ﻧﺎﻣﻪای ﺑﻪ ﺟﻮاﻧﺎن ﻣﺆﻣﻦ اﻧﻘﻼﺑﯽ
ﻫﻮاﻟﺤﮑﯿﻢ
ﻧﺎﻣﻪای ﺑﻪ ﺟﻮاﻧﺎن ﻣﺆﻣﻦ اﻧﻘﻼﺑﯽ
ﭘﺮوژه ﻗﺮن ﺟﺪﯾﺪ اﺳﻼم
رؤﯾﺎی اﯾﺮاﻧﯽ
اﻣﺮوز ﭘﻨﺠﺸﻨﺒﻪ  ۴ﺑﻬﻤﻦ  ۷۹۳۱ﺟﻠﺴﻪ  ۰۱۸ﮐﻠﺒﻪ ﮐﺮاﻣﺖ ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪ .ﮐﻠﺒﻪ ﮐﺮاﻣﺖ ﮐﺮﺳﯽ ﻧﻈﺮی ﻋﻠﻮم اﺳﺘﺮاﺗﮋﯾﮏ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺳﺎل
 ۴۸۳۱ﻃﺮاﺣﯽ و از  ۵ﺑﻬﻤﻦ  ۵۸۳۱آﻏﺎز ﮔﺮدﯾﺪ .از اﯾﻦ رو ﺟﻠﺴﻪی اﻣﺮوز در  ۴ﺑﻬﻤﻦ  ۷۹۳۱ﻣﺼﺎدف ﺷﺪ ﺑﺎ آﻏﺎز ﺳﯿﺰدﻫﻤﯿﻦ ﺳﺎل
ﺑﺮﮔﺰاری ﮐﺮﺳﯽ ﮐﻠﺒﻪ ﮐﺮاﻣﺖ.

✅ﮐﻠﺒﻪ ﮐﺮاﻣﺖ ،ﮐﻪ در ﺑﺨﺶ ﻧﻈﺮی ،ﻣﺨﺘﺺ ﺑﻮﻣﯽﺳﺎزی داﻧﺶ دﮐﺘﺮﯾﻨﻮﻟﻮژی ،ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ آﻣﻮزهﻫﺎی اﯾﺮاﻧﯽ و اﺳﻼﻣﯽ اﺳﺖ ،در واﻗﻊ
ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﯿﺎز و ﭘﺮﺳﺶ اﺳﺖ ﮐﻪ «ﺑﻨﯿﺎنﻫﺎی ﻧﻈﺮی ﻋﻠﻮم اﺳﺘﺮاﺗﮋﯾﮏ ﺑﺮای ﺗﻤﺪنﺳﺎزی ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﻮﻣﯽ ﻣﯽﮔﺮدد؟» در اﯾﻦ ﺳﺎلﻫﺎ،
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ﮐﻮﺷﯿﺪم در ﺣﺪ ﺑﻀﺎﻋﺖ ﺑﻪ اﯾﻦ ﭘﺮﺳﺶ از راه ﺑﻮﻣﯽﺳﺎزی ﺳﻨﺠﻪﻫﺎی ﺗﻤﺪﻧﯽ ﭘﺎﺳﺦ دﻫﻢ.
