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 الرحیم الرحمن اهلل بسم
 العالمین رب هلل الحمد

 وسلم محمد وآل محمد علی اهلل وصلی
 الفداء له العالمین ارواح و روحی االرضین فی اهلل بقیة السیما

 1 يَحْزَنُونَ هُمْ وَلَا عَلَیْهِمْ خَوْفٌ فَلَا اسْتَقَامُوا ثُمَّ اللَّهُ رَبُّنَا قَالُوا الَّذِينَ إِنَّ

 

 اسالمي انقالب پایداری حزب مرامنامه

 
 را كار اين كسانى چنانچه اگر. عقیدتى و دينى معناى به فكرى چه، سیاسى معناى به فكرى چه حاال فكرى؛ های هدايت براى كشى كانال از است عبارت حزب يك ..."

 برسانند؛ عقیدتى و سیاسى دانائى از سطحى يك به، معرفت از سطحى يك به را جامعه خواهند می بگیرند؛ دست در را قدرت كه نیست اين از عبارت قصد. است خوب، بكنند
 برنده ها آن، شد خواهند رأى صاحب ها آن هم قدرت انتخابات در، قدرت مسابقات در طبیعى طور به، باشند داشته اى توانائى چنین يك كه كسانى البته. است خوبى چیز اين

 42/7/1931، كرمانشاه دانشجويان ديدار در (ظله دام) ای خامنه امام " .است تأيید مورد اين است؛ حزب جور يك اين. نیست هدفشان اين لیكن شد؛ خواهند

 مقدمه

و حیات جاويدان در جوار  4به حیات طیبه در اين جهان 3از راه بندگی او 2متعال انسان را در اين جهان مادی آفريد تا با اختیار خودخداوند 
خدای متعال وعده  ،8هاست ای برای امتحان انسان كه وسیله 7نائل آيد. در مصاف حق و باطل 6، كه حیات واقعی است5رحمت و قرب الهی

های خويش را تنها به بندگان خود و پايداران جبهه حق داده است و بشارتِ نیل به وعده 9رستگاری
10
. 

 در و 1هستند بشری جامعه رهبران، حضور زمان در، باد ها آن همه بر خداوند رحمت و سالم كه، وی معصوم شینانجان و اسالم گرامی رسول
 به، )ره( خمینی امام هبریر به اسالمی انقالب پیروزی. 2است االطاعه واجب حاكم و رهبر، وی جانشین فقیه ولی، معصوم امام غیبتِ زمان در

                                                      
 .11 (، آیه64) األحقاف 1
 . 21 (، آیه11) التكویر "لِمَنْ شَاءَ مِنْكُمْ أَنْ یَسْتَقِيمَ" 2
 .41 (، آیه14) یس "مُسْتَقِيمٌوَأَنِ اعْبُدُونِي هَذَا صِرَاطٌ " 1
یَا أَیُّهَا "؛ 79 (، آیه14) النحل "مْ ََِِحْسَنِ مَا كَانُوا یَْْمَلُونَمَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً وَلَنَجْزِیَنَّهُمْ أَجْرَهُ" 6

 .26 (، آیه1)األنفال  "جِيبُوا لِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا یُحْيِيكُمْ الَّذِینَ آَمَنُوا اسْتَ
 .55-56 ( آیه56) القمر "إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ وَنَهَرٍفِي مَقَْْدِ صِدْقٍ عِنْدَ مَلِيكٍ مُقْتَدِرٍ" 5
 .46 (، آیه27) الْنكبوت "كَانُوا یَْْلَمُونَ وَإِنَّ الدَّارَ الْآَخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ لَوْ" 4
َدُ فَيَذْهَبُ جُفَاءً وَأَمَّا مَا یَنْفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُ" 9  (، آیه11) الرعد "ثُ فِي الََْرْضِ كَذَلِكَ یَضْرِبُ اللَّهُ الََْمْثَالَكَذَلِكَ یَضْرِبُ اللَّهُ الْحَقَّ وَالْبَاطِلَ فَََمَّا الزَِّ

