
 

 

 

 

  

ف اسالمی کار تحقق کامل اهدا  الگوی پیشرفت اسالمی، راه

 و معرفی اولین نقشه راه ربای پاسخ هب چگونگی تولید این الگو

 ساز"با تکیه رب مفاهیم "جهت حرکت انقالب اسالمی" و "رپدازش موضوعات جهت 



 

اسالمی است. ما پیشرفت را  - دستور کار قطعی نظام جمهوری اسالمی، دنبال كردن الگوی پیشرفت اريانی

کلی هك رغب دنبال كرد و شيپ رفت، نمی  ای ربای انسان آگاهِ امروز خواهیم؛ پیشرفت رغبی چيه جاذهب هب ش

رد  .ندا

51/1/5931ای      امام خامنه



 

 الگوی پیشرفت اسالمی، راهکار تحقق کامل اهداف اسالمی

 و معرفی اولین نقشه راه برای پاسخ به چگونگی تولید این الگو

پردازش موضوعات جهت "و  "جهت حرکت انقالب اسالمی"با تکیه بر مفاهیم 

 "ساز

 

تشکیالتی حلقه  -با ماهنامه فرهنگی  شورای راهبردی الگوی پیشرفت اسالمیی مدیر وگو  در گفت

 وصل

 

 جزوه مشخصات

ی ماهنامه فرهنگی در گفتگو وی پیشرفت اسالمیمعرفی اولین نقشه راه الگ موضوع مصاحبه:

 السالم علی کشوری تبا حج تشکیالتی حلقه وصل

 وصلدفتر ماهنامه فرهنگی تشکیالتی حلقه  مکان مصاحبه:

 1/3/1331تاریخ مصاحبه: 

 پیاده و ویراست: ماهنامه حلقه وصل

 فهرست نویسی: هادی مهرجو

 12/7/1331: تاریخ اتمام فهرست

 11/8/1331تاریخ نشر: 

 صفحه آرایی: هادی مهرجو 
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 فهرست اصلی مطالب

ای در  مقدمات الگوی پیشرفت اسالمی برای اولین بار به صورت رسمی توسط امام خامنه طرح .1

 1..................... .......... این مقدمات در فرمایشات آتی ایشانو تکمیل  88دانشگاه سمنان در سال 

ساختن محقق  اهداف انقالب اسالمی و تبیین تفصیلیپیدایش الگوی پیشرفت اسالمی برای  .1

 1............. ............................................................................................................................. این اهداف

تسلط بر نه محور بحثی به عنوان محورهای الگوی ساخت نظامات اسالمی و شاه مهره این  .3

طالح جهت حرکت انقالب اسالمی الزمه آشنایی با نقشه راه تولید الگوی مباحث تحت عنوان اص

 3. .............................................................................................................................. پیشرفت اسالمی

 8...................  نگی تولید الگوی پیشرفتپردازش موضوعات جهت ساز، پاسخ نقشه راه به چگو .2
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*** 

آگاه موضوعی بغرنج و دشوار و ثقیل در ذهن  آید، ناخود شاید هر وقت نامی از الگوی پیشرفت اسالمی به میان می

 .ها برای جامعه نخبگان مناسب است نشینیم که این حرف کنیم و به قضاوت می خود تداعی می

ای از طالب شهر قم کنار هم جمع  ای در دانشگاه سمنان درباره این موضوع، عده بعد از سخنان امام خامنهو  58سال 

شدند و با تشکیل یک شورای راهبردی به این موضوع ورود پیدا کردند. آنها بر مبنای سخنان رهبری، نقشه راه 

االسالم کشوری چنان با زبان ساده  ند. حجتپیشرفت اسالمی را طراحی و اردیبهشت سال گذشته از آن رونمایی کرد

شویم و آن را  دهد که باز هم ناخودآگاه جذب این موضوع می و روشن درباره الگوی پیشرفت و نقشه راه توضیح می

 .یابیم دلنشین و جذاب می

*** 

امام  الگوی پیشرفت اسالمی برای اولین بار به صورت رسمی توسط مسئلهمطرح شدن مقدمات  .1

