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.  بیندنمی خویش را اوج همت جهانی سلطه موقعیت ملت ها و کشورهای پیرامونی، در نظام تغییر •

چیست ؟« هر چیز که در جستن آنی ، آنی » معنی جمله 

ی همت او و آنچه از زندگرا بلندای یعنی ارزش هر فرد، گروه، جریان، جنبش، انقالب و جامعه ای 
.می خواهد معلوم می کند

مسئولیت ها و رسالت های بیداری اسالمی کدامند ؟

.جهان را وظیفه خود می داند از محرومان و مستضعفان دفاع -1

چه مواردی مد نظر بیداری اسالمی نمی باشد ؟

.پنداردنمی است، بی توجه به عدالت صلحی که تنها آرمان بشر را •
.د متوقف گردافق جهان متجدد به عالم نمی نگرد تا در تنگنای جهان سکوالر و چالش ها و بحران های ذاتی آن از •

.دهد خود قرار می نوع بشر را مخاطب پیام -2

.ند بیمشکالت معرفتی و معنوی بشریت را رسالت خود می حلّ -3
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ه بود ؟دلیل اهمیت یافتن و کم اهمیت تلقی کردن انقالب اسالمی ایران در جهان دو قطبی قرن بیستم چ

.فت می یاقرار داده بود، اهمیت را هدف انقالب اسالمی ایران از آن جهت که یک نظام سیاسی وابسته به بلوک غرب 
.شدکاسته می امّا چون به بلوک شرق وابسته نبود، از اهمیت آن 

شد ؟و اهمیت جنبشها، انقالب ها و کشورها چگونه شناسایی میدر جهان دو قطبی قرن بیستم، هویت 

، شناسایی یعنی بلوک شرق و غرب داشتندجهان، قطب ازدو کشورها براساس نسبتی که با یکی جنبشها، انقالب ها و هویت 
.می شد

.میزان اهمیت آنها براساس دوری و نزدیکی به یکی از این دو قطب مشخص می گردیدو 

نخسین انقالبیبرخی دانشمندان علوم اجتماعی، انقالب اسالمی ایران را 
.در سطح جهانی اتفاق افتاده استانقالب فرانسه پس از می دانند که 
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ا ؟اسالمی چه بود ؟ چرانقالب امریکا در مورد نظر دولتمردان 

تواند نمی و نداردمقاومت نمی کرد،توان اسالمی به دلیل اینکه ارتباطی با بلوک شرق بر قرار آن ها معتقد بودند انقالب 
ثه ای کهحاداز عمق کند و به همین دلیل ابتدا دراز می بلوک غرب تداوم یابد و دیر یا زود، بار دیگر، دست نیاز به سوی 

.  اتفاق می افتاد، غافل بودند

اگر انقالب اسالمی به بلوک شرق و جریان های چپ نظر می داشت چه پیش می آمد ؟

بود، امریکا در مرزهای جنوبی شوروی با حمایت از نظام سیاسی وابستۀ پهلوی، ایجاد کردهرا که مانعی 
.آورد فرصت جدیدی برای شوروی پدید می و می ریختفرو

رفرهنگی دیگآنکه انقالب اسالمی ایران از متن سنجیدند حال می موازین فرهنگ غرب را با زیرا آنها انقالب اسالمی 
.بر می خواست
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است؟تاده پس از انقالب فرانسه در سطح جهانی اتفاق افنخسین انقالبی است که اسالمی ایران چرا انقالب 

ش انقالب ، یک انقالب جدید نبودند بلکه همه در جهت بسط و گسترانقالب فرانسهاز هاپس زیرا هیچ یک از انقالب 
. فرانسه بودند

ت ؟انقالب اسالمی ایران از متن چه فرهنگی و با چه هدفی شکل گرف

.برمی خواست اسالمی فرهنگ بود که از متن انقالبی 
.تشکل می گرفحقوق از دست رفتۀ امت اسالمی تأمین وحفظ هویت اسالمی و برای 

: یعنی 
متن یک جهان غرب تعریف شده بودند اما انقالب اسالمی ایران از آرمان ها و ارزش های سکوالر همه در چارچوب 

