
بخشی از سند دکترین پنجاه ساله گسترش انقالب اسالمی ایران و آیین 
 حقه شیعه در جهان اسالم

 یب میاطراف صادر کن نیانقالب خود را به ممالک مسلمان نش میاگر ما نتوان
می باشد به ما خواهد تاخت و ما را  غرب با فرهنگ ختهیشک فرهنگ آنها که آم

 …مغلوب خواهد نمود 

 گریامام پس از چند قرن بار دو خدا وند وفد اکارى امت قهرمان  ارىیکه به  حال
بنا بر رهنمودهاى رهبران است  دهیرس به ظهور رانیحکومت اثنا عشرى در ا

که آن  میبر عهده دار ریو خط نیاى بس سنگ فهیوظ ع،یتش قدریعال
که حکومت ما گذشته از حفظ  میریبپذ دیرا با نیاو   .است صدور انقالب



انقالب  صدورحکومت مذهبی است و کیاستقالل کشور و حقوق ملت، 
فعلی جهان  تیاما با توجه به موقع. ردیقرار بگ دیامور با ىدر رأس همه 

ممکن و  ریانقالب غ میصدور مستق المللی نیو قانونهاى به اصطالح ب
ما طی سه خاطر،  نیبه هم همراه باشد؛ رانگریهم با خطراتی و دیشا

برنامه  کیستاد،  ىبه اتفاق شرکت کنند گان و اعضا بیقر آراء جلسه با
نموده  طراحی ده ساله می باشد، ىپنجاه ساله که شامل پنج برنامه  ى

صادر و اسالم را  هیانقالب اسالمی را به همه کشورهاى همسا نیتا ا
می کند،  دیما را تهد شهیطرف حکام سنی پ از که ىخطر رایز .میینما کپارچهی

  .ماست و باالتر از خطرى است که از طرف شرق و غرب متوجه شتریب اریبس



 ىو ائمه  هیفق تیوال ادىیآنها مخالف با نهضت، و دشمنان بن رایز
به عنوان مذهب  را عیمذهب تش نییمی باشند. حتی تع نیمعصوم

رسمی کشور در قانون اساسی، مخالف شرع و عرف می دانند و اسالم 
 :  خاطر نی. به همنموده اند لیتبد متضاد ىرا به دو شاخه 

داخلی مخصوصا شهرهاى  نیمناطق سنی نش ى هیکل در دیما با، نخست
 شیها را افزا هینیمساجد و حس م،یینما شتریخود را ب نفوذ مرزى کشور

 . میبرگزار کن شترىیب تیو مراسم مذهبی را با جد میده

هستند، امکاناتی را  نینود تا صد در صد سنی نش نیکه ب ییشهرهاو در 
داخلی  روستاهاى از شهرها و انیعیاز ش رىیکث ىتا عده  مییفراهم نما



آن شهرها را محل  شهیکوچ کنند و براى هم نینش یبه مناطق سن
 میمستق ریغ دیافراد با نی. و ادهند سکونت و کسب و کار خود قرار

ند قدرت تا بتوان رندیدولت و دستگاههاى ادارى قرار بگ تیتحت حما
از دست  امیفرهنگی و اجتماعی را به مرور ا مراکز شهرها و ىاداره 

 .ندیخارج نما یشهروندان قبل

 ى دهیبر خالف عق میاى که ما براى صدور انقالب طراحی نموده ا برنامه
واکنشی از  ایو  زىیخونر دردسر، چگونهیاز ناظران بدون ه ارىیبس

 .دیطرف دولتهاى قدرتمند جهان به ثمر خواهد رس



است:  زیهر کشور و ملت فقط سه چ ىکه نگهدارنده و گرداننده  میمی دان ما
 قدرت که در دستگاه حاکم قرار دارد؛اول، 

 علما و دانشمندان می باشد؛  ى شهیعلم و دانش که در اند دوم،

 داران است. هیچرخش اقتصاد که در دست سرماسوم، 

دولتمردان و عالمان  نیب م،یکن جادیدردستگاه حاکمان تزلزل ا میما بتوان اگر
آنها را  ى هیساخته، سرما متفرق داران هر کشور را هیو سرما مینفاق کن جادیا