 و تکمیل این مقدمات در فرمایشات آتی ایشان 88ای در دانشگاه سمنان در سال  خامنه

 :حجت االسالم علی کشوری

ای  در دانشگاه سمنان در سخنان امام خامنه 5858الگوی پیشرفت اسالمی به صورت رسمی از سال  مسئله

های بعد و در سفرهای  ت در سالمطرح شد و برای اولین بار ایشان مقدماتی را مطرح کردند که این مقدما

 .شد استانی امام خامنه ای تکمیل 

محقق ساختن  اهداف انقالب اسالمی و تبیین تفصیلیپیدایش الگوی پیشرفت اسالمی برای . 1

  این اهداف

انقالب اسالمی است. انقالب اسالمی برای چه به وجود آمد؟ هر  مسئلهالگوی پیشرفت اسالمی همان  مسئله

الگوی پیشرفت اسالمی  مسئلهتوانید راجع به  سوال دادید، همین جواب را هم می جوابی که شما به این

بندی شده فکر انقالب است اما تفاوتی  الگوی پیشرفت اسالمی، تئوریزه شده و جمع مسئلهبدهید. در واقع 

انقالب اسالمی  مسئلهالگوی پیشرفت اسالمی همان  مسئله .د. تفاوت در اجمال و تفصیل استهم وجود دار

خواستیم انقالب کنیم، الزم نبوده که به تفصیل راجع به انقالب بحث  وقتی تازه میل. است البته به تفصی

 نیم. بحث تفصیلیکنیم؛ ولی امروز باید به صورت تفصیلی راجع به اهداف انقالب و روش تحقق آنها بحث ک

 ی!الگوی پیشرفت اسالم مسئله در مورد انقالب و اهدافش می شود

های آن همچون برپایی عدالت یا احیای نهاد خانواده به  . تحقق هویت اسالمی و شاخصه1/1

عنوان هدف انقالب اسالمی به شکل اجمالی، و به عنوان هدف الگوی پیشرفت اسالمی به شکل 

 شیوه رسیدن به این اهدافتفصیلی توسط تبیین 
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پرسیم  برای رسیدن به الگوی پیشرفت، باید یک دور انقالب را بازخوانی کنیم و ببینیم به دنبال چیست. می

های  که عدالت یکی از شاخصه -هایش را  چرا انقالب کردیم؟ ما انقالب کردیم که هویت اسالمی و شاخصه

دادیم تا نهاد خانواده را تقویت و احیا کنیم؛ چون جامعه محقق کنیم. انقالب انجام  - هویت اسالمی است

 مسئلهها را در  کردیم که زیر بار ظلم نرویم. حاال همین جواب انقالبرد. اسالمی بدون نهاد خانواده فرض ندا

کنیم. مثالً اگر در پاسخ به سوال اینکه چرا انقالب  الگوی پیشرفت اسالمی به صورت تفصیلی بحث می

 - های هویت اسالمی است چون عدالت یکی از شاخص -خواستیم عدالت را محقق کنیم  ییم میکردیم، بگو

کنیم. آنجا اجمالی بحث  در پاسخ به سوال چرا الگوی پیشرفت اسالمی؟ راه و رسم تحقق عدالت را بحث می

ز اصل این تحقق عدالت، ا  کردیم؛ یعنی می گفتیم که قصد تحقق عدالت را داریم، بدون بحث از راه می

مهم بحث می کردیم. ولی در بحث الگوی اسالمی به صورت تشریحی از لوازم تحقق عدالت در اقتصاد  مسئله

 .و سایر بخش ها بحث می کنیم

ها  های غربی برای تحقق این آرمان دلیل عدم توانایی روش انقالبهای  . اسالمی بودن آرمان1/1/1

 عنوان روش تحقق این اهدافالگوی پیشرفت اسالمی به و مطرح شدن 

عدالت مطرح نیست. در الگوی پیشرفت اسالمی شعارهای اصلی واساسی انقالب استخراج و  مسئلهالبته فقط 

های  توانیم آرمان بندی انقالب این است که ما نمی شود. جمع بعد شیوه رسیدن به این شعارها مشخص می

باطن این حرف این است که چون آرمانهای انقالب، های غربی محقق کنیم. در واقع  انقالب را با روش

