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 سخن ناشر
 

الرحمنالرحيماهللبسم

«کثيراً...يُؤتِيالْحِكْمَةَمَنيَشَاءُوَمَنيُؤْتَالْحِكْمَةَفَقَدْأُوتِيَخَيْرًا»

 دهد و کسی که به او حکمت داده شود، حقا خیری رراوا  داده شده است... حکمت را به هرکس بخواهد می

 (061  ةـ آی بقره  ةمبارک)سورة 
  

بدیك تاریخی، از حرکت اجتماعی عظیمی است که با سرنهونی  ای بی انقالب کبیر اسالمی، نمونه

طاغوت و برپایی نظـا  مقـدج جمهـوری اسـالمی، امیـدهای رراوانـی را در دل مستوـعفا  و        

و درنهایت، تمد   های بلید دولت اسالمی، جامعه اسالمی خواها  جها  برای تحقق آرما  آزادی

هـا، بایـد نقـف کلیـدی      ویژه دانشـهاه  بزرگ اسالمی پدید آورد. در این میا ، نهادهای علمی، به

 سوزنبانی و هدایت قطار پیشررت و رشد جامعه در مسیر صحیح انقالبی را ایفا نمایید.

دانشگاه سـازمانی سـپاه در تـراز انقـ ب     »عیـوا    به دانشهاه جام  اما  حسین

، در کیـار مسـلولیت مهـ     «سـاز  نتپكيه، جهاد علمی، دانشگاه تمـد  » با شـعار « اس می

سازی و تربیت سربازا  عصر ظهور، وظیفة تولید و نشر معارف پاسداری از انقالب اسـالمی   انسا 

میظـور تکمیـك چرخـة     برعهده دارد. در این راستا، معاونت پژوهف و ریاوری دانشـهاه بـه   نیزرا 

، بـا هـدف   «کارآمـدی »و « روزآمـدی »، «اسـالمی بـود   »مدیریت دانف بومی با سـه ویژگـی   

دســتیابی بــه مرجعیــت علمــی، ارتخــار و تــالی دارد تــا زمییــه و بســتر  ز  بــرای اســاتید و  

ا رراه  نمایـد. امیـد اسـت در سـایة الطـاف بیکـرا  الهـی و بـا         پژوهشهرا  محتر  این عرصه ر

ایـن   ،های انتشاراتی مؤسسة چاپ و انتشارات دانشهاه جـام  امـا  حسـین    گستری رعالیت

 رسالت خطیر تحقق یابد.

 در پایا ، بر روح ملکوتی معمـار و رهبـر کبیـر انقـالب اسـالمی، حوـرت امـا  خمییـی        

بـا  ررسـتی  و   ب اسالمی، دراع مقدج و مدارعا  حر  درود میو همچیین شهدای گرانقدر انقال

و نیـز خـدمتهزارا     ای رهبری، اما  خامیه  معظّ هرچه بیشتر مقا  قاتیو تور یسالمت یآرزو

اسال  و کشور، از اساتید، ررهیختها  و اهك نقد و نظر تقاضا داری  با ارائة نظرها و پیشیهادهای 

 خود، ما را یاری ررمایید.

 اهلل التوفيق و عليه التک ن منو 

 معاونت پژوه  و فناوري

 دانشگاه جامع امام حسين

 )سه(



 

 

  



 

 

 كتابة وقفنام
الرحمنالرحيماهللبسم

«ومِهِمايُعُوهُمالِفَدَرتانِيوالحَبسُذَخةُقَالصَدَ»

 (۱7: ص، ها یادآییه . )دیبخواه امتیروز ق یها را برا آ  اند، رهی: صدقه و وقف دو ذخعلی اما 

 

که  یمدبر و عظیمی را سزاست که جها  را آررید؛ سبحا  یو کرا ، خدا حدیب سپاج

را مهـد اسـتوار    نیپرعظمـت برارراشـت و زمـ    یهـا  هیـ   هیآور را در   شهفت یها آسما 

و انتخاب کیید و با علـ  مؤمیانـه و عمـك آگاهانـه، بـر       شهیدقرار داد تا درست ان ا یآدم