.بر می خواست اسالمی فرهنگ 
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میالدی1848و 1830این انقالب ابتدا در خاستگاه خود، فرانسه، گرفتار مشکل شد اما به زودی به صورت سلسله انقالب های
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.بودوجود آمده رنسانس به با آرمان ها و ارزش های مدرنی شکل گرفت که پس از میالدی  1789انقالب فرانسه در سال 

 گزینیجایو پادشاهی مشروطهبر تغییرعنوان آغازی این انقالب به از درفرانسه رخ داد ژوئیهانقالب بهمعروف : 1830انقالب
.می شود مردمی به جای حق سلطنت ارثی یاد حاکمیت 

 دانشمندان هدف بنیادی این شورش ها . رخ داد1848انقالب ها و شورش هایی است که در سرتاسر اروپا در سال : 1848انقالب
، گرفترا میشکوفایی سرمایه داریدر اروپا و همچنین از بین بردن سدهایی که جلوی رشد و نظام فئودالیرا نابودی پایه های 

.را فرا گرفت اروپا سراسر در فوریه آغاز گشت و بی درنگ فرانسهاین جنبش ها ازمی دانند موج 

 ر جهانبه لحاظ تاریخی اولین انقالب جدیدی است که دو سر آغاز شکل گیری جهان سکوالر به شمار می رود انقالب فرانسه
.اتفاق افتاده است یعنی در جهت بسط و گسترش انقالب های دیگر به وجود نیامده است
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. میالدی در روسیه رخ داد 1917سال در 

.به دلیل داشتن خصلت سکوالر درون فرهنگ غرب قرار می گرفت

تفاوت انقالب اکتبر روسیه با سایر انقالب های اروپایی

.تند وسوسیالیستی داشت اما انقالب های اروپایی رویکردی لیبرالیستی داشچپ انقالب اکتبر روسیه رویکرد 

نکاتی در مورد انقالب روسیه

.  بودندهای مدرن تقلیدی بدلی از انقالب 

.در دورۀ استعمار، مقهور و مرعوب جوامع غربی شده بودند
ستن راه حلّ آن چالش ها را نیز در پیوکردند و تفسیر می غربی نظریه پردازاناز نگاه خود را های چالش 

.غربی می دیدندبه جوامع 

20نکاتی در مورد انقالب های آزادی بخش قرن 
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شباهت و تفاوت انقالب فرانسه با انقالب اسالمی ایران 

.در سطح جهان اتفاق افتادند آرمان های جدید هر دو انقالب هایی بودند که با : شباهت 

یران شکل گرفت اما انقالب اسالمی اارزش های سکوالر و دنیوی انقالب فرانسه در چارچوب آرمان ها و : تفاوت  
.می گرفت فقه اجتماعی و سیاسی شیعه الگوی رفتاری خود را از 

انقالب اسالمی ایران از منظر دینی چه اقدامی انجام داد ؟ 

.پرداختاسالم چالش های جهانشناخت بحران ها و این انقالب از منظر دینی و فرهنگی به 

انقالب اسالمی ایران با بازگشت به هویت اسالمی چه امکانی را فراهم آورد ؟ 

تی و فرصت جدیدی را برای جهان غرب، جهت عبور از بحران های معرفاین انقالب با بازگشت به هویت اسالمی، 
.آن پدید آوردمعنوی
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غربیازجوامعدر اثر عقب ماندگی تاریخی که می دانستند نوع مشکالتی را از مسائل جهان اسالم : رویکرد اول 
.پیش آمده بود

یران او روشنفکران جهان اسالم قبل از انقالب اسالمی رویکرد متفاوت دولتمردان 
اسالمخود و جهان مشکالت جوامع مسائل و نسبت به 

.ده بود آوربه وجود لیبرالیسم غربی که می دانستند از نوع مشکالتی اسالم را رویکرد دوم، مسائل جهان 

.ی پرداختندمبارزه با غرب سیاسی مبه سوسیالیستی و مارکسیستی های داشتند، از موضع اندیشه رویکرد دوم را کسانی 



YABANDEH

4

س 
در

هم
زد

پان

 جهت ر یا دمی شناختند و اسرائیل را به رسمیت ، دولت غاصب بودندزیر نفوذ بلوک غرب که کشورهایی
.داشتندبا آن گام برمی سازش

سطین چگونگی برخورد کشورهای مسلمان نسبت به مسئله فل

 را تشکیل می دادندو مقاومت جبهۀ پایداری که زیر نفوذ بلوک شرق بودند، کشورهایی.