آرمانهای اسالمی است، برای رسیدن به آن روش اسالمی الزم است. در یک کالم الگوی پیشرفت اسالمی، 

 .کند روش تحقق اهداف اسالمی را بحث می

تسلط بر نه محور بحثی به عنوان محورهای الگوی ساخت نظامات اسالمی و شاه مهره این  .3

مباحث تحت عنوان اصطالح جهت حرکت انقالب اسالمی، الزمه آشنایی با نقشه راه تولید الگوی 

 پیشرفت اسالمی

)محورهای الگوی  محور بحثی مسلط شد نهید الگوی پیشرفت اسالمی باید بر برای آشنایی با نقشه راه تول

تسلط به اصطالح  - گوئیم می« مهره شاه»که به آن  -مطلب  نهترین این مهم  .ساخت نظامات اسالمی(

 است.« جهت حرکت انقالب اسالمی»

. تبیین اصطالح جهت حرکت انقالب اسالمی نیازمند تبیین مفاهیم مبنای انقالب اسالمی، 3/1

 ات انتقال میان مراحلمراحل تحقق مبنای انقالب اسالمی و موضوع
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اول اینکه مبنای انقالب اسالمی چیست؟ دوم  ؛را دارد محوراین سه تبیین این اصطالح نیاز به بحث در 

اینکه مراحل تحقق این مبنا چیست؟ سوم اینکه موضوع انتقال از هر مرحله انقالب به مرحله دیگر انقالب 

 چیست؟

 کننده اهداف انقالب اسالمی. مبنای انقالب اسالمی تفکر محقق 3/1/1

است. مبنای انقالب « مبنای حرکت انقالب اسالمی»ترین بخش اصطالحِ جهت حرکت انقالب اسالمی،  مهم

غیر از اهداف انقالب است. هدف انقالب تحقق اسالم است و اسالم یعنی عدالت، یعنی عزت، یعنی احیای 

کننده اهداف است، یعنی آن فکری که انقالب  محقق نهاد خانواده و ... اما مبنا عبارت از فکری است که

 .خواهد به وسیله آن فکر، اهدافش را محقق کند می

سالمی مبنای جریان انقالب تبلیغ، مبنای جربان فهم سنتی از اسالم و نظام سازی ا .3/1/1/1

 در عین اشتراک اهداف این دو جریاناسالمی 

. وقتی از آنها بپرسید که شما دنبال چه چیزی هستید به شما قبل از اینکه انقالب کنیم، روحانیت داشتیم

خواهید  خواهند گفت که ما به دنبال تحقق اهداف اسالمی هستیم. حاال اگر از آنها بپرسید شما چگونه می

کنیم؛ یعنی روش و  گویند اهداف اسالمی را تبلیغ می اهداف انقالب اسالمی را محقق کنید، سریعاً می

شود مبنای حوزه سنتی یا جریان  ی محقق کردن اهداف انقالب، تبلیغ است؛ پس تبلیغ میراهکارشان برا

فرمودند بدون  حمة اهلل علیهر کنیم که مبنای انقالب چیست؟ امام فهم سنتی از اسالم. حاال ما سوال می

شود اهداف را محقق کرد. پس مبنای انقالب اسالمی، نظام سازی اسالمی  سازی، نمی حکومت و بدون نظام

بینیم قبل از انقالب هم علمای دین به  کنیم، می است. وقتی فرق بین قبل و بعد از انقالب را صحبت می

تبلیغ بود. نوآوری ی تحقق اهداف انقالب، دنبال تحقق اهداف اسالمی بودند ولی به هر دلیل، روششان برا

شان این بود که مطرح  این نبود که بیایند و اهداف جدیدی تعریف کنند، نوآوری حمة اهلل علیهر امام خمینی

پس مبنای انقالب، غیر از مبنای فهم سنتی  د.شو سازی اسالمی محقق نمی ون نظامکردند اهداف اسالمی، بد

 .هداف مشترک دارنداز اسالم است ولی هر دو ا

آمدی تبلیغ درتحقق اهداف و ای از ناکار دفاع از مظلوم یکی از اهداف انقالب و نمونه .3/1/1/1/1

