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ِ اي الزم -1  تَليذ راُ ًقشِ اٍليي شٌاخت تراي تثييي جْت حركت اًقالب اسالهي؛ هقذه

 اسالهي پيشرفت الگَي

م يقتالريق"ثبققالياقا يق بقفژو  يالا ق حوالاق، ول اقاليوشقف  الميقا    قشه هقتا قاول نثالاشقشيبييقام بل ق

قثبق"ا    قاشه ةقتالريقم ي"ق ج  نق تقاول نقشه هقتا ق ول اقاليوشقف  الميقا     شيبقثبشيابقق"اشه ةقا    

قبيقاشوهبلق الاتلقاشه ةق  الشحقشيا قا ييبقق وضوفقوقاشه ةق جيبشق حهقق الاتلقاشه ة،ق جيبشقايغ ح ق هق ج  ن

م يقتالريقاشه ةق"قمبشيب  تق اشالشيق حواليقاشه ة،قثهق  الشحقام بل ققجلقايقثالت  ق شاگب ق بشق هقگبشهق غالحق

1ا    
ق بش  قفال ايق"تالريقاشه ةقا    قم ي"ق ج  ناشه ةق تقشق جيبق ج  نقمبشيب وقق تقاشنقشه هقتا ق"

ُ پي در ساختواى -1/1 ِ راُ تِ جايگا ُ جْت در هثاحث ًقش  شثاّت جايگا

ا وااللقتاقثهق بيو بش ق  ج هقري  ؛ق تيوا   قشبميقرهققشهشق اب   قثهقربتقگالمويهققاگالق اب   قشكق حي لقوقشبقشكق

  يبشغوتقريهق تققققثهقفجبتيق شيالقققبا يق بشياق صبلحقثهقربتقگالموهقشا ق تق بييقشكق بيو ب ،ق شا ق تقشكقثحث

شهيشق  يهق ايب   ققققق تق بيو ب قشكقثحثق  ،شبلقگ الشقشكق بيو ب قام اءق بيو ب قثهقشكقاشااي قشهشقشااتشاق

 يبيو ب قققوق اب  قگتوال  اشتجباقق؛قرهاشتاق اتقتب قف قوقا بييق اب   ،ايقثالي قق، تقشكقثحثقش  قثبشابقشبتب ق

 تقاتائهق حي لقوق قالشفقايقاشه ةقا    قوق حواليقثالقاشنقا ب ققبقا يقق حوتشقتثبج قاشنقواثتوهقثهق حي ل ق،ثحث

شبق  ب قف  قثحثق تققشؾيباق حي يي قييو قايقاشهي ةقققققق شجبلق ج  نقثحثق حوتشقثبشاقثهق- تقاثوااشقثحث-شبش قايق  

اشنقثحثق حوتشقثبشاققبثي يق ق   قثهقفاليهق بشق  ب ي،قمال يگقوقاقوصب ق تق  يهقي بش يبقوق تق  يهققققالجوهقثبش  بق

تالريقاشهي ةقققم ي"ققتا ق ول اقاليوشقف  الميقا    قشباققاشنقثحثق حوتشق تقاول نقشه هق ببش بقتاقق اشوهقثبشاب

ثاو ق ج  نقم يقتالريقاشه ةقا    ،قمبشيب قوق ا وا ق  چقراااقايقام اشقشه هقتا ق ول اقالييوشقققا يبق"ا    

گالش قشبف شالقق  هق جبتثققلييالگب قثهقفجبتيقث والق ج  نقم يقتالريقاشه ةقا    ،قف  الميقا    ق ج  نقش  قشو ب

گبشهقشه يهققق11 حوت بشقق  الشح ؛قرهقثاو قم  ق  ق اقاليوشقف  الميقا    قا ي غالحقشا ق تقاول نقشه هقتا ق ول

 تقاشنقشه هقق"تالريقاشه ةقا    قم ي" جوي قثالقاشنق غيتق تقاثوااشقثحثقثهق  الشحق ا واقبقتا ق  ويـق  قثبشا

قتا ق  قفال ايش ب

ق

ق

                                                                 
قالتْا جولِ اس - اجتواعى تشرگ تحَالت ى ّوِ اطلى . چالش 1 قالب ايي اطلى ّاى جْتگيزى اس طياًت - ًا  ايي. است تحَل ايي يا ًا

 حفع تايذ جْتگيزى ايي. هيكٌذ دعَت ٍ حزكت ّذفْا آى سوت تٍِ  دارد ّذفْائى كِ است اجتواعى عظين تحَل ّز چالش هْوتزيي
قالب، يك در ّذفْا سوت تِ جْتگيزى اگز. شَد قالب آى ًواًذ، هحفَظ ٍ ًشَد طياًت اجتواعى حزكت يك در ًا  تثذيل خَد ضذ تِ ًا

 14/3/1331-اهام خاهٌِ اي .كزد خَاّذ عول خَد اّذاف عكس جْت در شذ؛ خَاّذ
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ُ هحَريهثٌا شٌاسائي -2/1  اسالهي اًقالب ركتح جْت تثيييِ اٍلِ هحَر ؛ اًقالب ، يا ايذ

  بشغوتقرهقاشبت قشاق تقاشنقشه هقتا جال شقوقربتثال شقثبقا واب  قايق هقايغ ح ق جيبشقاشه ة،ق الاتلق حهقق جييبشقق

