعنی "گفتمان" 
زاده می شود. گفتمان آن چیزی است که مورد قبول و مطالبه عمومی جامعه قرار 
می گیرد. دو مرحله اول نهضت اسـالمی معاصر مردم ایران یعنی وقوع انقالب 
اسـالمی و تأسـیس نظام اسـالمی به همین شـکل محقق شـد. پس از این وقتی 
جامعه ای بدنبال حل مشـکالت از طریق دین شـد، از اینجاسـت که "الگوهای 
پیشرفت" دین و جامعه که همانا قواره های کلی تحقق بخش اهداف است توسط 
نخبـگان پدیـد می آیـد. ایـن الگوها یا همان قواره های کلی برای نزدیک تر شـدن 
به عرصۀ واقعیات و حل نیازهای واقعی در قدم بعد به "نظامات اداره" جامعه در 
عرصه های مختلف سیاسی، فرهنگی و معیشتی که خود مولفۀ دیگری از مکتب 
است نیازمند شده و این نظامات را تولید خواهد کرد. بر مبنای این نظامات آنگاه 
طرحهای مکتب و نقشۀ راه تحقق اهداف مکتب پی ریزی خواهد شد. این طرحها 
حـاوی "افق هـای دوربـرد و کالن"، "چشـم اندازهـا " و " برنامه هـای دراز مدت و 
میان مدت و کوتاه مدت" که هر یک مؤلفه های دیگر این مکتب هستند، تدوین 
خواهد شد. اینگونه است که نظام اسالمی در امتداد خود و پیدایش حاکمیت 
اسالمی کمال می یابد و در مسیر حرکت خود می تواند یک جامعۀ اسالمی نمونه 
پدید آورده و برای سـایر مسـلمانان یک الگوی زیسـت همگانی و تمدنی نوین 
را پیشنهاد دهد. تحقق اهداف مکتب اسالم با تکاپو در بستر پر تالطم اجتماع 

اینگونه محقق خواهد شد.

با میهمانان خارجی شرکت کننده در مراسم دهۀ فجر. 1370/11/14
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فصل سوم

مکتب انقالب اسالمی

غایت�گرایی�سیاسی�دین
مکتـب اسـالم بـا اوصافـی کـه در بخش قبل آمد قـادر خواهد بود در جهت 
اثر بخشی حرکت دین در جامعه و عالم خارج ایفای نقش نماید. چنین نگاهی 
به اسـالم اسـت که قادر به شـکل دهی و خلق انقالب اسـالمی اسـت. انقالب 
اسالمی یک حادثه، یک ماجرا، یک واقعه و یک تصادف نبود. تحلیل عوامل، 
زمینه ها، شـرایط و حوادث فراوانی که پدید آورندۀ انقالب بوده اسـت مجالی 
دیگـر می خواهـد. امـا در تبیین انقالب اسـالمی ایـران می توان به یک حقیقت و 
یـک امـر قطعـی تکیـه کـرد. ایـن حقیقت همان جریان دیریـن هدایتگر دینی در 
طول تاریخ تشیع و ایران با هدف تحقق حاکمیت دین در جامعه است که از فراز 
قرون و اعصار مختلف، مسلمانان را به انقالب اسالمی رسانده است. تصریح به 
تحقق حاکمیت دین اگر چه در البالی عبارات علمای گذشته بدالیل سیاسی 
و اجتماعی سخت یا ناممکن بود اما اگر کسی متن این تعالیم را بخصوص در 
علم فقه بررسی کند "غایت گرایی سیاسی" در جریان علمی دین کاماًل محسوس 
اسـت. این همان شـعبۀ مهم روح دین اسـت که امام روح الله خمینی این وارث 
علـم حقیقـی شـیعه و اسـالم آن را بـه ارث بـرده و حمـل می کـرد. "جوهر اصلی 
در مکتب امام بزرگوار ما، رابطۀ دین و دنیاست؛ یعنی همان چیزی که از آن به 
مسألۀ دین و سیاست و دین و زندگی هم تعبیر می کنند. امام در بیان ارتباط دین 
و دنیا، نظر اسـالم و سـخن اسـالم را به عنوان مبنا و روح و اسـاس کار خود قرار 
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داده بود. اسالم، دنیا را وسیله ای در دست انسان برای رسیدن به کمال می داند. 
از نظر اسالم، دنیا مزرعۀ آخرت است."1

غایت گرایی سیاسی شیعه شعبۀ اصلی پیوند میان دنیا و آخرت مبتنی بر اصل 
توحید برای سعادت انسان است. شیعه در تاریخ خود همواره منتظر حاکمیت امام 
معصوم بوده است و با فطانت و دقت در آموزه های دین و عقل دریافته است این 
غایت گرایی سیاسی باید در عصر غیبت هم دنبال شود. "غایت گرایی سیاسی" 
در دین و در اسالم و مکتب تشیع یک کلید مهم تحلیل تاریخ و اجتماع است 
که غفلت از آن زمینۀ جزئی نگری، بی صبری، بی توجهی به اولویتها و سپس 
ناکامیها، فرسایش ها و یأسها و ریزشها را پدید می آورد. با این کلید تحلیلی است 
که انقالب اسالمی شناخته می شود و معلوم می شود بدلیل همین نگاه است که 
گفته شـده قرائت صحیح از دین همان قرائتی اسـت که انقالب اسـالمی از دین 

دارد و به این ترتیب مکتب اسالم با مکتب انقالب اسالمی شناخته می شود.2

مکتب�امام�خمینی
بـا پیـروزی ایـن انقـالب عظیـم، عصر جدیدی در مناسـبات عالم پدید آمده 
اسـت. ایـن عصـر را بایـد »عصر امام خمینـی«3 و »دوران امام خمینی« نامید."4 

1..  مراسم شانزدهمین سالگرد ارتحال امام خمینی رحمه الله 14/ 03/ 1384
2. غایت گرایی سیاسـی شـیعه در عصر غیبت برخاسته از غایت گرایی اسـالم و همۀ ادیان آسمانی و تمامی انبیاء 
و اوصیای الهی اسـت چه آنها که مستقیمًا بدنبال تشـکیل حکومت بودند و چه آنها که در این مسیر زمینه سازی 
کردنـد. ایـن حقیقت را مـا در پرتو یک پویش تاریخی به نام "نهضـت انتظار" نام گـزارده و آن را در دفتر دهم از 
این مجموعه مبتنی بر اندیشه رهبر معظم انقالب اسالمی با همین نام تبیین کرده ایم. تبیین نظریۀ نهضت انتظار به 
صورت مستقل در سالهای گذشته در محافل و رسانه های مختلف ارائه شده است. امید داریم انشاءالله آن را نیز 

به صورت مستقل به چاپ برسانیم.
3. پیام به مناسبت اولین سالگرد ارتحال حضرت امام خمینی رحمه الله 1369/3/10

4. سخنرانی در مراسم اولین سالگرد ارتحال حضرت امام خمینی رحمه الله 1369/3/14
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دوران امام خمینی ادامه دارد و خواهد داشت. راه او راه ما، هدف او هدف ما، 
و رهنمود او مشـعل فروزندۀ ماسـت."1 "خطوط اصلی انقالب، همان اسـت که 

امام ترسیم فرموده است."2
لذا سزوار است مکتب انقالب اسالمی بواسطۀ رهبری بی شبهه و کار آمد 
امام خمینی رحمه الله "مکتب امام خمینی" نامیده شود. امروز این انقالب در همه 
جای جهان با نام خمینی شناخته می شود. امروز" نام درخشان امام خمینِی عظیم 
چون ستارۀ پرفروغی بر تارک انقالب اسالمی ایران می درخشد."3 "دوران ده سالۀ 
حیات مبارک امام خمینی )رضوان الله تعالی علیه(، الگو و نمونۀ حیات جامعۀ 
انقالبی ماست و خطوط اصلی انقالب، همان است که امام ترسیم فرموده است. 
دشمنان خام طمع و کوردل که گمان کردند با فقدان امام خمینی، دوران جدید 
با مشـخصاتی متمایز از دوران امام خمینی رحمه الله آغاز شـده اسـت، سـخت در 
اشتباهند. امام خمینی، یک حقیقت همیشه زنده است. نام او پرچم این انقالب، 

و راه او راه این انقالب، و اهداف او اهداف این انقالب است.”4
مکتب امام راحل رحمه الله منبع اصیل تفسـیر اسـالم ناب و اسـالم پیش برندۀ 
انقالب و مرجعی برای کشف معادله های حل مشکالت انقالب است. و از آنجا 
که این مکتب با تکیه بر یک حاکمیت سیاسـی می تواند حل کنندۀ مشـکالت 
باشد ما از "مکتب سیاسی امام خمینی" هم نام می بریم. "امام بزرگوار با مکتب 
سیاسِی خود بود که توانست طلسم دیرپای استبداد را در این کشور بشکند. امام 
بزرگوار با مکتب سیاسـِی خود بود که توانسـت دسـت غارتگران را از این کشـور 

1. پیام به مناسبت اولین سالگرد ارتحال حضرت امام خمینی رحمه الله 1369/3/10
2. پیام به مناسبت اولین سالگرد ارتحال حضرت امام خمینی رحمه الله 1369/3/10

3. اجالس جهانی علما و بیداری اسالمی تهران، سالن اجالس سران 1392/2/9
4. پیام به مناسبت اولین سالگرد ارتحال حضرت امام خمینی رحمه الله 1369/3/10
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کوتاه کند؛ غارتگرانی که با همدسـتی با دیکتاتورها، ایران را به خانۀ امن خود 
تبدیل کرده بودند...راز موفقیت امام در مکتبی است که عرضه کرد و توانست 
آن را به طور مجسم و به صورت یک نظام، در مقابل چشم مردم جهان قرار دهد. 
البته انقالب عظیم اسالمی ما به دست مردم به پیروزی رسید و ملت ایران عمق 
توانایی هـا و ظرفیـت فـراوان خـود را نشـان داد؛ امـا ایـن ملت بـدون امام و مکتب 
سیاسی او قادر به چنین کار بزرگی نبود. مکتب سیاسی امام میدانی را باز می کند 
که گسترۀ آن حّتی از تشکیل نظام اسالمی هم وسیع تر است. مکتب سیاسی ای 
که امام آن را مطرح و برای آن مجاهدت کرد و آن را تجسم و عینیت بخشید، 
برای بشـریت و برای دنیا حرف تازه دارد و راه تازه پیشـنهاد می کند. چیزهایی 
در این مکتب وجود دارد که بشریت تشنۀ آن هاست؛ لذا کهنه نمی شود. کسانی 
که سـعی می کنند امام بزرگوار ما را به عنوان یک شـخصیت متعلق به تاریخ و 
متعلق به گذشته معرفی کنند، در تالِش خود موفق نخواهند شد. امام در مکتب 
سیاسی خود زنده است، و تا این مکتب سیاسی زنده است، حضور و وجود امام 
در میان امت اسالمی، بلکه در میان بشریت، منشأ آثار بزرگ و ماندگار است.”1

از طـرف دیگـر مـردم هـم حـق ایـن امـام بزرگوار را خـوب ادا کردند. ارادت 
مردم به امامشـان این امر را ثابت کرده اسـت. اما این "ارادت و محبت مردم به 
امام بزرگوار، صرفًا از نوع یک علقۀ قلبی و احساسـی و عاطفی نیسـت. اگرچه 
از لحـاظ احساسـات و عواطـف، محبـت امـام در دلها مـوج می زند، اما این همۀ 
مسـئله نیسـت؛ بلکه ارادت مردم به امام بزرگوار، به معنی پذیرش مکتب امام به 
عنـوان راه روشـن و خـط روشـن حرکـت عمومـی و همگانـی ملت ایران اسـت؛ 
یک راهنمای نظری و عملی اسـت که کشـور و ملت را به عزت و پیشـرفت و 

1. مراسم پانزدهمین سالگرد ارتحال امام خمینی رحمه الله 14/ 03/ 1383
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عدالت می رساند... هرجا ما توفیق پیدا کردیم که به توصیه های امام جامۀ عمل 
بپوشانیم، هرجا توانستیم خط انگشت اشارۀ امام را دنبال کنیم، توفیقات فراوانی 

نصیب ما شد."1

مکتب�امام�خامنه�ای2
این مکتب امروز بعد از رحلت امام خمینی رحمه الله بیش از سـی سـال اسـت 
همچنـان راهنمـای عمـل انقالب بوده اسـت. به برکت همین هدایتگری مکتب 
امام خمینی " امروز دین در مرکز توّجهات جهانی قرار دارد. امروز برای سیاسّیون، 
متفّکران، متخّصصان مسائل و علوم اجتماعی و بسیاری از توده های مردم بخصوص 
جوانان در بسیاری از نقاط عالم و به طور خاص در کشورهای اسالمی، دیِن مورد 
توّجه، اسـالم شـریف و احکام مقّدس اسـالمی اسـت ...می شود این طور گفت 
که اسـالم و به طور ویژه جمهوری اسـالمی، در مرکز این توّجهات قرار دارد...

بایسـتی درباره رفتار علمی خودمان در مباحث اسـالمی، یک فکر و حرکت و 
خیزش تازه را پی ریزی و طّراحی کنیم.”3

"امت امام و شاگردان او که از سرچشمۀ فیاض آن موجود ملکوتی سیراب 
شـده و عزت و کرامت اسـالمی و انسـانی خود را در آن جسـته اند، اکنون شـاهد 
آنند که ملتهای دیگر، حّتی ملتهای غیر مسـلمان، نسـخۀ تعالیم انقالبی آن قائد 

عظیم را مایۀ نجات خود دانسته و آزادی و عزت خویش را در آن یافته اند."4
1. بیست و دومین سالگرد امام خمینی رحمه الله  14/ 03/ 1390

2.  ممکن اسـت کسـانی بر ما خرده بگیرند چرا وقتی مکتب امام خمینی را معرفی می کنید از عنوانی دیگر با نام 
مکتـب امام خامنه ای اسـتفاده می کنید. جواب این اسـت که ما در کنار مکتب اسـالم از مکتـب امام خمینی نام 
برده ایم. به عالوه وقتی امام حاضر انقالب از مکتب شهید سلیمانی نام می برند چرا ما از مکتب خود این امام نام 

نبریم. در همۀ این نام گذاریها مصالح و فوایدی وجود دارد
3. بیانات مقام معظم رهبری در آغاز درس خارج فقه 28/ 06/ 1378

4. پیام به مناسبت اولین سالگرد ارتحال حضرت امام خمینی رحمه الله  10/ 03/ 1369
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این فکر، این حرکت و این خیزش تازه در سی سال گذشته بعد از امام راحل 
از سـوی امام حاضر انقالب اسـالمی مهندسـی و باز طراحی شـده و "ما را...از 
گردنه های خطرناکی عبور داده است؛ سطح عزت ملی و شرافت بین المللی ما 
را باال آورده است. کشور به برکت پیمودن این راه، در همان حدی که رعایت 

کرده است، پیشرفت کرده است؛ به سمت آرمانهای خود پیش رفته است.1
امـروز مکتـب انقـالب اسـالمی بـه حدی از کمال خود رسـیده که می تواند 
دستمایۀ حرکت نخبگان کشور برای پیشبرد گام دوم انقالب اسالمی قرار گیرد.

مـا امـروز مسـلمانان جهـان و همـۀ ملت مسـلمان ایران را بـه "مکتب انقالب 
اسالمی" دعوت می کنیم. چرا که این مکتب راهگشای سعادت آنهاست. انقالب 
اسـالمی بی نام خمینی شـناخته شـدنی نیسـت. اگر کسانی می خواهند قرائتهای 
دیگری از انقالب و تلقی های دیگری از انقالب اسالمی داشته و پس از چهل 
سال تعریف دیگری از انقالب ارائه دهند مختارند اما این انقالب و مکتب این 
انقالب با مکتب امام خمینی شناخته می شود. در کنار اصالت این مکتب، مردم 
هم این مکتب را پذیرفته اند. امری که خوب است این را همگان بدانند و به آن 
توجه و التزام داشته باشند. اما آنها که از اسالم به انقالب رسیده و از انقالب به 
امام راحل رسـیده اند نباید در این دو توقف کنند. می توان گفت امروز انقالب 
خمینی در جهان با همۀ حقیقت پوشـیهای دسـتگاه مهیب تبلیغاتی نظام سـلطه 
بتدریج با نام خامنه ای شناخته می شود. اما مبادا که دیگر اقوام در فهم این معنا 
از ما ایرانیان پیشی بگیرند. لذا ما اگر از "مکتب امام خامنه ای" حرف می زنیم از 
چند مکتب سخن نمی گوییم. مکتب امام خامنه ای باز تفسیر مکتب امام خمینی 
و مکتب امام راحل همان مکتب انقالب اسـالمی اسـت و مکتب انقالب نیز 

1.  بیست و دومین سالگرد امام خمینی رحمه الله  14/ 03/ 1390
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ترجمان جاری، زنده، اثر گذار و حیاتبخش مکتب اسالم در این قرن است. و 
از آنجا که شاکلۀ اصلی این مکتب در قالب فرآیندی پنج مرحله ای صورتبندی 
شده است، می توان آن را "مکتب فرآیند تحقق اهداف انقالب اسالمی" هم نامید.
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فصل چهارم

مکتب فرآیندی انقالب اسالمی

مکتب فرآیندی انقالب اسالمی همان مکتب اسالم است که در طول تاریخ 
تدریجًا به سـمت تحقق اهداف خود حرکت کرده و به جلو آمده تا به انقالب 
اسالمی رسیده است. این مکتب در یک فرایند و نقشۀ راه کلی سه حلقۀ امت 
سازی برای کسب حاکمیت توسط دین، دولت سازی به عنوان یک حلقه واسط 
و تمـدن سـازی بـرای تحقـق اهـداف اجتماعـی دین و به عنوان غایت زندگی این 
جهانی انسان را تشکیل می دهد. این سه حلقه اساسًا در کل تاریخ دین که منطبق 
بر تاریخ بشـر اسـت وجود داشـته اسـت. مکتب انقالب اسالمی بیان می دارد در 
دورۀ معاصر تاریخ ایران، انقالبی اسالمی عظیمی بوقوع پیوست. انقالب اسالمی 
تنهـا یـک اتفـاق و حادثـه بـزرگ و بی نظیر نبود. این انقالب ریشـه داشـت، مبنا 
داشت، هدف داشت، نقشۀ راه داشت. بر همین اساس پس از انقالب اسالمی، 
نظام جمهوری اسالمی تأسیس شد. فرآیند حرکت انقالب اسالمی پس از این 
تا تحقق جامعه اسـالمی در ایران به عنوان هدف میانی و تمدن اسـالمی در بین 

الملل اسالمی به عنوان هدف غایی ادامه خواهد یافت.

