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 سخن ناشر
 

االلررححممننااللررححييممااللللههببسسمم
اا»» رًرً يْيْ ييََخَخَ ووتِتِ

أُأُ دْدْ قَقَ فَفَ ةَةَ مَمَ كْكْ االلْْحِحِ تَتَ ننيُيُؤْؤْ مَمَ وَوَ ااءُءُ ننيَيَشَشَ مَمَ ةَةَ مَمَ كْكْ ييااللْْحِحِ ......يُيُؤؤتِتِ ««ککثثييرراًاً
 دَذ ي کسٓ کٍ بٍ اي حکمت دادٌ شًد، حقا خٕرْ فرايان دادٌ شذٌ است... حکمت را بٍ َرکس بخًاَذ مٓ

 (962 ّ ـ آٔ بقرٌ ّ )سًرِ مبارک
  

بذٔل تارٔخٓ، از حرکت اجتماػٓ ػظٕمٓ است کٍ با سروگًوٓ  اْ بٓ اوقالب کبٕر اسالمٓ، ومًوٍ
طاغًت ي برپأٓ وظـا  مقـذج جمُـًرْ اسـالمٓ، امٕـذَاْ فراياوـٓ را در دع مستوـؼ ان ي        

وُأـت،   َاْ بلىذ ديلـت اسـالمٓ، جامؼـٍ اسـالمٓ ي در     خًاَان جُان براْ تحقق آرمان آزادْ
ٍ تمذن بسرگ اسالم ٌ   ٓ پذٔذ آيرد. در أه مٕان، وُادَاْ ػلمٓ، بـ َـا، بأـذ وقـ      ئـهٌ داوگـگا

 کلٕذْ سًزوباوٓ ي َذأت قطار پٕگرفت ي رشذ جامؼٍ در مسٕر صحٕح اوقالبٓ را أ ا ومأىذ.
دانشگاا  سگاانانس سگ ا  در زگراا ان گ        »ػىًان  بٍ داوگگاٌ جامغ اما  حسٕه

، در کىـار مسـلًلٕت مُـ     «سگاا  ، دانشگاا  زمگذ   ززکیه، جهاد علمس» با شؼار« اس نس
سازْ ي تربٕت سربازان ػصر ظًُر، يظٕ ّ تًلٕذ ي وگر مؼارف پاسذارْ از اوقالب اسالمٓ  اوسان
ٍ   وٕسرا  مىظـًر تکمٕـل خرخـّ     برػُذٌ دارد. در أه راستا، مؼايوت پهيَ  ي فىايرْ داوگـگاٌ بـ

ْ »، «اسـالمٓ بـًدن  »مذٔرٔت داو  بًمٓ بـا سـٍ ئه ـٓ     ْ »ي « ريزآمـذ ، بـا َـذف   «کارآمـذ
دســتٕابٓ بــٍ مرجؼٕــت ػلمــٓ، افتخــار ي تــالی دارد تــا زمٕىــٍ ي بســتر  ز  بــراْ اســاتٕذ ي 
پهيَگگران محتر  أه ػرصٍ را فراَ  ومأذ. امٕـذ اسـت در سـأّ الطـاف بٕکـران الُـٓ ي بـا        

أـه   ،ٕهَاْ اوتگاراتٓ مؤسسّ خاپ ي اوتگارات داوگگاٌ جـامغ امـا  حسـ     ستری فؼالٕت
 رسالت خطٕر تحقق ٔابذ.