قم  ي ققثيهقق  يو بث ققثالاشاشه ةقوق وضوفبيقاشوهبلق الاتلقاشه ة،قم يقتالريقاشه ةقا    ق  الشحقشا قا يبق

 تقاول نقگباقثبشاقثهقشيب بئ ق جيبئ قق-ثهقفيوا قشكق حولقامو بف قث تگ-"ا    قاشه ةقتالريقم ي "قايق  والک

ق- تق وتا قاشه ةقا ي   ق- تقثبةقاشيبهق اشالشيق حواليقامو بف قققبثپال ايش قيح حقثالاشق اشالشيق حواليقاشه ة

قوق"ا  اقايقو  يقم  قمالشب "ق،"توشيابالشقمالشب "ثبشاققثالقا ب قچهق جيبئ ق اشالشيقشو ؟ق هق شاگب ق غالحقا يبق

ا ي   قايقققاشهي ةقق يا ققوقثهق  الشحق جيبق-رهق تقا ا هقيوا اق  اق- القراااقثالقا ب قايول ق"شبةقا  اقمالشب "

شقييح حقق جييبقق"شق تقثيبت قق"توشيابالشقمالشب "قق شاگب ق ج  نقوقثالت  قثهقثحثقاثوااشق تقفال ايوهقاشابق شاگب قيو 

قال ايش :ق  قفق"ا    قاشه ةقثالاشق اشالشيق حوالي

ُ هحَري در  -1/2/1 ٍ ايذ ِ عٌَاى هثٌا  اصالح َّيت اسالهي، پيشٌْاد جرياى رٍشٌفكري ت

 هذيريت تحَالت اجتواعي

ق"ا ي   قق وشييققايي حق"ق جييبشققا ب قثالقتاقاشه ةقامو بف ق حواليق تقتش شقثالشب هقوق حي لقتوشيابالشقمالشب 

ق يات ققاتيشي بشققوق شنق  ب ق بيگبتشقاشجب ق  يقثهقمو بف اق حواليق تقرهقا ي؛ق  قيوا وبتقوقش بشاق  ق ئوتش  

قييو ققاشاش يهقق تقيشيالققشبفي شالققامويبةقايلق هقثهقيو قف  ي ب قربت  اشقوقيحيقاثجبيقثالاشقمالشب قاشنبقشو قتالري

قق:رياق  قا ويب 

قث والقيشاگ قثهق  و بث قثالاشق اتش وهقف شالشقشبف شالشقامويبةق-1

ققاشالا ق تق اتش  ا  و قمال شياق تالشـقثالاشق ق ققوقفي  قتش شقثالشب هقف شالششبقامويبةق-2ق

قب ات قاتيش بشقشاـقثهق اتش وهق   ثب  قمب قهقمال يگقاي حقشبف شالشقامويبةق-3

قاش ب ا يقشا قف شالموهق،شبف شالقامويبةقايول قفيوا قثهقتوشيابالش،قمالشب قاشاش هق تقايلق هقاشن قاشينققثيالقق جويي ققب

ثيهقققق- اتش ويهقق   ثب قموا ـقايقشب قفيوا قثه-باشالا قمب قهق ااتا قمال يگق   ج ق تقفالچق بقريياق  قف  ي ب قايول

ققاي حقثالاشق تيوا يق وات ق الشنق صااققفالقوق الشنقتويقثهققباي حق وشيقا    قثهقشاـقاتيش بشق ات قتاض قشوشا

ق ييوتققشيالشقيقققغقي ققبيباقاتقثالي قثبقث القتهوققريواشت و ق قبتضق تئيهقثهق-توشيابالا ق وشقاي-قا    ق وشي

قييالاتيققثيهققتوشيابالا ،قثالي قال رال؛قموققايولقا ب قثالبقگال  ق  قثبيق-قصبصقثخشقت بيقتب ق بشيا-قا    

قيوا يوبتققاشيالا قق تقتوشييابالا ققاييولققاشينققا ب قثالق  چي نبقاشاقشا ققث القتهوققشاـقثهق شبيقثالي قشتخ قيوا وبت 

ق ئيوتشقق حوتشيقثهقا    قم  وتشق تق  ب  ق بيوبتققباشاقشا ق  ا  قم  وتشق  ب  ق بيوبتقرال  ق  ورالا    

قق ات ق  ب  قمال يگقثبق قبتضق تقوق   تقمال يگقفبشهقثالق  قا ويب ايقرهقشو ؛ق  ق حي لقمه هق غيههقوالشي
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شينققاقوقاشيق ا  قشقموقق وات قثهقتاق خوصققا    ،ق وشيقاي حقاشا قثهقا ببءقمالشب قتوشيابالش،قبا يقشا ق ئوتش  

رهق تق  هقفاليهق بقوق تق  يهق ببش يبق  قتاقثيهق يب يتقققققق-وقاشا قاشق حوتشقق جيب ققفيوا قثه تئيهق تقاشاش هقاش ب ق

امو بف ق جيبقوقاشا ق حوتشقيو قتاقثيهقفالييهقققق حواليق اشالشيقثالاشقتوشيابالشقمالشب ق غالحقا يبق-عالحق  قرييا

مههقق بيشقفالم ق تقتوي ق بشقفي  هقثهق شجبلق ش بقب  قرياقه حولق تقتوي ،ق حولق تق اش يب قوق حولق تقامالاءق الم 