فرآیند�در�لغت�و�اصطالح
"فرآیند تحقق اهداف اسالمی" ازنظر لغوی به معنای سلسله فعالیت هایی است 
که در یک روند زمان بر به نتایجی مطلوب ازنظر اسـالم منتهی می شـود.1 اما با 
1.  فر. ]ف َ / ف ِ[ )پیشـوند( پیشوند اسـت به معنی پیش، جلو، به سوی جلو و.../ همچنین ند: پسوندی است 
به بن مضارع چسـبیده و اسم مصدر می سازد؛ مانند روند، پیچند/ فرآیند در کتب لغت مجموعه ای از فعالیت ها، 
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نگاهی دوباره و توجهی دیگر به این عبارت، می توان گفت اواًل "اسالم " و تنها 
اسـالم، مبنای حرکت ما و آبشـخور اندیشـه های ما در زندگی فردی و اجتماعی 
است. اسالم پرچمی است که همواره در نهضت ما به دست پیشتازان و مبارزان 
در اهتزاز بوده اسـت. ثانیًا آنگاه که به محتوای اسـالم نظر می اندازیم، از خالل 
تعالیم اسـالمی درمی یابیم اسـالم تنها مجموعه ای از تعالیم چشـم نواز و دلپذیر 
قدسی و معنوی و فردی نیست بلکه "اهداف" مشخصی برای زندگی اجتماعی 
ما تعیین نموده اسـت. ثالثًا ماهیت "اهداف اسـالمی" نیز ما را به سـمت تحقق 
خویش هدایت و دعوت می کند. در اینجاسـت که "تحقق اهداف اسـالمی" به 
یک خواستۀ متعالی و مطالبۀ آرمانی مبدل می شود. رابعًا با نگاه عمیق تر و دقیق تر 
بـه محتـوای ایـن اهـداف و توجـه به نهضت های انبیاء و تاریخ اسـالم به روشـنی 
معلوم می شود با اهدافی بسیار بزرگ مواجه هستیم که طبعًا تحقق آن ها به صورت 
دفعی و ناگهانی ممکن نیسـت بلکه نیازمند فرآیندی طوالنی، تدریجی، برنامه 
محـور، مرحلـه ای و سـخت اسـت. به این ترتیـب "فرآیند تحقق اهداف اسـالمی" 
که همان نقشۀ راه طوالنی حاکمیت دین حق برای تحقق اهداف اسالم است، 

ترکیبی قابل فهم خواهد بود.

نگاه�فرآیندی�اماَمین�انقالب�به�تحقق�اهداف�اسالم
مکتب امام خامنه ای همان مکتب امام خمینی است. و مکتب امام خمینی 
مکتبی فرایندی است. امام راحل رحمه الله 15 سال براین کلمه پای فشرد که برای 
اصـالح امـور، اول شـاه بایـد بـرود. پـس از کنار زدن شـاه آنـگاه گفت باید نظام 

طرح هـا و اندیشـه های مختلف اسـت که برای بـه دسـت آوردن نتیجه ای انجام می شـود. همچنین گفته می شـود 
فرآیند کلمه ای مرکب از فرا+آی+اند اسـت. "فرا" به معنی آن سـوتر اسـت و فرآیند به معنی یک مرحله آن سـوتر و 
به سـوی مرحلۀ بعدی است. این همان معنای کلمۀ فرنگی پروسه است که در کتب لغت جدید برای کلمۀ فرآیند 

انتخاب شده است.
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تأسـیس شـود و هیچ کار دیگری نسـبت به این کار اولویت ندارد. آنگاه پس از 
فراغت از تأسـیس و بنیانگذاری نظام جمهوری اسـالمی، قانون اساسـی را که 
شـاکلۀ اهـداف و اجـزاء دولـت و حاکمیـت و دولـت اسـالمی بـود مطالبه و پی 
گیری کرد. پس ازاین مقطع مردم را به شکل دادن و تحقق بخشیدن این شاکلۀ 
کلی با فعالیتهایی چون انتخابات، نظارت و مشارکت و استقامت در امور دعوت 
کـرد. امـام بـه مـردم گفـت راه تحقق آرمانهای شـما در جامعۀ ایران تحقق دولت 
اسـالمی واقعی در ایران اسـت. اما گفت توقع نداشـته باشـید اصالح کشور یک 
شبه انجام شود. اصالح کشور با تالش و تدریج محقق خواهد شد و آنگاه امام 
یاد آور شد اگر فقط سرگرم خود باشیم و نسبت به سرنوشت مسلمانان جهان و 
اسـالم در سـطح جهان بی تفاوت باشـیم این خیانت به اسـالم اسـت. امام به افق 
بین الملل اسـالمی و جغرافیای فقر و گرسـنگی و محرومیت و اسـتضعاف در 
جهان می اندیشید. این نگاه معلوم می کند که روند و فرآیند تحقق اهداف اسالم 
دشوار و تدریجی و فرایندی خواهد بود. نگاه امام نگاهی فرآیندی و تمدنی بود.1

در اندیشه هدایتگر امام حاضر انقالب اسالمی نیز همین نگاه فرآیندی دنبال 
شد. ایشان در در 14 بهمن 70 اشاره ای اجمالی به سه مرحلۀ باقی مانده از این 
فرآیند کردند و سر انجام در 12 آذر 79 تفصیاًل و در قالب فرآیند پنج مرحله ای 
اهداف انقالب اسالمی آن را تبیین نمودند. در این منظومه، فرآیند تحقق اهداف 
اسالمی پنج مرحله دارد. مرحلۀ اول انقالب اسالمی و سپس مراحل بعد به ترتیب 
نظام اسالمی، دولت اسالمی، کشور اسالمی، دنیای اسالمی یا تمدن بین الملل 

1. اندیشه فرایندی امام راحل ره و تطبیق آن با مراحل پنجگانه انقالب اسالمی در مقاله ای در کتابی با عنوان امام 
پایداری نگاشته شده است. که امید است انشاءالله منتشر شود. این کتاب شرحی بر دفتر نهم این مجموعه به نام 

فصول هدایتگری است.
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اسالمی قرار دارد1. از آن روز تا کنون معظم له پی در پی اعالم کرده اند تشکیل 
دولت اسالمی، جامعه اسالمی و تمدن اسالمی را انتظار می کشند. لذا در بیانیۀ 
گام دوم نیز که ترسیم کنندۀ مسیر چهل سالۀ دوم انقالب اسالمی است، مرحلۀ 
دوم همین تالش با عنوان خود سازی انقالب یعنی دولت سازی و جامعه پردازی 

و تمدن سازی تعبیر شده است.

پیشینۀ�مکتب�فرآیند
منظومـه فرآینـد چـه ازنظـر نحـوه2 و زمـان3 طـرح، چه از جهت شـرایط کلی 
حرکت انقالب4 و نیز به لحاظ جامعیت و فراگیری نسبت به تمامی موضوعات، 
عرصه هـا و آفـاق حرکـت انقالب اسـالمی و همچنیـن از جهت در برگیری امور 
دیگـر چـون آسیب شناسـی حرکت انقالب اسـالمی، اصالـت و کارآمدی نظام، 
فرصت شناسی و راهگشایی برای حرکت به سمت افق اهداف انقالب اسالمی 
می توانست بسیار بیش و پیش از این مورد توجه نخبگان و مسئوالن قرار گیرد. 

اما دریغ این اتفاق چندان رخ نداد.5
نهضت اسالمی مردم ایران در انتهای دهۀ پنجاه، دو مرحلۀ پیروزی انقالب 

1. تعریف هر یک از این مراحل در متن کتاب آمده است.
2. مکان، مناسبت و مخاطبان واحد در سال های 79، 80 و 83 و تکرار و تصریح به تکرار این منظومه.

3. سال 79 در درون سال های پرماجرای دهه هفتاد و در انتهای این سال ها بخصوص پس از شکست فتنۀ اول در 
سال 78 و دوران یاس جریان فتنه از براندازی نظام در این دهه است.

4. سال های ریزش ها و رویش ها و تهدیدها و فرصت های پدید آمده برای انقالب اسالمی.
5. به نظر می رسد مقدار توجهی که آن هم در سطحی محدود از خواص به این موضوع صورت گرفته از سخنرانی 
رهبر معظم انقالب اسالمی در تاریخ 90/7/24 در جمع دانشجویان در کرمانشاه باشد. از این تاریخ به بعد رفته 
رفته در گفتگوهای نیروهای انقالب بویژه جوانان این ادبیات وارد شد ولی مع االسف هنوز جایگاه شایستۀ خود را 

در فضای گفتمانی انقالب با همۀ ابعاد و اعماق و ظرفیت های تئوریک خود باز نیافته است.
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اسالمی و تأسیس نظام اسالمی1 را با موفقیت پشت سر گذاشت. در دهه، شصت 
جنگ تحمیلی تهدیدی برای دو مرحلۀ انقالب اسالمی و نظام اسالمی و مانعی 
عمده بر سر تحقق دولت اسالمی شد. هر چند این تهدید می توانست فرصتی برای 
شـتابگیری تحقق دولت اسـالمی باشـد. البته در این دهه، دفاع مقدس در مسـیر 
حفظ انقالب و نظام اسـالمی و رفع مانع تحقق دولت اسـالمی خود سـرمایه ای 
برای ادامه حرکت انقالب به سـوی منازل بعدی شـد. در سـرآغاز دهۀ 70، رهبر 
معظـم انقـالب اسـالمی اعـالم کردند، امروز مانع عمـده و غیرقابل عبوری برای 
حرکت به سـمت دولت اسـالمی، کشـور اسـالمی و جهان اسـالم وجود ندارد؛ 
امـا پـس از 9 سـال، معظـم لـه در سـال 1379 و دریکـی از حسـاس ترین مقاطـع 
انقالب اسـالمی2، با اعالم اینکه ما دولت اسـالمی در حد مطلوب نداریم، در 
یک سـخنرانی حکمت آمیز و مفصل به آسیب شناسـی، راه شناسـی و رهگشـایی 
نهضت اسالمی ایران و طرح بنیادی و راهبردِی عمیق، منسجم، اصیل و کارآمد 

"فرآیند تحقق اهداف اسالمی" پرداختند.
ایشان همین مضمون را در سال های 1381 و 1383 تکرار نموده و دو بار در 
کید کرده و به تبیین و تکمیل آن  سال 1384 در فضائی متفاوت بر همان بحث تأ
پرداختند. در سال 85 همگان را به تکمیل مبانی معرفتی و بنای نظام یعنی دولت 
اسالمی فراخواندند و سرانجام بازهم در مهرماه 1390 که شرایط داخلی متفاوتی 
نسـبت به سـال 1384 در کشـور پدید آمده و درعین حال موقعیتی سرنوشت سـاز 
و کم نظیـر در بین الملـل اسـالمی در وضـع بیـداری اسـالمی ملت هـای عرب به 
همراه جنبش های ضد سرمایه داری در اروپا و آمریکا ظهور کرده بود، معظم له 

1. بـا انجـام رفرانـدوم جمهـوری اسـالمی در فروردیـن 58 و رفرانـدوم قانـون اساسـی در آذر 58 نظـام اسـالمی 
پایه گذاری شد.

2.  یک سال بعد از شکست فتنۀ اول.
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با ویرایش جدید و متناسب مبحث "فرآیند"، به "بازخوانی هویت و شاکلۀ کلی 
انقالب" پرداختند. ازآن پس و قبل از آن نیز تاکنون مرتبًا اجزاء این بحث به انحاء 
مختلف موردتوجه معظم له بوده است. ازجمله یکی از آخرین موارد آن، طرح 
مبحث "شاخص های دولت مطلوب اسالمی" در شهریور سال 1392 و در دیدار 
کابینه دولت یازدهم و اشاره کلی به مراحل فرآیند با عنوان" نظاِم صحیِح حرکِت 
منطقـی" و نیـز مرحلـه آخـر آن یعنـی تمـدن نوین اسـالمی در دیدار بسـیجیان در 
آبان 1392 بوده اسـت1. این بیان در سـالهای 95 در دیدار اعضای شـورای عالی 
مرکز الگوی اسالمی ایرانی پیشرفت، سال 96 در دیدار طالب حوزه های علمیه 
اسـتان تهران، در خرداد 97 در دیدار جمعی از دانشـجویان، در اردیبهشـت 98 
در دیدار طالب حوزه های علمیه ادامه داشـته اسـت. به نظر می رسـد سـّر تکرار 
و غالبـًا تصریـح ایشـان بـه ایـن تکـرار و پایداری معظـم له در طرح مبحث "فرآیند 
تحقق اهداف اسالمی" در آغاز سه دهۀ 70، 80 و 90، و در طول این سه دهه این 
است که این موضوع جایگاه ویژه ای در نظر رهبر معظم انقالب اسالمی دارد.

ظرفیت فراوان این منظومه آن چنان است که نباید آن را امری منقضی دانست. 
امری که گذشـت این سـال ها نمی تواند از ابعاد اهمیت آن و نیاز مبرم انقالب 
اسـالمی به آن بکاهد. لذا شایسـته اسـت منظومۀ "فرآیند تحقق اهداف اسـالمی" 
همچنـان بـه صـورت یـک تابلـوی عمومـی پیش چشـم نخبگان و خـواص قرار 

1. " اهدافی وجود دارد؛ نظام اسـالمی در هر مرحله ای یکی از این اهداف را دنبال می کند، برای پیشـرفت، برای 
رسـیدن به نقطۀ تعالی و اوج، برای ایجاد تمّدن عظیم اسـالمی؛ باید سـعی کند به این هدف در این مرحله برسد. 
البّتـه مرحلـه گذاری اسـت، قطعه قطعه اسـت. راهنمایان و هادیـان و متفّکران و مسـئوالن مربوط، ایـن قطعات را 
معّیـن می کنند، هدف گذاری می کنند، حرکت جمعی آغاز می شـود. همه باید تالش کنند که هر حرکتی در هر 
مرحله ای به اهداف خودش برسد. این آن نظاِم صحیِح حرکِت منطقی ]است[. این را همۀ فّعاالن عرصۀ سیاست 
و مدیریت کالن کشـور باید همواره به یاد داشـته باشند؛ آحاد مردم، شما عزیزاِن بسیجی - فّعاالن عرصۀ بسیج - 

هم باید این را همواره به یاد داشته باشید." دیدار 50 هزار بسیجی 1392/8/29
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گیرد. این منظومه چنانچه در ذهن نخبگان قرار یابد آثاری تعیین کننده بر جای 
خواهد گذارد.

آثار�و�نتایج�مکتب�فرآیند
نـگاه فرآینـدی بـه تحقـق اهـداف آثـار مهمـی در عرصۀ انقالب اسـالمی بر 
جـای می گـذارد. وحـدت نخبـگان و خـواص جبهـۀ حق، شـکل بندی صحیح 
نیروهـای انقـالب و طیف هـای آن، مرزبنـدی اصولی خودی و غیرخودی، برهم 
زدن صف بندی های کاذب، القائی و التقاطی در میان نیروهای انقالب، جلوگیری 
از شـکل گیری صف بندی هـای جدیـد بی بنیـاد از خـالل حوادث ریز و درشـت 
سیاسـی، شـتاب بخشـی به حرکت انقالب و نهضت اسـالمی به سـوی اهداف، 
شکل دهی به ادبیات پایه بحث دولت، جامعه و تمدن اسالمی، ایجاد محور نظری 
وحدت نیروهای انقالب، زمینه سازی برای ارزیابی اصولی نهضت، انقالب و نظام 
اسالمی، ایجاد جبهه فکری عصر انقالب اسالمی، توانایی برای تحلیل درست 
ماهیت چالش های خارجی و داخلی حال و آینده، غنی سازی مطالعات آینده 
پژوهی انقالب اسالمی، رعایت اولویت ها در برنامه ریزی ها و صرف منابع ملی و 
ظرفیت های انقالب اسالمی، ایجاد یک چتر جامع برای آموزه های رهبری، توانائی 
در مدیریت تهدیدات دشمن و الگویی برای مدیریت مقابله با تهدیدات سخت 

و نیمه سخت و نرم1 این ها فهرستی از آثار این نگاه به انقالب اسالمی است.
همچنین این نگاه موجب تحولی چهار الیه ای در انقالب خواهد شد:

الیه اول: تحول در ساماندهی ذهن و عمل کنشگران عرصه فرهنگ، سیاست 

1. مقصـود از این تعبیر آمادگی در مقابل تهدیدات و یا مقابله با تهدیدات دشـمن نیسـت بلکـه فراتر از آن توانائی 
تنظیم حرکت دشمن و تحمیل اراده و برنامه انقالب بر رفتارهای دشمن و تعیین میزان و زمان دشمنی دشمنان در 

هر مقطع متناسب با حرکت و برآورد توانایی های انقالب است.
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و اجتماع.1
الیه دوم: تحول در انباشت ثروت علم دینی و گزاره های کارساز و کاربردی 

برای حل مسائل نهضت و انقالب اسالمی.
الیـه سـوم: تحـول در نـگاه راهبـردی به اسـالم برای پیشـبرد حرکت کاروان 

عظیم انقالب اسالمی.
الیه چهارم: تحول درروش فهم کارساز اسالم و تولید علم دینی.

ایـن نتایـج و فوایـد و آثـار، همـه می تواند از ثمرات پرداختن به منظومه فکری 
"فرآیند تحقق اهداف اسالمی" باشد.

