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 فصل اول :

به معناي اقدام عده اي براي براندازي انقالب از نظر واژگاني به معناي تغيير، تحول، برگشتگي و تبديل و از نظر سياسي  -1
 و ايجاد حكومتي جديد است.

ر اصل از قالب دمه انهانا آرنت، از نظريه پردازان انقالب درباره پيشينه تاريخي اصطالح انقالب چنين مي گويد: كل -2
 د.ر شمصطالحات اخترشناسي است كه به واسطه اثر بزرگ كپرنيك در علوم طبيعي از اهميت خاصي برخوردا

 سياسي، اي ديگرواژه انقالب براي نخستين بار به صورت يكي از اصطالحات سياسي به كار رفت؛ در معن 17در سده  -3
 انقالب درباره انتقال از عصر كشاورزي به دوره صنعتي به كار مي رود.

م موجود ام حاكه نظيشهيد مطهري انقالب را اينگونه تعريف مي كند: انقالب عبارتست از طغيان و عصياني كه مردم عل -4
ضع م از وو خش براي ايجاد وضع و نظمي مطلوب انجام مي دهند. پس ريشه هاي انقالب دو چيز است: يكي نارضايتي

 موجود و ديگر آرمان يك وضع مطلوب.

ك با در ست كهاز نگاه آيت اهللا سيد محمدباقر صدر، انقالب جنبشي سرسختانه و بر مبناي اصول مكتبي معيني ا -5
يارها، ي و معسياس وهاي موجود، به دنبال تغيير و دگرگوني بنيادين در تمامي ابعاد زندگي فردي، اجتماعي  واقعيت

 اصول و ارزش هاي حاكم است.

 يكي از ابعاد مهم در معرفي انقالب ها، بُعد ارزشي و مطلوبيت آرمان هاست. -6

راي كه دا نقالباا به عمده ترين خصيصه هاي شايد تعريف انقالب از بُعد جامعه شناسي جامعيت بيشتري دارد، زير -7
دگرگوني  الب يك: انقماهيت اجتماعي است، اشاره مي كند؛ تعريف جامعه شناسانه ي هانتينگتون از انقالب عبارتست از

، جتماعياختار سريع، بنيادين و خشونت آميز داخلي در ارزش ها و اسطوره هاي مسلط جامعه، نهادهاي سياسي، سا
 اليت هاي حكومتي و سياست هاي آن است.رهبري، فع

ي، اي شهريام هقبر مبناي تعريف هانتينگتون از انقالب، مي توان آن را از پديده هايي مثل شورش هاي دهقاني،  -8
حات ز اصالاقاب را ان» خشونت«شورش هاي جدايي طلب ملي و مانند اينها تمايز داد. از سويي وي با تأكيد بر عنصر 

 انگارد. عميق نيز جدا مي

 رفت.گدر مجموع مي توان انقالب را به معناي تغيير در ساختار حاكميت و ساختارهاي اجتماعي در نظر  -9

 گونه هاي مختلف انقالب عبارتند از: -10

 ست.مراه اكه با تغيير ساختار سياسي، بدون تغيير ساختارهاي اجتماعي هانقالب هاي سياسي:  .1

 دي وريع و اساسي در ساختار سياسي، اقتصاانقالب هاي اجتماعي: عباتست از تغيير س .2
 اجتماعي يك جامعه كه با حركت و قيام عمومي مردم همراه است.

ابل قالعاتي ت مطاز آنجا كه انقالب هاي اجتماعي، هم در سطح داخلي و هم در سطح بين المللي اثرگذارند، اهمي -11
 مالحظه اي دارند.

 انقالب اسالمي ايران مي باشد.آخرين انقالب بزرگ اجتماعي در تاريخ جهان،  -12

 خصوصيات انقالب ها عبارتند از: -13
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 –درت قبجايي انتقال و جا –انقالب در روند خود بايد مراحل مختلفي را بگذراند: براندازي  .1
 ان هايتثبيت نظام جديد، سازندگي و تحقق آرم –پاك سازي مهره هاي اصلي حكومت قبلي 

 انقالب.

 ست.اوقوع انقالب، روند شكل گيري آن نسبتا طوالني  با وجود ناگهاني و سريع بودن .2

 د.در روند انقالب، اصوالً اِعمال زور و خشونت به گونه اي متقابل صورت مي گير .3

 در انقالب بخش عمده اي از جمعيت به شكلي مؤثر بسيج مي شود. .4

و  است مشاركت مردمي در انقالب مستلزم عناصري مانند سازماندهي، رهبري و ايدئولوژي .5
 هرچه ايدئولوژي قوي تر باشد، بسيج گروه ها نيز گسترده تر خواهد بود.

 ردد.مي گ تغييرات انقالب، عميق و زيربنايي بوده و ارزش هاي جديد جايگزين ارزش هاي پيشين .6

» ميحركت هاي مداو«وجود مستمر آگاهي به مفهوم ادراك و تحليل آن، موجب پي ريزي  .7
 مراحلي انقالب را به وجود مي آورد.مي گردد كه به تدريج در طي 

بر  قدرت و ن بهكودتا اقدام معدودي از نيروهاي نظامي با حمايت برخي نيروهاي حاكم است كه هدف از آن، رسيد -14
 كناري حاكمي است كه در رأس قدرت قرار دارد.

 تفاوت هاي انقالب و كودتا عبارتند از: -15

 صر اصليعنا ايگاه مردمي ندارند در حاليكهكودتاچيان از پيكره قدرت حاكم برمي خيزند و پ .1
 تشكيل دهنده انقالب، مردم هستند.