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در ﺑﺨﺶ آﯾﻨﺪهﺷﻨﺎﺳﯽ اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ در اﯾﺮان و ﺟﻬﺎن ﻧﯿﺰ در ﮐﻠﺒﻪ ﮐﺮاﻣﺖ در دو اﻓﻖ ﻣﺸﺨﺺ  ۴۱۴۱و ۴۴۴۱
ﻃﺮحرﯾﺰی اﺳﺘﺮاﺗﮋﯾﮏ را ﻣﺪﻧﻈﺮ داﺷﺘﻪام:
اﻓﻖ ﻧﺰدﯾﮏ :ﻃﺮحرﯾﺰی اﺳﺘﺮاﺗﮋﯾﮏ  ۰۳ﺳﺎﻟﻪ در اﻓﻖ ) ۴۱۴۱از  ۴۸۳۱ﺗﺎ (۴۱۴۱
اﻓﻖ دور :ﻃﺮحرﯾﺰی اﺳﺘﺮاﺗﮋﯾﮏ  ۰۶ﺳﺎﻟﻪ در اﻓﻖ ) ۴۴۴۱از  ۴۸۳۱ﺗﺎ (۴۴۴۱
✅اﮐﻨﻮن در آﺳﺘﺎﻧﻪ ﺳﯿﺰدﻫﻤﯿﻦ ﺳﺎل اﯾﻦ ﮐﺮﺳﯽ ﮐﻪ در ﻣﺠﻤﻮع  ۰۳۹ﺟﻠﺴﻪ ) ۰۱۸ﺟﻠﺴﻪ در دوره ﮐﻠﺒﻪ ﮐﺮاﻣﺖ و  ۰۲۱ﺟﻠﺴﻪ در دوره
اﺗﺎق ﮐﻮدک ﮐﻠﺒﻪ ﮐﺮاﻣﺖ در ﺑﺨﺶ ﮐﻮدﮐﺎن اﺳﺘﺮاﺗﮋﯾﺴﺖ( ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪه اﺳﺖ ۵۸۷ ،روز ﺗﺎ ﻓﺮوردﯾﻦ ﺳﺎل  ۰۰۴۱و آﻏﺎز ﻗﺮن ﺟﺪﯾﺪ
اﺳﻼم ﺑﺎﻗﯽ اﺳﺖ.
ﺑﺎزهی  ۰۰۴۱ﺗﺎ  ۰۰۵۱ﺷﻤﺴﯽ ،ﺑﺎزهی زﻣﺎﻧﯽ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻬﻤﯽ در ﺗﺎرﯾﺦ اﯾﺮان و ﻫﻤﻪ ﻋﺎﻟﻢ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ﮐﻪ ﺷﺎﯾﺪ اﯾﻦ ﻗﺮن ﭘﯿﺶرو ،ﯾﮑﯽ
از ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ ﻗﺮنﻫﺎ در ﻧﺴﺒﺖ ﺑﺎ ﻫﻤﻪی ﻋﺼﺮﻫﺎ و دورهﻫﺎی ﭘﯿﺸﯿﻦ ﺑﺎﺷﺪ.
ﭘﺮﺳﺶ اﯾﻦ اﺳﺖ« :ﭘﺮوژه ﻗﺮن ﺟﺪﯾﺪ اﺳﻼم» ﭼﯿﺴﺖ؟
ﯾﺎ دﻗﯿﻖﺗﺮ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﭘﺮوژه ﯾﺎ «ﮐﺎرﺑﺎﯾﻪی» ﻣﺎ در ﻗﺮن ﺟﺪﯾﺪ اﺳﻼم ﭼﯿﺴﺖ؟
ﺿﻤﻦ اﯾﻦﮐﻪ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ در دﻫﻪ ﭘﻨﺠﻢ ﻋﻤﺮ ﺧﻮد ،ﻗﺪم ﺑﻪ ﻗﺮن ﺟﺪﯾﺪ ﻣﯽﮔﺬارد ،ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ ﺑﺮای ﻗﺮن ﺟﺪﯾﺪ ﭼﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ و
«ﻗﺪر» و «ﺗﻤﻨﺎﯾﯽ» دارد؟
از اﻣﺮوز ۵۸۷ ،روز ﺗﺎ آﻏﺎز ﻓﺮوردﯾﻦ  ۰۰۴۱ﺑﺎﻗﯽ اﺳﺖ .ﺑﺎ ورود ﺑﻪ ﻣﺮداد ﺳﺎل  ۱۰۴۱ﺷﻤﺴﯽ ،ﺳﺎل  ۴۴۴۱ﻗﻤﺮی آﻏﺎز ﻣﯽﺷﻮد .از
 ۴۴۴۱ﻗﻤﺮی )در ﻣﺮداد  ۱۰۴۱ﺷﻤﺴﯽ( ﺗﺎ  ۴۴۴۱ﺷﻤﺴﯽ ،ﯾﮏ ﺑﺎزه  ۳۴ﺳﺎﻟﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎزهی ﺗﺤﻘﻖ ﺗﻤﺪن ﻧﻮﯾﻦ اﺳﻼﻣﯽ اﺳﺖ.