.شدندفلسطینی ناگزیر به بخش اخیر ملحق میهای مبارز گروه 

ویکرد رازدو بزرگ و کوچک مسلمان با گرایش به یکی هاکشور تا پیش از انقالب اسالمی، هر یک از ده 
جهان مهمبامسائل چگونگی برخوردشان گرفتندو گفته شده، در حاشیۀ بلوک شرق یا غرب قرار می 

.از جمله مسئلۀ فلسطین، تحت تأثیر قطب بندی مزبور بوداسالم 
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هویت گروه های مبارز فلسطینی

ایبرجایگاهیخود،الحادیهویتباوداشتندمارکسیستیهویتفلسطینیمبارزگروههایازبرخی
.نبودندقائلمعنویودینیاعتقادات

به په معناست ؟  « فلسطین عرصه تقابل بلوک شرق و غرب شده بود » جمله 

هیز می شدو تسلیحاتی امریکا و کشورهای اروپایی وابسته به بلوک غرب تجهای مالی اسرائیل با حمایت یعنی دولت 
.با سالحهای روسی می جنگید( فلسطین ) مقابل و جبهۀ 

 ای پدیده اسالم را به عنوانخود ، هویت ناسیونالیستی و با داشتند دیگر اندیشه های ناسیونالیستی برخی
.می پذیرفتندعربی 
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چه عاملی موجب تضعیف موقعیت گروه های مبارز فلسطینی شد ؟

بود در ناسیونالیسم عربی، دولت مصر که تا پیش از آن مظهر در زمان انور ساداتبعد از مرگ جمال عبدالناصر، 
.  .یف کردرا تضعهای فلسطینی و این مسئله موقعیت گروه اسرائیل را به رسمیت شناخت ، قرارداد کمپ دیوید

اهمیت انقالب اسالمی ایران در چه بود ؟

راهکاری ر را ساقط کرده بود، بلکه دیعنی شاه حامی اسرائیل در منطقه مهمترین قدرت اهمیت انقالب تنها در این نبود که 
.بود که برای مبارزه با صهیونیسم ارائه می داد

ت ؟چه پیامدهایی به دنبال داشعنوان مسئلۀ جهان اسالم به بازگشت به اسالم و مطرح شدن اسرائیل

.کرددر باور مسلمانان، مخدوش دیوید را مشروعیت قرارداد کمپ :  اوال

.آغاز کردبا تکیه بر ایمان به خداوند و قدرت الهیاسالمی و مقاومت در برابر صهیونیسم را از موضع اعتقاد : ثانیا 
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فلسطیناسالمی در های جدید شکل گیری انتفاضه و جنبش 

مصرخواهاناسالمتوسطساداتانورشدنبرداشتهمیاناز

شرقجهاد اسالمی افغانستان در برابر حکومت وابسته به بلوک 

کشوراینم1990انتخاباتدرگرایاناسالمپیروزیوالجزایردراسالمینجاتجبهۀتشکیل

های تاکنون به سقوط قدرت ، که ش .ه 1389از سال عربی که در کشورهای مردم انقالبهای گستردۀسلسله جنبش ها و 
.کشور عربی منجر شده استسیاسی درچهار 

 برای نامیدند و غرببهار عربی در جهان اسالم است که برخی آن را مورد مهم ترین پیامد انقالب اسالمی این
.انحراف این انقالب ها با تمام توان وارد عمل شد 

 الب انقپس از وقایعی است که چهار دهه نظیر همان دهه بعد از انقالب اسالمی ایران ها، سه وقوع این انقالب
.فرانسه در کشورهای اروپایی رخ داد
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دنبالبه جهان اسالمو عزّت نخستین بیدارگران در جهان اسالم، اندیشمندان و عالمانی بودند که برای حفظ استقالل 
.بودنداصالح رفتار حاکمان جوامع اسالمی 