امالائي قثيهقققق يبيوبت بشقق تقوق اتش  ا  و قمال شياقرال  قاشالا قثهق شجبلققؽالم يق بيشقثالاشق ئوتش  ق بشق اش يب ق تق،

ق تويابقwdi2ق شجبلقامالاش

ِ كاتاليسٍر هذرًيساسيَى در ايراى، در اًذ -1/1/2/1 ِ رٍشٌفكراىتعريف اًقالب اسالهي ت  يش

ثهقفيوا ق ق يبتقاييي قاشهي ةققققق- بشقا باقي  ي قمالشب قتوشيابالشق تقفب خقثهق قبتضق شببتقاشاش هقيو قثبقاشاش ه

فيوا ق  ق اتشاقره؛قاگالچهقاشه ةقا    ق تقاثوااقثالاشقتاؼقوقگتوالشق وشيقا    قفاشاق  ا قا يقول قق-ا    

 تقمههقش قه،قفبل ب ق شنق تقش بشيقاي حق وشيقا    قوق بوالتشت قتاقق تقش بشيقثهق ل لقمهاا ققاتيقشؾباق بيش

يوا ياقف شالميبقتوشيابالا ق قوهاشاقرهقفب لقايي ق تقفااق  و بث قمب قهقاشالا قثهق و قهقغالث ،ق هبثيهقفبل ب ق شي ق

 بف ق و ظقفبل ب ق شنققثبقلواياقيشالثيبئ ق و قهقوقاي حق وشيقا    قا ي؛قرهقاشنق بشـقثبقثا يقگ الشققاتيقامو

وقم  قامويبةقشبف شالشقف شالشق اتش وهقوقلواياقاتيش ق  ق و ظقاش ب قثال اشوهقيوا اقشابقتوشيابالا قاشه ةقا    ق

قب اشياق تالشـق بوالتش اقوقرب بل  وتق اتش  ا  و ق تقاشالا ق  ق؛ق يجالقثهتاق حول ق

ُ هحَري  تثليغ َّيت اسالهي، پيشٌْاد جرياى فْن سٌتي از -2/2/1 ٍ ايذ ِ عٌَاى هثٌا  اسالم ؛ت

 در هذيريت تحَالت اجتواعي

ثالاشق اشالشيق حيواليققق"ا  اقايق يو قم  قمالشب " جيبقوقاشا ق حوتشقق" جي غق وشيقا    " و قهقر  قوقر ا ق

ق"  ا ي قق وشيق جي غ"ق جيبشقا ب قثالقتاقامو بف ق حواليقيح حقوقغيظقثو   قمالشب ،قاشنقامو بف قاشه ةقا يبق

ققتاقامو بف قق،شالاشظقمب قهق اشالا قامو بف ،ق حواليق اشالشيق تقرهق توياق  قيوا وبتق  وات قبقاش ب  حي لق  قريا

قق وشيقاي حقاشا قثبقشاشاق خبلايقض ن-قمالشب قاشنبقش بشياق  ب  ق"ا    ق وشيق جي غ"قر ا قوقر  ق و قهقثالاش

                                                                 
 (WDI)-2001 سال تَسعِ جْاًي ّاي . شاخض 2

World Development Indicators 2009 

The World Development Indicators is the World Bank's premier annual compilation of data about 
development. The 2009 WDI includes more than 800 indicators in over 90 tables organized in 6 

sections: World View, People, Environment, Economy, States and Markets, and Global Links. 

 300 اس تايش  شااهل  WDI 2009. است تَسعِ خظَص در اطالعات ساالًِ آٍري جوع تزيي هْن( WDI) تَسعِ جْاًي ّاي شاخض

 .تاسارّا ٍ ّا هلّت اقتظاد، سيست، هحيط جوعيت، ًوا، جْاى: است شذُ ٌظينت تخش 6 در كِ است اطالعاتي جذٍل 10 اس تيش در شاخض
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ق

قق"ا    ق وشيق جي غ"قثهقشبش قايق حواليقامو بف قشج بي قوقبم بي  ق هبثلق تقا    ق وشيقتاؼقثالاشق-قا    

ق يبشققتش هبقا يقا    ق وشيقتاؼقثالاشقمالشب قاشنق بشق  شق حوتقوق جيبقق"ا    ق وشيق جي غ"بقاشفال ايق  

قاشاشقشبف شال قامويبةقايلق هق تق"قا  اقايق يو قم  قمالشب "ق تققق جي غق با قربت  اشقثهققافوهب قمبالش قمالشيب ققاشن ه

ق:ا يقثالت  ققبثل

قث والقيشاگ قثهق  و بث قثالاشقا    ق وشيقتاؼقشبف شالشقامويبةق-1

قمالشب قاشنقشيب بشهق وضوؿق بشقثالت  ق تق ب شق و قهقايق قيوشق بب لق اب كقف شالششبقامويبةق-2

قا    ق وشيقتاؼقثالاشقا    ق وشيق جي غقر ا قوقر  ق و قهقشبف شالشقامويبةق-3

ق- يبققفاليهق  هق تقوق بقتش شقثالشب هق  هق ت-ق بقريياق  قف  ي ب ق جوي قثالقاشنقايولق"ا  اقايق يو قم  ق مالشب"

قمب قيهقق ياشالا ققثالقتبر قاتيش قمضبشقايقا  ا،قايق يو قم  قمالشب بق شاقمالا  ق"ا    ق وشيق جي غ"قثالاشقشالاشظ