توجه به مکتب"فرآیند تحقق اهداف اسالمی" در فکر و اندیشه و سپس در 
رفتارها، برنامه ها، حرکت ها و فعالیت های مسئوالن، مدیران، برنامه ریزان و نخبگان 
کشور، تغییراتی ایجاد می کند. "فرآیند تحقق اهداف اسالمی" جامع آموزه های 
رهبری و یک "مکتب" اسـت که در آن مبانی نظری، اصول بنیادین، راهبردها، 
برنامه ها و اقدامات عمده کشور را در زمان حال و آینده معین کرده و اولویت های 

حرکت، جهت و برنامه های مسیر آینده انقالب اسالمی را مشخص می کند.
شـناخت مکتب فرآیند، امکان تحلیل فصول هدایتگری و مهندسـی کالن 
ارزشی رهبری، بلکه امکان تحلیل کارآمدی نظام جمهوری اسالمی را به گونۀ 
واقع بینانه فراهم می سازد. مهم تر اینکه کشف راهبردهای کالن علمی و عملی 
جهت نیل به اهداف پیش روی انقالب اسالمی -بخصوص دولت اسالمی- تنها 
با شـناخت مکتب فرآیند امکان پذیر اسـت. از همین رو رهبری معظم انقالب 
اسالمی در اهمیت مخاطرات ناشی از بی توجهی به »نگاِه کالن و راهبردی به 
انقالب و مسـیر انقالب«2 و گالیه از فقدان این نگاه در دسـتگاهها در دیدار با 

1. مقصود از کنشگران مجموعه های افرادی است که در عرصه های عملی فعالیت می کنند.
2.  دیدار رئیس و اعضای مجلس خبرگان رهبری 1396/6/30
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نخبگان و خبرگان نظام اسالمی فرموده اند:
»ما این را در دستگاه هایمان نداریم؛.. قوای سه گانه مأمور ادارۀ کشورند و کشور 
را باید اداره کنند؛ هرکدام در یک بخشی و به یک نحوی. البّته ادارۀ انقالبی باید 
بکنند، شّکی نیست، اّما نگاهشان به طور طبیعی به همین راهی است که دارند 
می روند، به همین مسیری که دارند می روند؛ و نگاه کالن و راهبردی به مجموعۀ 
انقالب در طول این 39 سال گذشته و در طول َده ها سال آینده قاعدتًا نیست.«1

فرآیند�تحقق�اهداف�اسالمی�چیست؟
"فرآینـد تحقـق اهـداف اسـالمی" بـه چینش مراحل پنج گانـه انقالب، نظام، 
دولت، جامعه نمونه و تمدن بین الملل اسـالمی و چیسـتی، چرایی و چگونگی 
تحقق این مراحل در بستر و خاستگاه نهضت اسالمی مردم ایران می پردازد. این 
مبحث از ظرفیت بسـیار باالئی برای تبدیل شـدن به یک پارادایم2 ملی، اسـالمی 
و جهانی و در همۀ سطوح نخبگان و شکل گرفتن یک گفتمان در عامۀ مردم 

برخوردار است.
"فرآینـد تحقـق اهـداف اسـالمی" پارادایـم اصیـل انقـالب اسـالمی اسـت. 
پس ازآنکـه بیـش از دو دهـه ادارۀ کشـور در مهم تریـن بخـِش دولـت اسـالمی - 

1. دیدار رئیس و اعضای مجلس خبرگان رهبری 1396/6/30
2. مقصود ما از پارادایم همان خطوط اصلی و سرمشـق های شـکل دهندۀ یک مکتب فکری متناسـب با شـرایط 
هـر عصر و اقتضائات و نیازهای هر زمان اسـت. اصواًل در امر واژه گزینی بهتر اسـت ابتدا معنای موردنظر خود و 
ابعاد آن را روشـن کنیم و سـپس واژه ای فارسـی برای آن اصطالح کنیـم، اما امروز کلمه پارادایـم در ذهن برخی 
نخبـگان معنـای رایج تری اسـت. مفهوم پارادایم از یک سـو بـا علم و انقالب علمی و از سـوی دیگر با پرسشـها، 
مسائل، مشکالت و اهداف و حرکت جامعه پیوند دارد. به همین دلیل این مفهوم حداقل برای گروهی از نخبگان 
یعنی دانشـگاهیان عزیز، الگو و قالب مناسـبی برای بیان مبحث و منظومه فکری و مکتب » فرآیند تحقق اهداف 

اسالمی« است. ما از جایگزینی یک واژه فارسی که حاوی همۀ این معانی باشد استقبال می کنیم.
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یعنـی قـوه مجریـه- از سـوی عـده ای از مسـئوالن، دسـت اندرکاران و فعاالن در 
جمهوری اسالمی، متأثر از پارادایم اسالِم التقاطی بود- یک دهه متأثر از اسالم 
سوسیالیسـتی و در برهۀ بعد متأثر از اسـالم لیبرالی1، "پارادایم فرآیند"باید دولت 
اسالمی را به معنی حقیقی ایجاد نماید. در حقیقت پارادایم فرآیند تحقق اهداف 
اسـالمی از سـال 79 پاسـخی نو به سـوالها و مطالبات بی جواب جامعه بود که 
پارادایم اسالم التقاطی توان اجابت آن را نداشت.2 پارادایم فرآیند تحقق اهداف 
اسالمی معتقد به انقالب اسالمی، نظام اسالمی، دولت اسالمی، جامعه اسالمی 
و تمدن اسالمی است درحالی که نقطه مقابل این تفکر در کشور ما که طرفداران 
خود را دارد معتقد به انقالب مسلمانان، نظام مسلمانان، دولت مسلمانان، جامعۀ 
مسلمانان و تمدن مسلمانان می باشد. تفکر اول معتقد به کفایت اسالم برای طی 
مسیر از انقالب اسالمی تا تمدن نوین اسالمی است درحالی که تفکر دوم قائل 
به این است که هر چه مسلمانان در چارچوب توصیه های کلی اسالم پذیرفتند 
همان امر مورد توافق، اسـالمی اسـت و ما الگوهای مشـخصی برگرفته از اسـالم 
برای طی این مسیر نداریم. لذا چنانچه الزم بود از الگوهای مبتنی بر مبانی بیگانه 
هم بهره خواهیم برد؛ و فرق میان این دو پارادایم روشن است.3 پارادایم "اهداف 

1. ر.ک. با دانشجویان دانشگاه های شیراز 1387/2/14
2. سـیر تاریخی شـکل گیری پارادایم اهداف اسـالمی از سال 57 تا سـال 79 در جلد نهم همین مجموعه با بهره 

گیری از بیانات رهبری تنظیم شده است
3. در این زمینه نامه شهید مظلوم بهشتی در اسفند 59 به امام راحل در تبیین این دو نوع تفکر در مدیریت کشور 
یـک سـند بسـیار خواندنی و درس آموز تاریخی اسـت کـه جوانان ایـن زمان از خوانـدن و بهره بـردن از آن برای 
شناخت ریشۀ مشکالت چهل سال اول انقالب و درمان آن بی نیاز نیستند. امروز نمایندگان این دو تفکر در یک 
صحنۀ سرنوشـت سـاز منتظر تصمیم ملت هسـتند. دو جریانی که یکی از آنها در این چهل سال بخش اعظم قوه 
اجرایی وقوه مقننه را در اختیار داشته اما حاضر به ارزیابی عملکرد خود در پیشگاه ملت نیست. البته روشن است 
که مقصود ما از دو جریان مورد نظر، دو جناح موجود در کشـور که از دیر باز با نامها و لباسـهای مختلف وجود 
داشـته اند نمی باشد. متاسـفانه هر دو جناح کشور هر دو نسبت به این آموزۀ بسار مهم رهبر معظم انقالب اسالمی 
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مسلمانان" به جای "اهداف اسالمی" امروز در نقاطی به دنبال توجیهات تئوریک 
دینی و عصری هم افتاده است. این توجیهات می گوید در عصر غیبت معصوم 
و عدم دسترسـی به حجت قطعی دینی و در عصر سـیطرۀ مدرنیسـم بهتر اسـت 
به اهداف مورد توافق مسلمانان بجای اهداف اسالمی بیندیشیم. این تحّیر ذاتی 
و بالتکلیفی عملی لباس جدید نو محافظه کارانی است که درحال ایجاد یک 
توجیه برای جبهۀ جدید فکری از اصالح طلبان قدیمی و اصالح طلبان جدید 
اسـت. ایـن جریـان تـا زمانـی که تایتانیک تمدن امریکایی پیش چشمشـان غرق 

نشود نمی تواند از اردوگاه غرب رهایی یابد.
بـر اسـاس فرمایشـات رهبـر معظـم انقالب اسـالمی، "فرآینـد تحقق اهداف 
اسـالمی" متکفل بیان این بحث اسـت که با پیروزی انقالب اسـالمی موقعیتی 
اسـتثنائی و فوق العاده برای تحقق یک نظام اسـالمی و دولت اسـالمی و جامعه 
نمونه اسالمی در ایران و زمینه تکرار این پدیده در بین الملل اسالمی و پیدایش 

یک تمدن اسالمی نوین فراهم آمد.
خالصه کالم رهبر معظم انقالب در مبحث "فرآیند تحقق اهداف اسالمی" 

این است که:
در کشور ایران، انقالبی بی سابقه بر مبنای اسالم واقع شد.

بر اساس این انقالب، نظامی با مختصات اسالمی شکل گرفت.
الزم بود مبتنی بر نظام اسالمی، دولت اسالمی مطلوب را تشکیل دهیم اما 

این کار به نحو مقدور و مطلوب انجام نشد لذا باید آن را ایجاد کنیم.

یعنی مراحل پنجگانۀ انقالب در طول 29 سال گذشته بی تفاوت بوده اند. غالب سیاسیون حاضر در صحنه نسبت 
بـه ایـن مراحل بیشـتر اهل تفّوه هسـتند تا تعمق. لذا قادر به اسـتخراج نقشـۀ راه و گفتمـان و برنامـه از این مراحل 
نیسـتند. علت کندیهای حرکت انقالب در طول این چهل سـال همین بوده اسـت مگر دست پر قدرت جوانان بر 

این گردونه سرعت ببخشد.
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ما تا دولت اسالمی را نسازیم نمی توانیم متوقع تحقق کشور و جامعه نمونه 
اسالمی باشیم.

جهان امروز خأل یک تمدن برتر را حس می کند و انقالب اسالمی سرآغاز 
این تمدن الهی اسالمی است.

همچنین"فرآیند تحقق اهداف اسالمی" می گوید:
هدف چیست؟

نقشۀ راه چیست؟
چه مراحل و منازلی دارد؟

ما در کدام منزل و مرحله هستیم؟
مرحله فعلی چه مختصاتی ازنظر شرایط، موانع، اهداف و... دارد؟

 گوهـر، چهـار چـوب و خروجـی مکتـب امام خامنـه ای که در این مجموعه 
تدوین شـده اسـت، نگاه فرایندی کالن به انقالب اسـالمی اسـت"فرآیند تحقق 
اهداف اسالمی" همان فرآیند ایجاد قدرت اسالمی است که با حاکمیت پیامبر 
اکرم صلی الله علیه و آله و سلم آغاز و با نهضت امامان شیعه و سپس نائبان ایشان در انتظاِر 
حاکمیِت دولت حِق پایدار و فراگیر، از فراز عصرها و نسل ها گذشت تا در یک 
فرصت تاریخی اسـتثنایی این فرآیند تاریخی به اسـتخالف و تمکن گروهی از 

صالحان در ایران- یعنی انقالب اسالمی- منتهی شد.1

در�کدام�مرحلۀ�فرآیند�هستیم؟
مرحله فعلی چه مختصاتی ازنظر شرایط، موانع، اهداف و... دارد؟

با توجه به فرمایشـات رهبر معظم انقالب اسـالمی، مرحله ای که اکنون در 

1. این نهضت در جلد دهم این مجموعه با عنوان نهضت انتظار تبیین شده است.
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آن قرار داریم، مرحله تشکیل دولت اسالمی است1. نباید پیش آمدها و تنوع در 
تعابیر رهبری و بروز رسانی عملی نقشۀ راه دولت سازی اسالمی موجب غفلت از 
اصل ضرورت و امکان تحقق دولت اسالمی شود. مقصود از دولت، نه فقط قوه 
مجریه بلکه کلیه قوا و کلیت دستگاه های نظام و منظور از اسالمی شدن رسیدن 
بـه نصاب هـای مقـدور اسـالم عمدتـًا در دو عرصـه، یکـی روش و منش و تفکر 
کارگزاران نظام2 و دوم نهادها و بنیان ها و سازوکارهای اداره حکومت3 می باشد.4

 پیش تر آمد که در آغاز دهه دوم انقالب، شرایط برای حرکت به سمت دولت 
اسالمی و جامعه و کشور اسالمی مهیا بود، اما تا سال 1379، بااینکه به تعبیر رهبر 
معظم انقالب اسالمی مسئوالن کشور سهم خوبی از حقایق اسالمی داشتند اما 
نتوانستند به دلیل افت وخیزها، عقب گردها، لغزش ها و تردیدها و دلبستگی های 
برخی به رفتارهای طاغوتی با طی این مسیِر آماده و مناسب، انقالب را به نقطه 
مطلوب و مقدور دولت اسـالمی برسـانند.5 لذا در سـال 1379 ایشـان فرمودند ما 

1. معظم له فرموده اند ما در مرحلۀ سوم )دولت اسالمی( هستیم و در موضعی دیگر فرموده اند ما در مرحله دولت 
و کشور اسالمی قرار داریم. این دو قابل جمع هستند. به این صورت که ما در حین دولت سازی از کشور سازی 
هم غفلت نداریم اما باید توجه داشـت با بخش های غیر اسـالمی دولت نمی توان کشـور اسـالمی سـاخت. به هر 
صورت نظام، دولت، جامعه و تمدن اسـالمی مراحلی مرتب هسـتند که درعین حال رابطۀ این مراحل را از جهت 
تقـدم و تأخر را می توان این گونه صورت بندی نمود: تقدم اصولی مرحلۀ متقدم، اعاده اقتضائی جزء مرحلۀ سـابق 
و تقدم اقتضائی جزء مرحلۀ متأخر؛ یعنی ما علی االصول باید ترتیب را رعایت کنیم اما پس وپیش کردن اجزائی از 

هر مرحله در صورت اقتضاء جایز است.
2. دیدار کارگزاران نظام 1379/9/12

1390/7/24 .3
4. البته روشـن اسـت نهاد ها و دستگاههای اسـالمی زمانی دارای سازو کارهای اسـالمی می شوند کخ در درون 
نظامات اسـالمی در عرصه هـای فرهنگی، اقتصادی، سیاسـی و مانند آن یـا همان ریلهای حرکت بسـوی اهداف 
اسالمی قرار گیرند. بنابراین می توان اسالمی شدن دولت را در سه عرصۀ کارگزاران، نظامات و دستگاهها دانست.

5. "بعضی هـا می گوینـد شـما بعد از 27 سـال می خواهید دولت اسـالمی تشـکیل دهیـد؟ نه تالش و اقـدام برای 
تشـکیل دولت اسالمی از روز اول شروع شد؛ منتها افت وخیز داشته؛ پیشرفت و عقب گرد داشته؛ درجاهایی موفق 
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دولـت اسـالمی نداریـم و ازآنجاکـه در کنـار ریزش های دهۀ هفتاد، رویش هایی 
امیدبخش شکل گرفته بود، لذا معظم له فرمودند باید دولت اسالمی را ایجاد کنیم.

چگونگی�فرآیند�تحقق�اهداف�اسالمی
پیشینه تاریخی دولت سازی اسالمی بلکه دولت سازی دینی، نشان می دهد 
ماهیت تاریخ اسالم و تشیع بلکه تاریخ دین در بعد اجتماعی، چیزی جز حرکت 
به سمت ایجاد قدرت دینی و اسالمی یا تشکیل حکومت دینی و اسالمی نبوده 
اسـت. لذا می توان گفت روند تحقق دولت اسـالمی بلکه دولت دینی در یک 
فرآیند طوالنی تاریخی در ابتدای انقالب اسـالمی به نقطۀ عطف خود رسـید و 

عماًل تحقق آن آغاز شد.1
هرچنـد نهضـت اسـالمی پـس از پیـروزی انقالب اسـالمی تاکنـون، متین و 
مسـتحکم به پیـش رفتـه اسـت و در یـک ارزیابـی کالن ایـن نهضـت هیچ وقـت 
شکسـت خورده نبـوده اسـت، امـا بـه دالیـل مختلـف ازجملـه کنـدی حرکـت، 
آسیب پذیری و هزینه های قابل پیشگیری، این روند از سرعت و استحکام مناسبی 
پس از انقالب اسالمی برخوردار نبوده لذا انقالب اسالمی در رسیدن به اهداف 
خود در جامعه دچار تأخیر است و هنوز تا نقطه مطلوب و مقدور فاصله زیادی 

وجود دارد.
اما دولت اسـالمی مطلوب که رهبر معظم انقالب اسـالمی از سـال 1379 با 

بودیم، در برهه ای موفق نبودیم. بعضی از ماها وسـط راه پایمان لغزید؛ بعضی از ماها در اصل هدف مردد شـدیم؛ 
بعضـی از ماهـا نتوانسـتیم خود را نگه داریم؛ دل بسـتۀ بـه رفتارهای طاغوتی شـدیم. "  دیدار اعضـای هیئت دولت 

.1384/06/08
1. اینکه تشـکیل دولت اسـالمی را یـک نقطۀ عطف تاریخی می نامیم از این جهت اسـت کـه اتفاقی که در کل 
تاریخ حیات دین و حیات بشر پیش نیامد یعنی زمینه سای برای حاکمیت پایدار و فراگیر دین در زمین که با ظهور 

آخرین ذخیره الهی محقق خواهد شد در انقالب اسالمی فراهم شده است.
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صراحت آن را مطالبه نمودند، چگونه شکل می گیرد؟
بی شـک تحقق دولت اسـالمی یک کار عظیم و خطیر بلکه یک ابر اقدام 
می باشـد. دولت اسـالمی زمانی تحقق می یابد که افکار، عقاید و رفتار تعداد و 
نصاب گسترده ای از مسئوالن در اداره کشور با نصاب های قابل حصول اسالم 
در عصر غیبت تطبیق نماید و شـیوه ها، سـازوکارها و سـاختارهای اداره امور با 

تغییر و نوسازی آن کارآمد شوند.
ازجمله مقدمات ضروری برای نیل به این هدف همانا توجه دادن نخبگان و 
مردم به ضرورت حرکت به سـمت دولت اسـالمی، ایجاد انسـجام و وفاق فکری 
و همدلـی در ایـن راه، طراحـی نظامـات و الگوهـای اسـالمی اداره و پیشـرفت 
کشور و ترسیم نقشه راه تحقق دولت اسالمی، با کمک مجموعه ای گسترده از 
نخبگان حکومتی و مردمی می باشد؛ و تنها این دولت اسالمی است که می تواند 
با مشارکت تضمین شده و هدایت شدۀ مردم، دست به کار ابر اقدامی دیگر یعنی 
تحقق جامعه نمونه اسـالمی و کشـور اسـالمی شـود. امروز اولین گام مؤثر برای 
دعوت مسـلمانان به اتحاد و همبسـتگی و بشـارت دهی به ظهور تمدن اسـالمی، 
دعوت عملی آنان به الگوی موفق و درخشان جامعه نمونه اسالمی است که پس 

از تحقق دولت اسالمی در ایران اسالمی محقق خواهد شد.