 تاییدی بر نظام سازی اسالمی به عنوان فکر محقق کننده کامل اهداف اسالمی

تبلیغ می توان از مظلوم  با - در دنیای امروز - زنم. یکی از اهداف اسالمی، دفاع از مظلوم است. آیا مثالی می

دفاع تام کرد؟ یا باید ساختارهای اجتماعی داشته باشیم؟ اگر ساختارهای تشکیالتی، امنیتی، نظامی و 

توانیم از خودمان دفاع کنیم؟ حفظ عزت، یک هدف اسالمی است اما با  تبلیغی نداشته باشیم، حتی نمی

سازی اسالمی فکر  های محدود دارد؛ ولی نظام رآمدیشود. تبلیغ اسالمی یکسری کا گفتن و تبلیغ محقق نمی

 .کننده کامل اهداف اسالمی است محقق
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دولت  -3نظام اسالمی  -1انقالب اسالمی  -1نظام سازی اسالمی در پنج مرحله تحقق  .3/1/1

 ای امت اسالمی طبق فرمایشات امام خامنه -8جامعه اسالمی  -2اسالمی 

سازی اسالمی ورود پیدا کرده است و  نقالب اسالمی با مبنای نظام. ااهدافکننده  پس مبنا یعنی فکر محقق

سازی است. نظامات آموزشی، نظامات امنیتی، نظامات سیاسی، نظامات فرهنگی و غیره و  اش نظام فکر اصلی

سازی است در چند  همه اینها را باید محقق کند. حاال سوال دیگر؛ مبنای حرکت انقالب اسالمی که نظام

سازی اسالمی در پنج مرحله محقق  ای این بحث را مطرح کردند که نظام شود؟ امام خامنه رحله محقق میم

رحله جامعه م -4مرحله دولت اسالمی،  -8مرحله نظام اسالمی،  -2مرحله انقالب اسالمی،  -5شود:  می

 مرحله امت اسالمی. -8اسالمی 

ای و  انقالب اسالمی بر اساس تقریر امام خامنهمرحله دولت اسالمی، مرحله حال حاضر  .3/1/1/1

 موضوع انتقال این مرحله به مرحله جامعه اسالمی ،تولید الگوی پیشرفت اسالمی

بر اساس تقریر ایشان ما در مرحله دولت اسالمی هستیم. در نقشه راه در یک بحث مفصل، این مراحل را 

له نظام اسالمی یا مرحله جامعه اسالمی یعنی چه؟ اینها ایم: که مثالً دولت اسالمی یعنی چه؟ مرح معنا کرده

مرحله به مرحله  جزء قسمت دوم جهت هستند. قسمت سوم از مفهوم جهت هم، بحث از موضوع انتقال هر

دیگر است،که بحث راجع به این موضوع را به وقت دیگری موکول می کنیم ولی به صورت اجمال باید بدانیم 

له دولت اسالمی به مرحله جامعه اسالمی تولید الگوی پیشرفت اسالمی است. این که موضوع انتقال از مرح

توانیم به جامعه اسالمی مدنظر انقالب برسیم. بنابراین باید بپرسیم که  یعنی ما بدون الگوی پیشرفت نمی

 الگوی پیشرفت چگونه تولید می شود؟

 ید الگوی پیشرفت. پردازش موضوعات جهت ساز، پاسخ نقشه راه به چگونگی تول2

شود که چگونه الگوی پیشرفت اسالمی را تولید کنیم؟ جواب ما یک کلمه است:  وقتی از نقشه راه سوال می

 ساز! پردازش موضوعات جهت

 تعریف موضوعات جهت ساز به موضوعات غیر قابل انکار جامعه. 2/1

کنند یا  اآلن به آن فکر میمردم همین « همه»ساز یعنی چه؟ یعنی موضوعاتی که یا  موضوعات جهت

 کند. مثالً موضوعی به اسم پیشگیری از جرم داریم که قوه از جامعه روی آن موضوع فکر می« بخشی»

کند یا مثالً موضوع اقتصاد که همه مردم به آن فکر  قضاییه به عنوان بخشی از جامعه روی آن فکر می 

تان  انکار؛ یعنی مثالً شما و خانواده موضوعات غیرقابلساز به صورت فنی عبارتند از  وضوعات جهتد. مکنن می