      ٓ ي  در پأان، بر ريح ملکًتٓ مؼمار ي رَبر کبٕـر اوقـالب اسـالمٓ، حوـرت امـا  خمٕىـ
  ٓ بـا  فرسـتٕ  ي   َمچىٕه شُذاْ  راوقذر اوقالب اسالمٓ، دفاع مقذج ي مذافؼان حـر  دريد مـ

ي وٕس خذمتگساران  اْ َرخٍ بٕگتر مقا  مؼظ  رَبرْ، اما  خامىٍ قاتٕي تًف ٓسالمت ْآرزي
اسال  ي کگًر، از اساتٕذ، فرَٕختگان ي اَل وقذ ي وظر تقاضا دارٔ  با ارائّ وظرَا ي پٕگىُادَاْ 

 خًد، ما را ٔارْ فرمأىذ.
 اهلل التوفیق و علیه التک   و نن

 نعاونت پژوهش و فناوري
 دانشاا  جانع انام حسین
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مقدمه /  9

پیش گفتار

درت در جهان 
ُ
پیروزی انقالب کبیر اسالمی به رهبری امام خمینی)ره( سبب شکل گیری هندسۀ نوین ق

گردیده و به یاری حق تعالی، تداوم این انقالب به رهبری امام خامنه ای»مد ظله العالی« به سمت 

ن نوین اسالمی، زمینه ساز حاکمیت اسالم در جهان با زعامت حضرت ولِی عصر»ارواحنا 
ّ

ایجاد تمد

فداه« خواهد شد. این هدف متعالی خود علت اساسی تقابل نظام سلطه با انقالب اسالمی در عرصۀ 

جهانی از ابتدا تا کنون بوده است. 

بیانیۀ گام دوم انقالب، که در 22 بهمن 1397 از جانب مقام معظم رهبری خطاب به ملت ایران 

خطوط  تبیین کنندۀ  همچنین  و  پیروزی  از  پس  انقالب  چهل سالۀ  حرکت  بازخوانی  گردید،  منتشر 

این  از  و  است  انقالبی«  نظام  یۀ  »نظر بر  مبتنی  انقالب  دوم  گام  در  بعدی  برای چهل سال  راهبردی 

جهت، سندی مهم در اسناد باالدستی جمهوری اسالمی ایران است .

یۀ نظام انقالبی« منشأ گرفته و نظام جمهوری اسالمی ایران  شاکلۀ تمدنی انقالب اسالمی از »نظر

به عنوان نظام برآمده از انقالب اسالمی اگر بخواهد در آینده نیز محمل اهداف و آرمان های انقالب 

اسالمی باشد،  باید نظامی انقالبی باقی بماند. رهبر معظم انقالب می فرمایند : »انقالب اسالمی 

پس از نظام سازی به رکود و خموشی دچار نشده و نمی شود و میان جوشش انقالبی و نظم سیاسی 

ابد دفاع می کند«.1 از نظر  تا  و اجتماعی تضاد و ناسازگاری نمی بیند، بلکه از نظریۀ نظام انقالبی 

ایشان، »نظام انقالبی به دنبال آرمان های بلندی چون تشکیل جامعۀ اسالمی )کشور اسالمی( و امت 

اسالمی )تمدن اسالمی( و تحقق بخشیدن به آرزوهای بزرگ پیامبران، صدیقان و شهیدان است.«2 

به رغم وقوع عملی و تحقق معجزات چهل ساله انقالب اسالمی، هنوز نظریۀ نظام انقالبی تدوین و 

حتی تبیین نشده است. پس از آن که سردار شجاع و باتدبیر انقالب اسالمی، سپهبد شهید حاج قاسم 

سلیمانی، چهرۀ بین المللی مقاومت و تربیت یافتۀ مکتب والیت، با تکثیر این الگو در محور مقاومت، 

نی نظام سلطه در جغرافیای منطقه 
ّ

توانست با محدود سازی فضای ژئوپلیتیک و شعاع اثر نفوذ تمد

به گفتمان و دامنۀ انقالب اسالمی عمق  راهبردی بخشیده و اقتدار منطقه ای و بین المللی را به ارمغان 

1 . آیت اهلل خامنه ای، بیانیۀ گام دوم انقالب اسالمی، 1397/11/22
2 . آیت اهلل خامنه ای، بیانات در دیدار مسئوالن نظام، 1393/4/16

پیش گفتار



10/   نظریۀ نظام انقالبی

آورد، نیاز اندیشمندان به درک و فهم نظریۀ نظام انقالبی بیشتر شده و هم اکنون این مهم به مطالبه ای 

در محافل تخصصی تبدیل شده است. 