.تانتقال بیداری از سطح نخبگان به متن مردم و فرهنگ عمومی جهان اسالم اساسالمی، حاصل اما امروزه بیداری 

تا کنون در کشورهای 1389انقالب ها یی که از سال غرب برای انحراف چرا 
شده است  ؟با تمام توان وارد عمل عربی شکل گرفته است  

.د در کشورهای عربی دارناسالمی بیداری از ها حکایت انقالب چون این 

اسالمیاخیر بیداریحرکت اجتماعی نخستین بیدارگران اسالمی با حرکت های تفاوت 
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.ندکنو مستقل را برای آیندۀ کشورهای مسلمان ترسیم می های آزاد تشکیل یک دولت اسالمی با جمهوری 

پیامد تحقق بیداری اسالمی در جوامع اسالمی 

که خواهند کرد اگر بیداری اسالمی در جوامع اسالمی تحقق پیدا کند، این جوامع به سوی نظامی حرکت 
.سازمان می یابندمدار فقاهت و عدالت، بر قبیله ایو فارغ از قدرتهای قومی 

امام خمینی در وصیت نامه سیاسی و الهی خود چه آینده ای را برای کشورهای مسلمان ترسیم کرده اند ؟
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.جهان را وظیفه خود می دانست  از محرومان و مستضعفان دفاع -2

.داد خود قرار می فطرت الهی همه انسان ها را مخاطب پیام -3

.دیدمشکالت معرفتی و معنوی بشریت را رسالت خود می حلّ -4

مسئولیت ها و رسالت های انقالب اسالمی 

.از عزت و اقتدار جهان اسالم پاسداری می کرد -1

امام خمینی در نامه خود به گورباچف به چه نکاتی اشاره کرده بودند ؟

ناختاستفاده از حکمت مشّاء و اشراق به اشکاالتی اشاره کرد که در محدود کردن دانش و علم به شایشان با 
عبور رای تا بایشان ضمن پیش بینی فروپاشی بلوک شرق، از آنان خواست . حسی یا شناخت عقلی وجود دارد

ت و حکمبرای فراگیری گام بردارند و بدین منظور نخبگان خود را های اسالم از همۀ بحران ها، به سوی آموزه 
.علوم اسالمی به ایران بفرستند
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تاثیرات جهانی  انقالب اسالمی ایران
(فراتر از جهان اسالم ) 

ساز مستقل از ارزش ها و آرمان های جهان غرب شکل گرفت، شاهدی گویا برای حضور تاریخ انقالب اسالمی که 
.بودغیرغربی فرهنگ های

.اد دبروز و ظهور فرصت آن مربوط به معرفتی و معنوی جهان غرب و چالش های انقالب اسالمی به بحران های عمیق 

افول بهناظر نظریه هایاز رنسانس، و شکل گیری بعد آرمانهایها ودست رفتن اعتبار، ارزش انقالب اسالمی در از 
.مؤثر بودسکوالریسم 

ندگیز، رویکرد دینی و معنوی به وجود آمدنبه پسامدرن و اندیشه هایانقالب اسالمی در شکل گیری یا گسترش 
.اجتماعی غرب موثر بود 
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تاثیر انقالب اسالمی ایران بر کشورهای جهان سوم چگونه انجام می شود ؟پان

تفاوت جنگ ایران و عراق با سایر جنگ های قرن بیستم 

رانسوی، تسلیحات روسی، امریکایی، ف. شرق و غرب، علیه ایران متحد شدندکشورهای بلوک تمامی جنگ تحمیلی ، در 
بود که حالیاین در . دالرهای نفتی کشورهای عربی در خدمت ارتشی قرار گرفته بود که آغازگر جنگ بودو … وآلمانی 

.ایران برای تهیۀ ابتدایی ترین تجهیزات از جمله سیم خاردار، تحریم شده بود

وارموقعیت استاین مسیر جدید، . انقالب اسالمی ایران راه نوینی را فرا روی کشورهای جهان سوم قرار داد
را ( تمدن اسالمی)بندی جدیدی را درهم ریخت و قطب ( بلوک شرق و غرب ) بیستم دو قطب سیاسی قرن 