 تیشک، موفق یب م،یگردان ریجهان سراز گریکشورهاى د ایبسوى کشور خود 



 میسه مورد مهم را از آنها سلب خواه نیآورد. و ا میبد ست خواه رىیچشمگ

 درصد هفتاد تا هشتاد نیمردم هم که ب ى هیبقنمود. 
می دهند، طرفدار قدرت  لیهرکشور را تشک تیجمع

 هستند و براى گذران زندگی بدنبال آب و نان و مسکن
خواهند نمود  تیاشخاصی حما ایباشند و از شخص  می

 که قدرت در دست آنها باشد.



عراق، افغانستان،  ه،یسنی و وهابی ما عبارتند از: ترک گانیهمسا
 رانیا جنوبی ى هیدر حاش نیرنشیپاکستان و تعدادى از کشورهاى ام

 .گرندیکدی در باطن، مخالف یمتحد، ول گریکه ظاهرا با همد

حائز  اریچه در گذشته و چه حال، بس خ،یک در طول تاریاستراتژ ىمنطقه  نیا
 یم محسوب نیزم ىکره  گلوگاه سوخت رسانیاز نظر بوده، و  تیاهم

کشورها از  نیدر جهان وجود ندارد. حاکمان ا نیاز ا رشود و نقطه اى حساست
کشورها از  نیا تیجمعدارند.  اریرا در اخت یامکانات زندگ نیبهتر نفت فروش

 : شده است  لیسه گروه تشک

 



به  نهایسرزم نیهستند که حضور آنها در ا نیو صحرانش بدوى افراد :  گروه اول
 رسد . یم شیصدها سال پ

و بنادرى که امروزه جزء خاک کشور ما  ریهستند از جزا نییمهاجر  : دوم گروه
صفوى آغاز شد تا زمان  لیاسماع شاه محسوب می شوند؛ هجرت آنها از زمان

خان زند ، پاد شاهان قاجار و پهلوى همچنان ادامه داشت.  مینادر شاه افشار، کر
مهاجرتهاى پراکنده به چشم  شیکم و ب زیانقالب اسالمی ن ىروزیاز پ بعد و

 خورده است. 

 یم رانیا یهم از شهرهاى داخل ىوعده ا عربیي  کشورها گریاز د  : گروه سوم
 یبوم ریغ به افراد شتریب یتجارى، بازرگانی و شرکتهاى ساختمان ىباشند. کارها



و فروش  دیساختمان و خر ىآن کشورها از اجاره بها یداخل تیتعلق دارد . جمع
 امالک کسب در آمد می کنند.

. فساد رندیاز فروش نفت حقوق می گ نیبه مقدار مع کیهر  رانیوابستگان ام و
 شتریاست و عمر ب انیاسالم به وفور نما ضد اجتماعی و فرهنگی و انجام کارهاى

 ترس از آنها از ىاریگردد. بس یم وىیو لذتهاى دن اشییساکنان آن صرف ع
خصوصا ژاپن، انگلستان،  ییکایوآمر ییاروپا ىخراب شدن کشورشان در کشورها

گذارى هاى  هیسهام کارخانجات و سرما آپارتمان، دیاقدام به خر سیسوئد و سوئ
 نموده اند. گرید

 از جهان. مییتسلط بر ن یعنیکشورها  نیما بر ا تسلط



 :پنجاه ساله  ىبرنامه  نیاجراى ا ىبرا ما

 دوستی و ارتباط و احترام متقابل کی هیکشورهاى همسا ىبا همه  دیبا,  ابتدا
 نیصدام حس یجنگ و سرنگون ىبا عراق پس از خاتمه  یحت . میینما برقرار

 :   رای؛ ز نمود میروابط حسنه برقرار خواه

دشمن  کی ىپاى در آوردن هزار دوست به اندازه  از
 دردسر ندارد.