خاتمه
"مکتب فرآیند" در نگاه کلی موضوع پیچیده ای نیسـت. در کشـور ما توجه 
نظـری و از آن بیشـتر جهت گیـری عملـِی عظیمـی درحرکـت به سـمت اصالح 
حاکمیت و تحقق جامعه نمونه اسـالمی در حال شـکل گرفتن اسـت، اما نگاه 
راهبردی به مراحل فرآیند یعنی "دولت مطلوب اسـالمی، جامعه نمونه اسـالمی 
و تمدن نوین اسـالمی" که آن را به صورت سـندی فراتر از همۀ اسـناد باالدسـتی 
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تدوین شده و در حال تدوین قرار می دهد، یک ضرورت و یک نیاز مهم کشور 
است.

 مکتـب "فرآینـد تحقـق اهـداف اسـالمی" یـک پارادایم اسـت که پس از دو 
پارادایم مدرنیسـم شاهنشـاهی و مدرنیته اسـالمی و بن بسـت هر دو پارادایم، با 
تکیه بر اسـالم ناب به دنبال ایجاد یک دولت اسـالمی اسـت تا به وسـیله آن یک 
جامعۀ اسـالمی نمونه بسـازد و این جامعۀ نمونه برای جهان اسـالم یک الگوی 

قابل تکرار تمدنی را نشان دهد.
پارادایم مدرنیسم شاهنشاهی الگوی توسعۀ رژیم پهلوی بود که از طریق حذف 
اسـالم از فرهنگ و سیاسـت و اقتصاد و علم، مدعی توهم تمدن بزرگ مدرن 
شاهنشاهی در مقابل تمدن غرب بود. پارادایم مدرنیته اسالمی نیز که عمدتًا از 
زمان ناصرالدین شـاه پدید آمد و تا قبل از انقالب حیات داشـت پس از انقالب 
اسـالمی نیـز بـا دو گرایـش لیبرالـی و سوسیالیسـتی عمدتًا در قـوۀ مجریه نظام از 

بازرگان تا خاتمی و در دهه نود با دولت روحانی امتداد یافت.
سال 1379 سال پایۀ فرآیند تحقق اهداف اسالمی و سال آغاز حرکت جدی 
به سـوی دولت اسـالمی و جامعه نمونه اسـالمی و در تاریخ صدسـالۀ ما از زمان 
مشـروطه یـک تحـول و یـک انقـالب جدیـد برای اداره کشـور بر اسـاس تعالیم 
اسالم است. به این ترتیب پارادایم "فرآیند تحقق اهداف اسالمی" سرآغاز انقالب 
علمی اسـالمی در ایران و جهان برای کنار گذاشـتن پارادایم مدرنیته با انواع و 
اقسـام قرائت های لیبرال، سوسـیال و اسـالمی و بومی و بیگانه آن و ناسـخ تفکر 

چند صدسالۀ غرب است که از زمان رنسانس بر کل عالم سیطره یافته است.
خالصه آنکه:

"فرآینـد تحقـق اهـداف اسـالمی" پارادایـم عصر انقالب اسـالمی اسـت که 
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درخشـندگی آن از ابتدای انقالب اسـالمی و تأسـیس حاکمیت دینی در ابر و 
غبـار حضـور اقسـام پارادایم هـای متأثـر از دورۀ مـدرن در فضای ذهن نخبگان و 

دست اندرکاران به چشمهای همگان نیامده است.
"فرآیند تحقق اهداف اسـالمی" تضمین کنندۀ شـتابندگی حرکت انقالب، 

کاهش آسیبها و هزینه های پیشرفت به سوی اهداف است.
"فرآینـد تحقـق اهـداف اسـالمی" زمینـه سـاز پیـش روندگی و پیـش برندگی 
انقالب اسالمی ایران در بین الملل اسالمی برای تحقق تمدن نوین اسالمی است.

"فرآینـد تحقـق اهداف اسـالمی"تعیین کننده اولویتهـای راهبردی حرکت به 
سمت اهداف انقالب است.

فرآیند تحقق اهداف اسالمی، باز تفسیر اسالم “در قرن غلبه مستضعفین بر 
مستکبرین” است.

"فرآیند تحقق اهداف اسالمی" می گوید انقالب اسالمی آنقدر شجاعت دارد 
که بگوید بعد از چهل سال از گذشت انقالب هنوز به دولت اسالمی نرسیده ایم.

"فرآیند تحقق اهداف اسالمی" می گوید امام صبور ما در طلیعۀ سه دهه )70، 
80، 90( به سوی دولت اسالمی دعوت کرده است. این یعنی دعوت سه نسل 

از رویشهای انقالب.
"فرآیند تحقق اهداف اسالمی" بیان می کند جامعه نمونه اسالمی یک آرمان 
کهنه نشدنی و شوق انگیز است که بدون گذر از دولت اسالمی محقق نخواهد 

شد.
"فرآیند تحقق اهداف اسالمی" نوید بخش برآمدن تمدن نوین اسالمی قرب 

ظهور است.
"فرآیند تحقق اهداف اسـالمی" باطل السـحر تمدن برآمده پس از رنسـانس 
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تا کنون خواهد بود.
"فرآینـد تحقـق اهـداف اسـالمی" نـوع مواجهۀ درسـت با بیداری اسـالمی و 
جنبـش مقاومـت ملتهـای عـرب ومنطقه اسـالمی و توجه به ترتیب مراحل فرآیند 
اسـت که در آن نباید اهمیت و ضرورت تحقق مراحل سـوم و چهارم )دولت و 

جامعه نمونه اسالمی( در ایران انقالبی را فراموش کرد.
"فرآیند" تحقق اهداف اسالمی امام خامنه ای، ترجمان اسالم ناب امام خمینی 
است که بر همه اقسام اسالمهای شاهنشاهی، لیبرال و سوسیال شوریده است.

تنها با "فرآیند تحقق اهداف اسالمی" می توان مالزمان، متقدمان و متاخران 
از والیت را باز شناسی کرد.

"فرآیند تحقق اهداف اسالمی" می گوید امروز می توان تمدنی برتر از تمدن 
اسالمی قرن 4 و 5 هجری در قرن 15 هجری آفرید.

 "فرآینـد تحقـق اهـداف اسـالمی" تعییـن کننـده اصـول تصاحـب قدرت در 
جغرافیای فقر و گرسنگی است که امام راحل ما مسلمانان جهان را با آن آشنا نمود.

فرآیند تحقق اهداف اسالمی آخرین حلقۀ تاریخ نهضت اسالمی مردم ایران 
است که با گذر از مراحل پنجگانۀ انقالب نظام، دولت کشور اسالمی در ایران 
و تمدن نوین اسالمی، فصل نوینی از حیات برای بشریت به ارمغان خواهد آورد

مبحث فرآیند با ویرایش اندیشـه ها، زمینه را برای پذیرش عمیق تر اسـالم در 
همـۀ ابعـاد حکومـت در سـینۀ همـه نخبگاِن نظام و آحـاد مؤمنان صالح انقالبی 

فراهم خواهد ساخت.
ُه یَْجَعْل َصْدرَُه  ْن یُِضلَّ

َ
ِْسالِم َو َمْن یُرِْد أ

ْ
ْن َیْهِدیَُه یَْشرَْح َصْدرَُه ِلل

َ
َُّ أ َفَمْن یُرِِد الل

َُّ الرِّْجَس َعلَی الَّذیَن ال  ماِء َکذِلکَ یَْجَعُل الل ُد فِی الّسَ ّعَ نَّما یَّصَ
َ
قاً َحرَجاً َکأ َضّیِ
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یُؤِْمنُوَن1 خداوند آنکه را بخواهد هدایت کند، سـینه اش را برای پذیرش اسـالم 
وسعت می دهد...

1. االنعام: 125



راه شناخت مکتب انقالب اسالمی 42

فصل پنجم

 راه شناخت مکتب انقالب اسالمی

1.�مکتب�امام�را�چگونه�بشناسیم؟
“امام بنیان گذار یک مکتب فکری و سیاسی و اجتماعی است. مّلت ایران 
این مکتب را، این راه را، این نقشه را پذیرفت و در آن مشغول حرکت شد؛ ادامۀ 
این راه بسـتگی دارد به اینکه این نقشـۀ راه، درسـت شـناخته بشـود؛ بدون اینکه 
امام را درسـت بشناسـیم - به معنای شـناخت اصول امام - این نقشـۀ راه، شـناخته 

نخواهد شد.”1
امروز نیز »ادامۀ این راه بسـتگی دارد به اینکه این نقشـۀ راه، درسـت شـناخته 
بشـود.«2 و شـناخت این نقشـۀ راه منوط به شـناخت اصول امام راحل و مکتب 

آن بزرگ مرد است.
اما مکتب امام را چگونه بشناسـیم؟ رهبر معظم انقالب اسـالمی خودپاسـخ 

می دهند:
 »یکی از دوسـتان می پرسـند که به نظرات امام چگونه دسـت پیدا کنیم؟ به 
نظر من این کاماًل روشـن اسـت. نظرات امام یک مجموعه اسـت و خوشـبختانه 
بیانات امام ثبت شده است و همین است که هست. مثل همۀ متونی که از آن ها 
می شود تفکر گوینده را استنباط کرد؛ منتها با شیوۀ درسِت استنباط. شیوۀ درسِت 
استنباط این است که همه حرفها را ببینند، آن ها را در کنار هم قرار بدهند؛ توی 

1. مراسم بیست و ششمین سالروز رحلت حضرت امام خمینی رحمه الله  14/ 03/ 1394 
2. مراسم بیست و ششمین سالروز رحلت حضرت امام خمینی رحمه الله  14/ 03/ 1394 
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آن ها عام هسـت، خاص هسـت؛ مطلق هسـت، مقید هسـت. حرف ها را باید با 
همدیگر سنجید، تطبیق کرد؛ مجموع این حرفها، نظر امام است. البته کار خیلی 
ساده ای نیست، اما روشن است که باید چه کار کنیم: یک کار اجتهادی است؛ 
اجتهادی است که از عهدۀ شما جوانها برمی آید. بنشینند واقعًا گروه های کاری در 
زمینه های مختلف، نظر امام را استنباط کنند، از گفته های امام به دست بیاورند.«1

این شیوۀ اجتهادی که در مباحث الفاظ علم اصول فقه مرسوم است و عمدتًا 
قادر به فهم الفاظ محاورات با تکیه بر قواعد عرفی است در حدی مختصر برای 
دانشـجویان و بـه طریـق اولـی اسـاتید دانشـگاه و طـالب فضالی حـوزه و دیگر 

نخبگان قابل دستیابی است.

2.�ضرورت�و�چگونگی�شناخت�مکتب�امام�خامنه�ای
قبـل از ایـن گفتیـم مکتـب امام خامنه ای کامل ترین برداشـت از مکتب امام 
خمینی است و در حقیقت این دو یکی هستند و در این صورت به نظر ما بهترین 
راه شناخت مکتب امام خمینی شناخت مکتب امام خامنه ای است. اگر رهبری 
نگفته انـد بـرای فهـم نقشـۀ انقـالب به بیانات خود ایشـان مراجعـه کنیم آیا ما در 
این زمینه تکلیفی نداریم؟ اگر رهبری گفته اند "بنشـینند واقعًا گروه های کاری 
در زمینه هـای مختلـف، نظـر امـام را اسـتنباط کنند"2 پس تکلیف ما در اسـتفاده 
از بیانات رهبری در خصوص نقشـۀ راه چیسـت؟ بیاناتی که بیش از سـه دهه به 
صـورت یـک مجموعـه و منبـع ارزشـمند جمـع شـده و بـه همان میـزان که به آن 
توجه و عمل شده – که از نظر ما نصاب رضایت بخشی نیست- توانسته انقالب 
اسـالمی را به این سـطح از اعتبار در جهان برسـاند. پس برای اینکه بتوانیم نقشـۀ 

1. دیدار دانشجویان سراسر کشور 07/ 07/ 1387
2. دیدار دانشجویان سراسر کشور 07/ 07/ 1387
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راه انقالب را بدسـت آوریم، بایسـتی مکتب فکری و سیاسـی و اجتماعی امام 
حاضر را بشناسـیم تا بتوانیم در سـایۀ آن به شـناخت حقیقت انقالب اسـالمی و 
راه تـداوم آن و لـوازم حرکـت انقالبـی نائـل شـده و بـا عمـل به آنهـا از انقالب و 
اسـالم حفاظت و پاسـداری کنیم و آن را در جهت تحقق اهداف بعدی پیش 
ببریـم. حـال سـؤال ایـن اسـت که مکتب امـام خامنه ای را چگونه بشناسـیم؟ آیا 
خود رهبری با چنین شـیوه ای که به دانشـجویان پیشـنهاد کرده اند از بیانات امام 
اسـتفاده نکرده اند؟ آیا نقشـۀ راه انقالبی که ایشـان در طول این سـه دهه گذشـته 
ارائه کرده اند از بیانات امام استخراج نکرده اند؟ آیا بیانات رهبری حداقل یک 
راهنمای مهم برای فهم مکتب امام و نقشۀ ترسیمی امام نیست؟ اگر پاسخ اینها 
مثبت اسـت پس آیا نمی شـود در فهم بیانات رهبری از همین روشـی که ایشـان 

برای رجوع و فهم اندیشه امام پیشنهاد کرده اند استفاده کرد؟
البتـه شایسـته اسـت ایـن نکتـه را یـاد آور شـویم آنچـه رهبر معظـم انقالب به 
دانشـجویان توصیه کرده اند برای اسـتفاده در سـطح آشـنایی اولیه با اندیشـه های 
امام راحل اسـت. در حالیکه رسـیدن به سـطح باالتر یعنی شـناخت مکتب امام 
راحل نیازمند آمادگی های بیشتری است. همچنین اگر این کار بخواهد به سطح 
شـناخت عمیق و اجتهادی برسـد بگونه ای که فرد به باالترین سـطح اشـراف و 
تسلط یعنی توانایی فهم عمیق کالم امام برسد باز هم باید در این زمینه مقدمات 
بیشتری را کسب نماید. همچنانکه یک طلبۀ مقدمات از قرآن و سنت یک نوع 
اسـتفاده می کند و طلبۀ سـطح به نوعی دیگر و بیشـتر و نیز طلبه درس خارج باز 
هم بیشتر و شخص فارغ از تحصیل درس خارج و دارای قوه اجتهاد استفاده ای 
عمیق تـر و کامل تـر دارد. بگونـه ای کـه می توانـد بگویـد آنچـه فهمیـده ام برایم 
حجیـت و منجزیـت و معذریـت دارد. خالصـه آنکه بین فهم عمومی ازاندیشـه 
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دو امام انقالب با فهم تخصصی و عمیق از نظر شرایط فهم تفاوت وجود دارد. 
در اینجا ما نمی خواهیم کار را بر خوانندگان و اسـتفاده کنندگان از بیانات امام 
راحل و حاضر انقالب دشوار نماییم بلکه معتقدیم رسیدن به همان سطح عمومی 
از درک این  جامعه میان جوانان بسـیاری از مشـکالت ما را در هدایت عمومی 
جامعـه حـل خواهـد کـرد. اگـر چه معتقدیم از ورود عده ای از خواص به سـطح 

تخصصی و اجتهادی در این عرصه بی نیاز نیستیم.
خالصه آنکه بیانات ثبت شدۀ رهبر معظم انقالب اسالمی مثل همۀ متونی 
که از آن ها می شود تفکر گوینده را استنباط کرد، قابل استفاده است و می توان 
از آن مکتب فکری و سیاسی و اجتماعی رهبری را استنباط کنیم. بنابراین الزم 
است اواًل: تمام بیانات مطالعه و بررسی کرد و نمی توان با مالحظه برخی و غفلت 
از برخی دیگر مکتب را بدست آورد. ثانیًا باید تمام بیانات را با یکدیگر سنجید 
و تطبیـق داد تـا رابطـۀ کامـل آنهـا و نظـام حاکم بر آنها کشـف و به عنوان مکتب 
معرفی شود. و به خاطر همین است که این روش، روش استنباطی نامیده می شود.