ي هيئت ه جادر كودتا ارزش ها و زيرساخت ها تغيير نمي يابد، بلكه در درون نظام گروهي ب .2
 ابد.يمي  حاكم مي نشينند. در كودتا ساختار نظام باقي است، اما اداره كننده آن تغيير

ني صله زمان فاايگزيني و نيز شروع به سازندگي تقريبا هم زمان و بدودر كودتا براندازي و ج .3
مكن ميزي رخ مي دهد. دركودتا بعضاً عوامل بيگانه دخالت دارند ليكن در انقالب چنين چ

 نيست.

در  تحول جنبش مفهومي است كه نسبت به ساير مفاهيم از حيث معنايي با انقالب نزديك است. جنبش بسترهاي -16
 ل مي دهد كه اين تحول مي تواند به انقالب يا اصالحات بدل گردد.جامعه را شك

عي امتغييرات اجت تفاوت عمده جنبش با انقالب و اصالح، در شيوه اجرايي و رفتاري و نيز در هدف نهايي آن است. -17
يرد و اگر مي گم ح ناحاصل از جنبش اگر به گونه اي مسالمت آميز به تغييرات آرام و تدريجي منجر شود، رفرم يا اصال

 اين تغييرات، اساسي و بنيادي، توأم با خشونت باشد، به انقالب خواهد انجاميد.

ادل اتفاق اي متع امعهجاصالح يا رفرم، تغيير آرام و تدريجي، مسالمت آميز روبنايي در يك نظام است كه معموالً در  -18
فمند و رات هدتغيي يد و ممكن است با رسيدن بهمي افتد. اصالحات، از باال و از سوي خود دولتمردان به وجود مي آ

 منتج از نيازهاي جامعه، از وقوع انقالب جلوگيري كند.
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ساخت  ها وشورش حركتي مقطعي در اعتراض به موضوعي خاص است. شورشيان نارسايي هاي موجود را نه به نهاد -19
وي سا از هود است و اغلب شورش هاي اجتماعي، بلكه به افراد نسبت مي دهند. هدف شورش اعتراض به وضع موج

 نظام حاكم سركوب مي شوند.

ژي يدئولواظهور  –عوامل ايجاد كننده شرايط دو قطبي كه منجر به انقالب مي گردد عبارتند از: وجود نارضايتي  -20
 رهبري انقالب. –روحيه انقالبي  –جايگزين 

سته است كه هم پيو لل بهدادن آن نيازمند يك سلسله عانقالب تنها با ايجاد نارضايتي به وقوع نمي پيوندد، بلكه روي  -21
 آغاز آن وجود نارضايتي عميق است.

كل نمي جديد ش ديشهو انبريتون، يكي از نظريه پردازان انقالب معتقد است كه هيچ انقالبي بدون گسترش ايدئولوژي  -22
 گيرد.

سيدن به رو راه  كند م آرماني را ترسيم ميايدئولوژي انقالب، نظام ارزشي سازمان يافته اي است كه ويژگي هاي نظا -23
تحوالت  راحل ومي در آنها را مي نماياند؛ ايدئولوژي در هر انقالب در چگونگي پيروزي آن، نوع حكومت جايگزين و حت

 پس از پيروزي نقشي بسزا دارد.

اگير مي ودتر فرزد، ش يابانقالب هايي كه در آن يك ايدئولوژي واحد و سازگار با ويژگي هاي فرهنگي آن جامعه گستر -24
 شود و سريع تر از ديگر انقالب ها به پيروزي مي رسند.

ست ااراده  حيه وكه با اين رود آمدن حس پرخاشگري عليه نظم سياسي حاكم است منظور از روحيه ي انقالبي، به وجو -25
  يستد.ا كومت ميحگرانه  سياست هاي سركوب و اصالح گرايانه درمقابل راه حل هايمي يابد و  به نفس فرد اعتماد كه

ژي ونوع ايدئول  -گي قوت و اقتدار روحيه انقالبي به عوامل مختلفي بستگي دارد مانند: ويژگي هاي تاريخي و فرهن   -26
 مجموعه خصوصيات و اقدامات حكومت. –انقالبي 

د ام پذيرك انجاينكه به صورت مشترانقالب ممكن است داراي رهبري واحد باشد (مانند رهبري امام خميني)، يا  -27
صي ه اي ، فرد خار مرحلنكه دآ(مانند رهبران انقالب فرانسه كه سه نفر به نامهاي ميرابو، دانتون و روبسپير بودند.) و يا 

 رهبري آن را بر عهده داشته باشد.

 ه مرحلهر سي واحد ديكي از ويژگي هاي انقالب اسالمي كه با انقالب هاي معروف جهان متفاوت مي رسد، رهبر -28
 پيدايي، پويايي و پايايي انقالب است.

ند: ل جمع اي قابنظريات متفاوتي بيان گرديده كه تحت سه عنوان اصلشناخت و تحليل چگونگي تشكيل انقالب ها در -29
 بر اساس فرايند انقالب. –بر اساس پيامد هاي انقالب  –بر اساس نيات انقالبيون 

ته جود داشيگر ودروان شناختي اجتماعي در وقوع انقالب، رهبري است زيرا اگر سه عامل مهم ترين عامل با منشأ  -30
 باشد اما عامل رهبري نباشد انقالب به نتيجه نمي رسد.
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 فصل دوم

سي رار دارند و برربحران هاي اقتصادي و سياسي در مقام اول اهميت ق 1357در ريشه يابي و شناخت انقالب اسالمي  -31
 ين بحران ها با بررسي علت و چگونگي حضور دول خارجي ارتباط تنگاتنگي دارند.ريشه هاي هم

از انگلستان  18ن انقالب صنعتي، دگرگوني هايي بزرگ در صنعت، كشاورزي، توليد و حمل و نقل بود كه در نيمه قر -32
وارد دوره  قالب صنعتيميالدي در اثر ان 19ياسي به دنبال داشت؛ اروپا در قرن س -آغاز شد و پيامدهايي اجتماعي

 سرمايه داري گرديد.