شود، بی شک موجب  برقرار و اقتصادى ما با آنها اسییچون روابط فرهنگی، س 
 به آن کشورها خواهد شد.  انیرانیهجرت گروهی از ا



اى مهاجر  عده نیمهاجر نیهمراه با ا میما می توا ن
 .مینظام هستند، داشته باش نیمأمور که ظاهرا مخالف

 ذکر خواهد شد . تیآنها در انجام مأمور ى فهیکه وظ

ساله به  ستیب ىبرنامه  کیاست. انقالب ما با  ىپنجاه سال عمر دراز دینکن فکر
در دستگاه ادارى و حکومتی  شیب و مذهب ما که امروز کم .دیرس روزىیپ

 روزه و دو روزه نبوده است. روزگار کی ىاز کشورها نفوذ دارد برنامه  ارىیبس

، چه رسد به  میکارمند نداشته ا کیکشورى از جهان حتی  چیما در ه یلیطو
تا به  امبریکه از وفات پ میهست دیشه ونهایلی. ما وارثان محاکم  ای لیو وک ریوز



روان است و  خیتار باریدر جو شانیاسالم نما خونها منانیامروز بدست اهر
  که هر کس نام اسالم بر خود دارد.تا آنگاه  دیخشک نخواهد

تا مردم علی و خاندان رسول الله را  : میکن ىکار دیبا ما
فقط  بشناسند و بر اشتباه اجداد خود اعتراف کنند و

 اسالم بشناسند. نیوارث را ست عنوان را به عیتش
ولی اجداد ما بوده اند و زندگی امروز  م؛یاست که ما در آن دوران نبوده ا درست

 . آنهاست و تالش شهیفکر ، اند ىما ثمره 

 



اما انقالب و مذاهب ما  میما نباش ندهیهم در آ دیشا
 خواهد ماند.

فقط گذشتن از جان و نان و خانه مان  یمذهب ى فهیوظ نیانجام ا ىبرا
بکارگرفته شود  دیبا الزم است، طرحها حیصح ىبرنامه  ست؛ین یکاف

 حتی اگر پانصد ساله باشد چه رسد به پنجاه سال.

مذهب  جیما از نظر ترو نیعراق و بحر ه،یافغانستان، پاکستان، ترکدر  دوم :
  ؛میمشکلی ندار



. داد میپنج کشور برنامه اول قرار خواه نیا دوم ده ساله را در  ىبرنامه 
کشورها در دهه اول فقط سه  گریمأموران مهاجر ما در د فیپس وظا

 :است زیچ

شغل و امکانات زندگی  جادیامالک، خانه و آپارتمان و ا دیخر:   ابتدا 
را باال  تیو جمع دهند خود که در آن خانه ها سکنی شانیبراى همک

 . ببرند

داران بازارى و کارمندان  هیارتباط و برقرارى دوستی با سرما : دوم
سرشناس و افرادى که در دستگاههاى دولتی  اشخاص ادارى مخصوصا

  دارند. انینفوذ شا



بطور پراکنده در  کوچکی ییکشورها روستاها نیدر برخی از ا : سوم
در حال نقشه بردارى  گریدست احداث و طرح دهها روستا و شهرک د

مناسب به  متییو با ق ندینما دیتا حد امکان خر را خانه ها نیباشد. ا یم
و به  بفروشند افراد و اشخاصی که امالک خود را در مراکز شهرها فروخته اند،

 . اورندیب رونیرا از دست آنها ب تیشهرهاى پر جمع بیترت نیا

و  انیمردم به منظور احترام به قانون و اطاعت از مجر قیتشوضمن  ۰
نمودن مساجد  ریو دا مذهبی -مأموران با تواضع براى برقرارى مراسم 

 . ندینما افتیاز مسئوالن مجوز کتبی در هینیو حس

 . مطرح خواهد شد سند به عنوان ندهیمجوزها در آ نیچرا که هم



به فکر مکانهاى پر  دیبا شتر،یشغلهاى آزاد ب جادیبراى ا
را مرکز بحث  آنجاها تجمع بود تا بشود در مواقع حساس
 .و گفتگو قرار داد