ادعای نوشـتۀ حاضر این اسـت که با اسـتفاده از روش اسـتنباطی درسـت و 
مراجعه به تمام بیانات رهبری، مکتب فکری و سیاسی و اجتماعی معظم له، قابل 
کشف و تبیین است. به نظر ما نتیجۀ پژوهش حاضر نشان می دهد که این مکتب، 
»مکتِب فرآیند تحقق اهداف اسالمی« است. مکتبی که بیانگر کالن ترین نگاه 

راهبردی رهبری به انقالب اسالمی و نقشۀ راه کالن آن است.
امروز مکتب فرآیند -مکتب امام حاضر انقالب- از مجموعه بیانات ایشان که 
همگی دارای نظام واحد و مرتبط به هم و به دنبال تأمین یک هدف واحد هستند، 
کشف و تبیین شده است. رجوع به رساترین، سازنده ترین، مهم ترین و روشن ترین 
بیانات رهبری و حّل متشابهات در سایۀ مراجعه به بّینات و محکمات در ضمن 
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بهره منـدی مـداوم از اندوخته هـا علمـی و تجربه هایی عملی مالزمان و همگامان 
مکتب امام راحل و حاضر انقالب، سرمایۀ اصلی پژوهش حاضر بوده است.
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فصل ششم

نقش مکتب در تحقق مراحل

گفتار�اول:�مکتب�دولت�ساز

نهضت دولتخواهی اسالمی
اکنون نهضت اسالمی مردم ایران در مرحلۀ سوم خود وارد نهضت دولتخواهی 
اسـالمی شـده اسـت و این بار می خواهد از معجزه ای بزرگتر از معجزات قبلی 
رونمایی کند. انقالب های مشـهور و جهانی هیچکدام نتوانسـتند با شـعارهایی 
کـه دادنـد و بـا نظامـی کـه بـا آن شـعارها ایجاد نمودند، در مرحلۀ بعد با اسـتقرار 
حکومتهای وفادار به آن شعارها به پیش بروند. شعار برابری و آزادی در هیچیک 
از انقالبهـا ارمغانـی بـرای مـردم نداشـت. امـا امـروز بعد از چهـار دهه از پیروزی 
انقالب شـعار تحقق دولتی مبتنی بر آرمانهای انقالب اسـالمی از طرف رهبری 
از یک سو و اعتراضها، نارضایتی ها و نقدها و فضای مطالبه گری در میان مردم 
از سـوی دیگـر نشـانۀ ایـن اسـت کـه جامعـه هدف ها را گم نکـرده، از تحقق آن 

مأیوس نشده و در حال آماده شدن برای تحولی دیگر است.
مدّونۀ حاضر اگر چه نگاهی از اعماق تاریخ به فرآیند قدرت یابی و تمکن 
دین انداخته و تا افق تحقق تمدن نوین اسـالمی قبل از ظهور امتداد می یابد اما 
در شرایط کنونی ناظر به شرایط و تکالیف سالهای نزدیک آتی است تا انشاءالله 
در یک بازه زمانی مشخص این نهضت عمیق، دیرین و آینده دار از مرحلۀ فعلی 

هم با موفقیت عبور نماید.
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خرمشهرها کجاست؟
این مکتب امروز با بهره گیری از موفقیتهای انقالب در دفاع مقدس به   
ما نشان می دهد خرمشهرهای دیگری در پیش است و اگر با همان روحیه و روش 
عمل کنیم بار دیگر پیروزیهای دیگری بدست خواهد آمد. این مکتب مختصات 
خرمشهرهای فعلی و جغرافیای مفهومی آن را به ما نشان می دهد و معنای آزاد 
سازی و نقشۀ کلی عملیاتی آن را ترسیم می کند. این مکتب به ما می گوید هنوز 
منطقۀ اقتصاد ما پس از انقالب آزاد نشده و در اختیار نیرو و فکر انقالب قرار 
نگرفته است. بخشهای مهمی از فرهنگ همچنان خارج از محدوده عمل تفکر 
انقالب قرار دارد و منطقه سیاست داخلی و خارجی نیز کاماًل از آثار حاکمیت 
طاغوت پاکسازی نشده است. دیروز شهید بهشتی گفت تا وقتی تفکر لیبرال در 
حاکمیت جای پا دارد، کشـور روی سـعادت نخواهد دید. این حرف همچنان 
در تاریخ به یادگار ماند تا امروز مردم تصمیم بگیرند آیا می خواهند کشور را از 
هـر گونـه تفکـر شـرک آلـود و غیر اسـالمی پاک کنند؟ اگـر دفاع ما مردمی بود 
امروز نیز دستگاهها و مجموعه هایی باید مردم را برای این کار بزرگ هدایت و 
سازماندهی عملیاتی کنند. الزمۀ آن اینست که این دستگاهها و مجموعه ها خود 
نسـبت به این میدان توجیه باشـند. کالک های عملیاتی را ترسـیم کنند، آرایش 
نیروها و نحوۀ اسـتقرار آنها را معلوم کنند. منطقه حضور دشـمن و نحوۀ عمل 
آنها و نیروهای خودی و غیر خودی و مانند آن را مشخص کنند، طرح عملیات 
را تهیه کنند. نقش نیروهای عملیاتی یعنی مردم را در صحنه هایی مثل انتخابات 
و نظارت و مشارکت مشخص کنند. این تمثیلها در مکتب انقالب اسالمی راه 
را برای تحقق دولت اسالمی روشن خواهد کرد و نقشۀ راه را ترسیم و راه تحقق 
را همـوار خواهـد کـرد. مکتـب انقـالب اسـالمی به ما می گوید دولت اسـالمی 
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چیسـت؟ در چـه فاصلـه ای از آن قـرار داریـم؟ چگونـه و طـی چند نوع عملیات 
محقق می شود؟ و نقش و جایگاه آن در پی گیری مراحل بعدی انقالب چیست؟

 این مکتب بار دیگر مردم مسلمان را به صورت امتی در خواهد آورد. امتی 
دولت ساز یعنی یک مجموعۀ همبسته، به والیت پیوسته و از دشمن گسسته ای 

که امروز خود را مأمور به تحقق دولت اسالمی می داند.

گفتار�دوم:�مکتب�برای�جامعه�سازی
مکتب فرآیند تبیین می کند هدف میانۀ انقالب اسالمی تشکیل یک جامعۀ 
اسالمی بود و تا وقتی این هدف در جامعه ایران به طور شایسته و در حد منظور 
محقق نشـده باشـد چهرۀ روشـن این انقالب برای همۀ مردم جهان قابل رویت 
نیست. چشم هایی که عادت به دیدن محسوسات دارند و نمی توانند از مفاهیم 
اصیل بهره گیرند و الزم اسـت برای آنها اسـالم و انقالب را از مرحله مفهوم به 

مرحلۀ محسوس تبدیل نمود.
اما این مکتب برای مردمی که این راه طوالنی را طی نموده اند، یک   
انقالب بزرگ را سامان داده و با دستان خود نظامی بی نظیر در جهان را فارغ از 
داربستهای رایج در شرق و غرب جهان و بر اساس اسالمی تأسیس نموده اند الزم 
اسـت نشـان دهد که با دولت اسـالمی می خواهند به سـوی چه جامعه ای حرکت 
کنند. این حرف اشتباهی است کسی بگوید و شبهه کند مردم در این انقالب 
نمی دانستند چه می خواهند. اما این هم درست نیست که آنچه مردم می خواستند 
به تفصیل برایشان بیان نشود و آنچه می دانستند از زبان مکتب این انقالب تأیید 

و تثیبت و تذکر داده نشود.
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مفهوم جامعۀ اسالمی
آن جامعۀ اسالمی که مردم برای آن انقالب کردند “آن جامعه ای است که در 
او عدالت به نحو کامل استقرار داشته باشد؛ اخالق اسالمی به صورت گسترده 
در میـان مـردم وجـود داشـته باشـد؛ مردمـان همـان ترازی را به دسـت بیاورند که 
پیامبران الهی می خواستند این تراز ساخته بشود در میان جامعۀ اسالمی؛ قدرتمند، 
شجاع، عزیز، برخوردار از مواهب زندگی و در عین حال عبد خدا؛ تسلیم ارادۀ 
پروردگار. آزادی حقیقی برای یک ملت و برای یک انسـان این اسـت که ارادۀ 
خودش را، همت خودش را، نیرو و توان خودش را به کار بیندازد برای بهروزی 

خود و آن بهروزی را در عبودیت خدا و بندگی خدا ببیند.”1

شاخص های جامعه اسالمی
مکتب انقالب اسـالمی توضیح می دهد در جامعه اسـالمی شـاخصه های 
ایمان و معنویت، قسط و عدل، علم و معرفت، صفا و اخوت، صالح اخالقی 
و رفتاری، اقتدار و عزت کار و حرکت و پیشرفت دائمی و جزئیات آن در حدی 
واضح و قابل فهم و شـفاف بیان شـده اسـت. ما در عصر ظلمت و گمراهی و 
ره گـم کردگـی چنـان کـه برخی می پندارند نیسـتیم و نیازمند وام گیری مفاهیم 
مطلوب خود از دیگر مکاتب هم نیسـتیم. ما می توانیم با تکیه بر همین مکتب، 
هندسۀ جامعۀ اسالمی را در حدی ترسم کنیم که اجزاء قابل تحقق آن را بشناسیم 

و به سویش حرکت کنیم.

راه تحقق جامعه اسالمی
مکتـب انقـالب اسـالمی مـا را راهنمایـی می کنـد تـا نقشـۀ راه تحقق جامعه 

1. بیانات رهبر معظم انقالب اسالمی در اجتماع بزرگ مردم یزد 12/ 10/ 1386
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اسـالمی را بیابیـم. اهدافـی را کـه در ایـن مسـیر بـرای ما وجود دارد با هم اشـتباه 
نکنیم، توجه کنیم مقام قرب الهی برای احاد مردم میسـر نیسـت مگر اینکه در 
این جامعه انسان سازی صورت گیرد و این انسانها خود بتوانند با رشد و بلوغی 
قابـل قبـول و قـدرت بهـره گیـری از هدایتهای الهی، راه قرب الهی را طی کنند. 
این مکتب به ما توضیح می دهد همانطور که پیامبر اسالم ص عمل کرد ما نیز 
باید جامعه را از یک مسیر تربیت عقالنی، تربیت اخالقی و تربیت قانونی عبور 
دهیم1. این مکتب خطوط اصلی جامعه سازی پیامبر مبتنی بر نظامات اجتماعی 
را به ما خواهد آموخت2 و پایه های نظام سازی اجتماعی رسول اکرم را با هدایت 
قرآنـی بـرای مـا ترسـیم خواهـد کـرد.3 این مکتب به ما می گوید جامعه اسـالمی 
در خأل و مانند همۀ تاریخ خالی از حضور دشـمن شـکل نخواهد گرفت، لذا 
نمی تواند به دسـت اندازیها و دخالتهای دشـمن بی توجه باشـد. در عین حال به 
ما متذکر می شـود که همۀ ناکامیهای احتمالی ناشـی از دشـمنان نیسـت بلکه در 
حقیقت دشـمن عامل اصلی تأخیر در رسـیدن به اهداف نیسـت بلکه این نکتۀ 
بسـیار مهم را گوشـزد می کند که این دولت اسـالمی اسـت که می تواند تمامی 
موانع دشمن ساخته را منهدم کرده و از آن عبور کند،4 لذا تا وقتی دولت اسالمی 
تحقق نیابد سخن گفتن از جامعۀ اسالمی در حد گفتمان و یک آرزو و مطالبه 
باقی خواهد ماند و ایجاد توقع شـکل گیری آن موجب سـرخوردگی و دلزدگی 

و یاس در جامعه خواهد شد.

1. سالروز بعثت 1388/4/29
2. خطبه های نماز جمعه 1377/2/18

3. بیانات در حرم مطهر رضوی 1394/1/1
4. دیدار رئیس و اعضای مجلس خبرگان 1395/3/6
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گفتار�سوم:�مکتب�تمدن�ساز

نقش مکتب در تمدن سازی
“هیچ ملتی بدون دارا بودن یک فکر و یک ایدئولوژی و یک مکتب نمی تواند 
تمدن سازی کند...بدون داشتن یک مکتب، بدون داشتن یک فکر و یک ایمان، 
و بـدون تـالش بـرای آن و پرداختـن هزینه هـای آن، تمدن سـازی امکان ندارد.”1 
“این تمدن دارای علم خواهد بود، دارای صنعت هم خواهد بود، دارای پیشرفت 
هـم خواهـد بـود؛ و ایـن مکتـب، هدایـت کننده و اداره کننـدۀ همۀ اینها خواهد 
شد."2 نسبت میان مکتب و همۀ ابعاد تمدن سازی نسبت هدایتگری است. آن 
کـه مکتـب توحیـد را مبنـای کار خـودش قرار می دهد، آن جامعه ای که به دنبال 
توحید حرکت می کند، همۀ این خیراتی را که متوقف بر تمدن سـازی اسـت، به 
دست خواهد آورد؛ یک تمدن بزرگ و عمیق و ریشه دار خواهد ساخت و فکر 

و فرهنِگ خودش را در دنیا گسترش خواهد داد.”3

دو معنای تمدن نوین اسالمی
تمدن ایرانی اسالمی4 بنا بر اینکه قوم ایرانی طالیه دار و تحقق بخش تمدن 
اسـالمی باشـد یا تمدن بین الملل اسـالمی5 بنا براینکه دیگر اقوام مسـلمان به این 
فرآینـد تاریخـی و سرنوشـت سـاز پیونـد بخورنـد، مفهومی فراتـر از جامعۀ نمونۀ 
اسـالمی دارد. مفهوم تمدن نوین اسـالمی و ضرورت تحقق این تمدن در عصر 

1. دیدار جوانان استان خراسان شمالی 23/ 07/ 1391  
2. دیدار جوانان استان خراسان شمالی 23/ 07/ 1391  
3. دیدار جوانان استان خراسان شمالی 23/ 07/ 1391  

4. اجتماع مردم اسفراین 1391/7/2
5. دیدار مسئوالن نظام 1383/8/6
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غیبت، پیشینه تمدن اسالمی در تاریخ بشر و نسبت میان تمدنهای بشری با تمدن 
الهی و نقش پیامبران در تمدن سازی سرفصلهای مهمی برای غنی سازی و شکل 
دهی به یک اندیشـه متقن و ایجاد یک پشـتوانه فکری برای تمدن سـازی تنها با 

رجوع به مکتب انقالب اسالمی عملی خواهد شد.1

مسیر تمدن اسالمی
این مکتب فرآیند تحقق اهداف انقالب اسالمی است که روشن می کند راه 
تحقق تمدن اسالمی از مسیر ایجاد یک جامعۀ نمونه و الگویی خواهد گذشت 
همانطور که معلوم می کند بدون تشکیل یک دولت مطلوب جامعه ساز اسالمی 
امکان تحقق جامعه نمونه اسـالمی وجود ندارد. مسـلمانان عالم در صورتی که 
ببینند در این زمان الگویی از جامعۀ اسالمی در ایران شکل گرفته بدون تبلیغات 
وسیع و علیرغم وجود همۀ موانع در سرزمین خود و ممانعت های مختلف نظام 
سلطه دلهایشان همچون مشام انسان که از کنار یک بوستان معطر عبور می کند 

بسوی این الگو متمایل خواهد شد.

رابطه تمدن سازی و معارف مهدویت
این مکتب فرایندی انقالب اسالمی است که می تواند بهترین تفسیر از معارف 
مهدویت را به جامعۀ ما ارائه دهد. این مکتب تشتت و ناکار آمدی نسبی برخی 

1. ما اعتقاد داریم قرائت غرب از تاریخ تمدن یک افسـانه و میراث تاریخ نویسـی و هویت سـازی طواغیت برای 
بشـر است. افسانه ای برای خلع هویت انسانی بشر و زمینه سازی تسلط اقویا و طواغیت بر انسانها. در نقطه مقابل 
انبیـا را معلمـان و مهندسـان اول تمدن بشـر می دانیم. امـری که در تاریخ با مصـارۀ تمدن انبیا توسـط طواغیت و 
سـپس پاک کردن حافظۀ بشر از این حقیقت معنا بخش و هویت سـاز می خواسته انسانیت را چون موم در دست 
خود به هر صورتی که مایل اسـت تبدیل کند، غافل از اینکه نهضت انبیا چون خورشـید خاموش شدنی نیست. و 
انقالب اسـالمی نشـانه و حجت بالغۀ خدا بر این امر است. مکتب انقالب اسـالمی می گوید باید تاریخ تمدن را 

دوباره نوشت.
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تلقی های موجود در جامعه از مباحث مهدویت را عالج خواهد کرد. تلقی هایی 
که جامعه را چه بسا به سمت یک مهدویت فردی و تنها سوق دهنده افراد بسوی 
ارتباط شخصی بدون تبیین نقش جمعی با امام عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف متمایل 
نماید و یا گاه نمی تواند جایگاه انقالب اسالمی و نقشۀ راه این انقالب را تا ظهور 
تبیین نماید. اگر در معارف مهدویت زمینه سازی ظهور بر عهده مومنان گذاشته 
شده است، انقالب اسالمی و مکتب انقالب اسالمی بهترین تبیین کنندۀ زمینه 
سازی ظهور خواهد بود. این مکتب از دو سو انقالب اسالمی را در ابعاد تمدنی 
معرفی می کند. از یک سو این مکتب می گوید تمدن نوین اسالمی حاوی حرفی 
نو برای بشر خسته از مکاتب تمدنی ناکار آمد است. تمدنی که می تواند در قلۀ 
تاریخی تمدنهای بشـری و ناسـخ تمامی نسـخه های تجربه شـده دراوج بایستد و 
برای کل بشر نور افشانی و دلربایی کند و به همین دلیل تمدنی نوین خواهد بود 
و از یک سـو می گوید آنچه به دسـت شـاگردان و پیروان صدیق امام عصر عجل 
الله تعالی فرجه الشریف در عصر غیبت شکل گرفته نمونه ای اگرچه جالب توجه اما غیر 

قابل مقایسـه با حیات طیبه در جامعه مهدوی و در عین حال هدایتگر به سـوی 
آن خواهد بود. بشـریت در عصر تمدن نوین اسـالمی با مقایسـه میان این نسـخۀ 
عصر غیبتی با نمونه های شکسـت خورده، آفت زده و سـنتی تمدنهای دیگر از 
یـک روزنـۀ کوچـک تمدنـی بـه دریای پر نور جامعه مهدوی نگاه کرده و آمادۀ 
پذیرش آن نمونۀ اعال و بی نظیر و تمام کنندۀ فصل اول آوارگی و حیرت زدگی 
و سرگشـتگی بشـر در طول دوران حاکمیت طواغیت خواهند بود. تمدن سـازی 
در انقالب اسالمی آخرین مرحله و هدف غایی این انقالب خواهد بود و از آن 

پس باید در انتظار رویت خورشید والیت عظمی بود.
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فصل هفتم

 در بارۀ این مجموعه

گفتار�اول:�خصوصیات�این�مجموعه
این مجموعه، در عین حال که دارای مبانی محکم و قویم علمی اسـت اما 
کادمیـک علمـی و یـا مدرسـی به معنای متعارف نیسـت. متون  یـک مجموعـۀ آ
کادمیک در چهل سال گذشته نتوانسته اند تأخیر چهل سالۀ تحقق  مدرسی و آ
دولت اسالمی را عالج کنند. این مجموعه، در عین دارا بودن اصالتهای مکتبی 
در صدد است عنصر کارآمدی را هم مالحظه کند لذا می خواهد اثری باشد که 
در همیـن دوران پـر تالطـم فعلـی و مسـائل آن، راهنمای عمل عالقمندان تحقق 

اهداف اسالم و انقالبیون وفادار به آرمانهای انقالب قرار گیرد.
با این وصف خصوصیات مجموعۀ مکتب انقالب اسالمی به این شرح است:

1. حاوی منظومه معرفتی اسالمی
"منظومۀ معرفتی اسالم یعنی نظر اسالم درباره هستی، دربارۀ انسان، دربارۀ 
نقش انسان در عاَلم، دربارۀ ذات اقدس پروردگار، دربارۀ صفات و اسمای الهی... 
دربارۀ مسیر انسان در دنیا و پس از مرگ و امثال اینها حقایق بسیار مهّمی هست 
و اینها سلسلۀ معرفتی اسالم، منظومۀ معرفتی اسالم هستند؛ این ها را به بشرّیت 

تعلیم می دهد و انسانها را هشیار می کند و بیدار می کند."1
" یک بخش دیگر از این حقایق، منظومۀ ارزشِی اسالم است، ارزش هایی که 

1. بیانات نوروزی 1399/1/3
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اسـالم آنها را تثبیت کرده اسـت، یعنی به عنوان ارزش آنها را شـناخته اسـت؛ که 
آحاد مردم و جوامع مردمی موّظفند خودشـان را به این ارزشـها نزدیک کنند...