ذهن خانواده شما را هم درگیر کرده. اگر با بقال  مسئلهکنید. این  سر سفره شام راجع به اقتصاد صحبت می

 .سر کوچه هم صحبت کنی، می بینی ذهن او هم درگیر است
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به تمرکز بر روی این موضوعات ضرورت توجه و نیاز مردم به موضوعات جهت ساز، دلیل . 2/1

 الگوی پیشرفت مسئلهنقطه ورود به  عنوان

ساز است و ما استداللی برای این قضیه داریم.  راه تولید الگوی پیشرفت اسالمی، تمرکز روی موضوعات جهت

ی اسالم پیشرفت استدالل ما این است که اگر روز اول به مردم یا نخبگان بگوییم بیایید روی موضوع الگوی

شود. پس مجبوریم از جایی  فکر کنیم، کسی اصالً معنای موضوع الگوی پیشرفت اسالمی را متوجه نمی

ساز متمرکز شوید، همه مردم به  نیاز دارد. وقتی روی موضوعات جهت مسئلهشروع کنیم که جامعه به آن 

اینجا شروع کنیم، دیگر  کنند. اگر از کنند و اصالً حرف هم نزنی روی آن موضوع فکر می حرف شما توجه می

های فرهنگی ما  یکی از بزرگترین ضعف .الگوی پیشرفت نداریم مسئلهسازی برای توجه به  نیازی به فرهنگ

خواهیم با جایزه و مسابقه و اردو، توجه  کنیم و می وعات جهت ساز شروع نمیاین است که بحث را از موض

 .اولیه به موضوع ایجاد کنیم

کردن تعریف موضوعات جهت ساز به موضوعات غیر قابل انکار و مرتبط با الگوی تر  . دقیق2/1/1

 موضوع جهت ساز در نقشه راه 81اداره کشور و الگوی پیشرفت و معرفی 

وآمد که همه مردم به  متروی تهران و رفت مسئلهانکاری توجه کنیم؟ مثالً  غیرقابل مسئلهاما آیا باید به هر 

انکاری توجه کنیم که قابل ترجمه به بحث الگو باشد یعنی با  ه! باید به مسائل غیرقابلآن توجه دارند؛ قطعاً ن

ی کشور و الگوی پیشرفت ارتباط داشته باشد. اگر این کار را کنیم، با هر موضوع جهت  بحث الگوی اداره

را در  مسئله ساز، کنیم و از زاویه آن موضوع جهت الگو جلب می مسئلهساز، توجه بخشی از جامعه را به 

 .موضوع جهت ساز را شناسائی کرده ایم 55کنیم. ما در نقشه راه  ذهنش متبلور می

 پیشگیری از جرم یک موضوع جهت ساز برای قوه قضاویه. 2/1/1/1

ساز، بحث پیشگیری از جرم است. طبق گزارش مسئوالن قوه قضاییه،  یکی از این موضوعات جهت

های جلوگیری از  ر حال زیاد شدن است. این قوه می گوید: باید برای راههای پرونده در این قوه، د ورودی

وقوع جرم فکر کنیم. اگر ما از این موضوع شروع کنیم، از جایی شروع کرده ایم که غیر قابل انکار قوه قضاییه 

 است.

قالب پیشگیری بنیادین اسالمی، ایده نقشه راه برای پیشگیری از جرم و شرح آن در . 2/1/1/1/1

 وقوع جرم ش خانواده، تربیت، شخصیت افراد وارتباط بین الگوی اداره جامعه، آموز بیان

پیشگیری بنیادین »ای ارائه دادیم به نام  ایده - در تحلیل چگونگی پیشگیری از جرم - ما در نقشه راه 

سوال اول این م. جامعه و وقوع جرم را با سه مقدمه بحث کردی هاین ایده، ارتباط بین الگوی اداردر «. اسالمی

شکنند، به شخصیت و تربیتشان مرتبط  دهند و مرزهای اجتماعی را می است که آیا کسانی که جرم انجام می
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است یا نیست؟ مخاطب ما قطعاً جواب خواهد داد آری و جواب این سوال مثبت است. سوال دوم را مطرح 