19. 
 .15 (، آیه21) األنبياء "وَنَبْلُوكُمْ ِِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً وَإِلَيْنَا تُرْجَُْونَ" 1
 .11 (، آیه7)التوِة  "ئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَلَكِنِ الرَّسُولُ وَالَّذِینَ آَمَنُوا مََْهُ جَاهَدُوا ََِِمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ وَأُولَئِكَ لَهُمُ الْخَيْرَاتُ وَأُولَ" 7

 .10 (، آیه61) فصلت "زَنُوا وَأَِْشِرُوا ِِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَإِنَّ الَّذِینَ قَالُوا رَُِّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةُ أَلَّا تَخَافُوا وَلَا تَحْ" 10
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 راحل امام از پس (ظله دام) ای خامنه امام رهبری و، انجامید جهانی استكبار های توطئه علیرغم، ايران اسالمی جمهوری مقدس نظام برقراری
 گانه سه قوای كنار در، میان اين در. كرد فراهم جهان در اسالمی تمدن سرانجام و اسالمی جامعه، اسالمی دولت تشكیل برای را زمینه، )ره(

 و صالح حقیقت در. دارند جامعه سرنوشت در ای كننده تعیین نقش اسالمی های آموزه بر مبتنی سیاسی های تشكل، نظام رسمی نهادهای
 ايمان دلیل به كه مديرانی، است مردمی های تشكل گونه نيا از برآمده و، مختلف سطوح در، كارآمد و صالح مديران گرو در ما اسالمی جامعه
. 4باشند مسلمین امر ولی مددكار و يار، كارآمدی و تالش با همراه دامنی پاک و ورع و 3بصیرت باالی درجه از برخورداری، الهی بلند اهداف
 از دور به خدا خالص بندگی، 6امنیت برقراری هدف با 5زمین روی بر خدا جانشینی و پیروزی وعده اسالم امت از صالح منانمؤ به خداوند
 به دعوت آن روش و، ادشدهي اهداف به كمك نیز اسالمی های تشكل از هدف. است داده 8اسالم نورانی احكام به عمل و، 7شرک هرگونه
 .10تقواست و نیكی در ياری و تعاون نیز و 9منكر از نهی و معروف هب امر، نیكی

 های فعالیت مستلزم الهی حاكمیت به دستیابی شك بدون و نیست كافی ولی، است الزم هرچند فردی شكل به سیاسی كارهای انجام
، است آمده حاصل حدودی تا ظله( اهلل )ادام ای خامنه امام و )ره( راحل امام رهبری سايه در مهم اين گرچه. 11باشد می جمعی شكل به سیاسی

 ها ارزش به عمل و اعتقاد و، 12آن غربی معنای به تحزب به گرايش، ها آسیب اين از يكی. اندازد می مخاطره به را آن هايی آفت و ها آسیب اما
 های ديدگاه و انقالب اصول، تشكیالتی سیاسی های فعالیت در و شود پرهیز آن از شدت به بايد كه است زمینه اين در بیگانگان های روش و

. داند می خود تكالیف ترين مهم از را سیاسی های فعالیت فرهنگی جنبه به پرداختن پايداری حزب، جهت همین به. گیرد قرار محور ناب اسالم
 حزب. 13است «عقیدتى و دينى معناى به فكرى چه، سیاسى معناى به فكرى چه حاال فكرى؛ های هدايت براى كشى كانال» اصلی هدف

 قصد». نیست قیمتی هر به و سیاسی بندهای و زد با خود به منتسب افراد نوردآ كار سر بر هدفش ،نبوده قدرت گرفتن درصدد پايداری
 عقیدتى و سیاسى دانائى از سطحى يك به، معرفت از سطحى يك به را جامعه خواهند می بگیرند؛ دست در را قدرت كه نیست اين از عبارت

                                                                                                                                                                           
 .57 ( آیه6) النساء "أَطِيُْوا اللَّهَ وَأَطِيُْوا الرَّسُولَ وَأُولِي الََْمْرِ مِنْكُمْ یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آَمَنُوا" 1
، ص 14، ِاب 29الحر الْاملي، وسائل الشيْة، ج  "و اما الحوادث الواقْه فارجْوا فيها الي رواة حدیثنا، فانهم حجتي عليكم و انا حجة اهلل." 2

