
افق بیداری اسالمی
چگونگی شناسایی هویت ها ،انقالب ها و کشورها در قرن بیستم 

- در جهان دو قطبی قرن بیستم،هویت های اجتمایی و فردی ،جنبش ها گروه ها انقالب  
ها و 

کشوره ها با موازین جهانی که در چارچوب فرهنگ غرب شکل گرفته بود ،شناسایی می  

شد.
-جایگاه جنبش ها ، انقالب ها و میزان اهمیت انها بر اساس نسبتی (یعنی ،دوری یا  

نزدیکی )
که با یکی از این دو قطب داشتند ،شناسایی میشدند. 

- انقالبی که خارج از دو محور مزبور شکل میگرفت ،از نظر دولت مردان غربی اهمیتی  
نداشت.

دیدکاه دولت مردان آمریکایی و غربی نسبت به انقالب اسالمی ایران 
-انقالب اسالمی در قرن بیستم و خارج از دو محور قطب شرق و غرب شکل گرفت،اما  

اهمیت آن مانندسایر انقالب های قرن بیستم بر اساس دوری و نزدیکی به دو قطب شرق  
و

 غرب مشخص می شد.
انقالب اسالمی از دیدگاه دولت مردان امریکایی و غربی : 

*از ان جهت که یک نظامنظام  سیاسیسیاسی  وابستهوابسته  به بلوک غرب را هدفهدف قرار داده بود ، 

اهمیتاهمیت  میمی  یافتیافت.. 



*از ان جهت که به بلوک شرق وابستهوابسته  نبودنبود  ،از اهمیت ان کاسته می شد ،زیرا موانعی را  

که
 امریکا در مرزهای جنوب شوروی ایجاد کرده بود فرو نمی ریخت و فرصت های جدیدی 

را 
برای شوروی فراهم نمی اورد .   

-دولت مردان امریکایی دردر  ابتداابتدا  تصور میکردند که انقالب اسالمی به دلیل عدم ارتباط با 
 بلوک شرق دیر یا زود مقاومت خود را از دست داده و از طریق کارگزاران امریکا ،بار 

دیگر
 دستدست  نیازنیاز  به سوی بلوکبلوک  غربغرب  دراز خواهد کرد .

انقالب اسالمی ایران 
- انقالب اسالمی ایران سر اغاز شکل گیری جهان توحیدی به شمار میرود. 

- انقالب اسالمی از متن فرهنگ اسالمی و برای حفظ هویت اسالمی و تامین حقوق  

از 
دست رفته امت اسالمی شکل گرفت. 

- انقالب اسالمی ایران،الگوی رفتاری خود را از فقه اجتماعی و سیاسی شیعی  

گرفت.
-انقالب اسالمی ایران اولین انقالب با رویکرد معنوی و توحیدی است ،اما به لحاظ  

جدید
 بودن بعد از انقالب فرانسه نخستین انقالب در سطح جهانی محسوب می شود (به 

لحاظ 
تاریخی دومین انقالب است که در جهت بسط انقالب دیگری شکل نگرفته است .) 



- انقالب اسالمی ایران با تجدید حیات معنوی و توحیدی : 
*هم از منظر دینی و فرهنگی به شناخت بحران و چالش های جهان اسالم پرداخته  

است.
*هم فرصت جدیدی را برای عبور جهان غرب از بحران های معرفتی و معنوی پدید اورده 

است. 
انقالب فرانسه 

- انقالب فرانسه سرآغاز شکل گیری جهانجهان  سکوالرسکوالر  به شمار میرود که در سال1789  
میالدی

 با ارمان های و ارزش های مدرنی شکل گرفت که بعد از رنسانس به وجود آمده بود. 
- انقالب فرانسه به لحاظ تاریخی اولین انقالب جدیدی است که در سطح جهانی اتفاق  

افتاده
 است ،یعنی در جهت بسط و گسترش انقالبهای دیگر به وجود نیامده است و به صورت 

مستقل شکل گرفته است . 