مثـل خلقّیـات فردی...مفاهیـم عمومـی و زندگی سـاز مثـل آزادی، مثل عدالت 
اجتماعی، مثل کرامت انسانی، مثل سبک زندگی..."1

"پشت سر اینها احکام است؛ یعنی »باید« و »نباید« ها، »بکن« و »نکن« 
ها؛ این احکام اسالمی -چه فردی  و چه اجتماعی- همه برخاستۀ از آن معارف 
است و منطبق بر آن ارزشها است؛ یعنی همۀ این تکالیفی که خدای متعال برای 
فرد مسِلم قرار داده است، نشئت گرفتۀ از همان مفاهیم اصلی و معرفتی است و 

منطبق با مفاهیم ارزشی است و کمک کنندۀ به صعود در این راه است.2

2. فهم کارساز و عملیاتی
»یکـی از نیازهایـی کـه مـورد ابتـالء همۀ جوامع اسـالمی و همۀ کشـورهای 
اسالمی است و به آن نیاز دارند و بخصوص کشور عزیز ما که بحمدالله با نظام 
اسالمی اداره می شود به آن نیاز دارد، عبارت است از اینکه ما مفاهیم اسالمی را 
به مرحلۀ عمل و به عرصۀ عمل بکشانیم. منظومۀ معرفتی و ارزشی اسالم یک 
مجموعۀ مفاهیمی است که آوردن این مفاهیم به میان مردم و آنها را به مرحله و 
منّصۀ عمل درآوردن، یک کار بسیار بزرگ و مهّمی است که ما هر جا این کار 
را ...انجام دادیم، برای مّلت و کشور و برای آبروی اسالم و جمهوری اسالمی 
ارزشـمند بـود؛ و هـر جـا غفلـت کردیم، محروم ماندیـم. در واقع عرض بنده این 
اسـت که عناوین و مفاهیم معرفتی اسـالم جنبۀ عملّیاتی و ترجمۀ عملّیاتی پیدا 
کند و عمل به آنها ممکن و رایج بشود که این به خودِی خود نمی شود و احتیاج 

1. بیانات نوروزی 1399/1/3
2. بیانات نوروزی 1399/1/3
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به تالش دارد.«1
»نظام اسالمی که تشکیل شد، آرمان هایی را مطرح کرد...برای رسیدن به 
این آرمانها ابزارهایی الزم است. آن ابزارها هم که ما را به آن آرمانها برساند، باز 
در خود منظومۀ معرفتِی اسالم بالشک وجود دارد...]لذا[ بایستی این وسایل و 
ابزارهای رسیدن را که جزو مفاهیم معنوی و منظومۀ معرفتِی اسالم است، جستجو 
کند، پیدا کند، این ها را عملّیاتی کند و راه بیفتد؛ یعنی در واقع این یک نرم افزار 
است برای سخت افزار حکومت اسالمی...اگر نرم افزار مناسب خودش را نداشته 
باشـد، به هیچ کار نمی خورد. نرم افزارش همین اسـت که راه های رسـیدن به آن 

آرمانها مشّخص بشود و حرکت در این جهت ادامه پیدا کند«.2

3. نوآوری و زایندگی
»هر چه نظام اسـالمی گسـترش پیدا می کند و دامنۀ فّعالّیت نظام اسـالمی 
گسترده تر می شود و افزایش پیدا می کند و میدانهای تازه ای در مقابل جمهوری 
اسالمی باز می شود و با چالشهای جدیدی مواجه...به همین تناسب احتیاج دارد 
که آن نرم افزار را، آن مجموعۀ معنوی را نوبه نو تجدید حیات کند و به روز کند...

اینکه میگوییم به روز کردِن تفّکر اسالمی و آن را -یعنی منظومۀ معرفتی اسالم 
را- نـو کـردن و بـه روز کـردن، معنایـش به هیچ وجه دسـت کاری در آن منظومۀ 
معنوی نیست؛ نه، معنایش این است که یک حقایقی در کتاب و سّنت هست 
که ما تا وقتی احتیاج به آنها پیدا نکنیم، متوّجه به آنها نیستیم، متنّبه نیستیم؛ وقتی 

احتیاج پیدا کردیم، تنّبه پیدا می کنیم.«3

1.  دیدار اعضای مجلس خبرگان رهبری 1399/12/4
2.  دیدار اعضای مجلس خبرگان رهبری 1399/12/4
3.  دیدار اعضای مجلس خبرگان رهبری 1399/12/4
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4. رویکرد راهبردی متکی بر معرفتهای بنیادین و کاربردی
"اگـر بخواهیـم ایـن معـارف در فضای عقیدتـی جامعه به معنای واقعی کلمه 
تحّقـق پیـدا کنـد، بخواهیـم این ارزشـها در عمل مـردم، در رفتار مردم خودش را 
نشان بدهد، بخواهیم این احکام که وسیلۀ پیشرفت و حرکت است، تحّقق پیدا 
کند، احتیاج به قدرت سیاسـی دارد؛ اگر قدرت سیاسـی نباشـد، قلدرها زیر بار 
نمی روند، تنبل ها انجام نمی دهند، سیاهی لشکِر قلدرها و مستکبرین و پول دارها 

به دنبال آنها حرکت می کنند."1
این مجموعه، تبیینی مکتبی در خصوص مراحل تحقق دولت، جامعه و تمدن 
نوین اسـالمی اسـت اما در حقیقت از آنجا که امروز و تا سـالهای آینده انقالب 
در ابتدا باید خود را بسـازد2 تا آنگاه بتواند به جامعه سـازی مشـغول شـود و یکی 
از مهمترین دستورهای انقالب امروز ”بازسازی انقالبی عرصه های مدیریتی” 3 
کشور و “حرکت همه بخشهای مدیریتی شامل بخشهای اقتصادی، سازندگی، 
سیاست خارجی و دیپلماسی، خدمت رسانی، علمی و فرهنگی روی ریل انقالب”4 
است. بنابراین باید روی مرحلۀ دولت اسالمی کار شود. این یعنی این مجموعه 
تا زمانی که قدرت سیاسـی انقالبی و اسـالمی شـکل نگرفته اسـت نمی تواند سه 
هدف تحقق دولت، جامعه و تمدن اسالمی را با هم نشانه رود. انقالب اسالمی 
بدلیل عدم تفاهم و تمرکز نیرهای انقالب و دستگاههای انقالبی از عدم انتخاب 
یـک راهبـرد واحـد رنـج می بـرد و ظرفیتهای انقالب در یک تنظیم شایسـته برای 

دولت سازی و جامعه سازی صرف نمی شود.

1.  دیدار اعضای مجلس خبرگان رهبری 1399/12/4
2. در بیانیه گام دوم آمده انقالب وارد دومین مرحلۀ خود سازی خود شده است.

3.  دیدار اعضای دولت سیزدهم 1400/6/6
4.  دیدار اعضای دولت سیزدهم 1400/6/6
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اگر رهبری بارها و بارها تاکید کرده اند تحقق جامعه نوین اسالمی متوقف 
بر تشـکیل دولت اسـالمی اسـت1 و اگر گفته شـده فاصله ای طوالنی با تحقق 
دولت اسـالمی داریم2 پس معلوم می شـود تهیۀ یک مجموعه مفید برای تحقق 
دولت اسـالمی با نام مکتب انقالب اسـالمی برای سـالهایی که در پیش داریم 
باید با اثری که صرفًا درآن مفاهیم بنیادی و کلی تبیین شده تفاوت داشته باشد. 
به همین خاطر است این مجموعه اگرچه حاوی نقشۀ راه جامعه و تمدن هم به 
شکل اجمالی هست اما مجموعه ای است که حدود پنج تا ده سال به کار تحقق 

دولت اسالمی خواهد آمد.
این است که معارف نهفته و آشکار در این مجموعه از علوم رایج و متعارف 

فاصله گرفته و چینش آن با ترتیبات علمی کتب مذکور تفاوتهایی دارد.
این مجموعه کتاب انقالب است به معنای کتابی برای تحول پیگیر در محیط 
گاهی همۀ نیروهای  انقـالب و در مرحلـه ای کـه متکـی بـر معنویت و معرفت و آ
انقالب بویژه جوان مؤمن انقالبی و در بسـتر مجاهدت آنان انشـاءالله در چند 

سال آینده با موفقیت طی خواهد شد.
ایـن مجموعـه، کتـاب انقـالب اسـت یعنی کتابی اسـت بـرای انقالب. چرا 
کـه هـر مرحلـه از مراحـل پنجگانـه از انقـالب تـا تمدن نوین اسـالمی خود یک 
انقالب اسـت. نهضت اسـالمی مردم ما امروز به ایسـتگاه نهضت دولتخواهی 
اسالمی رسیده است. مردم باید دولتی اسالمی بخواهند که امرقانون گذاری و 

1. بیانات رهبری در سالهای 79، 80، 83، 84 تا 90 و سپس تا سالهای پایانی قرن چهاردهم گواه این مدعاست. 
بیاناتی که در این مجموعه در جای خود آمده است.

2. »ما جامعۀ اسـالمی نداریم، ما دولت اسـالمی هم نداریم! از آن مراحل چندگانه ای که ما مطرح کردیم، هنوز 
در دولت اسـالمی اش مانده ایم...هنوز خیلی فاصله داریم تا اینکه بتوانیم یک دولت اسـالمی به وجود بیاوریم.«  

دیدار طالب تهران 1396/6/6
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اجـرا و قضـا را بـه هـدف تحقق جامعۀ نمونۀ اسـالمی مدیریت، نظارت، هدایت 
و حمایت نماید. این نهضت اسالمی در سومین مرحلۀ خود به تحولی انقالبی 
نیازمند است که مانند دو تحول پیشین توانست در مرحلۀ اول یک حاکم فاسد 
وابستۀ بی کفایت را به زیر کشیده، مرحلۀ اول این نهضت یعنی انقالب اسالمی 
را محقق سازد و در مرحلۀ دوم به یک معنا کاری مهم تر و باالتر از مرحلۀ پیشین 
را به انجام برسـاند. کاری که انقالب و تحولی دیگر در نهضت اسـالمی مردم 
ایران تلقی می شـود که همانا کنار گذاشـتن نظام شاهنشـاهی و سـلطنتی بود چرا 
کـه اگـر هدایتهـای هوشـمندانه و بهنـگام امـام راحـل نبود امکان بـاز تولید و باز 
نشـاندن نظام سـلطنتی به شـکل دیگر منتفی نبود. یادمان هسـت شورای سلطنت 
رژیم پهلوی که بعد از رفتن شاه فعال شده بود آماده مذاکرۀ با امام راحل بود. 
همچنین مرحلۀ تأسیس نظام جدید شامل کنار گذاشتن دو رقیب جدی نهضت 
اسالمی با طرفدارانی پر و پا قرص و سر زبان دار در داخل و متکی به حمایت 
دو ابر قدرت بین المللی یعنی نظام سوسیالیستی و نظام لیبرال بود. این دو الگو 
ممکن بود نهایتًا با پوشـش و روکشـی از اسـالم در هیئت جمهوی سوسیالیسـتی 
اسـالمی یـا جمهـوری دمکراتیـک اسـالمی، نوع حکومت برآمـده از انقالب را 
تعیین نماید. هوشـیاری امام راحل و همگامی مردم مسـلمان موجب شـد یک 
تحول و انقالب جدید و مهم در جهان بدنبال انقالب اول رخ داده و جمهوری 
اسـالمی ایران در عالم به عنوان یک الگوی جدید و بدون سـابقۀ حکومتی، از 
دل تاریخی هزار و چهار صد ساله اسالم سر برآورد. چرا که » انقالب اسالمی 
و نظام برخاسته از آن، از نقطۀ صفر آغاز شد«1و »هیچ تجربۀ پیشینی و راه طی 
شده ای در برابر ما وجود نداشت. بدیهی است که قیامهای مارکسیستی و امثال 

1. بیانیه گام دوم انقالب اسالمی 1397/11/22
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آن نمی توانست برای انقالبی که از متن ایمان و معرفت اسالمی پدید آمده است، 
الگو محسـوب شـود. انقالبیون اسـالمی بدون سرمشـق و تجربه آغاز کردند و 
ترکیب جمهورّیت و اسالمّیت و ابزارهای تشکیل و پیشرفت آن، جز با هدایت 
الهی و قلب نورانی و اندیشۀ بزرگ امام خمینی، به دست نیامد. و این نخستین 

درخشش انقالب بود.«1
این منظومۀ مکتب انقالب اسـالمی، مکتب دولت سـازی، جامعه سـازی و 
تمدن سـازی اسـالمی اسـت. و از آنجا که به طور قطعی دو مرحلۀ اخیر یعنی 
جامعـه و تمـدن اسـالمی بـر مرحلـۀ کنونـی که انقالب در آن اسـت یعنی دولت 
اسـالمی ترتـب دارد پـس می تـوان گفت ایـن مدَونه در حقیقت مجموعۀ مکتب 

دولت سازی مطلوب اسالمی است.

گفتار�دوم:�اهداف�تدوین�این�مجموعه
هدف ما از تدوین مجموعه مکتب انقالب اسالمی مواردی به شرح ذیل است:

تحلیل کارآمدی نظام جمهوری اسـالمی و تبیین فصول هدایتگری رهبری 
انقالب اسالمی مبتنی بر یک مکتب فکری و سیاسی و اجتماعی.

ایجاد انگیزۀ الزم و کافی برای جواِن مؤمِن انقالبی و قشر اثرگذار به منظور 
تحقق دولت اسالمی در سایۀ شناخت مکتب فکری و سیاسی و اجتماعی امام 

حاضر انقالب.
کشـف راهبردهـای کالن و عملیاتـی بـرای پیشـبرد اهـداف پیـش روی 
انقالب اسـالمی یعنی »تحقق دولت اسـالمی« با شـناخت اولویت های الزم در 

برنامه ریزی های و صرف منابع مّلی و ظرفیت های انقالب اسالمی.
ارائـۀ مکتـب معیـار در تمسـک بـه ثقلیـن از حیث محتـوا و روش برای ایجاد 

1. بیانیه گام دوم انقالب اسالمی 1397/11/22
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محوریت واحد علمی – عملی بمنظور سازماندهی جبهۀ حّق در تحقق اهداف 
اسالمی بخصوص در مرحله تشکیل دولت اسالمی.

زمینه سـازی برای ایجاد انقالب علمی اسـالمی در ایران و جهان برای کنار 
گذاشـتن پارادایـم مدرنیتـه بـا انـواع و اقسـام قرائت هـای جهانی و بومـِی لیبرال، 
سوسـیال، و اسـالمی و ملی و نسـخ تفکر چند صدسـالۀ غرب در این مرز و بوم 
که از زمان رنسانس بر کل عالم و حدود دویست سال است که در کشور ما بر 

بخشهای قابل توجهی از نخبگان سیطره یافته است.

گفتار�سوم:��روش�تدوین�مجموعه

تاریخچه
بعد از صورتبندی جدید و پرداخت نو از مکتب و رونمایی آن از سوی رهبر 
معظم انقالب اسـالمی در بیانات 9/12/ 79 تعدادی طلبه در قم با این اندیشـه 
آشـنا شـده و به ترویج گفتمان دولت اسـالمی پرداختند. در همین سـالها مرکز 
تحقیقات اسـوه در قم برای پی گیری این اندیشـه بوجود آمد. در سـال 84 این 
اندیشـه بـا حمایـت یکـی از علمـای ربانـی و انقالبی قـم در یک عرصۀ عملیاتی 
راهبردی منجر به طرح گفتمان دولت اسـالمی در سـال 84 در سـطح ملی شـد. 
فکـر تدویـن مجموعـۀ نـه جلـدی »فرآیند تحقق اهداف اسـالمی« در سـال 83 
بوجود آمد و جلد دوم آن مجموعه به مناسبت انتخابات ریاست جمهوری نهم 
با عنوان » بسوی دولت اسالمی؛ رهنمودهای مقام معظم رهبری در باره فرآیند 
تحقـق اهـداف اسـالمی« وبـا نـام »گام بلند« از سـوی مرکز تحقیقات اسـوه در 
سال 84 تدوین و منتشر شد اما کار تدوین بقیه مجلدات به تعویق افتاد. در عین 
حال کار ترویج، پژوهش و آموزش این اندیشه تا دهه 90 ادامه یافت تا آنکه در 
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اوایل دهه 90 پس از تأسـیس بنیاد فرهنگ و اندیشـه انقالب اسـالمی، تدوین 
مجموعه مکتب انقالب اسـالمی از سـر گرفته شـد. در این دوره تا سـال 98 که 
10 جلد از این مجموعه رونمایی و 9 جلد آن منتشـر شـد بیش از 60 محقق در 
چهار گروه پژوهشی طی هشت سال و در شش مرحله بر اساس یک قالب بندی 
کلـی مبتنـی بـر محتـوای آموزهای این مکتب دسـت بـه کار تدوین این مجموعه 
شـدند. مرحله اول و دوم کار با جمع آوری اولیه و نهایی فیشـها برای هر کتاب 
توسط گروه اول تا قبل از سال 92 به اتمام رسید. در سال 92 توسط همان گروه 
ویرایش اول کتب انجام گرفت. گروه دوم پژوهشی تا سال 93 ویرایش شکلی 
کتب را به اتمام رسـاند. گروه سـوم طی سـالهای 95 و 96 ویرایش دوم کتاب 
را انجـام داد و نهایتـًا گـروه چهـارم از سـال 96 تـا 98 ویرایـش نهایـی کتاب را به 
سامان رساند. ویرایش های مختلف همه در هر مرحله کوششی مجدد برای فهم 
اجتهادی ابعاد و اجزاء منظومه وار مکتب اندیشـه و راهنمای عمل رهبر معظم 

انقالب اسالمی بوده است.

