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»نرم افزار نظام اسالمی«»نرم افزار نظام اسالمی«  
را   به روز کنیدرا   به روز کنید

به خاطر فکر اسالمیبه خاطر فکر اسالمی  
دنبال سالح دنبال سالح 

هسته ای نرفتیمهسته ای نرفتیم

ــنیدم  ــه ش ــرد... البّت ــتقبال ک ــم اس ــت ه ــد، دول ــب کردن ــی را تصوی ــس قانون در مجل
ــتی  ــرده و آن برداش ــت ک ــه دول ــن آن کاری ک ــی بی ــس یعن ــت و مجل ــن دول ــروز بی ام
ــل  ــد ح ــر را بای ــاف نظ ــن اخت ــود دارد؛ ای ــری وج ــاف نظ ــک اخت ــس دارد، ی ــه مجل ک
کننــد... یــک عــّده ای کــه خودشــان را قدرتمنــد می بیننــد و قدرتمنــد میداننــد، 
ــی کننــد، باج گیــری کننــد، جمهــوری اســامی را بــه عقب نشــینی  میخواهنــد زورگویی

وادار کننــد؛ و جمهــوری اســامی عقب نشــینی نخواهــد کــرد.

حضرت آیت هللا خامنه ای با اشاره به یک 
نیاز مهم حکومت اسالمی در مواجهه با 

چالش های جدید تأکید کردند:

رهبر انقالب با اشاره به دروغ گوییی 
دشمنان درباره  ساخت سالح هسته ای 

توسط ایران:

ــه ی  ــازِی عقب ــاره ی نوس ــری درب ــرگان رهب ــس خب ــای مجل ــا اعض ــدار ب ــاب در دی ــر انق رهب
فکــری نظــام و ضــرورِت بروزرســانی نرم افــزار حکومــت اســامی ســخن گفتنــد: »هــر چــه 
نظــام اســامی گســترش پیــدا میکنــد و دامنــه ی فّعالّیــت نظــام اســامی گســترده تر 
ــاز  ــامی ب ــوری اس ــل جمه ــازه ای در مقاب ــای ت ــد و میدانه ــدا میکن ــش پی ــود و افزای میش
میشــود و بــا چالشــهای جدیــدی مواجــه میشــود بــه همیــن تناســب احتیــاج دارد کــه آن 
ــیِر  ــز از مس ــم را نی ــن مه ــد.« ۱۳۹۹/۱۲/۰۴ و ای ــه روز کن ــات و ب ــد حی ــو تجدی ــزار را نو به ن نرم اف
رینــی دانســتند کــه از دو آفــت »التقــاط« 

ّ
ترجمــه ی عملــِی مفاهیــم اســامی توســط متفک

ــند.  ــه دور باش ــر« ب و »تحج
ــی  ــام خمین ــم ام ــت مه ــه حرک ــود ب ــات خ ــی از بیان ــه ای در بخش ــت هللا خامن ــرت آی حض
ــش از  ــد روز پی ــان چن ــد. ایش ــاره کردن ــامی اش ــم اس ــازی مفاهی ــه ی عملی س )ره( در زمین
ــد:  ــرده بودن ــی ک ــت« معرف ــری نهض ــای فک ــِی »زیربن

ّ
ــام)ره(« را تجل ــات ام ــز »بیان ــن نی ای

ــدات متعــّدد فرمایشــات امــام را ماحظــه کنیــد، ایــن زیربنــای فکــری اســامی و 
ّ

»اگــر مجل
ــی اســت و بیانــات گســترده ی امــام راحــل، یــک 

ّ
 در آنجاهــا متجل

ً
زیربنــای عقیدتــی کامــا

ــت.«۱۳۹۹/۱۱/۲۹  ــه اس ــن زمین ــی در ای ــره ی غن ذخی
امــا در نــگاه حضــرت آیــت هللا خامنــه ای، مکتــب و منظومــه ی فکــری امــام خمینــی)ره( 

دارای چــه ویژگی هاییــی اســت؟
ایشان پیش از این ۳ خصوصیت اصلی این نظام فکری را به این شرح تبیین کرده بودند:

   ابتناء بر جهان بینی توحیدی
ــی و  ــری و اجتماع ــب فک ــک مکت ــل ی ــات کام ــام دارای خصوصّی ــری ام ــه ی فک »منظوم
 مّتکــی و مبتنــی بــر یــک جهان بینــی اســت کــه ایــن جهان بینــی 