- انقالب فرانسه در فرانسه با مشکل مواجه شد ، اما به صورت سلسله انقالبهای 1830و  
1848 میالدی حیاتحیات  مجددمجدد  خود را اغاز کرد و همه کشورهای اروپایی را فرا گرفت 



مقایسه انقالب فرانسه و انقالب اسالمی ایران
- شباهت انقالب اسالمی ایران با انقالب فرانسه در این است که هردو انقالبهای جدیدی  

بودند که در سطح جهانی اتفاق افتاده اند .
-تفاوت انقالب اسالمی ایران با انقالب فرانسه در این است که : 

*انقالب اسالمی ایران دارای رویکرد معنوی است و الگوی رفتاری خود را از فقه  

اجتماعی و 
سیاسی شیعی گرفته است. 

*انقالب فرانسه در چار چوب ارمانها و ارزشهای دنیوی و سکوالر شکل گرفت. 

انقالب روسیه 
-انقالب روسیه (انقالب اکتبر )در اکتبر 1917 میالدی با رویکردئ چپ و سوسیالیستس  

ولی
 سکوالر درون فرهنگ غرب قرار داشت .

-انقالب روسیه با دیگر انقالبهای مشابه اروپایی به لحاظ داشتن رویکرد چپ و  
سوسیالیستی

 تفاوت داشت.



  انقالبهای ازادی بخش قرن بیستم
-انقالبهای ازادی بخش قرن بیستم تقلید های بدلی از انقالبهای مدرن بودند .

-این انقالبها در فرهنگ های که در دوره استعمار مقهور و مرعوب جوامع غربی شده بودند 
،به 

وجود امدند.
-فرهنگ های که مرعوب و مقهور فرهنگ غرب شده بودند ،چالشهای خود را از زبان و نگاه 

نظریه پردازان غربی تفسیر میکردند و چالشها را از نگاه نظریه پردازان غربی تفسیر میکردند
 و راه حل ان چالشها را نیز پیوستن به جوامع غربی میدیدند.

رویکرد دولت مردان و روشنفکران جهان اسالم قبل از انقالب اسالمی ایران
دولت مردان و روشنفکران جهان اسالم قبل از انقالب اسالمی ایران ،اغلب مسایل و  -

مشکالت جوامع خود را با یکی از دو رویکرد زیر مینگریستند: -
1- رویکرد اول : -

*مسایل جهان اسالم در این رویکرد از نوع مشکالتی بود که در اثر عقب ماندگی تاریخی -
از



جوامع غربی پیش امده بود. 

2- رویکرد دوم : 

*مسایل جهان اسالم در این رویکرد از نوع مشکالتی بود که لیبرالیسم غربی به وجود  

امورده بود . 
*این رویکرد با استفاده از اندیشه های مارکسیستی و سوسیالیستس به مبارزه با غرب  

سیاسی می پرداخت. 

موضع گیری جوامع اسالمی قبل از انقالب اسالمی ایران در برابر هجوم اسراییل به 
فلسطین

در پوشش قطب بندی بلوک شرق و غرب قرار میگرفت . -
بخشی از کشورها که در زیر نفوذ بلوک غرب بودند : -

*دولت غاصب اسراییل را به رسمیت میشناختند و یا در جهت سازش با ان گام بر  -
میداشتند 

*دولت مصر در زمان انور سادات نمونه ای از این کشورها بود که بعد از مرگ جمال  -
عبداناصر 

در قرار داد کمپ دیوید ،اسراییل را به رسمیت شناخت و موجب تضعیف گروههای  -
فلسطینی شد .

-بخشی از کشورها که زیر نفوذ و در حاشیه بلوک شرق بودند ،جبهه پایداری و مقاومت  -
را



تشکیل دادند. 
موضع گیری فلسطین قبل از انقالب اسالمی ایران در برابر هجوم اسراییل به فلسطین 

- گروههای مبارز فلسطینی به ناگزیر به جبهه پایداری و مقاومت ملحق شدند. 
-تعدادی از گروههای فلسطینی هویت مارکسیستی داشتند و جایگاهی برای باورها و  

اعتقادات معنوی و دینی قائل نبودند . 
-تعدادی از گروههای فلسطینی اندیشه های ناسیونالیستی داشتند و از موضع قوم گرایی  

به 
اسالم مینگریستند:یعنی اسالم را از جهت این که پدیده ای عربی است می پذیرفتند. 