ي نين براهمچ وكارخانه هاي صنعتي بيشتر متكي به نيروي ماشين بود، براي فروش توليدات خود نيازمند بازار  -33
 د.توليد، نيازمند مواد خامي بود كه مي بايست از ديگر كشورها و به خصوص خاورميانه تأمين مي ش

ب كرد؛ خود جل ا بهرمنابع نفتي خاورميانه ابتدا توجه قدرت هاي استعماري نظير انگلستان و سپس آمريكا و آلمان  -34
 انگلستان اولين كشوري بود كه امتياز نفتي از ايران گرفت.

ه قاره هند بلستان شانگ قرن نوزدهم ميالدي دوران اوج اقتدار امپراتوري هاي استعماري انگليس، فرانسه و روسيه بود؛ -35
سه به . فراني كردمشامل بنگالدش، هند و پاكستان امروزي را در اشغال خود داشت و به افغانستان نيز دست اندازي 

 رفته بودند. نشانه زي راشمال آفريقا(از مصر تا مراكش و الجزاير) چشم طمع دوخته بود. روس ها نيز ايران و آسياي مرك

دات اعتقا وش ها ود از روش هاي مختلفي  مثل تالش براي تغيير در فرهنگ، ارزكشور هاي استعمارگر در استعمار خ -36
 مردم و همچنين فرقه سازي، بهره مي بردند.

سائل ترين م جنبش هاي مشروطه خواهي به عنوان نماد تغيير در ساختار سياسي كشورهاي جهان، مهم 19در قرن  -37
 سياسي در جهان به شمار مي رفت.

 14و  13ي ها كه در سده رين و پهناورترين دولت اسالمي پس از فروپاشي خالفت عباسي استدولت عثماني بزرگ ت -38
با  15ده سه دوم ل نيمميالدي در سرزمين آناتولي ظهور كرد و در قاره اروپا گسترشي چشمگير يافت. اين دولت در اواي

 ود رسيد.وج اقتدار و شكوه خبه ا 15فتح قسطنطنيه، تنها وارث امپراتوري روم شرقي شد و در پايان سده 

ه زوال بهاني اول جامپراتوري عثماني براثر عوامل داخلي و خارجي تضعيف شد و سرانجام در جنگ  19در اواخر قرن  -39
 رفت؛ امري كه بر تحوالت سياسي در جهان اسالم تأثيري به غايت داشت.

 احيا گرديد.در دوران صفويه براي نخستين بار هويت ايراني در قالب مذهب تشيع  -40

ود از سلطنت ب، ايل قاجار حاكميت يافت. مهم ترين ويژگي دولت هاي قاجار عبارت 18در سال هاي پاياني سده  -41
ني كه ع قانويچ نوه. شاه به عنوان ظل اهللا در همه امور مردم دخالت و اعمال قدرت مي نمود و  مطلقه و فردمحوري

ص شاه به شخ ود كهبوان ساالري در اين نظام بر اساس سلسله مراتبي قدرت شاه را محدود كند وجود نداشت. الگوي دي
 منتهي مي گرديد.

ان. مستوفي ت يانخبگان حاكم در عصر قاجار از دو گروه اصلي تشكيل مي شدند: اشراف يا شاهزادگان و عمال دول -42
كومت ريدن حخريق يگري از طاشراف از دو طريق به قدرت مي رسيدند: يكي از راه خريد يا بهره برداري از زمين و د

 شهرها و واليات.
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ت تشكيال رفتنريشه هاي ساختاري و تاريخي و رسميت نيافتن حقوق فردي و شهروندي از مهم ترين عوامل شكل نگ -43
 است. 19قوي و با نفوذ قضايي در ايران قرن 

ت نيز مال قدري اعاظ شيوه هانوعي حكومت ملوك الطوايفي بود و از لحدر دوره قاجار، نظام از حيث ساختار قدرت،  -44
 حكومت استبدادي به حساب مي آمد.

رد ره رويكاين دو با توجه به دو شاخص ميزان درآمد و وضع معيشت، بيشتر مردم ايران فقير بودند؛ در 19در قرن  -45
ا اينده بفزتباط و ار» واحد پول ملي«كلي اقتصاد ايران در جهت گسترش تجارت، تورم، كاهش ارزش داخلي و خارجي 

 تصادي معيشتي بود.با توجه به شاخصه هاي كشاورزي و صنعتي، اق19كشورهاي اروپايي بوده است؛ اقتصاد ايران درقرن

 .عقب ماندگي بيشتر تحت تأثير عوامل داخلي است و عقب نگه داشته شدن متأثر از عوامل بيروني   -46

لستان ه و انگر روسيديگر كشورهاي قدرتمند آن زمان نظيحفظ ثبات و استقرار نظام، به قاجارها مجبور بودند براي  -47
 يد.درآ» نيمه استعماري«امتياز اقتصادي و تجاري بدهند و اين موجب شد در اين دوره كشور به شكل 

ا ه چرا مرد كجنگ هاي ايران و روس و شكست ايران از روسيه، موجب شد پرسشي عميق در ذهن ايرانيان شكل بگي -48
سنت  رهنگ وفجود، رب ترقي كرد؟ برخي در پاسخ به اين سوال به منظور بيرون آمدن از وضعيت موعقب مانده ايم و غ

أكيد ت شرفت،هاي موجود را مهم ترين عامل دانستند و بر حذف آن و اخذ فرهنگ ترقي خواهي براي رسيدن به پي
 يني را.هاي د آموزهه گرفتن ازفاصلرعامل اين عقب ماندگي مي انگاشتندو عده اي ديگرا كردند، عده اي حاكمان مستبد

به شنگرش  مود، درناسالمي را خدشه دار  –اولين نوع انحراف در فرايند توسعه ايران كه استقالل و هويت ايراني  -49
 .وز كرديي برترقي توأم با غرب زدگي شكل گرفت؛ در دوره پهلوي نگرش شبه ترقي غرب زده با شعار باستان گرا

سرشت  هيت وپيشرفت در ايران، يكي در تفكر و انديشه غربي ريشه داشت و ديگري در مانگرش كالن به موضوع  -50
و تعالي  رب گرارقي غتكامال ديني و الهي؛ آن سان كه اين دو جريان فكري را مي توان در قالب دو الگوي متفاوت شبه 

 خواهي اسالمي ارزيابي كرد.