در همین راستا، دانشگاه ها و مراکز علمی سپاه پاسداران با محوریت دانشگاه جامع امام حسین)ع( 

همایش های  سلسله  بین المللی،  و  ی 
ّ
مل پژوهشی  و  علمی  مراکز  و  دانشگاه ها  سایر  همکاری  با  و 

»مکتب  و  ن ساز« 
ّ

تمد انقالبی  نظام  »الگوی  موضوعات  با  را  اسالمی«  انقالب  دّوم  »گام  بین المللی 

یۀ نظام انقالبی«  شهید سلیمانی، الگوی مدیران جهادی تمدن ساز« در راستای تبیین علمی ابعاد »نظر

)مطابق شکل زیر( و همچنین گفتمان سازی و مطالبه گری نخبگانی و عمومی برای امکان خدمتگزاری 

شایسته به مردم، طّراحی و اجرایی نموده است. 

شکل: ارکان تحقق تمدن نوین اسالمی برای خدمتگزاری به مردم

در                                   اسالمی  انقالب  دوم  گام  بین المللی  همایش های  دائمی  دبیرخانۀ  منظور،  این  برای 

جهت دهی،  هم افزایی،  هماهنگی،  هدف  با  و  راهبردی  رویکرد  با  حسین)ع(  امام  جامع  دانشگاه 

جریان سازی و کمک به شکل دهی جبهۀ انقالب اسالمی تشکیل گردیده و تالش می کند از طریق 

ایجاد زمینه برای نظریه پردازی و همچنین استخراج و تولید الگوهای بومی بتواند در تدوین برنامۀ 

ت ایفای نقش نماید.
ّ

ت و بلندمد
ّ

ت، میان مد
ّ

ق بیانیه را در افق های کوتاه مد
ّ

نقشۀ راه اقدامی تحق

فکری  منظومۀ  در  انقالبی«  نظام  یۀ  »نظر تبیین  فوق،  هدف  به  رسیدن  برای  واجب  مقدمات  از 

امام خامنه ای)مد ظله العالی( به عنوان مبدع این نظریه است. کتاب حاضر با تالش استاد فرهیخته 



مقدمه /  11

به رشته تحریر درآمده  برای چنین منظوری  حجت االسالم والمسلمین دکتر عبدالحسین خسروپناه 

با  العالی(  خامنه ای)مدظله  امام  انقالبِی  نظام  نظریۀ  تبیین  و  تحلیل  توصیف،  به  کتاب  این  است. 

اعتقادی،  و  فکری  مبانی  که  است  آن  پی  در  و  پرداخته  اسالمی  انقالب  دوم  گام  بیانیۀ  محوریت 

ویژگی ها، دستاوردها، بایسته ها، نقشۀ راه، افق دید و اهداف نظریۀ نظام انقالبی را به صورت منظومه ای 

آشکار، نمایان و راهبردی ارائه نماید.

تا  می شود  دعوت  فرهیخته  دانشجویان  و  پژوهشگران  صاحب نظران،  اساتید،  مدیران،  کلیه  از 

دیدگاه ها و نظرات ارزشمند خود را از طریق پست الکترونیک ckm@ihu.ac.ir به این دانشکده و 

پژوهشکده ارسال کنند. 

و من الله التوفیق و علیه التکالن

یزی راهبردی یت و برنامه ر دانشکده و پژوهشکدۀ مدیر
دانشگاه جامع امام حسین علیه السالم

زمستان 1399

پیش گفتار
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مقدمه

ارزش  بیدار شد،  از ساللۀ حسینعلیه السالم،  مردی  امام خمینی،  مسیحایی  نفس  با  ایران  مبارز  ملت 

داشته هاِی مادی و معنوی اش را شناخت، ِسحر استبداد داخلی را بلعید، بت استعمار خارجی را در 

هم کوبید، به ساِن زلزله ای روح افزا گنداب های تحجر را زیرورو کرد و در بهمنی الله گون انقالبی 

بی همتا آفرید و نغمۀ استقالل و آزادی را آن چنان زیبا، نوآورانه و رسا نواخت که همگان را مبهوت و 

متحیر خویش نمود.