فلسطین ،عرصه ای برای تقابل بلوک شرق و غرب 

- فلسطین در قرن بیستم با حضور اسراییل به صورت یکی از عرصه های تقابل بلوک  
شرق و غرب در امده بود.یعنی :

*دولت اسراییل با تسلیحات و حمایتهای مالی اشکار امریکا ،انگلستان و دیگر کشورهای  

اروپایی تجهیز میشدئ.
*گروههای مبارز فلسطینی با سالحهای روسی ،میجنگیدند. 



تاثیر انقالب اسالمی ایران بر روی جهان اسالمی در نخستین 
گام

-گشودن افق جدید بر روی جهان اسالم در نخستین گام  
-در نخستین گام ،اهمیت انقالب اسالمی ایران تنها در این نبود که مهمترین قدرت حامی 

 اسراییل در منطقه، (شاه )را ساقط کرده بود: بلکه اهمیت ان در راهکاری بود که برای 
مبارزه 

با صهیونیسم ارایه میداد . 
-انقالب اسالمی ایران با بازگشت به اسالم و با اتکا به فقه سیاسی و اجتماعی شیعه  

،مسئله 
اسراییل را به عنوان مسئله جهان اسالم مطرح کرد . 

- انقالب اسالمی با بازگشت به اسالم : 
*اوال:مشروعیت قرارداد کمپ دیوید را در باورمسلمانان مخدوش کرد . 

*ثانیا :مقاومت در برابر صهیونیسم را از موضع اعتقاد اسالمی و با تکیه به ایمان به  

خداوند و 
قدرت الهی اغاز کرد. 

- از میان برداشته شدن انور سادات توسط اسالم خواهان مصر و شکل گیری انتفاضه و  
جنبش های جدید اسالمی در فلسطین نتیجه تاثیر انقالب اسالمی ایران در تبدیل مسله  

اسراییل یه عنوان مسئله جهان اسالم بود. 



تاثیر انقالب اسالمی در افغانستان و الجزایر 
- انقالب اسالمی ایران در افغانستان موجب شکل گیری جهاد اسالمی افغانستان در برابر 

حکومت وابسته به بلوک شرق شد. 

-انقالب اسالمی ایران در الجزایر موجب تشکیل جبهه نجات اسالمی و پیروزی اسالم  
گرایان

 در انتخابات 1990 میالدی شد.
مهم ترین تاثیر انقالب اسالمی ایران در جهان اسالم 

- مهم ترین پیامد انقالب اسالمی ایران در جهان اسالم ،سلسله جنبش ها و انقالب ها ی  
گسترده مردم در کشورهای عربی است که از سال 1389 هجری شمسی آغاز شد و تا  

کنون
 به سقوط قدرت های سیاسی در چهار کشور عربی منجر شده است.

-انقالبهای کشور های عربی که پس از گذشت سه دهه از انقالب اسالمی ایران به وقوع  
پیوسته است،نظیر انقالبهایی است که پس از گذشت چهار دهه از انقالب فرانسه در  

کشورهای اروپایی رخ دادند. 

- پیروزی جنبش هایی که پس از گذشت سه دهه از انقالب اسالمی در کشورهای عربی  
رخ



داده است و به قدرت رسیدن اسالم خواهان در این کشورها از شروع بیداری اسالمی در 

 جهان اسالم حکایت دارد.

واکنش های دولت های غربی در برابر انقالب های اخیر کشور های عربی 
- دولت های غربی ،انقالب های را که از سال 1389 هجری شمسی در کشورهای عربی رخ 
 داده اند ،بهار عربی نامیدند،زیرا تالش می کردند تا این انقالبها را بخشی از فرایند غربی

 شدن کشورهای عربی معرفی کنند.