ر ايران ود كه دبونه براي ايرانيان ضروري مي دانستند و اين گ طرفداران الگوي شبه ترقي غرب گرا ، ترقي غربي را -51
نها در تج را اه عالگفتمان مدرنيته به ويژه در بُعد سياسي و فرهنگي به عنوان نسخه شفابخش مطرح شد؛ اين الگو ر

 مراجعه به علم غربي مي دانست.

ي جموعه امبه  گرديد؛ مدرنيته و مدرن مفهوم سنت و مدرنيته مفاهيمي است كه در فضاي پس از قرون وسطا مطرح -52
اخصه هاي شد؛ از يد آماز گزاره ها و باورهايي اطالق مي شود كه بر مبناي تفكر حاكم شده در غربِ بعد از رنسانس پد

ر ر واقع سنت باد مود.نشاره مدرنيته مي توان به دنياگرايي، علم گرايي (علم تجربي)، عقالنيت خود بنياد و فايده گرايي ا
 معنايي منفي ندارد.

تند؛ نفي روطه هسن مشآخوند زاده، ميرزا آقاخان كرماني، ملكم خان، تقي زاده و طالب اوف از جمله روشنفكران دورا -53
في دين نايه ي بر پ دين از سوي روشنفكران دوران مشروطه صرفاً از روي تقليد است و اساساً چون در غرب نسخه ترقي

 گرا نيز بر آن بنياد به نفي دين اسالم مي پردازند. (مسيحيت) است، روشنفكران غرب

اساس معرفت شناسي غرب سكوالريسم (به معناي نفي امر قدسي از زندگي بشر) است؛ سكوالريسم كه حاصل  -54
رنسانس در اروپا بود، انسان را موجودي اين جهاني مي داند و امر مقدسي را كه از جانب خداوند آمده باشد، نفي مي 
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ريسم در ساحت هاي مختلف معرفت شناسي، جامعه شناسي، انسان شناسي (اومانيسم) و حتي در ساحت كند؛ سكوال
 سياسي مطرح گرديده است.

ت. رار گرفقوعه الگوي ترقي در اواخر عصر قاجار در قالب مشروطه غرب گرا مطرح شد كه در چالش با مشروطه مشر -55
 وي كارمينه رزنهايت با انحراف مشروطه به سوي مشروطه غربي، اين گفتمان پس از حاكميت در عصر مشروطه و در 

ان در دن ايرربي شآمدن رضاخان را فراهم كرد؛ در عصر رضاخان مفهوم نوسازي اجتماعي و باستان گرايي، در قالب غ
 سايه نگرش شبه ترقي غربي دنبال شد.

نقالب، با س از اران پشد، اما در مقاطعي از دو جريان فكري شبه ترقي غرب گرا با وقوع انقالب اسالمي به شدت تضعيف -56
 قرائت هاي خاصي به چالش با الگوي پيشرفت و تعالي انقالب اسالمي پرداخت.

د كه بر جود داررب وترقي خواهي در اساس خود وابستگي را نيز دنبال دارد و در اين الگو نوعي وابستگي فكري به غ -57
 اييم.بپيم ري و معرفت شناختي همانند غرب نمود تا راه ترقي رااساس آن مي بايد خود را از نظر مباني فك

ند، اما نه مي خوا روريضالگوي تعالي اسالمي پيشرفت هاي فناوري و رفاهي، قانون گرايي و رهايي از استبداد را امري  -58
 بر پايه ي نگاه معرفت شناسانه غربي.

ر سايه مانان دمسل مسلمانان بود: پس از ظهور اسالم يكي از پيش زمينه هاي الگوي تعالي اسالمي، پيشينه تاريخي -59
فا ني شكوه تمدتعاليم اسالمي به عزت و شكوه و پيشرفت هاي چشمگيري دست يافتند و تا قرن چهارم هجري قمري ب

 شهرت دارد.» عصر طاليي«رسيدند كه به 

بخشي  واستعمار  آن به دليل سلطهتالش مسلمانان در دو قرن اخير براي بيرون آمدن از ضعفي بود كه بخشي از     -60
 ديگر به سبب سيطره حاكمان نااليق اسالمي ايجاد شده بود.

نگ جاميد، عالي انجتيكي از نقاط عطف و آغازين بيداري اسالمي در ايران معاصر كه به شكل گيري و تكامل الگوي     -61
ب مشروطيت ه انقالبه كه اكو و جنبش عدالت خانهاي ايران و روس در دوران قاجار بود؛ الگوي تعالي اسالمي با قيام تنب

غربي، در  خواهي ترقي انجاميد، روند تكاملي خود را در عصر قاجار طي نمود؛ در عصر پهلوي نيز اين الگو در چالش با
سالمي، وارد شمسي با مطرح شدن موضوع حكومت ا 50و  40قالب جنبش هاي مختلف بروز كرد، تا اينكه در دهه ي 

 زه اي گرديد كه در نهايت به شكل گيري انقالب اسالمي انجاميد.مرحله تا

از  لوگيريالم) و جدر الگوي تعالي اسالمي رسيدن به پيشرفت و تعالي تنها در سايه دلبستگي به فرهنگ خودي(اس    -62
 رفت.تسلط بيگانگان ميسر است، الگويي كه بي شك به دنبال استقالل طلبي و هويت خواهي شكل خواهد گ

 وه عزت رسيدن ب متفكران اسالمي معاصر، موضوع احياي تمدن اسالمي را به عنوان راهي براي نجات مسلمانان و    -63
 افتخار مجدد، مطرح نمودند.
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 فصل سوم

مودند. نصادر  اد رادر جنگ هاي ايران و روس علماي مذهبي در راستاي حفظ بالد اسالمي از تسلط كفار، فتواي جه    -64
وضعيت  مدن ازآيرون بلماي مذهبي از اولين اقداماتي است كه در ايران معاصر، در راستاي نفي استعمار و اين حركت ع

 موجود صورت گرفت.