انقالب اسالمی ایران، به عنوان تجلی حاکمیت اندیشۀ دینی در تمام زوایای زندگی، توانست آراء و 

آمال مستکبرانه و خبیثانۀ شیاطین جهانی را نقش بر آب کند و افقی نو از مردم ساالری ترسیم نماید. 

بدین روی گردن کشان و غداران پرمدعا، زورگو و سفاک جهانِی چپ و راست وجود این فکر و حرکت 

انقالبی جدید را تاب نیاوردند و از همان ابتدا تا امروز با روش های گوناگون او را آماج شدیدترین و 

گین ترین تیرباران ها قرار داده و بارها تیغ کینۀ خود را بر پیکر این ملت دلیر وارد کردند. زهرآ

 وحشِی مظلوم کشی، همواره 
ِ

ایران اسالمی، به عنوان سکان دار کشتی ظلم ستیزی در اقیانوس سرخ

دندان تیز طمع ابلیس استعمار و هم پیاله های منفورش را به چشم خود دیده و البته با زیرکی، درایت، 

رشادت و مقاومت توانسته در برابر هجمه های ناجوانمردانه و خناسانۀ آنان بایستد و با قّوت و شجاعت 

در مسیر رشد و تعالی گام بردارد. 

انقالب اسالمی  تفکر  با  اقصی نقاط کرۀ خاکی  آزادگان  بر همراهی  اوضاع ملل مختلف  تحلیل 

تا حدودی  ما  نشان می دهد که  و  دارد  و گسترش روزافزون اسالم خواهی در سرتاسر گیتی داللت 

اسالم  گوارای  آب  با  را  بی هویتی جهانی  و عطش  معرفی  برتر  اندیشۀ  به عنوان  را  اسالم  توانسته ایم 

عقالنی برطرف نماییم.

متأسفانه، با تمام این اوصافی که بیان شد، کاستی ها بسیار است و ما نتوانسته ایم به گونه ای درخور 

و  واقعیات  و  بشناسانیم  و  بشناسیم  عمیق  و  دقیق  را  ایران  اسالمی  انقالب  آیندۀ  و  اکنون  گذشته، 

آرمان هایمان را به همگان معرفی کنیم. البته ُپرواضح است که تا شناخت و ایمان نسبت به موضوعی 

دست  به  نیز  پیشرفتی  و  جان فشانی  مبارزه،  تالش،  هیچ  باشد،  نکرده  النه  انسان ها  دل  و  عقل  در 

نخواهد آمد.
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به نظر می رسد ضرورِت امروِز ایران اسالمی در این است که متفکران و اندیشمندان ما آن چنان 

که شایسته است نقشه، مدل، الگو، اهداف و افق بلند و نورانی جمهوری اسالمی را به صورت مدون 

اذهاِن  در  موجود  سؤال های  و  ابهام ها  و  مشخص  جورچین  این  در  را  مختلف  نقش های  و  ترسیم 

حقیقت جو را برطرف نمایند.

ایران  اسالمی  انقالب  بیستم،  قرن  متعدد  انقالب های  میان  از  چرا  که  می پرسد  جستجوگری  ذهن 

در برابر این حجم از تهاجم، غضب و نفرت قرار گرفته است؟ ممکن است پاسخ داده شود که چون 

تنها این انقالب بود که توانست یک اندیشه و الگوی جدیِد دنیوی-اخروی برای حکمرانی ارائه دهد و 

ابرقدرت ها از این می رمیدند و می ترسیدند، که چنانچه این تفکر و سرمشق پیروِز صحنه شود و گسترش 

یابد، سایر ملت ها و حکومت ها نیز آن را می پذیرند و این یعنی به خطر افتادن منافع آن ها؛ پس به دشمنِی 

بی حد و حساب با انقالب مردم سربلند ایران برخاستند و برای مهار و نابودی اش از جان مایه گذاشته اند.