مقایسه حرکت اجتماعی ((نخستین بیدارگران اسالمی ))و ((بیداری  
اسالمی))

- نخستین بیدارگران در جهان اسالم ،اندیشمندان و عالمانی بودند که برای دستیابی  
جهان

 اسالم به عزت و استقالل ،به اصالح رفتار حاکمان جوامع اسالمی می پرداختند .
- بیداری اسالمی : 

*بیداری اسالمی حاصل انتقال بیداری از سطح نخبگان به متن مردم و فرهنگ عمومی  

جامع
 اسالمی است.



*انقالب اسالمی ایران از طریق بیداری اسالمی،الگوی جدیدی را در برابر امت اسالمی  

قرار داده است.به این معنی که اگر بیداری اسالمی در سطح جوامع اسالمی تحقق پیدا 
کند ،

به سوی نظامی حرکت خواهد کرد که فارغ از قدرت های قومی و قبیله ای برمدار  
فقاهت 

و عدالت سازمان میابد . 

ترسیم اینده کشورهای مسلمان در وصیت نامه امام خمینی 
- امام خمینی در وصیت نامه سیاسی ،الهی خود ،تشکیل یک دولت اسالمی با جمهوری  

های 
ازاد و مستقل را برای اینده کشورهای مسلمان ترسیم میکند.(یعنی نظامی که فارغ از  

قدرت 
های قومی و قبیله ای و الزامات امنیتی ،بر مدار فقاهت و عدالت سازمان میابد.) 

رسالت جهانی انقالب اسالمی 
-انقالب اسالمی ارمانها ،ارزشها و مسولیت و رسالت خود را به حل چالشهای جامع ایران  

یا شیعیان جهان محدود نمیکرد ،بلکه رسالت خود را بر اساس اموزه های اسالمی در  
موارد زیر می دید :

1- پاسداری از عزت و اقتدار جهان اسالمی  

2- دفاع از محرومان و مستضعفان جهان  



3- مخاطب قرار دادن فطرت الهی همه انسانها و حل مشکالت معرفتی و معنوی بشریت  

نامه امام خمینی به گورباچف  
- نامه امام خمینی به گورباچف در کتاب اوای توحید امام خمینی شرح داده شده است . 

- ایشان در این نامه :از دو جریان اصلی تفکر فلسفی جهان غرب ،یعنی حس گرایی و  
عقل 

گرایی یاد کرد و با استفاده از حکمت مشاء و حکمت اشراق به اشکاالتی که در محدود  

کردن 
علم به شناخت حسی و عقلی وجود دارد ، اشاره کرد. 

حضور و تاثیر جهانی انقالب اسالمی ایران و نخستین اقدامات مقابله ای  

غرب
-انقالبی که خارج از ارزشها و ارمانهای جهان غرب شکل گرفت ،شاهدی گویا برای حضور  
تاریخ ساز فرهنگ های غیر غربی بود . این پدیده در تکمیل یا گسترش اندیشه های پسا  

مدرن تاثیر گذار بود. 

- با بیداری اسالمی رویکرد دینی و معنوی به زندگی اجتماعی در سطوح مختلف جوامع 
 غربی به وجود امد ، در نتیجه ارزشها و ارمانهای بعد از رنسانس،اعتبار جهانی خود را از

دست داد و سپس نظریه هایی که ناظر به افول سکوالریسم بود شکل گرفت . 



-کودتای نوژه و به دنبال ان ،8 سال جنگ تحمیلی بر ایران از نخستین اقدامات جهان  
غرب

در مقابله با انقالب اسالمی ایران بود. 

تاثیر انقالب اسالمی در تثبیت موقعیت تاریخی جهان اسالم به عنوان یک 
قطب فرهنگی 

- مقاومت انقالب ایران در دهه نخست ،موقعیت بلوک شرق را به عنوان قطب رقیب  
بلوک 

غرب متزلزل ساخت و موقعیت تاریخی جهان اسالم را به عنوان یک قطب فرهنگی  

تثبیت 
کرد . 