.جهان تحمیل کردبه 

 له با آن را در مقاباقدامات مستمری جهان غرب پس از پی بردن به عمق حادثه و توان تأثیرگذاری انقالب اسالمی، سلسله
.جدیدی را برای جهان اسالم پدید آورده استاقدامات، موقعیت انجام داده و مقاومت ایران اسالمی در برابر هریک از آن 

 ان انجام شدایرانقالب اسالمی که برای مقابله با تالشهایی بود از نخستین هشت سال جنگ تحمیلی و کودتای نوژه.
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تاثیر انقالب اسالمی ایران بر قطب بندی قرن بیستم

نظریه پایان تاریخ فوکویاما چیست و چه چیز بر آن خط بطالن کشید ؟

.  یرد واحد شکل می گنوین جهانی بر مدار یک قطب نظم بلوک شرق طبق این نظریه بعد از فروپاشی 

تزلزل غرب ممقاومت انقالب اسالمی ایران در دهۀ نخست، موقعیت بلوک شرق را به عنوان تنها رقیب بلوک 
.ساخت و موقعیت جهان اسالم را به عنوان یک قطب فرهنگی تثبیت کرد

 مدن ها جنگ ت» و « پایان تاریخ فوکویاما » کشورهای غربی برای مقابله با حضور فرهنگی و تمدنی جهان اسالم دو نظریه »
.را مطرح کردند 

.کشیدخط بطالنموفقیت انقالب اسالمی ایران و پیامدهای جهانی آن بر این نظریه 
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نظریه جنگ تمدن ها به چه چیز اشاره دارد و پیامدهای آن کدامند ؟

.می کند تمدنی اعتراففرهنگی وشکل گیری قطب بندی جدید اسالمحضور فرهنگی و تمدنی جهان این نظریه به 

:پیامد های آن عبارتند از 

رااسالمیو فرهنگ عرض تمدن اسالمی، جایگاه برجسته و منحصر به فرد انقالب ها در اوال با طرح دیگر تمدن 
.می گرفت نادیده 

،قاز این طریکرد و جنبش های اسالمی، توجیه می را به خصمانۀ جهان غرب ها، رویکرد جنگ تمدن ثانیا با طرح 
.به بلوک شرق وجود داشت، متوجه جهان اسالم می گردانددوم، نسبت هراسی را که پس از جنگ جهانی 
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.  تاسدر شرایط فعلی که ابعاد جهانی پیدا کرده نیازمند مناطق پیرامونی غرب جهان اقتصاد و سیاست 
کن سیاسی انبوه آدمیان مماقتصادی و ثروت جهان در دست جمعی اندک، جز با فقر و وابستگی انباشت 

.  نیست
گزیرنا، برای تأمین نیازهای اقتصادی و سیاسی معنوی خودو های معرفتی غرب، صرف نظر از بحران دنیای 

یت هایی را است با حرکت های مستقلی که درجهان اسالم شکل گرفته است مقابله نماید و به این منظور فعال
.انجام می دهد 



YABANDEH

4

س 
در

هم
زد

پان

اقدامات غرب در مقابل حرکت های مستقلی که در جهان اسالم شکل گرفته است
:عبارتند از 

انجام می شودمحاصره و تحریم اقتصادی از طریق سازمان های بین المللی مانند آنچه نسبت به ایران 

استدادهرخعراقوافغانستاندرآنچهمانندمستقیم؛حضورطریقازسیاسیونظامیمقابلۀ

غربو سکوالر در کشورهای غربی برای اشباع خأل معنوی فرهنگ های کاذب تبلیغ معنویت 

های تروریستی وهابیتصویرسازی خشن و غیرعقالنی از فرهنگ اسالمی از طریق سازماندهی و شکل دهی جریان 

اسالمیتفسیرهای سکوالر از اسالم و حمایت از اسالم امریکایی در مقابل انقالب 

اسالمجانبه در برابر حرکت فرهنگی جهان ای همه مدیریت جنگ رسانه 

اسالممذهبی برای تضعیف جهان فرقه ای و ایجاد اختالفات 