 جدید چیست و می خواهد ایران را به کجا 
ِ

پرسشگر دوباره می پرسد که هدف این اندیشه و طرح

برساند؟ آیا این مقصود ارزش تحمل این همه رنج، مشقت، فشار، جنگ، تحریم و... را دارد؟ چرا ما 

خالف جریان آب شنا می کنیم؟ چرا یک بار برای همیشه دستمان را باال نمی بریم و در مقابل دشمن 

نیرومند سر خم نمی کنیم تا رفاقت و موّدت جای خصومت و عداوت را بگیرد؟ و...

آیت الله العظمی  حضرت  انقالبِی  نظام  نظریۀ  توصیف  و  تبیین  با  که  است  آن  پی  در  اثر  این 

خامنه ایمدظله العالی، به عنوان ایدئولوژیست و استراتژیست نظام اسالمی، به پرسش های فوق پاسخ دهد 

و با ترسیم این نظریه، ابهام موجود در نقشۀ راه و افق دید انقالب اسالمی را حل کند و اهداف و مسیر 

را روشن و عیان نشان دهد، تا پرسشگر بفهمد که برای رسیدن به این اهداف تحمل این اندازه سختی 

و گرفتارِی گاه طاقت فرسا ارزشمند است یا خیر و همچنین نقش افراد، گروه ها، نهادها، دولت ها و... 

برای رسیدن به این غایت ها چیست و چگونه باید اندیشید و عمل نمود.

روش شناسی پژوهش حاضر بدین صورت است که ابتدا بر اساس دیدگاه های مقام معظم رهبری و 

نگاه اجتهادی به اندیشه های ایشان، نظریۀ نظام انقالبی و ساختار و بافتار آن استخراج و ارائه شده و 

آنگاه در گام بعدی، این ساختار به وسیلۀ محتوای آثار ایشان و گاهی حضرت امام خمینی)قدس( تدوین 

و آراسته شده است. پس روش تحقیق در این اثر اجتهادی و منظومه ای است.  در تدوین متن طرح، 
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از جهت محتوایی هیچ گونه دخل و تصرفی در آراء رهبر معظم انقالب صورت نگرفته است، البته 

گاهی از تلفیق چند مطلب و منبع به توصیف و تبیین دقیق تری از یک نظر دست یافته ایم. از نظر 

نگارشی، نقل قول مستقیم آورده نشده و ادبیات گفتاری به ادبیات نوشتاری تهذیبی تبدیل شده است 

و البته سعی بر این بوده که قلم ادبی متن از زبان آیت الله خامنه ای باشد.

سپس در تدوین متن طرح، از جهت محتوایی هیچ گونه دخل و تصرفی در آراء رهبر معظم انقالب 

صورت نگرفته است؛ البته گاهی از تلفیق چند مطلب و منبع به توصیف و تبیین دقیق تری از یک نظر 

ادبیات نوشتارِی  به  ادبیات گفتاری  آورده نشده و  از نظر نگارشی، نقل قول مستقیم  یافته ایم.  دست 

تهذیبی تبدیل شده است و البته سعی بر این بوده که قلم ادبی متن از زبان آیت الله خامنه ای باشد.

واجتماعی  فرهنگی  قرارگاه  مسئول  جعفری،  محمدعلی  پاسدار  سرلشکر  برادرعزیزم  از  پایان،  در 

حضرت بقیةالله االعظم عجل الله تعالی فرجه الشریف، که زمینۀ انجام این تحقیق را فراهم آوردند تشکر 

ثمر  به  در  ایرانیان هستم، که  اندیشه و حکمت  فرهنگی  فرهیختۀ مؤسسه  می نمایم. سپاسگزار دوستان 

رسیدن این اثر تالشی مخلصانه و بابرکت داشتند و همچنین از آقای میثم یاوری و به ویژه پژوهشگر گرامی 

جناب دکتر محمدحسن صالحی هفشجانی که در فرایند نگارش تحقیق یاری رسان بودند سپاسگزارم.