اجزای مکتب
ساختار اصلی و شاکلۀ مکتب انقالب اسالمی شامل چهار طرح کلی است:

اول: طرح کلی اندیشه اسالمی برای ایجاد نظام اسالمی

این طرح که با عنوان »طرح کلی اندیشه اسالمی در قرآن« شناخته می شود 
حاوی درسـهای ماه رمضان سـال 53 در مسـجد امام حسـن مجتبی )ع( توسـط 

رهبر معظم انقالب اسالمی است. ایشان خود می گویند:
»در آن سـخنرانیها راجـع بـه توحیـد، امامـت، والیت، نبوت و سـایر مباحث 
اساسی بحث شده است که اآلن هـم آنهـا را تأیید می کنم. این ها پایه های فکری 
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برای ایجاد یک نظام اسالمی بود.«1
از آنجـا کـه ایـن مباحـث اواًل صرفـًا مطالبـی ذهنی و مجرد از نیازهای جامعه 
نبودند ثانیًا مجموعۀ این مباحث یک منظومه معرفتی منسجم را تشکیل می دادند 
و ثالثًا این مباحث مستقیمًا از آبشخور منبع قرآن با ژرف اندیشی بدست آمده و 
غیر متأثر از اندیشه های دیگران بوده است2 از این رو توانسته است »طرح اسالم 
به صورت مسلکی اجتماعی و دارای اصولی منسجم و یک آهنگ و ناظــر به 
زندگی جمعی انســانها"3 و "طرح و نقشـۀ یک آیین متحداالجزا و متماسـک"4 

را ارائه دهد.
با این اوصاف می توان این سلسـله سـخنرانیها را »طرح کلی اندیشـه اسـالمی 

و قرآنی برای ایجاد انقالب و تأسیس نظام اسالمی دانست.«
این نظام معرفتی و نظری و این شاکلۀ فکری معظم له که از دوران جوانی در 
ایشان قوام یافته، در سخنرانیها و اندیشه دوران رهبری ایشان نیز مشاهده می شود.

دوم: طرح کلی امامان برای تشکیل حکومت

این طرح تبیین کننده 250 سـال مبارزه حاد سیاسـی برای تشـکیل حکومت 
اسالمی توسط امامان شیعه است. ایشان بعدها در این زمینه به سابقۀ شکل گیری 

این ایده و محتوای آن اشاره ای می کنند:
»ائمه اهل بیت علیه السـالم مبارزه سیاسـی خود را به شـیوه ای متناسـب با اوضاع 
و شرائط، شدت بخشیدند. این مبارزه بزرگترین هدفش تشکیل نظام اسالمی و 

1.  دیدار اعضای هیئت مؤسـس و هیئت امنای مؤسسـٔە پژوهشـی ـ فرهنگی انقالب اسالمی، 1381/4/4
2. برگرفته از مقدمه معظم له در این کتاب

3. مقدمه کتاب طرح کلی اندیشه اسالمی در قرآن
4. مقدمه کتاب طرح کلی اندیشه اسالمی در قرآن
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تأسیس حکومتی بر پایۀ امامت بود"1
» اّوْل بار، این فکر برای بنده در سال 1350 و در دوران محنت باِر یک امتحان 
و ابتالء دشـوار پیدا شـد...نکته ای که در آن برهه ناگهان برای من روشـن شـد، 
این بود که...این بزرگواران، یک واحدند، یک شخصّیتند؛ نمی شود شک کرد 
که هدف و جهت آنها یکی است…این را در آن سال بنده متوّجه شدم و با این 
دیـد وارد زندگـی اینهـا شـدم، یـک بـار دیگر نگاه کـردم و هرچه پیش رفتم، این 
فکر تأیید شـد...ائّمه از لحظۀ وفات رسـول الله تا سـال 260 درصدد بودند که 
حکومت الهی را در جامعۀ اسالمی به وجود بیاورند...همۀ کارهای ائّمه )علیهم 
ــ غیـر از آن کارهـای معنـوی و روحـی کـه مربوط بـه اعالء نْفس یک  الّسـالم(ـ 
انسان و قرب او به خدا است بینه و بین رّبه ــ یعنی درس، حدیث، علم کالم، 
محاّجـه بـا خصـوم علمـی، با خصوم سیاسـی، تبعیـد، حمایت از یک گروه و رّد 
یک گروه، در این خط اسـت؛ برای این اسـت که حکومت اسـالمی را تشـکیل 

بدهند. مّدعا این است.«2
این اندیشـه سـالها بعد از انقالب با عنوان انسـان 250 سـاله و جمع آوری و 

تدوین سخنرانی ها و مکتوبات معظم له منتشر شد

سوم: طرح کلی تحقق فرایند اهداف اسالمی برای تشکیل دولت اسالمی

در 79/9/12 رهبر معظم انقالب اسالمی نزدیک به 22 سال بعد ازتاسیس 
نظام اسـالمی و به دلیل عدم تشـکیل دولت اسـالمی اعالم کردند ما در مراحل 
فرآیند تحقق اهداف اسالم بعد از انقالب دو مرحله انقالب و نظام را پشت سر 
گذاشـته ایم اما نتوانسـته ایم دولت اسـالمی ایجاد کنیم. این بیانات را در حقیقت 

1. پیام به کنگرۀ علمی بین المللی امام علی بن موسی الرضا علیه السالم 1363/05/18
2.  مراسم افتتاحیه کنگره جهانی حضرت رضا علیه السالم در مشهد 1365/04/28
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می توان بروز شدۀ طرح کلی اندیشه اسالمی به همراه نگاه راهبردی به انقالب 
اسـالمی دانسـت. بی اغراق این سـخنرانی که بعدها بارها تکرار شـد شاکلۀ بروز 
شده مکتب انقالب اسالمی است. البته دراین بیانات اگر چه دو مرحلۀ جامعۀ 
نمونه اسالمی و تمدن نوین اسالمی هم ذکر شده اما معلوم است این دو به عنوان 
چشم اندازی مطرح شدند تا ابزار الزم برای رسیدن به آن یعنی دولت اسالمی را 
آماده کنیم. سپری شدن سالهای پی در پی و عدم تحقق دولت اسالمی تا پایان 
قرن 14 هجری نشان می دهد که نباید ازسختی های مرحله تحقق دولت اسالمی 

به سادگی چشم پوشی می کردیم.
ایـن طـرح در عیـن حـال طرحـی کلـی بـود تـا نخبـگان خـود آن را دریافته و 
طرحهـای عملیاتـی و اجرایـی ایـن طـرح کلی را تهیه و پیـاده نمایند. اما نخبگان 
در این زمینه چندان توجهی به این طرح کلی نکردند. طرحی که پشـتوانۀ همۀ 

برنامه های آتی قرار دارد.

چهارم: طرح کلی عملیاتی تحقق دولت اسالمی

پس از عدم اقبال شایسته و مورد انتظار نخبگان از طرح کلی دولت سازی، 
جامعه سازی و تمدنی سازی رهبر معظم انقالب سند بسیار مهم بیانیه گام دوم 
را برای جوانان صادر کردند. این بیانیه طرح کلی عملیاتی تحقق دولت اسالمی 
با چشم انداز جامعه و تمدن اسالمی بود. در این بیانیه رهبرمعظم انقالب اسالمی 
جوانان را به حرکت در هفت عرصه فراخوانده اند. برای تبیین برخی پیچیدگی های 
موجود دراین بیانیه معظم له در 98/3/1 بیاناتی بسیار راهگشا را با دانشجویان 
با عنوان ضرورت شـکل گیری یک »حرکت عمومی منضبط عقالنی« مطرح 
کردنـد کـه دقـت در آن معلـوم می کنـد کـه معظم له طـرح اجرایی تحقق دولت 
اسالمی با چشم انداز جامعه و تمدن اسالمی را هم به جامعه جوانان ارائه کرده اند.
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این چهار طرح کلی، شاکلۀ اصلی مکتب انقالب اسالمی برای تحقق اهداف 
انقالب در سالهای پیشروست. چهار طرحی که هر چه جلوتر آمده ایم نسبت به 

مسائل عینی جامعه نگاهی عملی تر داشته است.

گفتار�چهارم:�نکته�ها

اول: یک آرزوی دیرین
ما به زعم خود خواسته ایم این آرزوی دیرین رهبری در »طرح اسالم به صورت 
مسلکی اجتماعی و دارای اصولی منسجم و یک آهنگ و ناظر به زندگی جمعی 
انسـانها«1را بـه عنـوان » یکـی از فوری تریـن ضرورت هـای تفکر مذهبی » تحقق 
ببخشـیم. آنچه گرد آورده ایم تالش برای این بوده اسـت که »مجموعًا طرح و 
نقشه یک آیین متحد االجزا و متماسک را ارائه دهد و نسبت آن را با مکتب ها 
و آیین های دیگر مشخص سازد«.2 به عالوه از آنجا که با گذشت بیش از چهل 
سـال از انقالب اسـالمی و پیدایش ثروتی غنی از مکتب امام و تالشـهای دیگر 
اندیشمندان و دستاوردهایی قابل ذکر، همچنان در حوزه های مختلفی از مباحث 
اسالمی »عمومًا بحث ها ذهنی و دور از حیطه تأثیر عملی و عینی و مخصوصًا 
اجتماعی، انجام گرفته، بیش از معرفتی ذهنی به بار نیاورده و نسـبت به زندگی 
جمعی انسان ها، علی الخصوص نسبت به تعیین شکل و قواره جامعه، تحدید و 
تکلیف و حتی نظریه روشن و مشخصی را ارائه نداده است،«3 این مجموعه را 
تدوین نموده تا همۀ نخبگان، اندیشمندان و کنشگران انقالبی بطور محسوس تر 
به مجموعه و منظومۀ اندیشگی انقالب در هیئت یک مکتب راهنمای عمل و 

1. مقدمه طرح کلی اندیشه اسالمی در قرآن
2. مقدمه طرح کلی اندیشه اسالمی در قرآن
3. مقدمه طرح کلی اندیشه اسالمی در قرآن
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هدایت گر در مسیر حرکت انقالب اسالمی به سوی اهداف خود توجه نمایند.

دوم: دائرة المعارف مکتب
به لحاظ اهتمام به اسـتخراج قالب کلی و جامع و کالن مکتب معظم له و 
ارائه سـرخط و اجمال مباحث این مجموعه در حقیقت کلیات منظومه مکتب 
امام خامنه ای است. آنچه در این ده دفترگرد آوری شده نه تمام آنچه رهبری در 
این زمینه بیان داشته اند و نه تفصیل اندیشه های رهبر معظم انقالب اسالمی حتی 
در موضوعات اصلی بلکه خالصه ای از آن و منظومۀ مختصر اندیشه و مکتب 
امام خامنه ای سـت. بهمین جهت در هر موضوعی بیاناتی که در این مجموعه 
آمـده اواًل امانتدارانـه تقطیـع شـده اسـت. ثانیـًا تمام موارد بیانـات معظم له در آن 
موضـوع نیامـده اسـت. از نظـر مـا هیـچ بیانی از رهبری که در طول این سـالهای 
دوران رهبری معظم له ایراد شده خارج از این منظومه و مکتب نیست بلکه همۀ 
آنچه از بیانات رهبری در طول بیش از سه دهه بیان داشته اند یعنی متنی با چندین 
هزار صفحه، قابل جایدهی در این منظومه است. با این توضیح معلوم است که 
هـر یـک از ایـن عناویـن بلکـه چه بسـا فصولی از هر یـک از دفاترموجود قابلیت 
تفصیل و افزایش حجمی چند برابر حجم موجود را دارد. بنابراین منظومه تفصیلی 
اندیشـه و مکتـب رهبـری از جهـت تعـداد مجلـدات و قطر هـر کتاب متفاوت با 
این مجموعۀ حاضر بوده و در این صورت برای مشاهدۀ منظومه وار تمام بیانات 
رهبری باید منتظر شکل گیری یک منظومۀ دائرة المعارفی بزرگ باشیم که حد 
اقل هر چند سـال یکبار با اضافه شـدن بیانات جدید ویرایشـی نو به تن نماید. 
این دائرة المعارف برای محققان و اندیشمندان مفید خواهد بود. البته در همین 
مجموعۀ مختصر جای غنی سـازی هر موضوع با متون بیشـتر وجود دارد. مثاًل 
بخش تاریخ معاصر در بیانات رهبری باید غنی تر شود. مطالب و تحلیلهای معظم 
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له بیش از اینهاست. رعایت مختصر گزینی از بیانات رهبری موجب شده گاه 
مطالبی در حد اجمال باقی بماند. یا مثاًل یکی از قطعات و فصول پر رنگ در 
مکتب امام خامنه ای فصل دشـمن شناسـی اسـت. هر چند این موضوع البالی 
تمام مباحث دیده می شود اما چه بسا مناسب است در آینده طرح بحث مستقل 
از شـناخت دشـمن و جریان تاریخی دشـمنان دین از گذشـته تا امروز بخصوص 
از دورۀ استعمار و استعمار نو و فرانو در مکتب امام خامنه ای مورد بررسی قرار 
گیرد. در این زمینه آثار موضوعی مستقلی منتشر شده است. شاکلۀ کلی منظومه 
و مکتـب امـام خامنـه ای آنقـدر اهمیت داشـت که الزم بـود اگر در ویرایش اول 
این مجموعه در کنار هم نشاندن صحیح و سنجیدۀ همۀ اجزاء آن اشکالی رخ 
دهد فعاًل با غمض عین از آن عبور کنیم. چرا که در وهلۀ اول آنچه مهم است 

همین شاکلۀ کلی است.

سوم: عنصر زمان و شرایط
ایـن دفاتـر حـاوی مجموعـۀ بیانات رهبر معظم انقالب اسـالمی در سـالهای 
گوناگـون اسـت. بنابرایـن بـرای خواننده این سـؤال پیـش می آید آیا آنچه رهبری 
در گذشته بیان کرده اند برای امروز هم صادق است؟ آیا با تغییر شرایط بیرونی 
رهبری موضعشان تغییر نکرده است؟ این امر مورد نظر تدوین گران بوده است. 
به نظر ما تا زمانی که دولت اسـالمی در حد مورد انتظار کامل نشـده باشـد و به 
تعبیری دقیق و مضبوط ما از این مرحله با موفقیت عبور نکرده باشیم این مجموعه 
همچنـان بایـد مـورد توجـه باشـد. بنابراین بـه علت عدم تغییـر موقعیت راهبردی 
انقالب، کنار هم قرار گرفتن متونی از سالهای متفاوت بر انسجام آن لطمه وارد 
نمی سـازد لذا خواننده محترم می تواند این متن را متنی یکپارچه فرض کند که 

گویا همین امروز نگاشته شده است.
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چهارم: نسبت علمای دین و والیت در مباحث اندیشه ای
تکیه بر بیانات رهبری معظم انقالب اسالمی و دعوت همگان به مطالعه و 
دقت در فهم معانی عمیق و منسـجم و به کار بسـتن و دنبال کردن آن در همۀ 
عرصه های متنوع عمل و کار به معنای نادیده گرفتن تالشهای علمی دیگر علمای 
انقالبی و تعطیلی فکر و تحقیق و نو آوری و ابداع نیست. اساسًا نگاه به جایگاه 
والیـت بـا ایـن تصویرنادرسـت، مـا را به حقیقت ایـن جایگاه راهنمایی نمی کند. 
والیت عصاره، مرکز، انتها و امتداد همۀ فکرها و ذهنها و پژوهشها و نوآوری ها 
و استعدادها و قابلیتهاست. والیت جمع کننده و جهت دهنده و برآیند ساز تمام 
تالشها و همۀ ظرفیتهای نخبگان کشور است. البته بنا به فلسفۀ وجودی والیت 
که بدون آن مفهومی عبث خواهد بود، والیت قالب و جهت کلی و محکمات 
الزم الرعایه در تالشهای علمی و فکری نخبگان را ایجاد خواهد کرد. مهم ترین 
عامل هم افزایی ملی و اسالمی درداخل کشور و پیوند دهندۀ همۀ ظرفیت امت 
اسـالمی در جهـان همیـن نقشـی اسـت کـه مـا در عرصـۀ فکر و تولیـد علم برای 

جایگاه والیت قائل هستیم

پنجم: لزوم و نحوه تمسک به یک اندیشه معیار
تجربه نشان می دهد وجود محورهایی قابل اتکا برای تفاهم، کمک بزرگی به 
تسریع در رسیدن به تفاهم و هم فکری نخبگان می کند. ما قائل به متن محوری 
و گفتگوپذیـری متـن هسـتیم. چـرا که متـن محوری صرف، ناممکن و منجر به 
تصلب شـده و گفتگوی بدون متن هم به تشـتت آراء و کندی حرکت تفاهمی 
منجرمی شـود. این مقدمه بیانگر نگاه و روشـی اسـت که ما در فهم اندیشـه و 
مکتب امام خامنه ای داشته ایم. طبیعی است آنچه در این مقدمه آمده نگاه ما به 
این مکتب و این اندیشـه و اقدام ما در چینش و عنوان بندی متن کتب اسـت. 
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ضمن اینکه ما از این نگاه و روش دفاع می کنیم در عین حال آن را قابل بحث 
و نقد و گفتگو می دانیم. البته این گفتگو منافات با بکار بستن عملی محتوای 
این دفاتر و اشـتراک عمل میان نخبگان در موارد توافقی نیسـت. در عین حال 
معتقدیـم تـالش بـرای تدوین هایـی رسـاتر و عمیق تر و نزدیک تر به حاق اندیشـه 

معظم له باید ادامه یابد

ششم: ساماندهی امر رهبری پژوهی
بـه لطـف خـدا رهبـری پژوهـی در کشـور در دو دهۀ اخیر بخصوص در میان 
جوانان رشـد چشـمگیری کرده اسـت. از این بابت خدا را شـکر می کنیم و همۀ 
کوششـهای انجام شـده در این زمینه را ارج می نهیم. اما در آینده برای نزدیکتر 
شدن فهمها بر محور مکتب انقالب اسالمی و اندیشه رهبری و پیشگیری از تشتت 
آراء در این زمینه و برای سـرعت دادن به این تفاهم خوبسـت یک هماهنگی به 
شکل طبیعی و نه رسمی و بخشنامه ای بین این مجموعه ها ازطریق هم اندیشی 
و هـم افزایـی صـورت گیـرد. نشسـتهای گفتگـو محـور و نقـد و بررسـی و تبیین 
مجموعۀ مکتب انقالب اسـالمی می تواند ظرف مناسـبی برای این امر باشـد. از 
دل این گفتگوها توافق عملی برای تحقق محتوای این مکتب بدست خواهد آمد.