صـلوات بـر    و  . سـال  یدیاسـا یشُکر بـر خـا  ب   یشانیو پ یدینما شهیاو صبر پ یها آزمو 

 عصـمت و طهـارت   تیـ ب و اهك  ایا نب خات حورت محمد مصطفی  ،اعظ  امبریپ

اسـرع نجـات امـت؛ اباعبـدا       یکشت رب ژهیصلوات و و  بشر باد. سال  ا یعیوا  راهیما به

صـلوات   و  عالمانـه را ارـزود. سـال     رتیـ جهالت را زدود و ح فیکه عاشورا نیالحس

و  خـوار  یاو روز مـن یُبـه   یکه هست میتظر و موعود ام  یمهد ،خاص بر حجت عصر

 بیـ راحـك آ  غا  بیـ صـلوات خـدا بـر نا    و  . سال است را در انتظار روبرکتفیخپرقُدو  

سـاخت.   مـا  یکـرد و توانا  دارما یو ب دیکه به ما عزت بخش ریکب یییازنظر، اما  خم

 شـرو یکه جلودار حرکت کاروا  پ یا برحقف اما  خامیهنایب  صلوات خدا بر و  سال 

باشد تا پرچ  پـس از رـتح ابـواب بـه دسـت       ؛است یاسالم نیتمد  نو ریانقالب در مس

مراتـب   ،یمهـدو  تیـ معاصر در ظـك ترب  زدة رتیانقالب برسد و بشر ح نیا یصاحب اصل

 .دیمایرا بپ فیکمال مختارانة خو

اسـال ، نقـف    بیپرررازونشـ  خیتـار  یبـه درازا  یا یهیشـ یوقف کتـاب، بـا پ   یکوین سُیت

 دیـ حقـو  و عوا  ةیـ کل رو نیداشته و دارد. ازا یررهیگ و تمد  اسالم یدر ارتقا یمیعظ

 زیـ دارنـد و ن   حـق  شـا  یکـه بـر گـرد  ا    یدیکتاب از طرف مؤلف، همکارا  و اسـات  نیا

حضـرت  انـد، وقـف    بـوده  رگـاار یکتاب تأث نیا هاریدر ن یکه به نحو یصاحبا  میابع

 نیدانشـهاه جـام  امـا  حسـ     ،آ  یاسـت و متـول   دهیـ گرد نياباعبداهلل الحس

و مـؤثر   دیمیدا  از آ  را مف گردد و بهره ریعیوا  سُیت حسیه رراگ باشد تا به ؛خواهد بود

 شاءا  ارتد. ا 
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 بسمه تعالی

 
 

 رئيس دانشگاهپيشگفتار 
گیری هیدسه قدرت پیروزی انقالب کبیر اسالمی به رهبری اما  بزرگوارما ، سبب شکك

نوین مبتیی بر مبانی و مبادی دین اسال  در جها  گردید و استمرار این حرکت متعـالی  

گـااری حاکمیـت    با هدایت مقا  معظ  رهبری، به سوی ایجاد تمد  نوین اسالمی و پایه

با زعامت حورت ولی عصر ارواجیا رداه، به لطف الهی توریده و پرشـتاب   اسال  بر جها 

ادامه خواهد داشت. همین امر نقطه ثقك تقابك نظا  سلطه با انقالب اسـالمی، در عرصـه   

دهی به اجرایی شد  بیانیـه  تغییر روای تمدنی جها  است. برای تحقق این امر و شتاب

شد  انقالب و تحقق آرما  بلید آ ، به عیـوا   راهبردی گا  دو  انقالب و نسخه جهانی 

 نقشه جام  پیشررت انقالب و اقتدار آ ، توجه به سه مطلب حائز اهمیت است:

نفی استکبار و غلبه بر نظا  سلطه یعیـی مقابلـه بـا جیـگ پیچیـده ترکیبـی و        (9

هوشمید قرارگاه نظا  سلطه و جهاد برای ارول تمد  غرب و زوال شبکه راسـد  

 صهیونیستی

آییده پژوهی با هدف ساخت آییده مطلوب و حکیمانه جها  آییـده مبتیـی بـر     (0

دستیابی به دانف و به کارگیری علو  و ریـو  تحـول آرـرین و مرجـ  سـاز، از      

سـاز، کـه همانیـد انقـالب     جمله هوی شیاختی به عیوا  یـ  پدیـده پـارادای    

راهبـردی  صیعتی، جها  واقعی را به سوی جها  مجازی با حکمروایی هوشمید 

 خواهد کرد.