ً
سیاســی اســت. اّوال

عبــارت اســت از توحیــد. همــه ی فّعالّیــت او، همــه ی منطــق او مبتنــی بــود بــر توحیــد کــه 
ــت.«۱۳۹۴/۰۳/۱۴  ــامی اس ــرات اس

ّ
ــه ی تفک ــی هم ــای اصل زیربن

  به روز بودن و قدرت پاسخگو�یی به مسائل جوامع بشری:
ــه ی  ــری و جامع ــع بش ــای جوام ــورد ابت ــائل م ــود؛ مس ــه روز ب ــام ب ــری ام ــه ی فک »منظوم
ایرانــی را مطــرح میکــرد و مخاطبــان، آن را حــس میکردنــد. در مکتب فکــری امــام، ضّدیت 
ــت ایران 

ّ
بــا اســتبداد و ضّدیــت بــا اســتکبار حــرف اّول را میزنــد؛ ایــن آن چیزی اســت کــه مل

تهــای غیــر مســلمان ]هــم [ آن را 
ّ

تهــای مســلمان دیگــر بلکــه مل
ّ

هــم آن را حــس میکــرد، مل
حــس کردنــد؛ بــرای همیــن ایــن دعــوت گســترش پیــدا کــرد.«۱۳۹۴/۰۳/۱۴ 

ق بودن
ّ

  عملّیاتی و قابل تحق
»خصوصّیــت دیگــر ایــن مکتــب فکــری ایــن بــود کــه زنــده و پویــا و پــر تحــّرک و عملّیاتــی 
بــود؛ مثــل بعضــی از اندیشــه پردازی ها و تئوری ســازی های روشــنفکرانه نبــود کــه در 
محفــل بحــث، حرفهــای زیبــا و قشــنگی اســت اّمــا در میــدان عمــل کاراییــی نــدارد؛ منطق 
امــام، فکــر امــام، راه امــام، عملّیاتــی بــود؛ قابــل تحّقــق در میــدان عمــل بــود؛ بــه همیــن 

دلیــل هــم بــه پیــروزی رســید و پیــش رفــت.«۱۳۹۴/۰۳/۱۴ 
ــی و  ــت عموم ــن حرک ــط روش ــن و خ ــوان راه روش ــه عن ــام ب ــب ام ــه »مکت ــت ک ــن اس و ای
همگانــی ملــت ایــران یــک راهنمــای نظــری و عملــی اســت کــه کشــور و ملــت را بــه عــزت و 

ــاند.«۱۳۹۰/۰۳/۱۴  ــت میرس ــرفت و عدال پیش

هــر چــه نظــام اســامی گســترش پیــدا 
میکنــد و میدانهــای تــازه ای در مقابل 
ــا  ــود و ب ــاز میش ــامی ب ــوری اس جمه
چالشــهای جدیــدی مواجــه میشــود.
ــه  ــاج دارد ک ــب احتی ــن تناس ــه همی ب
نرم افــزار ]نظــام[ را نو به نــو تجدیــد 
ــزی  ــن، آن چی ــد. ای ــه روز کن ــات و ب حی
صاحب نظــر  فضــای  از  کــه  اســت 
ــود  ــه بش ــد مطالب ــد بای ــر ِبِج

ّ
و متفک

ــه  ــرد. اینک ــام بگی ــد انج ــن کار بای و ای
ر اســامی 

ّ
میگوییم بــه روز کــردِن تفک

اســام  معرفتــی  منظومــه ی  و 
معنایــش بــه هیــچ وجــه دســت کاری 
در آن منظومــه ی معنــوی نیســت؛ 
نــه، معنایــش ایــن اســت کــه یــک 
حقایقــی در کتــاب و ســّنت هســت 
کــه مــا تــا وقتــی احتیــاج بــه آنهــا پیــدا 
نکنیــم، متوّجــه بــه آنهــا نیســتیم، 
متنّبــه نیســتیم؛ وقتــی احتیــاج پیــدا 

ــم.  ــدا میکنی ــه پی ــم، تنّب کردی

بین المللـی  صهیونیسـت  دلقـک  آن 
مـا  کـه  میزنـد  حـرف  مرّتـب  کـه  هـم 
کـه  کاره ایـد  چـه  شـما  نمیگذاریـم؛ 
نگذاریـد کـه ایـران بـه سـاح هسـته ای 
دسـت پیدا کند! ما اگر تصمیم داشـتیم 
بـه سـاح هسـته ای دسـت پیـدا کنیـم، 
شـما و بزرگ تر از شـما هم نمیتوانستید 
مانـع بشـوید. مـا تصمیـم نداریـم؛ ایـن 
فکـر اسـامی مـا اسـت؛ فکـر اسـامی 
مـا میگویـد سـاحی کـه در ]کاربـرد[ آن، 
حین، غیـر نظامی هـا، و مـردم 