افراد آن باشد که با استفاده از  شتریدو دوره سعی ب نیدر ا
کشور محل گذرنامه  ،گرانبها اىیهدا میتقددوستان و 

اشتغال  ىکنند و مشوق جوانان برا افتیاقامت خود را در
 . باشندنظامی  ىکارها مخصوصا در ادارات دولتی



 میرمستقیمحرمانه و غ قیتشوضمن دهه  نیا دوم ى مهیدر ن
از فساد  رىیبراى جلوگ وهابی مذهب وعلماى سنی 

که در آن کشورها  اجتماعی و کارهاى ضد اسالمی
 زىیهاى اعتراض آم هیاعالم ،خورد یفراوان به چشم م

بالد چاپ و  گرید یاز طرف برخی از مقامات مذهب
 ىعده  ختنیبرانگ شک موجب یکه ب ندیمنتشر نما

 .دیاز ملت آن کشور خواهد گرد ىادیز



 را خود ىاو نوشته  ای ندینما ریدستگمذکور را  مقام مذهبی نکهیتا ا 
 هیاز آن اعالم انیمذهب تیصورت، امواج حما نیکند. در ا بیتکذ

که  وستیپ خواهد و اعمال مشکوکی به وقوع ها باال خواهد گرفت
. و عده اى از خادمان خواهد شد رىیدستگ ای ضیمنجر به تعو

افراد  ى هیبه کل حاکمان موضوعات باعث می گردد تا نیهم
مذهبی و ساختن اماکن  غاتیشوند و براى تبل نیمذهبی خود بدب

و مذهبی را  نییو برگزارى مراسم د هایسخنران حتی. کارى انجام ندهند
 عالمان و نیب خود تلقی خواهند نمود.گذشته از آنکهضرر نظام به  زین

 .رشد خواهد نمود و کدورت نهیکآن کشورها  حاکمان



 بانییپشت گاههاىیپا ،یداخل ونیو وهاب انیحتی سن 
 تیگونه حما چیه گریخواهند داد و د دستخود را از

 .نخواهند داشت یخارج

داران و  هیما با سرما نیسوم که دوستی عده اى از مأمور ىدر دوره  سوم :
هم در دستگاههاى  ادىیز ى عدهاست. و  دهیرتبه به ثبات رس یکارمندان عال

دارند و در امورات مذهبی  صادقانه اشتغالکشور به کار  یینظامی و اجرا
 توجه دولتمردان را به خود جلب خواهند نمود و در  شیاز ب شیب ندارند، دخالتی



و تفرقه به چشم  اختالفات و دستگاه حاکم ونیمذهب نیبدوره که  نیا
دارند ضمن  فهیشاخص ما وظ ونیعده اى از روحان، می خورد

و  ندینما تیآن بالد حما حاکمان برگزارى مراسم مذهبی از
اگر امکان داشته  یحت جلوه دهند.خطر  یرا ب عیتش تیجمع

به گوش  یرسانه هاى جمع قیطر از زیرا ن تهایحما نیباشد ا
آنها را فراهم  تیجلب توجه و رضا کهیهمگان برسانند طور

نداشته مهم ادارى وحشتی  پستهاى واگذارىتا در  ندینما
 باشند.



شهرهاى  گریو د ریدر بنادر و جزادوره با تحوالتی که  نیدر ا 
، آورد میبوجود خواه یو سپرده هاى بانک کشورمان مرزى

خواهد شد که اقتصاد کشورهاى مجاور  زىیپی ر ییطرحها
و ثبات  تیشک بخاطر کسب سود و امن یو ب بشود رکود دچار

 ریسراز ما امکانات خود را به کشور هیداران کل هیسرما شتریاقتصادى ب
خواهند نمود. زمانی که براى انجام هرگونه کار بازرگانی و سپرده هاى 

گذارى  هیآنها هم از سرما م،یبگذار کشورها را آزاد گریبانکی افراد د
 ملت در کشور خود استقبال خواهند نمود.