✅ﭘﺮوژه ﻗﺮن ﺟﺪﯾﺪ اﺳﻼم ،در ﺑﺎزهی  ۴۴۴۱ﻗﻤﺮی ﺗﺎ  ۴۴۴۱ﺷﻤﺴﯽ ﻣﺤﻘﻖ ﻣﯽﺷﻮد ،انﺷﺎءاﻟﻠﻪ .ﺗﺤﻘﻖ ﭘﺮوژه ﻗﺮن ﺟﺪﯾﺪ اﺳﻼم ،اﺑﺘﺪا
ﺑﻪ ﻃﺮح ﺟﺎﻣﻊ آن ﺑﺴﺘﮕﯽ دارد .ﻃﺮح ﺟﺎﻣﻊ ﻗﺮن ﺟﺪﯾﺪ اﺳﻼم ،در ﻗﺎﻟﺐ رؤﯾﺎی اﯾﺮاﻧﯽ اﺳﻼﻣﯽ ﺗﺒﯿﯿﻦ ﻣﯽﮔﺮدد.
✅از  ۴۸۳۱ﮐﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﭘﺮوژه  ۴۱۴۱در اﻧﺪﯾﺸﮑﺪه ﯾﻘﯿﻦ آﻏﺎز ﺷﺪ ،اﯾﻦ دﻏﺪﻏﻪ ﻫﻤﺮاه ﻣﻦ ﺑﻮده ﮐﻪ در ﺗﺒﯿﯿﻦ و ﺗﺮﺳﯿﻢ اﻓﻖﻫﺎی ﭘﯿﺶرو،
ﺑﻪ ﻣﻘﺎﻃﻊ زﻣﺎﻧﯽ آﯾﻨﺪهﺷﻨﺎﺧﺘﯽ ﮐﻮﺗﺎه ﻣﺪت )ﻣﺎﻧﻨﺪ  (۴۰۴۱ﯾﺎ رویﮐﺮدﻫﺎی ﭘﺮاﺑﻠﻤﺎﺗﯿﮏ و ﻣﺴﺌﻠﻪﻣﺤﻮر ،ﻣﺤﺼﻮر و ﻣﺤﺪود ﻧﺒﺎﺷﯿﻢ و
اﻓﻖﻫﺎی ﺗﻤﺪن ﮐﻼن را در ﻃﺮحرﯾﺰی اﺳﺘﺮاﺗﮋﯾﮏ ﻣﻄﻤﻊ و ﻣﺪﻧﻈﺮ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ .از اﯾﻦرو در  ۲۱ﺳﺎل اﺧﯿﺮ ﮐﻪ از ﺳﺎل  ۵۸۳۱در ﺣﺎل
ﺗﺪرﯾﺲ ﮐﻠﯿﺎت ﻃﺮحرﯾﺰی اﺳﺘﺮاﺗﮋﯾﮏ در اﻓﻖ  ۴۱۴۱و ﻗﺪررﯾﺰی در اﻓﻖ  ۴۴۴۱ﻫﺴﺘﻢ ،در ﮐﻨﺎر ﺑﻮﻣﯽﺳﺎزی داﻧﺶ دﮐﺘﺮﯾﻨﻮﻟﻮژی ﮐﻪ
ﻋﻠﻢ ﭘﺎﯾﻪ در ﺗﻤﺪنﺳﺎزی اﺳﺖ ،ﺑﻪ ﯾﺎﻓﺘﻦ ﭘﺎﺳﺦ ﺑﺮای اﯾﻦ ﭘﺮﺳﺶ اﻫﺘﻤﺎم داﺷﺘﻪام ﮐﻪ اﻓﻖ  ۴۳۴۱ ،۴۲۴۱ ،۴۱۴۱و  ۴۴۴۱در اﯾﺮان و
ﺟﻬﺎن ﭼﻪ ﻣﺸﺨﺼﻪﻫﺎ و ﻣﺆﻟﻔﻪﻫﺎﯾﯽ دارد؟ و ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ اﯾﻦ ﭘﺮﺳﺶ ﮐﻪ داﻻن ﺣﺮﮐﺖ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ آن اﻓﻖ دور از ﭼﻪ ﻣﺨﺘﺼﺎﺗﯽ ﺑﺮﺧﻮردار
اﺳﺖ؟
ﻣﺮﮐﺰ ﺑﺮرﺳﯽﻫﺎی دﮐﺘﺮﯾﻨﺎل