قر اي ققوقر ي قق و قهقثالاشقاشه ة،ق بتشخ قماليي قايقف ل ق تقوققا واب  ق"ا    ق وشيق جي غ"قشالاشظق و قهقثالاش

قماشاق بشق يب جيق قالشفقوق جي غ قاشق ب وات ق بشقشجبهقاشاايشقتا بقا يقش و  قثال اتشقث ال ق"ا    ق وشيق جي غ"

قايقمالشيب ققاشينقق يبشققشخصي يقق  چيي نقبقا يقا  اق جي غقثالاشقمالشب قاشنقماشاق بشقمقبل يقايقاشقش وشهق جي غ ،

قا ي اقق جي غقثالاشق ات قمالشب قاشنق جيبشقثبقث  والشق يب تقرهبببقوق   بقوقيااقوقم قهقا ب يق بشيا قتبو و قيا ببشب

قثيبقق ويب يتققره-اشتبش قفيواق تق حولقوقا    قف  الميقاليوشق ول اق بشياق تبئي قثهقشتجيقول قش بشياق  قا واب  

ثهقتوي ،ق اش يب قوقق،ثالاشقش لقثهقغالضقايي قيو ق"ا  اقمالشب قم  ق يو قاي"قبش بشاق  ق بوي-ش تيق جي غق جيبش

واقـقاشنق وي هق بق الم ب ق جيبقوقاشا ق حوتشقاشنقمالشيب ق تق ياشالشيققققثخشقامالائ قر وتق وي هق بئ ق ات ؛قرهق ت

قفب يخيوئ ققگتوالش"قثهق  يق جيبشقيو ق،قيوا وبت قامو بف ق حواليق اشاليقثالاشققاش ب ق حواليقامو بف قا يب

 تيويابقاشينقققق" جي غق وشيقا    "ثهقفيوا قالي هق و قهقر  قوقر ا قق"مال شق الث يق وضوؿق تق بشقفي  هقتوي 

ق و قهقش بي بشقثهقفب خيوئ ق تق اش يب قفي  قا وه ل"مالشب ق  چي  نقثهق اش يب ق بشقاشالا ق وي هق  قرياقره؛ق

ق تwdi   امالاشققاشنقمالشب   بلقتوثالوقش و بققثبق-رهق ها هق شيااتشقا ي-تاؼقشو ق بق أ  ن ق قبشق ال اق" ب ش

ثيهقفجيبتيق شييالقالوي ااقتيوي قوق اش ييب قوقققققققتاق  الوطقثهقفااق خبلايققغق هقثبقشالؿق  قف شال بققامالائ ق بيوبت بش

ق بيوبت بشقامالائ قثهقاشنق وي هق ب،قي  يهق بيقگتوالشقر  قوقر ا ق جي غق وشيقا    قا يب

ُ هحَري در تحقق َّيت اسالهي، پيش -3/2/1 ِ عٌَاى هثٌا ٍ ايذ ٌْاد جرياى اسالم ًاب ؛ت

 هذيريت تحَالت اجتواعي

ثبقؽالاميقث  والشقثهققفي  هق بشقتوي ق تقشبةقا  اقمالشب قوقا    قاشه ةق وتشاگب قفاشاق تق هبثلق وق شاگب قموق،

ققثالقتاقامو بف ق حواليق تقش شتقثالشب هقوق حي لققمالشب قاشنق حي لقچيوشي ق اشالشيق حواليقامو بف قفال ايوهقاشاب
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ق

بقثيالقا يب قاشينق شياگب قاگيالق تق ياشالشيقققققققش بشاق  ف قگ الشقق"3ا    ق وشيق بشقشبيصق حهق"ق جيبشقا ب 

قثيهق حواليقامو بف قي  يهق بيشقثالاشق حهققا  اق جيبشقثالشب هقتش شقشجبشا؛ق وشيقا ي   قتايؼقشخوا ياقشيابققققق

قاتيشي بشققشاـقثه-قا    ق وشيق تقاي حق الگوشهقثبق"ا  اقايق يو قم  قمالشب "ق بشياقثهققمالشب قاشنق شيالقفجبتي

بق اشياقق ي ققشبربت  اقا    ق وشيقتاؼقثالاشققتاق"ا    ق وشيق جي غ"قثهقاروابءقول قق ات قثي ب شنق خبلاو -ق ات 

قايل ق هق تقا    ق وشيق بشقشبيصق حهققثالاشقشؾباق بيشقوقا  اقاقب هقثهقافوهب ق تقمالشب قاشنق4مبالشق جبش 

ق:شو ق  قي يهقيشالقشبف شالقامويبة

قققث والقيشاگ قثهق  و بث قثالاشقا    ق وشيقتاؼقشبف شالشقامويبةقق-1

ق قيوشق بب لقثالق ب شق و قهق أث الايقثالت  قشبف شالشقامويبةق-2

قا    ق وشيق بشقشبيصق حهققثالاشقتش شقثالشب هقشبف شالشقامويبةق-3

قثي ب شنق حولقاشتبش ،قفيواق تق حولق،قا    قف  الميقاليوشق ول اق شجبلقثهقايول،قاشنقالثق جوي قشبة،قا  اقمالشب 

ق تق غ  القاشجب قغالضقثهقمالشب ،قاشنق وشقايق  بثهقفيبوشنقوقفيبوشنقاشنقگ الشقف بقثبشياق  بببقوقفالوتشقوق  ويشق ت