ي با ويارويرل در در حقيقت حفظ اساس اسالم و دين در تقابل با استبداد داخلي و به كار بستن قاعده نفي سبي    -65
 .ست كه در شكل گيري نگرش پيشرفت و تعالي مؤثر بوداستعمارگران خارجي، از نخستين حركت هايي ا

ن بر و سلطه كافرا فته استشكل گر »ينَ سَبيالً وَلَن يَجعَلَ اهللاُ لِلكافرينَ عَلَي المُؤمِن«قاعده نفي سبيل بر اساس آيه     -66
 مسلمانان را نفي مي كند.

وحيه رهاده شد و نكنار » تسليم«و » انفعال«، »دعوت كننده به آرامش«در تفكر نوين انقالبي شيعي، تفسيرهاي     -67
تقالل از زوم اسشت، لانقالبي و مبارزه، جايگزين آن گرديد؛ مبناي اساسي كه الگوي تعالي در ابتدا بر آن تأكيد دا

 بيگانگان و نفي استعمار بود.

هاي كساني  ا تالشد و بپس از آشنايي با غرب برخي از دولتمردان، گفتمان تغيير از درون حاكميت را به وجود آوردن    -68
ت گرفت؛ ام صورون نظچون عباس ميرزا، قائم مقام فراهاني، امير كبير و ميرزا حسين خان سپهساالر، اصالحاتي از در

 .ف كردقالب نگرش ترقي غربي بود، نهاد ديني را تضعي نگرش اصالح طلبانه افرادي چون سپهساالر كه در

ا سپهساالر، بار وي د؛ رفتبيگانگان و امتياز دادن به بيگانگان بوحاج مال علي كني از جمله روحانيان مخالف مداخله     -69
 ست.ا باكويم تنشاخص ترين برخورد نهاد ديني و علماي شيعه با اركان حكومت قاجار تا زمان شكل گيري نهضت تحر

 ر داشت.قرا مشيرالدوله نيز از كساني بود كه با تأكيد بر اصالح از درون نظام در چالش با ديدگاه مذهبي -70

نفي  انست كهلي دنهضت تنباكو را مي توان يكي از گام هاي مهم در روند شكل گيري و تكامل الگوي پيشرفت و تعا -71
 سلطه بيگانگان ا در پي داشت.

 و فروش خريد شاه به خارج كشور، با تالش هاي امين السلطان و ملكم خان، امتيازدر سومين سفر ناصر الدين  -72
 ن آشتياني و درسال به يك شركت انگليسي داده شد؛ در تهران حاج ميرزا حس 50انحصاري توتون و تنباكو به مدت 

 رفتند.گهده ا بر ععتبات مقدسه در عراق نيز حاج ميرزا حسن شيرازي رهبري مردم در مخالفت با اين امتياز ر

 –كت در حر وحدت –اهميت نهضت تنباكو در تكامل الگوي تعالي به داليل گوناگوني بود، مانند: گستره جغرافيايي  -73
 –ذهبي گسترش شبكه اطالع رساني در ميان نهاد م –غياب روشنفكران در جريان نهضت  –نفوذ مرجعيت شيعه 

 پيروزي جريان سياسي و مذهبي بر استبداد داخلي و استعمار خارجي.

 و انقالب مشروطيت گرديد.قيام تنباكو خود مقدمه جنبش عدالتخانه  -74

با  يهاد دينن، آشتي اين »نفي سبيل«و » حفظ اساس اسالم«تدوين نظريه هاي علماي شيعه با تكيه بر دو اصل  -75
 اجراي وخانه  علماي شيعه در آغاز از حكومت فقط دادگري، تأسيس عدالتحكومت فاسد و مستبد را ناممكن ساخت. 

 قوانين اسالم را مي خواستند.

در  مي رفت. شمسي نهضتي با عنوان عدالت خانه شكل گرفت كه نهادي بومي و همه فهم به شمار 1283در سال     -76
 حقيقت عدالت خانه، نهادي براي رسيدگي به شكايات مردم از دولت بود.
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 هضت عدالت خانه بر مبناي دلبستگي به داشته هاي خودي و نفي بيگانگان شكل گرفت.ن -77

ه كي شدند روشنفكران دوران مشروطه از حيث وابستگي سياسي به دو گروه وابسته و غير وابسته تقسيم م    -78
 وابستگان، برخي از مقام هاي عالي رتبه دولتي بودند كهبه دربار وابسته بودند.

في هر و ن» ودشرنگي فاز فرق سر تا نوك پا بايد «گرا در اواخر قاجار بر مشروطيت تسلط يافت؛ شعار  شبه ترقي غرب -79
 آنچه داريم، مهم ترين نگره اين گروه بود.

وطه مشر«رش و نگدچالش ميان دو الگوي شبه ترقي غرب گرا و تعالي اسالمي در عصر مشروطه، را مي توان در قالب  -80
د ي تأكيانون گرايجستجو كرد. هر چند هر دو بر محدود شدن استبداد و ق» مشروطه غربي«و برمبناي اسالم » مشروعه

ر قالب درايي، نون گمي كردند، تفاوت اساسي آنها در اين بود كه در مشروطه مشروعه، بحث از محدوديت استبداد و قا
ي خود مانيستگاه اوعرف و بر مبناي نشرع اسالم مطرح مي شد، حال آنكه مشروطه غربي اين موضوع را در قالب قانون 

 و ضديت با مذهب دنبال مي كرد.