ّ
غیـر مسـل

عـاّدی تلف میشـوند، این سـاح ممنوع 
است. حاال هسـته ای باشـد یا شیمیاییی 
باشـد یـا غیـر اینهـا؛ ایـن سـاح ممنـوع 
اسـت. مـا بـه خاطـر نظـر اسـام اسـت 
کـه نخواسـتیم دنبـال ایـن سـاح برویم 
 اگـر میخواسـتیم برویـم شـماها کی 

ّ
َواال

هسـتید، چـه  کاره هسـتید کـه بتوانیـد 
کنیـد. جلوگیـری 

ی یکصدا علیه باجگیر
رهبر انقالب با اشاره به اجرای قانون اقدام راهبردی برای

 لغو تحریمها و زیاده خواهی دشمنان تأکید کردند:

نگاهی گذرا به خصوصیات مکتب فکری امام)ره( 
به عنوان زیربنای فکری نظام اسالمی:
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ی گا�ن ره�ب �ب لس �ن ای م�ب ار اع�ن �ت در د�ی ا�ن �ی �ب



رسانی نرم افزاِر نظام اسالمی با  وز بر
ترجمه  عملیاتِی مفاهیم معرفتی اسالم

ورگویانه دشمنان برخورد مستکبرانه و ز
ی اسالمی  با مسئله  هسته ای جمهور

کار بسیار بزرگ 
و منطبق با نیاِز 

نظام اسالمی

ایجاد نهضِت 
کمک مومنانه با 
استفاده از مفهوم 

مواسات

وارد زندگی مردم شدِن 
مفاهیمی همچون توکل، 
تکلیف، ایثار، شهادت و 

جهاد توسط امام)ره(

نظام سازی امام 
خمینی)ره( با 

استفاده از آیات 
قرآن

ادبیاِت طلبگارانه 
درباره ی لغو برخی 
از تعهدات برجامی 

توسط ایران

اظهارنظر دروغ درباره ی 
ساخت سالح هسته ای 

توسط جمهوری 
اسالمی با هدف نابودی 
مولفه های قدرت ایران

جستجو و 
عملیاتی سازی راه و 
ابزارهای رسیدن به 

آرمان های نظام اسالمی 
از کتاب و سنت

گسترش دامنه ی 
فعالیت نظام اسالمی 

و مواجه شدن آن با 
چالش های جدید

فضال و متفکریِن آشنا 
با مبانی اسالمی و اهِل 
مطالعه و تدبر در قرآن

 ایستادگی در 
مقابل فشارهای 

شرطی دشمن

 دستپاچه نشدن در 
موقعیت محاصره  از 
ب 

ّ
طرف جبهه ی مرک

دشمن

 یأس، خستگی و 
بی عملی مسئوالن 

نظام اسالمی

ی                  بیانات در دیدار اعضای مجلس خبرگان رهبر
۱۳۹۹/۱۲/۰۴

ی گا�ن ره�ب �ب لس �ن ای م�ب ار اع�ن �ت در د�ی ا�ن �ی �ب
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ُ
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ه َو ما 
ُ
َصَدَق هللُا َو َرسول

 ایماًنا َو َتسلیًما«
ّ

زاَدُهم  ِاال

ا الّنوِن ِاذ 
َ

 »َوذ
َهَب ُمغاِضًبا 

َ
ذ

ن َنقِدَر 
َ
ن ل

َ
َظنَّ ا

َ
ف

یه«
َ
َعل

اجرای قانون 
کاهش تعهدات 
برجامی توسط 

دولت و ضرورِت 
حل اختالف 

مجلس و دولت 
در این زمینه



ب دشمن
ّ

طرف جبهه ی مرک

 از جملـه ی چیزهاییی کـه خیلـی ذهن بنـده را مشـغول میکند بـه عنوان یک مسـئول، 
ً
مثـا

خطـاب به حضـرت یونـس )سـام  هللا  علیه ( اسـت کـه ایشـان یـک حرکتـی انجـام دادند که 
 وقتـی کـه احسـاس بی عملـی میکنـم -چه در 