ق وشييققشيبةقثيالاشق حهيقققققا ي اقق مالشببقا يق ومو ق تقتا وبشق حهققشا ق وشيقا    ق تقمب قهقتش شقثالشب ه

في  هقثيبق حوتشييقتا قاشياايشققققق بشقتوي ق تق حولاشجب قف  ي ب قققامو بف قثالق جيبشق  ،ق حواليقا    قوق اشالي

قاقوااتقاشالا ق بشق اش يب ق تق حولقاشجب قتبو و قوقمههق بشقرال   قش بي يبشققثيهققفب يخيوئ قق تقفي ي ققثبق حوتشي 

ا ي   قتاققق وشييقق بشقشبيصقا ب قثالقتش شقامالائ قثبق حوتشيقثالشب هق بيوبت بشقت ق حولاشجب ققاشه ةقوق جيبش

قييو قق بب لقوق تق ات بقاشنق وي هق بشقثي ب شنق تقواقـقي  يهق بيشقثالاشق حهقق جيبشقاشه ةق تقمب قهقا    قا ي

قشو بق  ق يجالقا    ق تقاشالا ق بيشقشؾباقثه

ق

ق
                                                                 

 تشاكيل  ٍ اساالم  حاكويات  تاا  جاش  ،ناب اسالم تحقق هٌتْا ًثَد؛ اسالهى جوَْرى دٍراى هخظَص تَد؛ ها تشرگَار اهام ّويشگى فكز ًاب، اسالم . فكز 3

ِ  ًاذارد  اهكاى ًثاشذ، اسالهى تفكز ٍ اسالهى شزيعت ى پايِ تز كشَر سياسى ًظام اگز. ًثَد اهكاًپذيز اسالهى ًظام  تاا  عاالن،  ساتوگزاى  تاا  تتَاًاذ  اساالم  كا

 اٍجاة . هيذاًسات  ٍاجثاات  اٍجاة  را اساالهى  جوَْرى اس طياًت ٍ حزاست اهام لذا. تكٌذ حقيقى ٍ ٍاقعى ى هثارسُ جاهعِ، يك سٍرگَياى تا عالن، سٍرگَياى

ِ  حقيقى هعٌاى ِت - اسالم طياًت چَى است؛ اسالهى جوَْرى اس طياًت ٍاجثْا، تزيي ٍاجة. ٍاجثات اٍجة اس ًِ ٍاجثات، ِ  - كلوا ِ  ى ٍاتسات  اس طاياًت  تا

 14/3/1331-اهام خاهٌِ اي . .ًذارد اهكاى سياسى، ًظام تذٍى. است اسالهى سياسى ًظام

 كِ آًچِ. كزد تياى هيشَد اهام خطٍ  اهام راُ ى سهيٌِ در ّن را ديگزى كزد خطَط عول ايٌجَرى اهامٍ  است ايي اسالهى ًظام هثٌاى 4

اى، تزادراى، است خَب. تَد هؤثزتزيٌْاٍ  هْوتزيي شذ، عزع شجَياى، طالب، تحقيق،ٍ  فكز اّل جًَا  رٍى كٌٌذ، فكز هثاًى ايي رٍى دًا

 14/3/1331-اياهام خاهٌِ  . .شَد تثييي شَد، دادُ تَضيح درست هتٌْا ايي ًواًَذ؛ تاقى هتي فقط. كٌٌذ كار ايٌْا
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 تثييي دٍمِ هحَر عٌَاى تِ اًقالب؛ ادتيات اساس تر ، باًقال هثٌاي تحقق هراحل تثييي  -3/1

 اسالهي اًقالب حركت جْت

ق ياشالشيققثيالاشقق،ايق جييبشقغييظقققيح حق جيبشقشيب بئ قا  باقايقثقا تقاول نقشه هقتا ق ول اقاليوشقف  الميقا    ،ق

ق يبشققشيبيصقق حهقق الاتل)امو بف ق حواليق اشالشيقثالاشقيح حق جيبشق حهقق الاتلقاشه ة؛قامو بف ق حوالي

قاشهي ةقا ي   )ق حهيققققق الاتلق حهقق جيبشقشه هاشنقق جبتثقثالق جوي قگ ال بق  ققالاتقثالت  ق وت ق(ا    ق وشي

قاشه ةقا    ،قشؾباقا    ،ق وليقا    ،قمب قهقا    قوقا ييققق التيهقفيجق تق(ا    ق وشيق بشقشبيص ش 

ق ال   قشا قا ي:ا    ق

ق جييبشققثيهقق قوهياشنققغ يالققايقامو بف قيتاايو بقق-رهق التيهقاولق حهقق جيبشقاشه ةقا ي- تق التيهقاشه ةقا    

ريهق التييهق واق حهيققققق-ا    قشؾباق التيهق تقبا يقگالموهققالاتق،اشه ةق جيبشقثهق قوهاشنقايو بتق تقوق يتقاشه ة،

ق ج  نق قالشفقوقام بل قييوتقثهقا    ق وشيق بشقشبيصق حهققثالاشقامو بف قتالريقلواياق- جيبشقاشه ةقا ي

 يثثالقثيالقققق-ش بيوبت بق بيشق واش ياق-رهق التيهق واق حهقق جيبشقاشه ةقا ي-ا    ق وليق التيهق تقبا يقشا 