اقدامات غرب برای مقابله با حضور فرهنگی و تمدنی جهان  
اسالم

- کشورهای غربی برای مقابله با حضور فرهنگی و تمدنی جهان اسالم دو نظریه را مطرح 
 کردند که عبارتند از :

1- نظریه ((پایان تاریخ فوکویاما ))          2- نظریه ((جنگ تمدن ها )) 

- نظریه ((پایان تاریخ فوکویاما )) : 
*این نظریه در نخستین نظریه پردازی های جهان غرب علیه حضور فرهنگی جهان اسالم  

مطرح شد . 

*جهان غرب بر اساس این نظریه به دنبال این بود که فروپاشی بلوک شرق را به شکل  

گیری 



نظم نوین جهان بر مدار یک قطب واحد (یعنی ،بلوک غرب)معنی کند 
*موفقیت انقالب اسالمی ایران و پیامدهای جهانی ان بر نظریه ((پایان تاریخ فوکویاما  

((
خط بطالن کشید . 

-نظریه ((جنگ تمدن ها )): 
*جهان غرب با ارایه این نظریه به شکل گیری قطب بندی جدید فرهنگی و تمدنی ( یعنی 

،
حضور فرهنگی و تمدنی جهان اسالم )اعتراف میکند. 

جهان غرب با نظریه ((جنگ تمدن ها )): 

اوال:با مطرح کردن تمدن های دیگر در عرض تمدن اسالمی ،جایگاه منحصر به فرد انقالب 
و 

فرهنگ اسالمی را نادیده میگیرد. 

ثانیا : با طرح جنگ تمدن ها ،رویکرد خصمانه خود را به جنبش های اسالمی نتیجه ورود 
مجدد فرهنگ های دیگر به عرصه زندگی بشر معرفی میکند و از این طریق هراسی را که  

پس از جنگ جهانی دوم نسبت به بلوک شرق داشت ،متوجه جهان اسالم میگرداند 
 



اقدامات دنیای غرب برای تامین نیازهای اقتصادی و سیاسی  
خود

1- مقابله نظامی و سیاسی از طریق حضور مستقیم ،مانند انچه در افغانستان و عراق  

رخ داده 
است . 

2-محاصره و تحریم اقتصادی از طریق سازمانهای بین المللی مانند انچه نسبت به ایران  

انجام می دهند. 
3- تبلیغ معنویت های کاذب و سکوالر در کشورهای غربی برای اشباع خال معنوی فرهنگ  

غرب 

4- تصویر سازی خشن و غیر عقالنی از فرهنگ اسالمی از طریق سازماندهی جریانهای  

تروریستی وهابی  
5- تفسیر های سکوالر از اسالم وحمایت از اسالم امریکایی برای بدل سازی نسبت به  

انقالب
 اسالمی 

6- مدیریت جنگ رسانه ای همه جانبه در برابر حرکت فرهنگی جهان اسالم  

7- ایجاد اختالفات فرقه ای و مذهبی برای تضعیف جهان اسالم  



به پرسش های زیر پاسخ های کامل دهید    
01151اهمیت و جایگاه افراد و جنبش های انقالبی با هریک از دو محور شرق و غرب بر 

چه اساس 
مشخص شد و دارای اهمیت بود؟ 

01152انقالب اسالمی ایران ،با تجدید حیات معنوی و توحیدی ،به چه مواردی  

پرداخت؟

01153 گروه های مارکسیستی و ناسیونالیستی چه باورها و موضع گیریهای نسبت به  

اسالم و 
اعتقادات دینی داشتند؟ 



تعیین کنید کدام عبارت درست و کدام عبارت نادرست است
 در جهان دو قطبی قرن بیستم ،هویت جنبش ها و کشورها بر اساس نسبتی که    درست   

نادرست  
        با یکی از دو قطب جهان داشتند ، شناسایی می شد

اگر انقالب اسالمی به بلوک غرب و جریان های چپ نظر می داشت ، مانعی را  
         که آمریکا ایجاد کرده بود ، فرو می ریخت و فرصت جدیدی را برای کشورهای