هفتم: مکتب قیام
جمع آوری تدوین و چینش بیانات رهبری معظم انقالب اسالمی ابتدای یک 
راه اسـت و نباید در آن متوقف ماند. این مجموعه کتاب عمل، کتاب بعثت و 
قیام است. رویکرد نظری و دامن زدن به مباحث این چنینی ضمن اینکه یک نیاز 
است اما نباید ما را در خودمان متوقف کند. این مکتب به قیام فرا می خواند. اگر 
حرکـت و تـالش و پویـش در ایـن راه اتفـاق افتاد حل اختالفات نظری باقیمانده 
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بسیار سهل تر صورت خواهد گرفت.
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فصل هشتم

درباره دفتر اول از مجموعه مکتب انقالب اسلالمی

آیا رسیدن به تمدن اسالمی یک شعار و یک رویای بی تعبیر است؟
آیا تحقق جامعه اسالمی دیگر ناممکن است؟

آیا شکل گیری دولت اسالمی و حاکمیت اسالمی محال است؟
آیا انقالب به بن بست رسیده، دچار انفعال شده و برنامه ای برای آینده ندارد؟

آیا رهبری در گذشته به وظایف خود عمل نکرده است؟
آیا رهبری اکنون در انجام هدایت و مدیریت جامعه کوتاهی می کند؟

آیا مردم از انقالب و نظام بریده اند و دیگر امید به حضور مردم در صحنۀ فداکاری 
و اقدام برای پیشبرد اهداف اسالمی و انقالب وجود ندارد؟
آیا انقالب اسالمی یک حادثه و بدون پشتوانه تاریخی بود؟

آیا رهبری دینی سیاسی به شکل کنونی در تاریخ شیعه بی سابقه است؟
آیا انقالب اسالمی از ابتدا بدون برنامه پدیده آمد؟

آیا چاره ای جز پذیرش نظام سلطه گر و سلطه پذیر نداریم؟

پاسخ به این شبهات سست اما پر تکرار را که با پشتیبانی حجیم دشمن و دنباله 
روی عناصری ضعیف، کم صبر و آزرده خاطر از کمبودها، تاخیرها و احیانًا بی 
مهری ها در داخل کشـور همراه اسـت با تأمل در گامها و فصول هدایتگریهای 
رهبر معظم انقالب اسـالمی در طول سـالیان گذشـته، و تبیین پیشـینه تاریخی 
انقـالب، مراحـل انقـالب اسـالمی از زمان پیـروزی تا آخرین مرحله یعنی تمدن 
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نویـن اسـالمی درجلـد اول بطـور خالصـه و در ُنـه جلد دیگر از مجموعه مکتب 
انقالب اسالمی به طور تفصیلی خواهید یافت.

 کتاب »فرآیند تحقق اهداف اسالمی« بعنوان دفتر اول از دفاتر ده گانۀ »منظومه 
مکتـب راهنمـای انقـالب اسـالمی از منظر اندیشـه امام خامنـه ای«، خالصه ای 
از مکتـب فکـری و سیاسـی و اجتماعـی حضـرت امـام خامنه ای مّدظله العالی تا 
خوانندگان به طور اجمالی با این مکتب و منظومه ای اصیل، جامع، نظام مند و 
کارآمد آشنا شوند و نیز مقدمه ای برای ورود تفصیلی به مکتب انقالب اسالمی 

در این مجموعه خواهد بود.
دفتـر اول از دفاتـر دهگانـۀ »مکتـب انقـالب اسـالمی« بـا عنـوان »فرآینـد 
تحقـق اهـداف اسـالمی،« ضمـن ارائـۀ فشـرده ای از مباحـث محـوری دفاتـر 
اصلـی بـرای آشـنایی اولیـه و اجمالـی خواننـدگان بـا مکتـب انقـالب اسـالمی 
بـه دنبـال تبییـن ارتبـاط منطقـی، عملیاتـی و آموزشـی مباحـث مکتب اسـت. بر 
همیـن اسـاس کتـاب در چهـار بخش فصول هدایتگری، نهضـت انتظار، فرآیند 
 تحقـق اهـداف اسـالمی و نقشـۀ راه تحقـق دولـت اسـالمی تنظیم شـده اسـت.

بخـش اول کتـاب عهـده دار تبییـن فصلهای مهم هدایتگریهای رهبری معظم 
انقالب مبتنی بر مکتب انقالب اسالمی است. در گام اول انقالب که پس از 
دوران امام راحل ادامه یافت و ما آن را دورۀ »مقاومت و پیشرفت« نامیده ایم رهبر 
گاه  معظم انقالب چون دیدبانی هشیار جامعۀ انقالب را به خطر تهاجم فرهنگی آ
کرد. آنگاه که تهاجم فرهنگی بدلیل سهل انگاریهای مسئوالن وقت آسیبهایی 
وارد آورد و ساخت درونی نظام را با بلیه هایی چون دنیا طلبی و مفاسد اقتصادی 
دچـار آسـیب مضاعـف کـرد رهبـر معظم انقالب در فصـل دوم از از هدایتگری 
خویـش همـگان را بـه مقاومـت فرهنگـی و سیاسـی در برابـر دنیاطلبی و مفاسـد 
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اقتصادی فرا خواندند و از آنجا که این آسیب ها موجب کندی حرکت به سمت 
دولت اسالمی شده بود، رهبری در فصل سوم از این هدایتگریها همۀ مسئوالن 
و نخبگان و خواص و جوانان را به تالش برای تشـکیل دولت اسـالمی دعوت 
کردند. آنچه در گام اول انقالب ناشی از کم توجهی ها به این رهنمودها و آثار 
این کوتاهی ها که تا سال 97 ادامه یافت، آثاری که دیگر در هر کوی برزن آشکار 
شـده بود، معلوم می کند اشـکال کار کجا بوده اسـت. اگر مجموعۀ مسـئوالن و 
نخبگان و خواص کشور به موقع این هشدارها و خطوط حرکت را دریافته بودند 
ما در سالهای پایانی قرن چهاردهم با چنان اوضاعی که پیش آمد مواجه نبودیم. 
غصـه آور ایـن اسـت کـه همیـن نخبـگان و خواص که بدنبـال علل این وضعیت 
گشته و در باره آن تحلیل می کنند غالبًا به عامل عدم همراهی با رهبری در این 
زمینه توجه نمی کنند. گویا خواص ما در اعتراف به یک امر مقاومت می کنند 
و یک حرفی را ناگفته می گذارند. به نظر ما حرف ناگفته این خواص این است 
کـه بگوینـد:« رهبـری همـۀ ایـن امـور را گفت و پیش بینی کرد اما ما در نیافته و 
اقدام شایسته آن را انجام ندادیم«. این اعترافی سخت و سنگین است که هنوز 
حرکت و شتابندگی انقالب در گروی آن است و امید است انشاالله نسل جوان 
که اکنون به میدان آمده و کمتر در گذشته دچار کوتاهی و قصور شده در گام 
دوم جانانـه، واقـع بینانـه، جهـاد گونه، خردورزانـه و آرمانخواهانه به میدان بیاید، 
از سـختی ها و موانـع بجـا مانـده از گام اول عبـور کنـد، دشـمن را در عرصه های 
مختلف به بازدارندگی وادارد و آنگاه با »پیشروی شتابنده« بسوی تحقق دولت 

اسالمی، جامعه نمونه اسالمی و تمدن نوین اسالمی حرکت کند.
ایـن تبییـن از بیانـات رهبـری همـگان را متوجه تکالیف خود خواهد کرد وبه 
نظر ما آنانکه امروز طلبکارانه با انقالب صحبت می کنند را به بدهکارانی مبدل 
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خواهد ساخت که باید کوتاهی های گذشته را جبران کنند.
بخـش دوم کتـاب بـه کالن تریـن نـگاه الهی سیاسـی به زندگی بشـر در آیینه 
بیان رهبری می پردازد. وجود یک نهضت دیرین غایتمند، دارای نقشه راه کالن 
با رهبری تضمین شـدۀ الهی درکل تاریخ بشـر و همراه با رشـد فزاینده کمی و 
کیفی در تاریخ برای حاکمیت پایدار و فراگیر دین و ایجاد یک حیات سعادتمند 
برای بشـریت مضمون این بخش را صورت بندی کرده اسـت. اگر عمر بشـر را 
بر اساس تخمینهای موجود حدود ده هزار سال در نظر بگیریم انقالب اسالمی 
گویا نتیجه تالش و برنامه ریزی یک انسـان ده هزار سـاله اسـت که از دل قرون 
و اعصار بیرون آمد. همچنانکه تالش تمامی امامان شیعه برای تحقق حکومت 
اسـالمی مانند تالش یک انسـان 250 سـاله اسـت که در آخرین فصل از حیات 
اوصیای الهی شـکل گرفت. این نگاه خوانندگان را از مواجهه سـطحی و حتی 
عصری انقالب دور می کند و انقالب را نه پدیده ای مبتنی بر اتفاقات و حوادث 
دوران معاصر بلکه یک حرکت معنادار و هویت بخش تاریخی معرفی می کند 
که در قطعه ای از تاریخ بشـر خواه ناخواه رخ می داد. سرنوشـتی که در انقالب 

اسالمی رقم خورد.
در بخش سوم این دفتر، آن صورتبندی نوین و بدیع از نهضت انتظار درتاریخ 
مبتنی بر مراحل انقالب اسالمی پس ازپیروزی تا پایان از بیانات رهبر معظم انقالب 
اسالمی تدوین شده است. وقوع انقالب اسالمی، تأسیس نظام اسالمی، تشکیل 
دولت اسالمی، پیدایش جامعه نمونه اسالمی و تحقق تمدن نوین اسالمی همان 
پنـج مرحلـه ای اسـت کـه همـه جویندگان حقیقـت در تاریخ را به عصری جدید 

از زندگی بشر یعنی عصر قرب ظهور خورشید والیت عظمی بشارت می دهد.
در بخش چهارم سخن از این است که انقالب اسالمی با یک گردنۀ سخت 
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در پیش روی خود مواجه اسـت. این مرحله سـخت که در گذشـته به شـکلی و 
به دالیلی خاص مورد کم توجهی قرار گرفته ممکن است امروز هم با دالیلی از 
جمله شـوق رسـیدن به جامعه اسـالمی و تشـنگی جامعه ناشـی از عقب ماندگیها 
و تاخیرهای سـالیان دراز ممکن اسـت موجب شـتابزدگی و برخی سـهل انگاری 
ها و سـطحی نگریها در خصوص دولت اسـالمی مورد مسـامحه قرار گیرد. به 
همین دلیل فصل مشبعی از این کتاب در همین بخش به بحث »نقشۀ راه دولت 

اسالمی« اختصاص یافته است تا همگان دریابند؛
بس که دریا بس که خشکی درره است تا نپنداری که راهی کوته است

همچنانکه در میان دفاتر دهگانه پر حجم ترین دفتر به دفتر دولت اسـالمی 
اختصاص داده شده است. تحقق دولت اسالمی اتفاق نخواهد افتاد مگر با یک 
تحول معنوی عمیق و اثر گذار و به دنبال آن شکل گرفتن یک فهم کارساز از 
اسـالم برای حل مشـکالت کشـور و تحقق اهداف دین در جامعه. این حرکت 
دولت سازی که آخرین بخش از تکمیل ساخت درونی حاکمیت انقالب است 
توسط پیشتازانی از خواص که به معنای خاص قرآنی امت نامیده می شوند رهبری 
خواهـد شـد. تحـول ایمانـی برخاسـته از تحـول معنوی و معرفتی و سـپس تحول 
گفتمانـی و تبدیـل آرمانهـای دولـت و جامعـه و تمـدن اسـالمی بـه عنوان مطالبه 
عمومی مردم و تحول سـاختاری و تشـکیالتی ابتدا در خواص و سـپس در همۀ 
فعالیتهای مردم و آنگاه در سـاختارهای دولت سـه تحول مورد نیاز برای تحقق 
دولت اسـالمی اسـت. اقدامات کالن برای تشـکیل دولت اسـالمی شامل تحقق 
همه جانبۀ مردم ساالری دینی در عرصه های انتخابات، نظارت و مطالبه مردمی 
و نیـز مشـارکت و همراهـی مـردم بـا حکومـت، و اقدام برای بهره مندی کامل از 
ظرفیت دسـتگاه رهبری و نیز اقدام دسـتگاههای انقالبی برای بازسـازی انقالبی 
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عرصه های مدیریتی آخرین فصل از نقشۀ راه کالن تحقق دولت اسالمی است.

دفاتر�دیگر�این�مجموعه
تذکر این نکته بسـیار ضروری اسـت که مطالعۀ دفتر اول ضمن دسـتیابی به 
نگاه جامع، کالن و اجمااًل به مکتب انقالب اسـالمی توسـط خواننده محترم، 
مقدمۀ ورود به مرحلۀ عملیاتی و وظایف میدانی اّمت دولت ساز و ورود به دفاتر 
بعدی این مجموعه است. دو دفتر دوم و سوم به شرح دو رکن مهم برای پیشروی 

حرکت در مراحل فرآیند یعنی تحول معنوی و تحول معرفتی پرداخته است.
دفتر دوم با عنوان تحول معنوی به منظور تأمین پشتیبانی عمیق حرکت معنوی 
تدوین شـده اسـت. در این دفتر چرائی، چیسـتی و چگونی تحول معنوی مبتنی 
بـر الگـوی تربیـت معنـوی در تراز انقالب اسـالمی از بیانات رهبر معظم انقالب 
اسالمی گرد آوری شده است. اگرچه دفتر سوم تا دهم به نوعی تحول معرفتی 

مورد هدف قرار گرفته است.
اما نقش دفتر سـوم این مجموعه یعنی دفتر تحول معرفتی در ایجاد پایه های 
تحول معرفتی و ورود به سایر عرصه های معرفتی بسیار ممتاز است. در این دفتر 
منظومه معرفتهای بنیادین، معرفت های راهبردی و معرفتهای کاربردی از سـوی 
رهبر معظم انقالب اسالمی مورد بحث قرار گرفته است. از دفتر چهارم تا دفتر 
هشـتم هر یک از مراحل پنج گانه فرآیند یعنی انقالب اسـالمی، نظام اسـالمی، 
دولت اسـالمی، جامعه اسـالمی و تمدن اسـالمی و مباحث مرتبط با هر مرحله 
از نگاه رهبر معظم انقالب اسـالمی ارائه شـده اسـت بنابراین دفتر چهارم با نام 
انقـالب اسـالمی در دو بخـش بـه شـناخت تحلیلـی انقالب اسـالمی و گزارش 
تاریخی مرحله ای اول از این حرکت که مربوط به پیروزی انقالب اسالمی است 
می پردازد. هر چند سعی شد در این مرحله فقط به تعاریف و مختصات مرحله 
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اول از پنـج مرحلـه پرداختـه شـود امـا گاه در مـواردی از مرزهای مرحله اول فراتر 
رفته و به انقالب به معنای اعم که شـامل همه مراحل و اهداف و آرمانهای آن 

است پرداخته شده است.
دفتر پنجم با عنوان نظام اسالمی در صدد است از میان آموزه های رهبری مفهوم 
دشوار نظام اسالمی را که گاه با مفهوم دولت در می آمیزد تعریف کند، سپس 
در بخشهای بعد به مبانی عقیدتی نظام اسالمی، رابطه جمهوریت و اسالمیت در 
نظام اسالمی، مقایسه آن با نظامهای مادی، مراحل تاریخی تشکیل نظام اسالمی 

در ایران و نظام اسالمی در کشورهای اسالمی تشریح نماید.
 دفتر ششـم مربوط به مرحله سـوم انقالب یعنی دولت اسـالمی اسـت که در 
آن اندیشـه های رهبری در تعریف و تصویر دولت اسـالمی، امکان و ضرورت 
دولت اسالمی، ارزیابی موقعیت راهبردی دولت اسالمی و نقشه راه تحقق دولت 

اسالمی ارائه شده است.
دفتر هفتم مربوط به جامعه اسالمی است و شامل مفهوم و ضرورت جامعه 
اسالمی، شاخصه های جامعه اسالمی، نقشه راه تحقق جامعه اسالمی، راهبردهای 

نظام سلطه برای جلوگیری از تحقق جامعه اسالمی است.
دفتر هشتم با عنوان تمدن اسالمی در سه بخش به مفهوم و ضرورت تمدن 
اسـالمی، پیشـینه تمدن اسـالمی و تمدن غرب و نقشـۀ راه تمدن سـازی اسالمی 

می پردازد.
دفتر نهم مربوط به فصول هدایتگری رهبری در گام اول و دوم انقالب است 
و به خاستگاه آسیب شناسانۀ دولت اسالمی از بیان معظم له پرداخته تا توضیح 
دهد چرا ایشان در دهه پنجم پس از پیروزی انقالب اسالمی همچنان می فرمایند 

ما در مرحلۀ سوم )دولت اسالمی( هستیم.
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 وسـرانجام دفتـر دهـم بـا نـام نهضـت انتظـار در بخـش اول به نـگاه کالن به 
حرکت دین در زندگی بشر پرداخته و دردو بخش بعد، حرکت و نهضت دینی را 
در دوران رسالت و وصایت در دو مقطع حضور و غیبت امام معصوم تا انقالب 

اسالمی و اهداف و صف بندیهای آن را تبیین می کند.
در پایان از اندیشه ورزاِن مکتب فکری و سیاسی و اجتماعی حضرت آیت 
الله امام خامنه ای سلمه الله، دعوت می شود تا با ارائۀ نظرات اصالحی و تکمیلی 

ما را در ارتقاء این پژوهش یاری کنند.

بنیاد فرهنگ و اندیشه انقالب اسالمی _ شهریور 1400     