ً
ناشـی از یـأس و خسـتگی بـود... بنـده غالبـا

ـن 
َ

ن ل
َ
َظـنَّ ا

َ
خـودم، چـه در دیگـران، چـه در مسـئولین- بـه یـاد ایـن ]آیـه[ می افتـم کـه »ف

یـه«؛ خیـال میکنیم کـه ایـن بی توّجهـی، بی اهتمامـی، بی عملی موجـب واکنش 
َ

َنقـِدَر َعل
تنـد از طـرف حضـرت باری تعالـی )جـّل جالـه( نخواهـد شـد؛ چـرا، خواهد شـد؛ یعنـی این 

معنـا عملّیاتی میشـود بـرای مـا، عینـی میشـود و خـودش را نشـان میدهد.

ل، 
ّ

این مفاهیم مهّمی که امام از آنها استفاده کردند مثل مفهوم توک
مفهوم تکلیف، مفهوم ایثار -اینها همه مفاهیم شرعی است دیگر- تا 
مفهوم شهادت، مفهوم جهاد؛ اینها مطرح شدند و با حضور امام و با 
د به اراده ی الهی بود،  تحّرک امام و با تبیین امام و با خواست امام که مؤیَّ
  در هشت سال، یک 

ً
وارد عمل زندگی مردم شد؛ نتیجه این شد که ما مثا

جنگ در واقع بین المللی را توانستیم بر مخالفینمان پیروز بشویم؛ که 
این حرکت عظیم مردم در میدان جنگ ناشی از این مفاهیم بود؛ این 
مفاهیم را امام در بین مردم رایج کرد و اینها را از جایگاه مفهومی که همین  
طور در قرآن و در حدیث و مانند اینها میخواندیم و میگفتیم اّما در عمل 

حضور نداشت، آورد در ]عرصه ی[ عمل.

حضرت باقـر سـام اهَّلل علیه فرمـود: »ثاث ِمن أشـّد مـا عمل العباد«؛ سـه چیز هسـت که جـزو تکالیف 
بسـیار مهـم و دشـوار مؤمنیـن اسـت؛ کارهـای سـخت. یکـی »انصـاف المؤمـن مـن نفسـه«؛... دوم 
»و مواسـاة المـرء اخـاه«؛ مواسـات ورزیـدن بـا بـرادر مؤمـن. مواسـات بـا مسـاوات فـرق دارد؛ برابـری 
نیسـت. مواسـات یعنـی همراهـی کـردن و کمـک کـردن بـه بـرادر مؤمـن در همـه امـور. انسـان وظیفه 
بدانـد؛ کمـک فکـری، کمـک مالـی، کمـک جسـمانی، کمـک آبروئـی. ایـن مواسـات اسـت. سـوم »و 
ذکراهَّلل علـی کل حـال«. ۱۳۸۶/۰۶/۳۱ همه باید خـود را موّظـف به مواسـات بدانند. مواسـات یعنی هیچ 
خانـواده ای از خانواده هـای مسـلمان و هم میهـن و محـروم را بـا دردهـا و محرومیتها و مشـکات خود 
تنها نگذاشـتن؛ به سـراغ آنها رفتن و دسـت کمکرسـانی به سـوی آنها دراز کردن. امروز ایـن یک وظیفه 
جهانـی بـرای همـه انسـانهاییی اسـت کـه دارای وجـدان و اخـاق و عاطفـه انسـانی هسـتند؛ امـا بـرای 
مسـلمانان، عاوه بـر این که یـک وظیفـه اخاقـی و عاطفی اسـت، یک وظیفـه دینـی اسـت. ۱۳۸۱/۰۹/۱۵

     مفاهیم اسامی را به عرصه ی عمل بکشانیم.
     نظام اسـامی بایسـتی ابزارهای رسـیدن را که جـزو منظومه ی 

معرفتِی اسـام اسـت، پیـدا و عملّیاتی کند.
ـب دشـمن کـه پدیده ی 

ّ
     وقتـی مواجـه شـدیم بـا جبهـه ی مرک

سـختی اسـت، دسـتپاچه نشـویم.
     عقبـه ی فکـری ای کـه نظـام را دارد جلـو میبـرد و از انحرافـش 

جلوگیـری میکنـد، بایـد تقویـت بشـود.

رینی بایسـتی دنبال پیدا کـردن مفاهیم جدید و 
ّ

     فضا و متفک
 آشـنا 

ً
بحث  کردن دربـاره ی اینهـا بروند کـه با مبانی اسـامی کاما
ـت مطالعه، تـاوت، تدّبر کرده باشـند.