 و اتمام النْمة.، ِه نقل از صدوق، اكمال الدین 160
 .101( آیه 12) یوسف "إِلَى اللَّهِ عَلَى َِصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبََْنِي وَسُبْحَانَ اللَّهِ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ أَدْعُوقُلْ هَذِهِ سَبِيلِي " 1
 . 65امه امام علي )عليه السالم(، نهج البالغه، ن "ة وسدادفولكن أعينوني ِورع واجتهاد ، وع" 6
 .55 ( آیه26) النور "وَعَدَ اللَّهُ الَّذِینَ آَمَنُوا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الََْرْضِ" 5
 .55 ( آیه26) النور "وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ َِْْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا" 4
9 
 .55 ( آیه26) النور "یَْْبُدُونَنِي لَا یُشْرِكُونَ ِِي شَيْئًا"

 .55 ( آیه26) النور "وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِینَهُمُ الَّذِي ارْتَضَى لَهُمْ" 1
 .106 ( آیه1) آل عمران "هُمُ الْمُفْلِحُونَوَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ یَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَیََْمُرُونَ ِِالْمَْْرُوفِ وَیَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ " 7

 .2 ( آیه5) المائدة "وَتََْاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى" 10
كه اشاره ِه لزوم  "ِاید از ميان شما گروهى ]مردم را[ ِه نيكى دعوت كنند" 106 ( آیه1) آل عمران "وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ یَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ" 11

 تشكل است.
 شود. اصطالح عام آن شامل كشورهاي ِيگانه، چه شرقي و چه غرِي، مي غرِي در 12
 .26/9/1170، دیدار دانشجویان كرمانشاهالْالي(،  ظله داماي ) امام خامنه 11
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 ها آن هم قدرت انتخابات در، قدرت مسابقات در طبیعى طور به، باشند داشته اى توانائى چنین يك كه كسانى البته. است خوبى چیز اين برسانند؛
 1.«شد خواهند رأى صاحب

 جهت در اسالمی انقالب آغازين روزهای از كه اند بوده مؤمنانی و مبارزان همه حقیقت در، عملی جبهه و فكری خط اين حقیقی آغازگران
 و انديشه، پايداری حزب اصلی استگاهخ، رو ازاين. 2اند داده قرار اخالص طبق در را خود برویآ و مال و جان، انقالب از انتصی و پیشبرد جهت
، گروهی، فردی منافع نه و، است جهان در اهلل كلمه اعتالی و، اسالمی گفتمان گسترش، اسالمی انقالب از صیانت آن هدف و اسالمی تفكر

 .3ها آن حفظ برای قدرت كسب و، حزبی يا، صنفی
 های فعالیت، فقیه واليت واالی مقام مطالبات و فرمايشات و )ص( محمدی ناب اسالم های آموزه اساس بر، اسالمی انقالب پايداری حزب
 تشكل اين در اسالمی های آموزه با رفتارها تطابق ضمانت جهت نیز فقها شورای نظارت. داد خواهد سامان را خود اجتماعی و سیاسی، فرهنگی
 گام اولین مسیر اين طی برای و، بدمد خود سیاسی های فعالیت كالبد در را اسالمی فرهنگ روح كند می تالش حزب اين. باشد می الهی سیاسی

 . داند می سطوح همه در اسالمی اصیل یها ارزش سوی به حركت و، جمعی و فردی تقوای تمرين و خودسازی به پرداختن را مهم

 اهداف
 جهت در تا است گفتمانی و واليی، انقالبی، فرهنگی، اسالمی تشكلی آوردن وجود به اسالمی انقالب پايداری حزب تشكیل از هدف
 مديران آمدن كار ویر به كمك و تربیت به پرداختن با تواندب اسالمی تشكل يك های ويژگی از برخورداری با و كند تالش صالحان حاكمیت
 زمینه تا، رساند مدد اسالم بخش حیات احكام شدن اجرايی و، اسالمی یها ارزش شدن نهادينه، اسالمی جامعه بالندگی به كارآمد و صالح سیاسی
 تشكیل زمینه، اخروی و دنیوی، معنوی و مادی سعادت سوی به جامعه آحاد حركت ضمن و، آيد فراهم مختلف ابعاد در الهی اهداف تحقق