           دیگر به وجود می ورد
انقالب اسالمی از متن فرهنگ اسالمی و برای حفظ هویت اسالمی و حقوق  

           از دست رفته امت اسالمی شکل می گرفت
انقالب اکتبر با دیگر انقالب های اروپایی به دلیل رویکرد چپ و مارکسیستی  

         تفاوت داشت
گروههای مارکسیتی با هویت الحادی خود،جایگاهی برای اعتقادات دینی و  

       معنوی قائل نبودند و گروههای ناسیونالیستی ،اسالم را به عنوان پدیده ای 
        عربی می پذیرفتند

جهان غرب و کشورهای اروپایی توان تاثیر گذاری زیادی در رابطه با اقدامات 

        مستمر در انقالب اسالمی ایران و جهان اسالم پدید اورده اند



جاهای خالی را با کلمات مناسب کامل کنید (واژگان کلیدی)       ا
01117برخی از دانشمندان علوم اجتماعی...........را نخستین انقالبی می دانند که پس  

از ............در 
          سطح جهانی اتفاق افتاده است.

01118 انقالب اکتبر،اگر چه با دئیگر انقالب های اروپایی به دلیل  

..........و............تفاوت داشت ولی
         به دلیل خصلت ...............خود دردرون فرهنگ غرب قرار میگرفت.

01119انقالب اسالمی ایران،الگوی رفتاری خود را از فقه .........و........شیعی گرفت و  

متناسب با آن
          عمل کرد.

01120برخی از گروههای فلسطینی هویت ............و بعضی دیگر اندیشه های  

............داشتند.
01121امروزه بیداری اسالمی حاصل انتقال بیداری از سطح ........به متن مردم و  

فرهنگ عمومی 
         ...............است.

01122انقالب اسالمی ایران ،راه نوینی را فرا روی کشورهای ............قرار داد. 

01123مقاومت انقالب اسالمی ایران در دهه ،موقعیت ..........را به تنها .........بلوک  

غرب متزلزل ساخت.
01124اقتصاد و سیاست جهان غرب در شرایط فعلی که ابعاد جهانی پیدا کرده ،نیازمند 

..........است.



       موارد سمت راست را با موارد سمت چپ انطباق دهید
01139یک مورد از سمت چپ اضافه است. 

1)بهار عربی                             #الف-شکل گیری پس از رنسانس با ارمان و ارزش های 

مدرن
2)انقالب فرانسه                        #ب-وقوع انقالب ها بخشی از فرایند غربی شدن  

کشورهای عربی.
3)گروه های ناسیونالیستی           #پ-مدیریت جنگ رسانه ای همه جانبه. 

4)قرار داد کمپ دیوید                #ت- اسالم را به عنوان پدیده ای عربی می پذیرفتند. 

                                           # ث- به رسمیت شناخته شدن



01126امام خمینی (ره)در نامه خود به گورباچف با استفاده از حکمت .......و........به  

اشکاالت محدود 
           کردن دانش و علم به شناخت حسی یا شناخت .........اشاره کردند.

01127انقالب فرانسه نخستین انقالبی بود که شکل گرفت و هیچ یک از انقالب های  

پس از ان ......
           نبودند . بلکه همه انها در جهت ...........انقالب فرانسه اتفاق افتاده اند.

01128انقالب روسیه ،انقالبی بود که گرچه با دیگر انقالب های مشابه اروپایی به دلیل  

رویکرد .......
          تفاوت داشت ،ولی با خصلت ........خود در چارچوب فرهنگ غرب عمل کرد.

01129انقالب های آزادی بخش قرن بیستم،.............از انقالب های مدرن بودند. فرهنگ  

های که در 
          دوره استعمار مقهور و مرعوب جوامع غربی شده بودند،چالش های خود را از 

.............
          تفسیر میکردند.

01130بعد از مرگ..........در زمان...........،دولت مصر ئدر قرارداد............،اسراییل را به  

رسمیت شناخت
          و این مسئله موجب تضعیف ............شئد.