گروه  علمی  شورای  محترم  اعضای  و  اثر  عالمانۀ  بازخوانی  برای  کریمی  محمد  آقای  جناب  از 

فرهنگی  بنیاد  مجموعۀ  و  علمی  سمینار  برگزاری  برای  اسالمی  اندیشه  و  فرهنگ  پژوهشگاه  فلسفۀ 

دوره های  برگزاری  برای  چکشیان  محمد  دکتر  و  عبودتیان  احمد  سید  برادران  و  خاتم االوصیا)ص( 

آموزشی و پرسش و پاسخ هایی که به بالندگی طرح کمک کرد و همچنین از مجموعۀ جبهه مردمی-

فرهنگی انقالب اسالمی استان چهارمحال و بختیاری به خصوص حجج اسالم دکتر عبدالله کیوانی 

و عابدین کاظمی نیا بسیار متشکرم. همچنین از فرزند علمی و نور چشمم و همراه پژوهشی ام آقای 

دکتر حسام الدین مؤمنی شهرکی تشکر ویژه دارم.

ِ َربِّ الْعالَِمین و آخر دعوانا َأِن الَْحْمُد ِلَّ

عبدالحسین خسروپناه

استاد حوزۀ علمیه و پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسالمی

هفدهم مهرماه 1399 مصادف با اربعین حسینی 1442





فصل اول: چیستی نظریه نظام انقالبی

ابتدا صدا از فیضیه برخاست، ولی رژیِم خون آشام آن را سرکوب و سپس برخی از جوانان را شهید 

کرد، اما استقامت سبب شکست ناپذیری آنان گردید و به واسطۀ این استقامت، اقشار به هم پیوند 

با هم یکی شده و سیل  این قطره ها  و  به جان خریدند  و  را شنیدند  و دعوت های اسالمی  خوردند 

عظیمی ایجاد نمود. با این قیاِم همگانی و برای خدا، اسالم و جمهوری اسالمی در میان تمام اقشار 

ملت ریشه دواند و آن ها را با هم متحد نمود و ایمان، تحول روحی و فکری و اراده ای مصمم در همه 

ظهور پیدا کرد. ملت رشید ایران همچون مسلمانان صدر اسالم با هم قیام و استقامت کردند، قیامی 
ِ َمْثنى  َو ُفرادى «1 .2 جمعی و فردی برای خدا »ُقْل ِإنَّما َأِعُظُكْم بِواِحَدٍة َأْن َتُقوُموا ِلَّ

به وقوع  ِن مردم در خیابان ها 
َ
ت با حضور  بلکه  پیروز نشد،  به زور توپ و تفنگ  انقالب اسالمی 

آمدند.  صحنه  و  عرصه  به  نیز  جسم شان  با  عاطفه  و  احساس  اراده،  میل،  بر  عالوه  مردم  پیوست. 

استمرار این ارادۀ مستحکم و پوالدین نظام بی پایه و رژیم پوسیده و وابستۀ پهلوی را ریشه کن کرد3. تا 

زمانی که این قیام برای خدا باشد و وحدت بین مردم باقی بماند، ملت بزرگ ایران پیروز هستند.4 این 

1 . »بگو: من شما را فقط به یک حقیقت اندرز می دهم ]و آن [ اینکه: دوتادوتا و یک یک برای خدا قیام کنید« سبأ: 46
2 . امام خمینی، صحیفه امام، ج 7، ص 245

3 . آیت اهلل خامنه ای، بیانات در دیدار فرماندهان و کارکنان نیروی هوایی و پدافند هوایی ارتش جمهوری اسالمی ایران ، 1394/11/19
4 . امام خمینی، صحیفه امام، ج 7، ص 245