 .گردد فراهم بیشتر چه هر (الشريف فرجه تعالی اهلل عجل) االعظم اهلل بقیة حضرت یجهان گستر عدالت حكومت
 است اسالمی انقالب پايداریحزب  كلی اهداف از 4اسالمی نوين تمدن، تيدرنها و اسالمی جامعه، اسالمی دولت تشكیل راستای در فعالیت

 قرآن مطلوب تمدّنىِ جايگاه به بايد، كشورها و ها ملت قالب در خود ابعاض ى  همه با اسالمى امت" كه باشد فرمايش اين راستای در حركتش تا
 تأمین براى خداوند كه است اى  معنوى و مادى های ظرفیت ى  همه از ها انسان مندى  بهره، تمدن اين عمومى و اصلى ى  شاخصه. يابد دست

 از برگرفته قوانین در، مردمى حكومت در را تمدن اين ظاهرى آرايش. است كرده تعبیه آنان خود وجود در و طبیعت عالم در، آنان تعالى و سعادت
 در، عمومى ثروت و رفاه ايجاد در، التقاط و بدعت نیز و ارتجاع و تحجر از پرهیز در، بشر نوى  نوبه نیازهاى به پاسخگويی و اجتهاد در، قرآن

 و تالش در و، عالم مظلومان از دفاع در، انسانى اخالق گسترش در، تكاثر و ربا و خوارى  ويژه بر مبتنى اقتصاد از شدن خالص در، عدالت استقرار
 از و، رسمى تربیت و تعلیم نظام تا انسانى علوم از، گوناگون هاى  عرصه به عالمانه و اجتهادى نگاه. كرد مشاهده بايد و توان می، ابتكار و كار

 سازى  تمدن اين لوازم از همه، غیره و غیره و الملل  بین روابط تا و، سینما و هنر تا مدرن هاى  رسانه از و، فناورى و فنى تولید تا بانكدارى و اقتصاد
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جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الََْنْهَارُ خَالِدِینَ  الْمُهَاجِرِینَ وَالََْنْصَارِ وَالَّذِینَ اتَّبَُْوهُمْ ِِإِحْسَانٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ وَأَعَدَّ لَهُمْوَالسَّاِِقُونَ الََْوَّلُونَ مِنَ "

 .100 ( آیه7)التوِة  "فِيهَا أََِدًا ذَلِكَ الْفَوْزُ الَْْظِيمُ
وَجََْلَ كَلِمَةَ الَّذِینَ كَفَرُوا ..." ؛11 آیه (21) القصص "ارُ الْآَخِرَةُ نَجَْْلُهَا لِلَّذِینَ لَا یُرِیدُونَ عُلُوًّا فِي الََْرْضِ وَلَا فَسَادًا وَالَْْاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَتِلْكَ الدَّ" 1

 .60 ( آیه7)التوِة  "السُّفْلَى وَكَلِمَةُ اللَّهِ هِيَ الُْْلْيَا وَاللَّهُ عَزِیزٌ حَكِيمٌ
نویسى و  سازى، قانون ى اصلى شما، چگونگى نظام اللّه واقْى ِمانند و ادامه یاِند و دچار توطئه یا استحاله نگردند، مسئله ها ِاذن اگر انقالب" 6

الْالي(،  ظله داماي ) امام خامنه "سازىِ اسالمى مجدد در عصر جدید است. ى مهم تمدن ها خواهد ِود؛ این همان مسئله مدیریت كشور و انقالب

 .16/11/1170 ،هاي نماز جمْه تهران خطبه
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 و اسالمى امت به را واال اخالق و پیشرفته ى  انديشه، مداوم مجاهدت و اخالق و علم و ايمان هاى  شاخصه با تواند می اسالمى تمدن... .است
، اند غرب امروزىِ تمدن اركان كه اى  كشیده لجن به اخالقِ و ظالمانه و مادى بینى  جهان از رهايی ى  نقطه و دهد هديه بشريت ى  همه به

 ".1باشد
 تقويت و تبیین درصدد، سیاسی و اعتقادی گران فتنه و منحرفان، مفسدان با مبارزه ضمن، مسیر اين در اسالمی انقالب پايداری حزب