01131وقوع انقالب اسالمی در نخستین گام ،افق جدیدی را بر روی .........گشود.  

اهمیت انقالب، تنها
          در ساقط کردن مهم ترین قدرت حامی اسرائیل در منطقه نبود ،بلکه اهمیت 

انقالب در ...بود



01147طرح جنگ تمدن ها چه عاملی را توجیه میکرد؟ 

01148مقاومت انقالب اسالمی در دهه نخست ،موقعیت کدام کشورها را تضعیف کرد؟ 

01149 پیامد رویکرد دینی و معنوی در زندگی اجتماعی در جوامع غربی منجر به چه  

عواملی گردید؟

01150 موارد زیر را فقط نام ببرید؟ 

الف) سه نمونه از تاثیرات انقالب اسالمی در جهان اسالم را نام ببرید 
ب)کدام کشورها دولت غاصب اسراییل را به رسمیت می شناختند؟ 

پ)نظریه جنگ تمدن ها از چه راه هایی هراس بعد از جنگ جهانی دوم نسبت به بلوک  

شرق را 
متوجه جهان اسالم می کرد؟ 

ت)دنیای غرب،صرف نظر از بحران های معرفتی و معنوی خود را برای تامین نیازهای  

اقتصادی و 
سیاسی ناگزیر از مقابله با حرکت مستقلی است که در جهان اسالم شکل گرفته است و  

به این منظور
 فعالیت های را انجام می دهد؟(سه مورد از انها را نام ببرید)



به پرسش های زیر پاسخ کوتاه دهید                .
11400در جهان دو قطبی قرن بیستم ،چه مواردی بر اساس نسبتی که با یکی از دو  

قطب بلوک شرق
          و غرب داشتند شناسایی می شدند ؟

01141انقالب اسالمی ایران در جهان دو قطبی قرن بیستم ،از چه نظر دارای اهمیت  

بود؟

01142دولت مردان غربی انقالب اسالمی ایران را با چه معیار و موازینی می  

سنجیدند؟

01143انقالب اسالمی ایران چگونه فرصت جدیدی برای جهان غرب جهت عبور از  

بحران های
         معرفتی و معنوی به وجود اورد؟

01144چه کشورهایی پایداری و مقاومت را تشکیل می دادند؟ 

01145تاثیر انقالب اسالمی در کشورهای جهان سوم چگونه انجام میشد؟ 

01146کشورهای غربی در نخستین نظریه پردازی های خود به دنبال چه مواردی بودند؟ 



             که برای مبارزه به صهیونیسم ارائه می داد.
01132مهم ترین پیامد انقالب اسالمی ایران در جهان اسالم،.............است. 

01133انقالب کشورهای عربی که پس از سه دهه از انقالب اسالمی ایران رخ دادند  

نظیر انقالب های
         است که پس از گذشت .......از.......در.......رخ داد.

01134دولت های غربی تالش کردند تا انقالب های کشورهای عربی را بخشی از فرایند  

............
         معرفی کنند و به همین دلیل ان را .............نامیدند.امابه قدرت رسیدن اسالم 

خواهان در این 
        کشورها نشان داد که این انقالب ها حکایت از .............دارد.

01135بیداری اسالمی حاصل انتقال بیداری از .............به ..........و...........است. 

01136بیداری اسالمی اگر در سطح جوامع اسالمی تحقق پیدا کند،به سوی نظامی  

حرکت خواهد
        کرد که فارغ از ..............و..............،برمدار...........و...............،سازمان میابد.

01137پس از فروپاشی بلوک شرق،کشورهای غربی در نخستین نظریه های خود تالش  

میکردند ،
        فروپاشی بلوک شرق را به شکل گیری .................بر مدار یک قطب واحد معنا 

کنند و نظریه
        ................فوکویاما همین معنا را القا می کرد.

01138نظریه جنگ تمدن ها،اوال با طرح دیگر تمدن ها در ..........تمدن اسالمی ،جایگاه  

برجسته و 