ساس اوطه بر ح مشرو اقدامات مرحوم نائيني در توضيتالش هاي شيخ فضل اهللا نوري براي تدوين متمم قانون اساسي  -81
 نست.مباني اسالمي، را مي توان از جمله تالش هاي علما براي مقابله با مشروطه خواهان غرب گرا دا

 –ران آن اختالف گسترده در ميان رهب –عمده داليل شكست مشروطه عبارتند از: حذف نگرش مشروطه مشروعه  -82
 ان.اره ايرتغيير رويكرد انگلستان درب –مشكالت داخلي كه شامل مشكالت اقتصادي، سياسي و اجتماعي مي شد 

معاهده  ستند باتوان انگليسي ها پس از آنكهانگليسي ها ابتدا موافق حركت مشروطه بودند ليكن بعداً مخالف شدند؛  -83
 اي با روس ها به اهداف خود برسند، دست از حمايت مشروطه خواهان بر داشتند.

ظامي نكودتاي  شمسي از سوي انگليسي ها به همراه سيد ضياء الدين طباطبايي براي انجام 1299رضاخان در سال  -84
 ود.بي او قدرت خشونت آميز، قلدري، انضباط و كم سواد انتخاب شد. علت انتخاب وي براي فرماندهي كودتا،
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 فصل چهارم

 هم 1304 با همكاري سيد ضياء موفق شد تا دولت را ساقط كندو بعد از چهار سال در 1299رضاخان در سال  -85
 حكومت را از قاجارها گرفته و سلسله پهلوي را تشكيل داد.

رايي گاستان بد به رضاخان به دليل نداشتن هويتي سلطنتي در خانواده اش در راستاي منسب سازي شاهانه براي خو    -86
 رد.كپرداخته و خود را به سلسله اشكانيان منصوب مي داشت لذا نام خانوادگي خود پهلوي را انتخاب 

رب گرايانه غاقدام هاي رضاخان همگي در جهت تجدد ايران با ديدگاهي  1320تا  1305سال از سال  15در مدت  -87
دهاي مه نهاهود و طي شد. تغييراتي كه وي در صدد انجام آنها بر مي آمد توأم با اجبار و الزام از طرف حكومت ب

 سياسي و مذهبي و اقتصادي را در بر مي گرفت.

اد منور ه استبدباني دربار بود و به همين دليل استبداد رضاخ حكومت رضاشاه مبتني بر سه اصل ارتش ، بوروكراسي و -88
مت ار حكوساخت مشهور است. به دليل همين سه اصل حكومت رضاخان از ثبات سياسي برخوردار بود، اما با توجه به

 ديكتاتوري وي، جامعه ي ايران از نظر سياسي دچار انسداد گرديد.

خارجي  ر سياستدوران يافت اما با عنوان جديد توسعه در ايران، در اين دتجددگرايي در زمان پهلوي دوم نيز ادامه  -89
اي آمريكايي الگوه عي ازايران، آمريكا جاي انگلستان را گرفت و به تدريج برنامه هاي پهلوي دومدرباره تغييرات اجتما

 ا بود.هرنامه بآن  د در صدبافت مذهبي جامعه ايران مهم ترين علت عدم پيروزي شاه پسر در انجام سريع و ص اخذ شد.

 روند فرد محوري حكومت محمدرضا شاه تسريع يافت. 1332مرداد  28پس از كودتاي  -90

راي اه را برشاه ساختار سياسي دولت پهلوي اول با دولت هاي قاجار، تفاوت چنداني نداشت و استبداد نظامي رضا -91
رل ب كنتاسي مردم در زمان رضاشاه به سبهرگونه آزادي هاي سياسي و مشاركت مردمي مسدود ساخت؛ حيات سي

 ديكتاتورمĤبانه ي همه امور كشور و سركوب مخالفان، بسيار بي رمق بود.

كه به  ودندمهم ترين گروهي كه از استبداد رضاخان حمايت مي كرد، روشنفكران غرب گرايي نظير تقي زاده ب -92
ايد با بد، مي مي دانننودند كه ايرانيان صالح خود را اعتقاد داشتند. اينان معتقد ب» استبداد منور«مفهومي به نام 

 استفاده از استبداد منور، تجدد را بر جامعه ايران تحميل نمود.

اول به بعد  ه پهلويدور عصر پهلوي اول در ايران مقارن با عصر نوسازي و رواج نظريه هاي غربي در اين زمينه است؛ از -93
 د.مدرنيزاسيون ايران به شيوه غربي آغاز ش

دن به راي رسيبه و نوسازي مفهومي است كه در ادبيات علوم اجتماعي به فرايند تغييرات اجتماعي بر مبناي مدرنيت -94
 جامعه مدرن غربي اطالق مي گردد.

 يكردتأثيرات فكري نهضت مشروطيت و حضور طبقه جديد تحصيل كردگان غرب در كنار طبقه حاكم، سبب رو -95
كيه در تر تاتورك. اين مسئله در كنار تحوالتي كه مصطفي كمال آبه شيوه غربي شدپهلوي اول به مدرن سازي كشور 

 ورك فراخواند.ي آتاتدمذهببه راه انداخت، توجه شاه و حاميان وي را به خود جلب كرد و آنان را به اقتباس از اقدامات ض

رنيته بود. اني مدفته از مبآغاز شد كه برگرنوسازي رضاشاه با تأكيد بر عنصر تقليدگرايي از غرب (شبه ترقي غرب گرا)     -96
يني دغير  – غربي از جمله اين اقدامات رضاخان: ايجاد بانك سرمايه گذاري با هدف دراز مدت ايجاد جامعه اي شبه

 توسعه سرمايه داري دولتي. –ترويج ملي گرايي افراطي  –كردن جامعه 
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كه  اتي بودقداماك اروپايي و احداث كارخانه هاي جديد، تأسيس بانك و راه آهن، ايجاد مدرسه و دانشگاه به سب -97
 ناسيوناليسم شبه مدرن، آن را به هر قيمتي براي رسيدن به كاروان ترقي ضروري مي دانست.