  چهارم :

عالمان و  نیکه ب میدار اریرا در اخت ییچهارم ما کشورها ىمرحله در  
و فرار هستند و  ورشکستگی تجار رو به . است رىیحاکمانشان درگ

مردم امالک و خانه  شتریاحوال به نظر می رسند؛ ب شانیمردمانش پر
خواهند فروخت تا به جاى امن ترى سفر  متیق نصف هاى خود را به

 می دولت به حساب انیفقط افراد ما هستند که حام انیم نیدر ا؛ کنند
بخوبی قادر خواهند  ندیافراد اگر آگاهانه عمل نما نیاو  ،ندیآ

 ى فاصلهبود پستهاى مهم کشورى و لشکرى را تصاحب کنند و
  سازند. کتریخود را با حاکمان دستگاه حاکم نزد



 

 مواقعی به خوبی می شود نیدر چن
 انتکاریخ را آن ها خدمتگزاران مخلص

و  رىیدستگ نمود که موجب یمعرف
افراد ما  نییگزیجا ایآنها و برکنارى 

 خواهد شد.



 شود؛  یم مثبت ى جهینتدو  باعث موضوع نیخود ا

 نانیاعتماد و اطم شیاز پ شیآنکه افراد ما ب:  کیی
 .دولتمردان را بخود جلب خواهند نمود

دولت و حاکم بخاطر به  هیعل انیعمومی سن تیینارضا نکهیا:   دوم
ضد  اعمال و دیدر ادارات آشکار خواهد گرد انیعیش دنیقدرت رس

، افراد ما باز برهه نیدر ا از خودشان نشان خواهند داد. شترىیدولتی ب
از و  ندیبه صلح و آرامش دعوت نما را و مردم ستندیدر کنار حاکم با دیهم با

 .ندینما دارىیرا خرطرفی امالک و خانه هاى افراد در حال فرار 



 

 :  پنجم ىدهه در 

ما آن سه مورد اصلی را که  رایز؛ انقالب آماده است کیبراى آغاز  نهیزم
دستگاه حاکم مانند و  میاز آنها گرفته ا بود،  تیو آرامش و امن شیآسا

.  کشتی طوفانزده اى می ماند که هر آن احتمال غرق شدنش می رود
در . رفتیرا براى نجات جان خواهند پذ شنهادىیهر پ موقعی نیدر چن

 لیتشک شنهادیافراد سرشناس و قابل اعتماد پ ى هیدوره بوسل نیا
مجلس مردمی را براى خاموش گرداندن اوضاع، نظارت بر  کی

                                                 . ددا میادارات و کنترل کشورى به حاکمان خواه



مورد قبول واقع  ،ىدیترد چیصورت، بدون ه نیدر ا
 هاىیآرا کرس تیما با اکثر داهاىیخواهد شد و کاند

 خواهند آورد. بدست مجلس را

 یموضوع موجب فرار بازرگانان، عالمان و حتی خدمتگزاران واقع نیا
توانست انقالب  میخواه جنگ و کشتارى چیو ما بدون ه دیخواهد گرد

 .میاز کشورها صادر کن ارىیاسالمی را به بس

می شود با  فتاد،یپنجم هم به مثمر ثمر ن ىروش در دهه  نیا اگر
 مردمی قدرت حاکمان را سلب نمود. یاسالم ىانقالبها



متولد آن  ایچند به ظاهر افراد ما اهل و ساکن و  هر
خود را در برابر  ى فهیکشورها هستند؛ اما ما بخوبی وظ

هدف ما به  .میو مذهبمان به انجام رسانده ا نید خداوند و
هدف فقط صدور  ست؛یشخص مخصوصی ن دنیقدرت رس

 نید نیبعنوان علمدار ا میمی توان آنگاه و انقالب است
و با  میکشورها آشکار ساز ىخود را در همه  امیق ،یاله

تا ظهور و  میکفر قدم نه جهان بسوى شترىیقدرت ب
 .میینما نیمز عیاسالم و تشمهدى موعود جهان را به نور 