با نهاد خانواده مرتبط است  - اش است که اگر بد شد وقوع جرم نتیجه -صیت و تربیت افراد کنیم: آیا شخ می

کنیم: آیا اینکه  یا نه؟ بالفاصله کارشناس و متخصص امر پاسخ خواهد داد آری. سوال سوم را مطرح می

وقتی ما آموزش  ای خوب یا بد باشد، به الگوی آموزش جامعه ارتباط دارد یا نه؟ مرتبط است؛ چون خانواده

ها را تربیت کنیم؛ وقتی  چگونه بچه ،چگونه با شوهر و همسر رفتار کنیمندادیم که خانواده چه لوازمی دارد و 

داند که چگونه باید رفتار کند. وقتی روابط خانواده به هم  رود اصالً نمی پسر یا دختر سر خانه خودش می

تواند در آینده مرتکب  تی بچه خوب تربیت نشد، میریخت، آنگاه بچه تربیت خوبی نخواهد داشت و وق

جرایمی شود. پس ببینید الگوی آموزش خانواده روی نهاد خانواده و تربیت فرزندان تاثیر دارد و نتیجه عدم 

جامعه مثل  یز الگوهای ادارجرم را تحلیل کردیم و رسیدیم به بخشی ا مسئلهتربیت، وقوع جرم شد. ما 

 .الگوی آموزش

از پیشگیری  مسئلهالگوی پیشرفت توسط قوه قضاوئیه به دلیل پردازش  مسئلهقبول . 2/1/1/1/1

به عنوان موضوع جهت ساز مرتبط با این بخش و هویدا شدن ارتباط الگوی پیشرفت با جرم 

 پیشگیری از جرم مسئله

کنم آیا آموزش فعلی ما جزء الگوی توسعه غربی است یا خیر؟ مجدداً به بحث الگو رسیدیم.  حاال سوال می

الگوی پیشرفت  مسئلهتواند بگوید که  کند، دیگر نمی ما فکر می مسئلهولی قوه قضاییه یا قاضی که به 

البته در اینجا تنها  تاثیر دارد.گوید الگوهای اداری جامعه در تربیت افراد  اسالمی به من ربطی ندارد. می

... هم تاثیرگذار است.  الگوی آموزش را مثال زدیم، در حالی که الگوی تولید، الگوی مصرف، الگوی امنیت و

ی جامعه را تغییر دهیم؛ تا خانواده تقویت شود و  ا کنترل کنیم باید الگوهای ادارهپس اگر بخواهیم جرم ر

انواده اسالمی، شخصیت درست شکل بگیرد. شخصیت قوی و مستحکم، بعد در خانواده تقویت شده و خ

 .کند شکند و جرم وقوع پیدا نمی مرزها را نمی

اشاعه روش پردازش موضوعات جهت ساز در مقابل روش طرح نظری مبانی اسالمی برای   .2/3

 الگوی پیشرفت اسالمی در بین همه اقشار جامعه مسئلهضرورت دادن 

ما،  مسئلهترین  گانه را مطرح کنیم، موجی در جامعه ایجاد خواهد شد؛ که مهم 55اگر ما این تئوری های 

های نظری؛ که االن مطرح  تولید الگوی پیشرفت اسالمی است. این روش، روشی است در مقابل روش مسئله

الگوی پیشرفت را  سئلهمکنند با طرح نظری مبانی اسالمی،  گیرند و سعی می است و برای آن همایش می

ساز  تولید کنند. آن روش در بلند مدت بر روی نخبگان تأثیراتی دارد ولی اگر روش پردازش موضوعات جهت

 .شوند الگو را متوجه می مسئلهرا استفاده کنیم، تقریباً همه اقشار جامعه ضرورت 
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ال مطالعه و بحث با غالب . نقشه راه تولید شده آغاز کننده کار تولید الگو و حاصل پانزده س2/2

 های فکری مرتبط با انقالب نحله

نقشه راهِ تولید شده، آغاز کننده کار تولید الگو است، نه آن کاری که تکمیل کننده باشد. این نقشه محصول 

سال طول کشیده ولی مطالعه راجع به  8الی  4سال مطالعه است. درست است که تدوین این نقشه  58