ن ارشناساكگاه بانك ملي يكي از نخستين اقدامات رضاخان بود كه به كمك كارشناسي آلماني محقق شد، اما از ن -98
ن كند، ا تأميري آن ، چرا كه اوالً سياست هاي مكملي كه گسترش فعاليت هاه و بيهوده بوداقتصادي، اقدامي ناسنجيد

 مورد توجه قرار نگرفت و از سويي بانك ملي فقط نهادي موازي براي صرافان سنتي بود.

هيچ توجيه  ك بود واند پروژه ي راه آهن اگرچه يك اقدام زير ساختي بود، ظرفيت بهره برداري از آن تا سال ها بسيار -99
 اقتصادي را در بر نداشت.

دو  »درنيسممشبه «برخي از نويسندگان از آنچه در عصر پهلوي اتفاق افتاد، به شبه مدرنيسم ياد مي كنند. براي  -100
 ويژگي بيان شده است:

 است. بيگانه امعهبا اينكه انديشه و آرمان هايي اجتماعي را در خود دارد، با فرهنگ و تاريخ ج .1

ناخت شايي، مدرنيست هاي اروپايي به ندرت از انديشه ها، ارزش ها و روش هاي اروپبرخالف  .2
 واقعي دارد.

 نمود. شارهاز اقدامات مخرب پهلوي اول در حوزه فرهنگ مي توان به كشف حجاب و همسان كردن لباس مردان ا -101

ي، ان گراير باستاي از سه محوهويت خواهي دوره پهلوي با دوره قاجاريه و روند وابستگي به غرب آميزه فرايند  -102
رايي، گستان ر كلي اقدامات فرهنگي رضاشاه بر سه محور ناسيوناليسم باتجددگرايي و مذهب زدايي بود. به طو

 تجددگرايي و مذهب زدايي قرار داشت.

 –ريايي آ ي نژادكتايياقدامات رضاشاه در جهت باستان گرايي عبارتند از: ترويج باستان گرايي افراطي با تأكيد بر  -103
 درخشان ، سيمايبازسازي آثار باستاني كه به زعم شاه –پرداختن به تاريخ شاهان قديم و نشان دادن عظمت آنان 

 تمدن پرشكوه ايران كهن بود.

ري، شنفكحضور ميسيون هاي مذهبي، تأسيس مدارس جديد به سبك اروپايي، تأسيس كانون ها و انجمن هاي رو -104
ر دوره دود كه ايي بان، كشف حجاب بانوان و نيز تغيير نظام آموزشي، از جمله فعاليت هترويج بي حيايي در ميان زن

 پهلوي در جهت تجددگرايي و مذهب زدايي انجام شد.

 رهنگ.يشه و فاند درك دولت نوگرا از تمدن جديد، سلوك و رفتار تجددمĤبانه و تغيير در ظواهر بود، نه شكوفايي -105

يب دين ترتو ب از سوي شوراي عالي معارف، نظام آموزشي مدارس فرانسه به عنوان الگوي مدارس ايراني پذيرفته شد -106
تلط شكلي مخ ي بهآموزشگاه هاي جديد، هنرستان هاي صنعتي و دانش سراهاي مقدماتي و عالي، به همراه معلمان اروپاي

 اي پذيرشمي برظور پي ريزي شد: يكي آماده سازي اذهان عموطور كلي سازمان هاي مذكور به سه منتأسيس گرديد. به 
ارائه  ستي، دومن دوتغييرات سياسي و اجتماعي و همسو شدن با آن و سعي در القاي برخي مفاهيم مانند شاه پرستي و ميه
 ومي.فرهنگ ب نفي تحليل هايي براي توجيه عملكرد نهاد هاي حكومتي و سوم نيز ايجاد يكپارچگي فكري در ميان مردم و

 قيام مسجد گوهرشاد در مقابله با سياست كشف حجاب اتفاق افتاد. -107

 الگوي تلقي در عصر پهلوي دوم در قالب توسعه مطرح شد. -108
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ه كشور ب معيتوضعيت اقتصادي ايران بعد از جنگ جهاني دوم در وضعيت نامطلوبي قرار داشت. اين وضعيت، بر ج -109
ين ي نخستال هاي نهاد كه مهم ترين آن، تورم بيش از حدي بود كه در سويژه شهرهاي بزرگ تأثيرات مخربي بر جا

 جنگ به وجود آمد.

وقطبي دنظام  شمسي در ايران و وجود مشكالت اقتصادي، مقارن با پايان جنگ جهاني دوم و شكل گيري 1320دهه  -110
ي مهم ورهاراي جذب كشدر جهان است كه در آن بلوك شرق و غرب افزون بر واقع شدن در جنگ سرد، با يكديگر ب

 جهان سوم و قرار دادن آنها در زمره كشورهاي حامي خود در رقابت بودند.

كه تا  رو به روييم با حضور آمريكا و نفوذ اين كشور بر اقتصاد و سياست ايران) 1320سال پس از جنگ جهاني دوم ( -111
 اد به بعد آغاز شد.مرد 28آمريكا از كودتاي زمان پيروزي انقالب اسالمي ادامه دارد، هر چند نفوذ گسترده و جدي 

ركت آزاد ود تا حبآن  امريكا مي خواست نظم اقتصادي بين المللي جديدي بنا نهد تا از انزواي قبلي بيرون آيد و بر -112
نحصاري جاري اتهاي  سرمايه در سطح جهاني را تأمين و آن را تضمين نمايد و مانع از آن شود كه دنيا به بلوك بندي

شوروي و  تانيا،، امري كه در آخرين مراحل جنگ سبب تيرگي ميان سه قدرت بريقبل از جنگ جهاني دوم بازگردددر 
 آمريكا در ايران شد.