2

✅ در ﺗﺒﯿﯿﻦ اﻓﻖ ﻗﺮن ﺟﺪﯾﺪ )از  ۰۰۴۱ﺗﺎ  (۰۰۵۱ﭼﻬﺎر ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﻢزﻣﺎن از ﺳﺎل  ۴۸۳۱ﺗﺎﮐﻨﻮن در اﻧﺪﯾﺸﮑﺪه ﯾﻘﯿﻦ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺮﮐﺰ
ﺑﺮرﺳﯽﻫﺎی دﮐﺘﺮﯾﻨﺎل اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﻢﭼﻨﺎن اداﻣﻪ دارد:
ـ ﺗﺒﯿﯿﻦ و ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺤﺘﻮای ﻋﻠﻤﯽ اﻓﻖ ﻗﺮن ﺟﺪﯾﺪ.
ـ ﺗﺮﺑﯿﺖ و ﺗﺄدﯾﺐ ﻧﯿﺮوی اﻧﺴﺎﻧﯽ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻗﺮن ﺟﺪﯾﺪ.
ـ ﺗﻬﯿﻪ ﻃﺮحﻫﺎی اﺳﺘﺮاﺗﮋﯾﮏ ﻗﺮن ﺟﺪﯾﺪ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ دﮐﺘﺮﯾﻦﻫﺎی ﻫﺮ ﯾﮏ از ﺳﺮﻓﺼﻞﻫﺎی ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ.
ـ و در ﻧﻬﺎﯾﺖ ،ﺗﻼش ﺑﺮای ﮔﻔﺘﻤﺎنﺳﺎزی ﻫﺮ ﯾﮏ از ﺗﺮﻧﺪﻫﺎ و ﻃﺮحﻫﺎی ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ.
اﻣﺮوز ،ﭘﺲ از اراﺋﻪ ﻣﺒﺎﺣﺚ ﻃﺮحرﯾﺰی اﺳﺘﺮاﺗﮋﯾﮏ در اﻓﻖ واﺳﻂ  ۴۱۴۱و اﻓﻖ دور  ۴۴۴۱ﮐﻪ در  ۲۱ﺳﺎل اﺧﯿﺮ ﺑﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ادﺑﯿﺎت
ﺗﺼﻤﯿﻢﺳﺎزی ﻧﺴﺒﺘﺎً ﺟﺎﻣﻌﯽ اﻧﺠﺎﻣﯿﺪه اﺳﺖ ،ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪ رﯾﻞﮔﺬاری اﻓﻖ ﻗﺮن ﺟﺪﯾﺪ و ﻃﯽ ﻃﺮﯾﻖ ﺑﻪ ﺳﻮی آن اﻓﻖ ﻣﻄﻠﻮب ﻣﺒﺎدرت
ورزﯾﺪ.