سازی و اجرای آ  به میظور تحقـق  تدوین الهوی تبیین، نظریه پردازی، گفتما  (9

گفتما  غالب در عرصه انقالب اسالمی و مطالبه گـری آ  در کشـور همـراه بـا     

طراحی و تدوین نقشه راه عملیاتی و اقدا  آ  با نهاشـت نهـادی و تقسـی  کـار     

 های موجودها و ظرریتمیدیملی با استفاده از توان

 )هفت(



 

 

در مسیر طراحی، تـدوین و اجـرای نقشـه راه عملیـاتی آ ، تحـول و تعـالی در        (8

های جاری و کارگزارا  آ ، ضرورتی اجیتاب ناپایر اسـت؛ کـه   ساختارها و نظا 

نتیجه این تحول و تعالی، ارائه الهوهای اقتدار آرـرین و جهـا  شـمول در تـراز     

دهـی نظـا    جهادی بـوده و پیامـد اجـرای آ ، شـکك    انقالب اسالمی و مدیرا  

هـای تمـدنی   ساز است؛ چرا که قرار نیست الهوهـا و نظـا   انقالب اسالمی تمد 

دیهرا  را تقلید کرد و تاریخ را تکرار نمود، بلکه با حرکـت جهـادی قـرار اسـت     

تاریخ جدید را رق  زد و جها  جدید مبتیی بر اسال  ناب محمدی برای رشد و 

الهی ساخت. ایـن سـرخت تـدوین نقشـه راه     انسا  جهت رسید  به قرب تعالی

 عملیاتی برای تحقق مطالبات بیانیه گا  دو  انقالب است.

مسأله اصلی در تحقق مراحك پیجهانه انقالب اسالمی این است که ریك انقـالب   (۱

اسالمی که به روك الهی میتهی به آرمانف، تمد  نوین اسـالمی خواهـد شـد،    

ها و الهوهای عملیـاتی  ها، نظا ها، مکتبنشده و نیازمید ارائه نظریه هیوز کامك

هـای یکپـارچهی ررهیهـی، اقتصـادی،     مستحک ، غیی و جها  شمول در عرصه

سیاسی، دراعی و امییتی با نهاهی حکمت بییا  است. در این عرصه توجـه بـه   

 چید سوال، بسیار کلیدی است:

  اعی امییتـی در راسـتای تحقـق    مکاتب سیاسی، اقتصادی، ررهیهی و درـ

 بیانیه گا  دو  انقالب، چهونه مکاتبی است؟

 هـای آ  چهونـه   هـا و آیـین نامـه   ها دسـتورالعمك ها الزا تار و پود ویژگی

 ؟است

 ؟رصول اشترا  تمایز و ارترا  آنها با سایر مکاتب جها  چهونه است 

 ؟الهو های عملیاتی مکاتب چیست و طراحی آنها چهونه است 

 ؟های تحقق آنها چهونه استسازی الهوها چیست و راهنقشه راه عملیاتی 

  هـا و کـارگزارا    ساختارها نظـا   ساز سه  آ در نظریه نظا  انقالبی تمد

 ؟چیست

 

 )هشت(



 

 

های بلید و قوی شد  انقـالب  دانشهاه انسا  ساز دراع مقدج موجب برداشتن گا 

قالل دراعی امییتی شـد و قـدرت بازدارنـدگی    های مختلف به ویژه استاسالمی در زمییه

موثر انقالب اسالمی را در مواجهه با نظا  سلطه با طراحی و بـه کـارگیری الهـوی بـومی     

ها و راهبردهـای انقالبـی و مـدیرا      سه بعدی دراعی امییتی یعیی رهبری حکیمانه نظا 

 ار شـجاع و  سـرد  جهادی برآمده از بین مرد  به خصـوص جوانـا  بسـیار ارتقـا بخشـید.     