 اقشار همه از كارآمد و صالح نیروهای تربیت به كمك، زمینه اين در عملی الگوی ارائه، جامعه در سیاسی های فعالیت فرهنگی های جنبه
 . باشند داشته بیشتری قرابت ها شاخص و اهداف اين با كه است هايی چهره از حمايت و، كشور سیاسی اجتماعی های مديريت برای مردم

 :باشد می ذيل شرح بهی انقالب اسالم یداريپا حزب اهداف بنابراين

 و معنويت ،عقالنیت یها شاخص با ()ص محمدی ناب اسالم های آموزه مبنای بر انقالب دستاوردهای و اسالم از پاسداری و صیانت -1
 .باشد می متجلی (العالی مدظله) ای خامنه امام حضرت صالحش خلف و راحل امام مكتب در كه فقیه واليت محور حول عدالت

 و )ره( راحل امام منويات و السالم علیهم طهارت و عصمت بیت اهل سیره مطابق ()ص محمدی ناب اسالم گفتمان ترويج و تبیین -2
 .(العالی مدظلهرهبری) معظم مقام

 نرم و سخت تهاجمات برابر در ها آن تحكیم و تبلیغ و اسالمی انقالب های آرمان و اهداف ،ها آموزه ،ها ارزش ،مبانی ،اصول بر پايداری -3
 .خارجی و داخلی

 .واليتمدار روحیه تقويت و انحرافات و ها فتنه در افزايی بصیرت و روشنگری جهت در تالش -4

 و ربانی علمای معنوی و معرفتی پشتیبانی با فرهنگی و فكری های فعالیت تعمیق راه از دينی پايبندی و اعتقادی های پايه قويتت -5
 .كشور اجتماعی و سیاسی ،فرهنگی اركان در آن ساختن متجلی

 جهانی حكومت سازی زمینه و اسالمی امت تحقق راستای در جهان و منطقه در اسالمی بیداری جريان تقويت منظور به تالش -6
 .مهدوی

 .اقتصادی و اجتماعی ،سیاسی ،فرهنگی مراكز و نهادها عملكرد نقد در ويژه به جامعه در منكر از نهی و معروف به امر فريضه گسترش -7

 در افزايی هم و هماهنگی ايجاد و بخشی انسجام و اسالم به متعهد و واليتمدار ،كارآمد انسانی نیروی تربیت های زمینه آوردن فراهم -8
 ارتباطات گسترش و اسالمی معرفت رشد طريق از ويژه به ها ظرفیت تمام از بهینه استفاده و اسالمی انقالب به وفادار نیروهای میان

 .عدالت و پیشرفت به رسیدن منظور به اخالقی های پايبندی افزايش و فرهنگی

 .انتخابات مانند اسالمی جامعه و انقالب ،نظام ساز سرنوشت های عرصه در فعال شركت -9

 اصول
 تنی در اخالص .1

 های فعالیت اصل اين. شود می دمیده ها فعالیت كالبد در روحی چون كه است ناپذيری خدشه اصول از خدا برای عمل نمودن خالص
 مسیر در قدم ثبات و متعال خداوند ياری و 2هدايت و كند می حفظ نفسانی هواهای از اشین اختالفات چون يیها آسیب از را تشكیالتی

 .داشت خواهد دنبال به را الهی اهداف به رسیدن درنتیجه و 3بندگی

 شرعی حجت اساس بر تکلیف به عمل .4
 به رسیدن راه هاتن را جامعه در متعال خدای بندگی مستقیم صراط در حركت و الهی احكام به عمل اسالمی انقالب پايداری حزب

 در ويژه به امور همه در شرعی حجت ی پايه بر تكلیف به عمل بر اسالمی انقالب پايداری حزب، اساس براين. داند می خود اهداف
                                                      