سال قبل از این پروژه شروع کرده بودیم. تقریباً با همه نحله های فکری که راجع به انقالب انقالب را از ده 

 .سال ارتباط و جلسات مفصلی داشتیم 58بحث کردند در این 

الگوی پیشرفت اسالمی و توضیح . معرفی اولین نقشه راه در پاسخ به سوال چگونگی تولید 2/2/1

 ها غه مندان در قالب برگزاری نشستچگونگی کمک به این فرآیند برای دغد

عرض ما این است: کسانی که در کشور، سوال ذهنشان چگونگی کمک به فرآیند تولید الگوی پیشرفت 

چگونه الگوی پیشرفت را تولید »کنیم و سوال  ها برگزار می اسالمی است، برای این دوستان یک سری نشست

چگونگی تولید الگوی پیشرفت اسالمی است و جوابمان  لهمسئها،  کنیم. موضوع نشست را تشریح می« کنیم؟

هم معرفی اولین نقشه راه تولید الگوی پیشرفت اسالمی است، این نقشه در فضای مجازی در دسترس است. 

دراختیار  "رسانی نقشه راه پایگاه اطالع"های ما هم تابع یک آیین نامه است که آن هم در  برگزاری نشست

ذهنشان  مسئلهای  امام خامنه مسئلهس اگر در هر جایی از کشور دوستانی هستند که مندان است. پ عالقه

خواهند توان خودشان را صرف این موضوع مهم کنند، حاضریم در حد بضاعت فکری  شده است و می

 .هایی برایشان برگزار کنیم نشست
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 مطالب فهرست تفصیلی

ای در دانشگاه  برای اولین بار به صورت رسمی توسط امام خامنهالگوی پیشرفت اسالمی  مسئلهمقدمات  طرح .1

 1........................... .............................................. و تکمیل این مقدمات در فرمایشات آتی ایشان 88سمنان در سال 

محقق ساختن این اهداف می و اهداف انقالب اسالپیدایش الگوی پیشرفت اسالمی برای تبیین تفصیلی  .1

............................................................................ ...........................................................................................................1 

خانواده به عنوان هدف انقالب عدالت یا احیای نهاد  برپاییهای آن همچون  تحقق هویت اسالمی و شاخصه .1/1

و به عنوان هدف الگوی پیشرفت اسالمی به شکل تفصیلی توسط تبیین شیوه رسیدن به  ،اسالمی به شکل اجمالی

 1...... ............................................................................................................................................................... این اهداف

ها و مطرح شدن  های غربی برای تحقق این آرمان دلیل عدم توانایی روش انقالبهای  اسالمی بودن آرمان  .1/1/1

 3..... .................................................................................... اسالمی به عنوان روش تحقق این اهدافالگوی پیشرفت 

مباحث تحت عنوان خت نظامات اسالمی و شاه مهره این تسلط بر نه محور بحثی به عنوان محورهای الگوی سا .3

 الزمه آشنایی با نقشه راه تولید الگوی پیشرفت اسالمی ،اصطالح جهت حرکت انقالب اسالمی

............................................................................................................................................................. ..........................3 

مبنای انقالب اسالمی، مراحل تحقق مفاهیم تبیین اصطالح جهت حرکت انقالب اسالمی نیازمند تبیین  .1/3

 3....... ....................................................................................... مبنای انقالب اسالمی و موضوعات انتقال میان مراحل

 2..... ........................................................... اسالمی تفکر محقق کننده اهداف انقالب اسالمیمبنای انقالب  .3/1/1

تبلیغ، مبنای جربان فهم سنتی از اسالم و نظام سازی اسالمی مبنای جریان انقالب اسالمی در عین  .3/1/1/1

 2...... ................................................................................................................................ اشتراک اهداف این دو جریان

آمدی تبلیغ درتحقق اهداف و تاییدی بر نظام ای از ناکار هداف انقالب و نمونهدفاع از مظلوم یکی از ا .3/1/1/1/1

 2........ ........................................................................ کامل اهداف اسالمیسازی اسالمی به عنوان فکر محقق کننده 