✅ ﻫﺮ ﮐﺸﻮری ﺑﺮای ﺗﻤﺪن ﺳﺎزی ،ﻣﺠﺒﻮر ﺑﻪ ﺗﺒﯿﯿﻦ رؤﯾﺎی ﺑﻮﻣﯽ ﺧﻮﯾﺶ اﺳﺖ .ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﺻﺎﺣﺐ ﺗﻤﺪن ،ﻫﺮ ﯾﮏ واﺟﺪ رؤﯾﺎی
اﻧﺤﺼﺎری ﺧﻮد ﺑﻮدهاﻧﺪ .دوﻧﺎﻟﺪ ﺗﺮاﻣﭗ در ﺳﺎل  ۷۱۰۲در ﮔﻼﯾﻪ از اﻓﻮل ﻗﺪرت آﻣﺮﯾﮑﺎ از ﻣﺮگ رؤﯾﺎی آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ ﮔﻔﺖ ،و ﭼﯿﻨﯽﻫﺎ
در  ۰۱ﺳﺎل اﺧﯿﺮ ﺳﺮاﺳﯿﻤﻪ از رؤﯾﺎی ﭼﯿﻨﯽ ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ.
✅در ﺗﺮﺳﯿﻢ اﻓﻖ ﻗﺮن ﺟﺪﯾﺪ در اﯾﻦ ﺳﺎلﻫﺎ ﮐﻮﺷﯿﺪهام ﺑﻪ اﯾﻦ ﭘﺮﺳﺶ ﭘﺎﺳﺦ دﻫﻢ ﮐﻪ «رؤﯾﺎی اﯾﺮاﻧﯽ اﺳﻼﻣﯽ» ﮐﻪ ﺑﺮای ﺗﺤﻘﻖ آن ﺗﻼش
ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ ،ﭼﯿﺴﺖ؟ از اﯾﻦرو در ﺑﺎزهی  ۴ﺑﻬﻤﻦ  ۷۹۳۱ﺗﺎ  ۱ﻓﺮوردﯾﻦ  ،۰۰۴۱ﻣﯽﮐﻮﺷﻢ ﮐﻪ انﺷﺎءاﻟﻠﻪ ﺷﻤﺎی ﮐﻠﯽ رؤﯾﺎی اﯾﺮاﻧﯽ
اﺳﻼﻣﯽ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﭘﺮوژه ﻗﺮن ﺟﺪﯾﺪ اﺳﻼم را ﺗﺒﯿﯿﻦ و ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮐﻨﻢ.
✅ ﺑﺴﯿﺎری از اﺑﻌﺎد و ﻣﺆﻟﻔﻪﻫﺎی ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ،ﻫﻨﺮی ،ﻋﻠﻤﯽ ،ﻣﻌﺮﻓﺘﯽ ،ﺳﯿﺎﺳﯽ ،اﻣﻨﯿﺘﯽ ،اﻗﺘﺼﺎدی و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ رؤﯾﺎی اﯾﺮاﻧﯽ اﺳﻼﻣﯽ را در
 ۲۱ﺳﺎل اﺧﯿﺮ در ﺟﻠﺴﺎت ﮐﺮﺳﯽ ﻧﻈﺮی ﮐﻠﺒﻪ ﮐﺮاﻣﺖ ﺗﺸﺮﯾﺢ ﮐﺮدهام ،اﻣﺎ ﺑﯿﺎن اﺟﻤﺎﻟﯽ آن ﺑﺮای ﺟﻮاﻧﺎن ﻣﺆﻣﻦ اﻧﻘﻼﺑﯽ ﮐﻪ ﺻﺎﺣﺒﺎن
ﻗﺮن ﺟﺪﯾﺪ و ﻣﺠﺮﯾﺎن ﻃﺮحﻫﺎی اﺳﺘﺮاﺗﮋﯾﮏ ﺗﻤﺪﻧﯽ آﯾﻨﺪه ﻫﺴﺘﻨﺪ و در آﺳﺘﺎﻧﻪ ﻗﺮن ﺟﺪﯾﺪ اﺳﻼم ،اﻓﻖ و ﭼﺸﻢاﻧﺪاز ﭘﺮوژه ﻗﺮن ﺟﺪﯾﺪ را
ﻣﯽﺟﻮﯾﻨﺪ ،در اﯾﻦ ﺑﺎزهی زﻣﺎﻧﯽ ﺗﺎ اﺑﺘﺪای ﺳﺎل  ۰۰۴۱ﺿﺮوری ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ.
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