 .07/02/1172،   ِيدارى اسالمىاجالس جهاني علما و الْالي(،  ظله داماي ) امام خامنه 1
 .47 (، آیه27) الْنكبوت ".وَالَّذِینَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِیَنَّهُمْ سُبُلَنَا وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ" 2
 .9 ( آیه69) محمد ".أَیُّهَا الَّذِینَ آَمَنُوا إِنْ تَنْصُرُوا اللَّهَ یَنْصُرْكُمْ وَیُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ" 1
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، اساس اين بر، .كند می تلقی غربی باحزا با اسالمی عیار تمام تشكل يك اختالف اصلی نقطه عنوان به را آن، كرده تأكید سیاسی های فعالیت
. گیرد انجام شرعی حجت اساس بر تكلیف به عمل چارچوب در بايد اقدامات و كارها همه و است مقدم ديگری امر هر بر الهی تكلیف به عمل

 اين ويژه به اصول همه به عمل كننده تضمین، شوند می محسوب اسالمی انقالب پايداری حزب محوری ركن كه فقها شورای محترم اعضای
 . باشند می اصل

 هیفق یاطاعت از ول .9
نافذ است،  زیمجتهدان ن گريبر د یو حكم او بر همه حت ردیگ یقرار م ديیمورد تأ یكه توسط مجلس خبرگان رهبر ه،یفق یمطلق از ول اطاعت

 ريرناپهذ ییاز اصهول ت   افتهه ي ی( تجلّیالعال )مدظله یا در وجود حضرت امام خامنه نكيزمان كه ا هیفق یدر رأس امور قرار دارد. اطاعت كامل از ول
 تیه موردتوجه قرار گرفتهه و از آن تبع  یو عقل یعنوان حجت شرع به شانيا یاست، و احكام، سخنان و رهنمودها یانقالب اسالم یداريپا حزب

 .شود یم

 از منکر یامر به معروف و نه .2
منهد   بهديع بههره  ههای   ها و طهرح  جامعه را از خالقیت ت،یو ترب میاز نیروی عظیم مردم و اعطای نقش به دلسوزان و مشتاقان تعل یریگ بهره

يابد. امر به معروف  اسالم اهمیت می یتیكند. مشاركت مردم در انجام فريضه همگانی امر به معروف و نهی از منكر، در جهت تحقق نظام ترب می
از  یبر امر به معروف و نهه  یانقالب اسالم یداريپا حزبعی است. اجتما  ازوكار مراقبتترين س و نهی از منكر، فريضه دينی يكايك مردم و مهم

 .كند یم دیاز اصول خود تأك یكيعنوان  به ،یو اقتصاد ،یاجتماع ،یاسیس، یدر نقد عملكرد نهادها و مسئوالن فرهنگ ژهيو منكر در جامعه، به

 يیگرا قانون .5
 زبح مسلم اصول از، باشد می فقیه ولی غیرمستقیم يا مستقیم تأيید مورد كه ايران اسالمی جمهوری قوانین ساير و اساسی قانون به التزام
 اساس بر شده بینی پیش مرامنامه در كه اقداماتی ساير و ها برنامه ،ها طرح، اساس اين بر. است آن به وابسته اعضاء و اسالمی انقالب پايداری
 .آمد درخواهد اجرا مرحله به ايران اسالمی جمهوری مقدس نظام مقررات و قوانین

 مردم با صداقت .6
 مشكالت گذاشتن میان در و حقايق بیان در صداقت. است تأكید مورد و مسلم اصول از، حزب اندركاران دست و ياران نیز و مردم با صداقت

، اختالف صورت در و شود مطرح جمع در بايد صادقانه، اعضاء نظرات اينكه ضمن. هاست شیوه تأثیرگذارترين و ترين سالم از مردم با ها حل راه و
 .بود خواهد ها سازی تصمیم مالک اكثريت رأی

 مشورت .7
2بَیْنَهُمْ شُورَى وَأَمْرُهُمْ" نیز: و "1،األَمْرِ فِی وَشَاوِرْهُمْ" :ازجمله كريم قرآن آيات اساس بر

 های گیری تصمیم برای، مؤمنین جامعه در، "
 با كارها شود می تالش اول درجه در. گیرد انجام سطح چند يا يك در است مكنم مشورت. شود انجام مشورت و همفكری است الزم، جمعی
 باقی و اجماع نبودن میسر صورت در و، شود می بیان حق به جمعی يابی دست و دادن توجه منظور به نظرات، منظور بدين. شود انجام اجماع
 .بود خواهد عمل مالک حل راه آخرين عنوان به اكثريت رأی درنهايت، نظر اختالف ماندن