قمب قه ريهق التييهققق-ا    قمب قهق التيهق تقبگالموهقا يققالاتقربتق  ووتق تقا    قاشه ةق جيبشق حهققثالاشق-ا ات 

ق اتشجقف شالشقامو بف قثالاشق حهقق جيبشقاشه ةق تقاشالا قاشجب ق ي قشيو بق تقققثهقق-چ بتاق حهقق جيبشقاشه ةقا ي

قم يب قق تقاشهي ةقق جيبشقرييا ق حهققاليوشقرهق التيهق يالق حهقق جيبشقاشه ةقا يقثهق اتشج-ا    قا يق التيه

قثيالققشيا ققل ياق وقاليو يبشققايقا يواب  ققثبقث الشيق  ب يقتلقثالاشق  ش بث الق  قشو بققق توضقا نقم ب قوقا  ا

ق-ا يقماا قاتواتيبق  اشقتضاليقؽ وتقم بش ق بيشقي  يهقرهقثهق قيبش-قالت اقفي   قث يقا لق بشقاشاش هقا ب 

ق حهقق واق التيهق تقا    قم  وتشق هالشالقاشنقثالق جوي ق وضوؿقايي قمقبل يقامو بف قش ق ب ق تقاشنق التيهقا يب

ققيالاتققمب قيهققثحيثققوضوؿ قا    قمب قهق التيهقثهق التيهقاشنقايقبلاشوهقچيوشي قثبشاقوبقا يقا    قاشه ةق جيبش

قثيالاشقق يبيشققي  ييهققاول نقشه هقتا ق ول اقاليوشقف  الميقا    ،ق جبتث قايققت يقاشنقثهقفجبتيق شيالقشو جهقبثي ال 

قاشنقاثواائ قج  ن قثبققب  قثبشاق"شبث  ؟قاشوهبلقا    قمب قهق التيهقثهقا    ق وليق التيهقايقچيوشه"ق   ق ثال قم  

قتا ق تق ثال ق يبشقق اش ييب قق تق حولق الاتلقفي  ه،ق بشقتوي ق تق حولق الاتلق؛ ثالقاشنقث  والق ج  نقثالاشقوقشه ه

ق  قگ ال بققالاتقثحثق وت ق-ا    ق وليق التيهقثبق ويب ت-قامالائ ق بيوبت بشق تق حولق الاتلقوقاشالا 

ِ اسالهيهت ؛تثييي هراحل تحَل در حَزُ ّاي علويِ -1/3/1 ِ هرحلِ جاهع  ٌاسة تا اًتقال ت

ق-2)گ شوهقا ويجبطقايقرويبةقوق ييي(ققايجبتشقتوشقثبق اههق وت ق-1ق التيهق هقثهققفي  ه،ق بشقتوي ق تق حولق الاتل

ق تيبئلقق تق اهيهقق وت قوق-3ق)وضق يقمقيي ق تقا يويجبطقايقرويبةقوق ييي(ققققايول قتوشقثبقمال شق تبئلق تق اههق وت 

قتبلق،قگ شوهقايق قالشفقاشنقثالق جوي ققبشو ق  ق هت  ق) شيا قا ويجبطقايقروبةقوق يي(ايول قشتوقثبقمال شقوقامو بف 

قق تبئلقايول قا ويجبطق التيهقايقچيوشه"قرهقا ي؛قاشنقفي  هق بشقتوي ق تقا ب  ق ثالق،قفي  هق بشقتوي ق شيا قو
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قثيهقق-في  يهقق يبشققتوي ق ت-ق ثالقاشنقهثقفب خيوئ ق"شبث  ؟قاشوهبلقامو بف ق تبئلقايول قا ويجبطق التيهقثهقمال ش

قبت بشاق  قر كقا    قمب قهق التيهقثهقا    ق وليق التيهقايقاشوهبل

ِ اسالهي -2/3/1 ِ جاهع ُ ّاي ايراى؛ هتٌاسة تا اًتقال تِ هرحل  تثييي هراحل تحَل در داًشگا

ق و يقهققش بي يبشققثيهقق في يققفب يخيوئ قق وت ق-1ق التييهقق يهقق تقاشيالا ،قق يبشقق اش ييب قق تق حولق الاتلق  چي نق

) شيا ق  ب ق ايق اش يب ق تقاشه ةق جيبشقفي  قش بي بشقثهقفب خيوئ ق وت ق-2)وضق يقمقي ق اش يب ق تقاشالا ( ب ش

قثيياق ايق اش يب ق تقاشالا (ا    ق بيولوژشقوقفي ق ول اق وت قوق-3قاشالا ( قاشينققثيالقق جويي قبقشيو قق  ق هت  ق) شيا 

ق التييهققايقچيوشيهق"قرهقا ي؛قاشنقاشالا ق بشق اش يب ق تقا ب  ق، ثالقاشالا ق بشقيب  اش ق تق حولق الاتلقايق قالشف

ق ج ي نقق"شيبث  ؟ققاشوهبلقاشه ةق جيبشقفي  قش بي بشقثهقفب خيوئ ق التيهقثهق ب شق و قهقفي  قش بي بشقثهقفب خيوئ 

ق ي ققاشه ةق جيبشقفي  ق بي بششقثهقفب خيوئ ق التيهقثهقاشالا ق بشق اش يب قاشوهبل قثبفثق ثالقاشنقثهقفب خق اص ي 