المللی مقاومت تربیت یارتـه مکتـب    با تدبیر سپهبد شهید حا  قاس  سلیمانی چهره بین

و یت با تکثیر این الهو و به کارگیری آ  در محور مقاومـت توانسـت بـا کـاهف روـای      

ژئوپلتی  و اثربخشی و نفوذ تمدنی نظا  سلطه در جغراریای میطقه به گفتما  و دامیـه  

ای و بـین المللـی را بـه ارمغـا  آورد حـال       مق بخشیده اقتـدار میطقـه  انقالب اسالمی ع

 :های اساسی زیر قابك توجه استالؤس

        مکتب شهید سلیمانی در نهـاه و اندیشـه ولـی رقیـه و امتـداد عملـی آ  در

هـا و  المللی با در  و عمك انقالبـی دارای چـه اصـول ابعـاد مولفـه      عرصه بین

 ؟هایی استشاخصه

 ؟با مکتب امامین انقالب اسالمی چیست نسبت این مکتب 

        چهونه می توا  این مکتب و الهـوی مورـق را تـدوین و اسـتخرا  نمـود و بـا

هـای مـورد نیـاز    تکثیر و به کارگیری آ  به عیـوا  پیشـرا  در سـایر عرصـه    

 ؟انقالب اسالمی به تحقق بیانیه گا  دو  انقالب شتاب بخشید

برگـزاری   ورز و های اندیشـه  ر آ  نیازمید تشکیك هیلتها و نظای پاسخ به این سوال

 .هـای علمـی پژوهشـی اسـت    های علمـی تخصصـی و سـایر رعالیـت    ها و همایفنشست

سـاز بـا   دانشهاه جام  اما  حسین علیـه السـال  تزکیـه جهـاد علمـی و دانشـهاه تمـد        

یـز ملـی و   ها و مراکز علمی و پژوهشی سپاه و نیروهای مسـلح و ن مساعدت سایر دانشهاه

المللی گا  دو  انقـالب اسـالمی را تحـت عیـوا  مکتـب      بین المللی دومین همایف بین

سـاز در راسـتای گفتمـا  سـازی و      شهید سلیمانی الهوی تربیت مدیرا  جهادی تمـد  

مطالبه گری نخبهانی و عمومی و در تداو  اولین همـایف بـین المللـی بیانیـه گـا  دو       

هیـوز در آغـاز ایـن راه بـزرگ     . کرد طراحی ساز تمد  انقالبی نظا  گویانقالب اسالمی 

 )نه(



 

 

هاه جام  اما  حسین علیـه السـال    دانش در همایف دائمی دبیرخانه گیریشکكهستی  

ی  نهاه و ضرورت راهبردی بود که با همت و همکاری جامعه نخبهانی و متصـدیا  امـر   

ریزی دقیق عـالوه بـر گفتمـا      هانجا  شد و بر آ  است تا با اراده جمعی از راسخ و برنام

هـا و تولیـد   سازی و تبدیك آ  به گفتما  غالب عرصـه انقـالب اسـالمی بـه جـای مـدل      

مـدت   هـای کوتـاه    در ارـق آ الهوهای بومی بپردازد و در نهایت برنامه نقشه راه اقـدامی 

 .میا  مدت و بلید مدت تدوین گردد

بـر   یابعـاد مختلـف آ  مبتیـ   مستلز  پرداختن به  یمانیسل دیمکتب شه نییتبلاا 

در کتاب حاضر تالی شده است تا به عیوا  که  جام  و کال  استراه اقدامی نقشه   ی

 دیشه مجموعه سخیرانی های میتخبنقشه جام  و کال ،  نیا یاصل یاز بخف ها یکی

بـه   یو پژوهشهرا  دانشـهاه  دیاسات  یتوست ت با ی  رویکرد علمی و تحقیقی، یمانیسل

که نتایج آ  در قالب مجموعه مقا ت کتاب نطق سلیما  میتشر شـده   دیدرآ ریقل  تحر

 است.

 

 به اميد عاقبت بخيري در تمام امتحانات الهی 

 آهنگر دكتر محمدرضا حسنی 

 المللی گام دوم انق ب اس می رئيس همای  بين 
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