 جمعی تصمیم به التزام و همکاری و تعاون .8
. گیرد صورت تعاون و همكاری اصل از استفاده با تقوا مصاديق و خیر كارهای است الزم "3،وَالتَّقْوَى الْبِرِّ عَلَى وَتَعَاوَنُوا" شريفه آيه اساس بر
 شرعی وظیفه و تكلیف برخالف عمل اصل اين معنای البته. است اسالمی انقالب پايداری حزب اصول از جمعی های تصمیم به التزام رو ازاين
 . كند وارد صدمه جمعی تصمیم و رفتار به نبايد، باشد جمع رفتار و تصمیم با مخالف كه درحالی، شرعی تشخیص به عمل. نیست

                                                      
 .157(، آیه 1آل عمران ) 1
 .11 (، آیه62) الشورى 2
 .2 (، آیه5) المائدة 1
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 همگرايی و وحدت .3
 آنچه سر بر وحدت كه درحالی ؛شود می درگیری باعث تأويل و شبهه، كجی و انحراف، فرمودند (السالم علیه) علی امام كه گونه همان

 از انحراف را قرمز خط و ،داشت خواهد تعامل مشتركات اساس بر ها گروه همه با اسالمی انقالب پايداری حزب. 1.باشد می مطلوب است
 . داند می انقالب و اسالم یها ارزش و اصول

 خودسازی .11
، جمعی و فردی شكل به، خودسازی. باشد می مداوم ای برنامه طی خودسازی به پرداختن، اسالمی انقالب پايداری حزب اصول از يكی

 مراقبت تحت را خود هركسی كه، داريم فردى تقواى يك ما". است دائمی موردتوجه تعامالت و رفتار در ناپذير خدشه اصل يك عنوان به
 مراقب، جمع حیث به جمع. باشند خودشان مراقب ها جمع كه است اين جمعى تقواى. داريم هم جمعى تقواى يك.. .باشد داشته دائم

 فردى تقواى ها جمع آن بین در كه هم هايی آدم حتّى كه شود می موجب، خودشان ى مجموعه به نسبت ها جمع مراقبتى بى. باشند خودشان
 ازجمله، خدا برای كارها كردن خالص منظور به، خودسازی ".2خواهند نمی كه بروند يیجا به و ب لتند ها جمع آن عمومىِ حركت با، دارند

 عدم و متقابل احترام رعايت و، شخصی نظرات بر پافشاری عدم و آراء تحمیل عدم در خود كنترل، پرهیزگاری و تقوا تقويت و رعايت
 .آيد می شمار به ويژه تأكید مورد، مهربانی و محبت، ايثارگری و فداكاری، زيستی ساده، منت بدون خدمت، مخالف تخريب

  مشي خط
 پايداری .1

 كننده تضمین و باايمان افراد شیوه پايداری. داند می پايداری را اسالمی انقالب های ناآرم به رسیدن رمز، اسالمی انقالب پايداری حزب
 اهلل انّ ينصره من اهلل لینصرنّ و» ى:  وعده به اعتماد و 4بصر و صبر و ايستادگى".است پیروزی وعده ازجمله 3الهی های وعده به رسیدن
 شامل اصل اين ".6كند هموار اسالمى امت برابر در، اسالمى تمدن ى  قله به رسیدن تا را پرافتخار مسیر اين توانست خواهد «5عزيز لقوىّ

 داخلی نرم و سخت تهاجمات برابر در ها آن تحكیم و تبلیغ و اسالمی انقالب های آرمان و اهداف، ها آموزه، ها ارزش، مبانی، اصول بر پايداری
 .باشد می خارجی و

 درونی اقتدار بر تأكید و تکیه .4
 در كه ملّت درونى اقتدار ساخت". ورزد می تأكید درونی اقتدار بر داخلی و خارجی دشمنان برابر در اسالمی انقالب پايداری حزب

 به توكّل با و مردم آحاد و مسئوالن همراهى با و كشور مسئولین درست عمل با و مردم آحاد اتّحاد با و راسخ و صحیح باايمان اوّل ى درجه
                                                      