قاشابءقا    قمب قهق التيهقثهقا    ق وليق التيهقايقاشوهبلق تقتاقيو قشهشق اش يب ق بقشو ق  ق جتقاشنقاشوهبلقشو ؛

قبريا

 تثييي هراحل تحَل در ساختارّاي اجرائي؛ هتٌاسة تا اًتقال تِ هرحلِ جاهعِ اسالهي -3/3/1

قاشوهيبلققثبق ويب تقامالائ ،ق بيوبت بشق تق حولق الاتلق ول اقاليوشقف  الميقا    ، جوي قثالق اب   قاول نقشه هقتا ق

ق-1:قشب ل قامالائ ق بيوبت بشق تق حولق الاتلق ات بق هق التيهققا    قمب قهق التيهقثهقا    ق وليق التيهقايقمب قه

قتش شقثالشب هق هبويق ج  نق التيهق-2ب()وضق يقمقي قثالشب هقتش شق تق بيوبت  و قهقا ث بيقثالق جوي قتش ش؛قثالشب هق التيه

قوق-3ق) شيا ق  ب ق يايقثالشب يهقتشي شق تق يبيوبت ب(ققققا    قف  الميقثالشب هقتش شقثالقا ب قوقغالث ق و قهقا ب قثال

ق   والشنقثيبثالاشنبقا يق) شيا قثيياق ايقثالشب هقتش شق تق بيوبت ب(ا    قف  الميقا ث بيقثالق جوي قتش شقثالشب هق التيه

ق التيهقثهق و قهق جوي قثالقا ث بيقتش شقثالشب هق التيهقايقچيوشه"ق ثالق وت ق تقفب خقشبمونق التيهقاشنق تقةاشه ق غاغه

قثيهققفب يخقبقثبشاق  ق"شبث  ؟قاشوهبلقا    قف  الميقثالق جوي قتش شقثالشب هقوق قهو قثالق جوي قتش شقثالشب هق ابويق ج  ن

قبا يقاولوشيق اتاشقا    قمب قهق التيهقثهقا    ق وليق التيهقايقاشوهبلقثالاشق ثالقاشن

 حركت جْت تثييي سَمِ هحَر عٌَاى تِ اًقالب؛ هراحل هياى اًتقال هَضَعات تثييي -4/1

 اسالهي اًقالب

 جوي قثالق اب   قاول نقشه هقتا ق ول اقاليوشقف  الميقا    ،قثالاشقتاؼقم يق تق حواليقامو يبف قش يبيقا ييق يبققققق

 جيبشقغيظقوق ج  نق الاتلق حهقق جيبشقيح ح،ق وضوؿقاشوهبلق  ب ق الاتلق حهقققف و قثالقشيب بئ ق جيبشقيح حقاي

قوالشييقق تيئيهقق-1ق وضيوؿ قق4ق تقاشه ةق الاتلق  ب قاشوهبلق وضوفبي تقاشنقشه هقتا ،ق جيبشقيح حقفال ايشقشو بق

قا ييبقشياققف قالشقا    قاع فبيقثبشكق تئيهقوقا    قف  الميقاليوشق تئيهق-3ق ها ق مبؿق تئيهق-2قمه ه ق 

قتاقتق ق  قيشابق شيالق التيهقثهقشؾباقاشوهبلقايقاشنق وضوفبي،ق الشكقثهق ا  قاولوشيقفال ايشقامو بف قو
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ق تقره-ق  ورالا  قل جالالق بشـ(قق ات قتبو يقيو شقا  ا)ق"اولقاشوهبلق وضوؿ"قفال ايشقوق حهققثبق شيالقفجبتيقثهق

قايقاشيالا ققمب قيهققوقشا قثال اشوهق-شو ق  ق ات القل جالال ت قا ب قثالقمب قهق تقگ اتشقاتيشق المـق  ق ا و  قمضبش

ق" واقاشوهيبلقق وضيوؿق"قفال ايشقوق حهققثبق  چي  نبقا يقشبموهقاشوهبلقا    قشؾباق التيهقثهقا    قاشه ةق التيه

ق حهققثبق تق ه ب ق ي قوقث نقال يي ق ثج يقشا قا يبقا    قشؾباقوقمه هق غيههقوالشيق ئوتش(ق ها ق مبؿق قج  )

قاشه ةق جيبشق حهققثالاشق واشياق  قمب قهقت ا اق بيوبت بش(قا    قف  الميقاليوش)" واقاشوهبلق وضوؿ"قفال ايشقو

قمب قيهقق التييهققثيهققا ي   قق ولييقق التيهقايقشؾباقاشوهبلق قيبشقثهقاشنقوقثبشياق اشوهقمبشجهق  هقتش شقثالشب هقا    

ق بث يالققوقفژو شقوق  ويشقي  يه(قا    قاع فبيقثبشك)ق"چ بتاقاشوهبلق وضوؿ"قفال ايشقوق حهققثبقبا يقا    

قب  آشاقمالا  قا  اقم ب بقق توضقا نقم ب ق تقاشه ةقا    قاليوش

ٍ ساختارّاي اجرائي در پردازش  -1/4/1 ُ ّاي ايراى  تثييي ٍظيفِ حَزُ ّاي علويِ، داًشگا

 الگَي پيشرفت اسالهي

ق التييهققثيهققا ي   قق وليق التيهقايقاشوهبلقا    ، وضوؿقف  الميقاليوشق ا ولقثالاشقامو بف ق  شثالقاشنقا ب ،ق