ّ
باشـند، قرآن را با دق

     حـّد غنی سـازی مـا بیسـت  درصـد نیسـت؛ مـا اگـر الزم باشـد، 
 پیشـران هسـته ای یـا مسـائل دیگـر، ممکـن اسـت که 

ً
بـرای مثـا

غنی سـازی را بـه شـصت  درصـد هـم برسـانیم.
فه های قدرت را از ایران بگیرند.

ّ
     دشمنان میخواهند مؤل

نظام اسـامی با فشـارهای شـرطی دشـمن مواجه میشـود؛ مراد ما از فشـار شـرطی این است که 
 تحریـم را، بعـد میگویند ایـن را برمیداریـم به شـرط اینکه فان 

ً
یک فشـاری را وارد میکننـد، مثا

کار انجـام بگیـرد... این خـب خیلی چیـز خطرناکی اسـت، خیلـی چیز مهّمی اسـت؛ این شـرط ها 
ممکن اسـت کـه شـرط های بشـّدت گمراه کننـده و هاک کننـده ای باشـد. در یک چنیـن وضعی 
ِمـرَت َو 

ُ
مـا ا

َ
اسـَتِقم ک

َ
انسـان چه  کار بایـد بکنند؟ اینجـا انسـان متوّجه میشـود کـه عاج ایـن، »ف

َمن تـاَب َمَعـک«)۱( اسـت؛ چـون ایـن مسـئله، مسـئله ی عمومی اسـت، مسـئله ی شـخصی که 
ِمـرَت َو َمـن تـاَب َمَعک؛ همـه باید 

ُ
مـا ا

َ
اسـَتِقم ک

َ
نیسـت... ایـن ]مـورد[، ارتبـاط بـه مـردم دارد: ف

اسـتقامت کنید.       ۱(: سـوره ی هود، بخشـی از آیـه ی ۱۱۲

امیـدوارم خداونـد متعـال نّیتهـای مـا را خالص 
ـق بـدارد تـا بتواننـد 

ّ
کنـد و مسـئولین مـا را موف

وظایفی را که بر عهده شـان اسـت انجام بدهند 
و از کار و تـاش خسـته نشـوند، از پـا ننشـینند و 
دنبـال کننـد، رضـای الهـی را درخواسـت کنند و 
ان شـاء هللا دعـای حضـرت ولّی عصـر )ارواحنـا 

و  ـت 
ّ

مل حـال  شـامل  فـداه( 
مسـئولین مـا باشـد.

»بی عملی مسئولین« موجب واکنش تند»بی عملی مسئولین« موجب واکنش تند
از طرف خداوند استاز طرف خداوند است

در جامعه اسالمی همه با�د خود رادر جامعه اسالمی همه با�د خود را
ف به مواسات بدانند

ّ
ف به مواسات بدانند موظ

ّ
 موظ

قرآن می گو�د همه با�د استقامت کنیدقرآن می گو�د همه با�د استقامت کنید

حضرت آیت هللا خامنه ای پیش از این درباره مواسات و نقش آن 
در جامعه اسالمی سخن گفته بودند:

رهبر انقالب با اشاره به داستان قرآنی حضرت یونس

رهبر انقالب در بخشی از بیانات خود نمونه مهمی 
از عملیاتی سازی مفاهیم اسالمی را تبیین کردند:

  بروزرسانی نرم افزاِر نظام 
اسامی با ترجمه  عملیاتِی 

مفاهیم معرفتی اسام

  برخورد مستکبرانه و 
زورگویانه دشمنان با مسئله  

هسته ای جمهوری اسامی

امامامام مفاهیمی مثل جهاد و شهادت  مفاهیمی مثل جهاد و شهادت 
را وارد عرصه عمل کردرا وارد عرصه عمل کرد

چند مثال  قرآنی برای بروزرسانی نرم افزاِر نظام اسالمی:چند مثال  قرآنی برای بروزرسانی نرم افزاِر نظام اسالمی:

سوره هود آیه ی ۱۱۲: ایستادگی در مقابل فشارهای شرطی دشمن

سوره انبیاء آیه ی ۸۷: دوری مسئوالن نظام اسامی 

از یأس، خستگی و بی عملی

 سوره احزاب آیه ی ۲۲: دستپاچه نشدن در موقعیت محاصره  از 