نا إنما أصبحنا نقاتل إخواننا في االسالم على ما دخل فيه من الزیغ واالعوجاج والشبهة والتَویل . فإذا طمْنا في خصلة یلم اهلل ِها شْث ..." 1

... ما تنها ِه این جهت ِا ِرادرانمان در اسالم وارد جنگ شدیم كه در آن " ".رغبنا فيها وأمسكنا عما سواهانا ونتدانى ِها إلى البقية فيما ِين

ِقيه  انحراف و كجي و شبهه و تَویل وارد شده ِود. پس اگر ِه صفتي اميد داشته ِاشيم كه خداوند ِا آن پراكندگي ما را اصالح كند و ِا آن ِه

امام علي عليه السالم، نهج  "زدیك شویم، در آن رغبت خواهيم كرد و از غير آن دست نگاه خواهيم داشت.آن چه ِين ما مشترک است ن

 .122 طبه، خهالبالغ
 .01/01/1170، دیدار نمایندگان مجلس شوراى اسالمى، الْالي( ظله داماي ) امام خامنه 2
إِنَّ "؛  10 (، آیه61) فصلت "زَنُوا وَأَِْشِرُوا ِِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَإِنَّ الَّذِینَ قَالُوا رَُِّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةُ أَلَّا تَخَافُوا وَلَا تَحْ 1

 .11 (، آیه64) األحقاف "اسْتَقَامُوا فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ یَحْزَنُونَالَّذِینَ قَالُوا رَُِّنَا اللَّهُ ثُمَّ 
 .191نهج البالغة، خطبه  "وال یحمل هذا الْلم إال أهل البصر والصبر" 6
 .60 ( آیه22)الحج  "وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَنْ یَنْصُرُهُ إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِیزٌ..." 5
 .07/02/1172،   اجالس جهاني علما و ِيدارى اسالمى(، الْالي ظله داماي ) خامنهامام  4
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1عمل و حركت و توكّل و معنويت و عقل گرفتن كار به يعنى ؛ گرفت خواهد انجام متعال خداى
. است اسالمی انقالب پايداری حزب اصول از "

 بپردازيم؛ قدرت داخلى ساخت استحكام به بايد، توانیم می هرچه كه است اين، كرديم دريافت اقتصادى فشارهاى اين از ما كه بزرگى درس"
 چنین يك با وقتى، بندند می ايران ملت ظرفیت بیرون به دل كه هايی آن. نبنديم بیرون به دل كنیم؛ مقتدر را خودمان، درون در، توانیم می هرچه

  ".2ملى اقتدار درونى ساخت استحكام به بپردازيم بايد ما. است زياد خیلى ايران ملت های ظرفیت. شد خواهند سالح خلع، شوند مواجه مشكالتى

  فقیه واليت محور حول عدالت، معنويت، عقالنیت .9
 خود اصلی های مشی خط از را فقیه واليت محور حول، عدالت به رسیدن منظور به، معنويت با توأم عقالنیت اسالمی انقالب پايداری حزب

 بنیادين های انديشه از مند نظام ای مجموعه، اسالمی عقالنیت. باشد حاكم منطق و عقل، امور همه در است الزم، مشی خط اين اساس بر. داند می
 به اجتماعی عمل به معطوف عقالنیت، الگو اين اساس بر. است اسالم معرفتی منابع بر مبتنی محور سعادت و گرا فضیلت های ارزش و

 و درونی های میل و عواطف، احساسات و پردازد می فقیه ولی دستورات و اسالمی اصیل های آموزه محور بر مطلوب ريزی برنامه و سازی تصمیم
 .كند می هدايت را جامعه بیرونی

 در عدالت. است مشی خط اين اجزای از ديگر يكی، نمايد می ضمینت عمل در را الهی رضای جلب و دين به توجه روح كه، معنويت به توجه
، الفرج( له تعالی اهلل ل)عجّ موعود مهدی عصر امام جهانی حكومت در فراگیر عدالت برقراری نیاز پیش عنوان به، نیز اسالمی تمدن و جامعه

 ها آن اجرای و، مشروعیت، صحت ضامن محوريت اين و، گیرند می شكل فقیه واليت محور حول شاخص سه هر اين. باشد می موردتوجه
 .باشد می
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