قثالاشق  شقفي  ه،ق بشقتوي ق تقاشتبش قفيواق تق حولقثالاشق  شقرثالي ق هقشب لقيو قرهقثبشا؛ق  قا    قمب قه

قتا قشه هقثهق و بث  قثالاشق  شقوق بق اش يب ق تقا    قف  الميقا ب قثالقمب قهقا ات قاليوشقرال  ق ئوتش  قوق ج  ن

قتوي قاشتبش ،قفيواق تق حولق وضوؿقامو بف قفال ايشقثبق شيالقفجبتيقثهبقثبشاق  قر وتقامالائ ق بيوبت بشق تق حول

بقشبثيياقق ي ققاشوهبلق"امو بف ق تبئلقايول قا ويجبطق التيه"قثهق"مال شق تبئلقايول قا ويجبطق التيه"قايقفي  هق بش

قفي  ق   قش ب قاشنق ب،ق اشيب ق تقا    قف  الميقاليوشقا ب قثالقمب قهقا ات قچيوشي قامو بف قفال ايشقثبق  چي ن

قاشوهيبلقق"اشه ةق جيبشقفي  قش بي بشقثهقفب خيوئ ق التيه"قثهق" ب شق و قهقفي  قش بي بشقثهقفب خيوئ ق التيه"قاي

قثخيشققا ي   ،ققميف  يالقق  يقثهقمب قهقا ات ق بيوبت بشقتالريقچيوشي قامو بف قفال ايشقثبقش بشيق تبقشبثاق  

 تققا ي   ققف  يالميققوقغالثي قق و قهق ابويق ج  نق التيه"قثهق" و قهقثالق جوي قتش شقثالشب هق التيه"قايقر وتقامالائ 

قي  يهقشا ،ق قالشفق الاتلقثهقر وتقامالائ قثخشقوق بق اش يب قوقفي  هق بشقتوي قاشوهبلبقشبثاق  قاشوهبلقق"ثالشب هقتش ش

ثهقفجبتيق شيال،قفب خق ا  ققب بي ق  ق  ب  قتاقا    قمب قهق التيهقثهقا    ق وليقه التيقايقتاقا    قمب قهقاشوهبل

 يواقايققق حيوت قق ج ي نققثيبقق"شيبث  ؟ققاشوهيبلققا    قمب قهق التيهقثهقا    ق وليق التيهقايقچيوشه"ق حوتشق ثالقثه

تايقوقرثاليق وضوؿقاشوهيبلققو"قفال ايشا بب ق  قشبثابقثبققق"م يقتالريقاشه ةقا    "ق حوت بشق هقگبشهق ج  ن 

قو ي يهققوقاث اتق غحقا    قايقلحبػقا   ي،ق بقف  الميقاليوشق ول اقثهقفال ايونق،قضالوتيق"ثهق التيهقمب قهقا    

ات هبءق  قشبثا؛قاشنق تقتبل قا يقرهق تئيهقاليوشقف  الميق تقشالاشظقمقي قثهقفييوا قققا    قمب قهق التيهقثهقاشوهبل

قوضوفبيق وت ق ومهققالات  قگ ال بقشكق وضوؿق تق غحق بشالق 
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ِ زتاًْاي هختلف  -5/1  ضرٍرت تثييي جْت حركت اًقالب اسالهي ت

قوقامو يبف قق حواليقيح حق جيبشقشيب بئ قثبق، تقاول نقشه هقتا ق ول اقاليوشقف  الميقا    قرهقا يقذرالقثهقاليا

ق وليق التيهقايقاشوهبلق وضوؿقرثاليقوقايوتقفال ايشق  چي نقوقامو بف ق حواليقيح حق جيبشق حهق ق الاتلق ج  ن

ثهقيثب قا ث بيقاشه ةقفبشب ق  قشبثيابقققتا قشه هقاشنق تقم ي ج  نققثهق الثوطق جبتثقا    قمب قهق التيهقثهقا    

 تقاشنقشه هقتا ق ج  نقم يقتالريقاشه ةقا    قثبق وقا ث بيق شيالق  قفال ايشقشا قا يي؛قريهق  يالشحق  قتاقثيهققققق

  الشحقوق ج  نقم يقگ الشق بشقاشه ةقثهقيثبش بشق خويفقثالاشقتاؼقم يي قتالرييققققورولق  قش بئ  بي بش ق شيالق 

ققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققاشو بشقف باقاشه ة،ق ا اقثهقشؾالق  قت اب

ق1331ث  ن22-ق ق ها ق-في قر وتش

 

 

 

 

 

 

 



12 

 

 

 

لش اصلی همو اهی اصلی ايه انقالب يا ايه  صیانت از جهتگيری  -ها از جملو انقالب  -ی تحىالت زبرگ اجتماعی  چا

لش ره تحىل عظیم اجتماعی است هك هدفهائی دارد و هب سمت آن هدفها حركت و  تحىل است. ايه مهمتريه چا

دعىت میكند. ايه جهتگيری بايد حفع شىد. اگر جهتگيری هب سمت هدفها رد يك انقالب، رد يك حركت اجتماعی 

ف خىد عمل خىاهد كرد. صیانت نشىد و محفىظ  نماند، آن انقالب هب ضد خىد تبديل خىاهد شد؛ رد جهت عكس اهدا
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