( جامعه 2( دولت اسالمی 3( نظام اسالمی 1( انقالب اسالمی 1نظام سازی اسالمی در پنج مرحله تحقق  .3/1/1

 8....... ...................................................................................... ای امت اسالمی طبق فرمایشات امام خامنه (8اسالمی 

تولید الگوی ای و  خامنهامام اضر انقالب اسالمی بر اساس تقریر مرحله دولت اسالمی، مرحله حال ح .3/1/1/1

 8. .....................................................................این مرحله به مرحله جامعه اسالمی  موضوع انتقال ،پیشرفت اسالمی

 8. ............................................ موضوعات جهت ساز، پاسخ نقشه راه به چگونگی تولید الگوی پیشرفت پردازش  .2

 8....... ................................................................ تعریف موضوعات جهت ساز به موضوعات غیر قابل انکار جامعه .2/1
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نقطه ورود به  عنوان بهتمرکز بر روی این موضوعات  ضرورت دم به موضوعات جهت ساز، دلیلرتوجه و نیاز م .2/1

...................................... ............................................................................................................ الگوی پیشرفت مسئله

6 

تر کردن تعریف موضوعات جهت ساز به موضوعات غیر قابل انکار و مرتبط با الگوی اداره کشور و  دقیق .2/1/1

 6..... ................................................................................ موضوع جهت ساز در نقشه راه 81الگوی پیشرفت و معرفی 

 6........ ................................................................. پیشگیری از جرم یک موضوع جهت ساز برای قوه قضاویه. 2/1/1/1

ارتباط بین  بیانپیشگیری بنیادین اسالمی، ایده نقشه راه برای پیشگیری از جرم و شرح آن در قالب  .2/1/1/1/1

 6...... ........................................................... شخصیت افراد و وقوع جرم ره جامعه، آموزش خانواده، تربیت،الگوی ادا

پیشگیری از جرم به عنوان  مسئلهبه دلیل پردازش  ئیهپیشرفت توسط قوه قضامسئله الگوی قبول  .2/1/1/1/1

 پیشگیری از جرم مسئلهموضوع جهت ساز مرتبط با این بخش و هویدا شدن ارتباط الگوی پیشرفت با 

............................................................................................................................................................................... ........7 

روش پردازش موضوعات جهت ساز در مقابل روش طرح نظری مبانی اسالمی برای اشاعه دادن ضرورت . 2/3

 7............ .............................................................................. الگوی پیشرفت اسالمی در بین همه اقشار جامعه مسئله

های فکری  نقشه راه تولید شده آغاز کننده کار تولید الگو و حاصل پانزده سال مطالعه و بحث با غالب نحله .2/2

 8..... ....................................................................................................................................................... مرتبط با انقالب

الگوی پیشرفت اسالمی و توضیح چگونگی در پاسخ به سوال چگونگی تولید معرفی اولین نقشه راه  .2/2/1

 8...... ................................................................. ها کمک به این فرآیند برای دغدغه مندان در قالب برگزاری نشست

 



 

  

با اه شروع كردند؛ بعد هم  تمدن خودشان را با مکیدن خون ملتی  پاهي ]کشوراهی رغبی[رهحال اينها  هب 

اهی گوانگون، هن ظلم را رد کشوراهی خودشان ربطرف كردند، هن تبعيض را ربطرف كردند، هن جوامع فقير  پیشرفت

بينید امروز هم وضع اقتصاد رد این کشوراه هچ جوری است، وضع اجتماعی هچ  نیازی ربسانند؛ می را توادنتسن هب بی

قی، این لجنزار اخالق جنسی رد رغب. جوری است، وضع اخالقی هچ جوری است؛ این انحطاط اخال

پسنديم. ما دنبال  وهج نمی  چيه پیشرفت تمدن رغبی، يك چنین پیشرفتی است با این خصوصیات؛ این را ما هب

يت اسالم سرچشمه  الگوی مطلوب و آرمانیِ خودمان هستیم، هك يك الگوی اسالمی و اريانی است؛ از هدا

 بهره ميبرد؛ يك الگوی مستقل.میگيرد، از نیازاه و سنتهای اريانی 

 ای امام خامنه

ر با اساتید دااگشنه   اه رد ديدا

51/1/5931 