ود كه ي نمسياست هاي توسعه كه در جهت ترقي خواهي و با الگوي غربي صورت گرفت، فرهنگ خاصي را تبليغ م -113
رزشي انگي و ت فرهر حقيقت براي رسيدن به توسعه، الزم بود تحوالمتعلق به ساختار اجتماعي و فرهنگي غرب بود. د

يشبرد پاستاي در ر دومدر جامعه ايران اتفاق افتد تا فرهنگ موجود را متناسب با فرهنگ توسعه به پيش برد. پهلوي 
ين چنراي بكشيدن هويت فرهنگي پيشين، زمينه را اهداف توسعه تالش كرد تا با هويت سازي جديد و به چالش 

 تغييري در فرهنگ ايجاد نمايد.

آن،  ر نتيجهدكه  از نگاه انديشمندان و جامعه شناسان توسعه، جامعه مدرن با زوال جامعه سنتي به وجود مي آيد -114
ه جاي ود و برن مي اقتصاد معيشتي (مبتني بر كشاورزي)، فرهنگ سنت گرا و نظام سياسي (بر مبناي اليگارشي) از بي

 زاسيونمه مدرنيفرهنگ مدرن مي نشيند. براي رسيدن به اين هدف، برناو صنعتي و سرمايه داري آن، نظام اقتصاد 
 جرا شد.اشمسي در ايران  1356تا  1320واسط دهه اجتماعي از ا-غربي در ايران با پنج برنامه توسعه اقتصادي

ه جاد طبقان اياجتماعي، خواه، در حوزه برنامه هاي توسعه در حوزه اقتصاد در پي صنعتي سازي وابسته ايران  -115
 ايران بي درمتوسط جديد و در حوزه فرهنگي نيز به دنبال تضعيف و تخريب فرهنگ ديني و حاكم كردن فرهنگ غر

 بود.

 علل ناكامي برنامه هاي توسعه در ايران : -116

 ت رامذهبي بودن بسياري از اعضاي طبقه متوسط جديد كه شكاف عميق بين آنها و حكوم .1
ن استاسبب شد كه هدف رژيم براي استفاده از فرهنگ شاهنشاهي و ترويج ب تشديد كرد و

 گرايي با شكست روبرو گردد.

بود و سو نايدئولوژي شاهنشاهي در دنياي مدرن، با الگوهاي نوين حكومتي در جهان نيز هم .2
 نمي توانست قشرهاي تحصيل كرده را به خود جلب كند.

 ايران شد. درنهادهاي مشاركتي ، مانع رشد 1342ز سال بعد ا توجه نداشتن به فضاي باز سياسي .3
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 مرداد. 28عدم مشروعيت سياسي شاه به لحاظ تاريخي به خصوص پس از كودتاي  .4

ير شعا ريشه هاي قومي و مذهبي و اثرپذيري فرهنگي مردم و طبقات مختلف از روحانيت و .5
 فرهنگ ديني .

ر رژيم دردمحوري ضا آغاز گرديد. برخي تحليل گران، آغاز فمرداد روند فردمحوري در حكومت محمدر 28با كودتاي  -117
 پهلوي دوم را به حمايت آمريكايي ها از وي مرتبط مي دانند.

نيتي، ي مسلح و اممرداد به جاي نوسازي نظام سياسي، عمدتا قدرتش را بر سه پايه نيروها 28شاه بعد از كودتاي  -118
ي روه هاگا از ري قرار داد و بدين سان فاصله و استقالل خود شبكه حمايتي دربار و ديوان ساالري گسترده دولت

و ركن  سي شاهبازر اجتماعي بيشتر كرد. در اين زمينه افزايش شمار نيروهاي مسلح ونيروهاي امنيتي همچون ساواك و
 دوي ارتش به عنوان مهمترين پشتوانه حفظ نظام سياسي، در اولويت قرار گرفت.

 ممنوع شد. 1332مرداد سال  28ز كودتاي فعاليت احزاب سياسي بعد ا -119

ل ت در ساين تحوالمرداد، سرنوشت داخلي ايران با تحوالت داخلي آمريكا گره خورد؛ مهم ترين ا 28پس از كودتاي  -120
 دي مبني بر)، پيروزي كندي در انتخابات رياست جمهوري اين كشور است، وي شعار جدي1340(ابتداي دهه  1339

ه در عاري كشاجتماعي و اقتصادي حكومت هاي ديكتاتوري در كشورهاي جهان سوم سر داد، اصالح ساختار سياسي، 
 نظام سياسي ايران نيز سايه افكند.

رد آورد يران واات اروي كار آمدن كِندي فشارهاي بيشتري بر رژيم شاه براي ايجاد فضاي باز سياسي و انجام اصالح -121
ب قيام ذب توده گرديد، اما اين آزادي هاي سياسي نسبي با سركوحمذهبي و -كه موجب تحرك نيروهاي مخالف ملي

مي  ي تعبيرستبداد نفتديگر بار محدود شد و دوره جديدي از تمركز و استبداد (كه از آن به ا 1342خرداد  15مردم در 
 شود) آغاز گرديد.

ود، به خوبي اين ا عهده دار باين سمت ر 1356تا  1343شاه نخست وزيري تشريفاتي مي خواست و هويدا كه از سال  -122
 نقش را ايفا نمود.

 ويژگي هاي دوران استبداد نفتي (دوران هويدا) : -123

 دند.سازمان هاي حكومتي اختيارات مستقلي نداشته يا از اندك اختياري برخوردار بو .1

 اختيارات استان ها كاهش يافت و تمركزگرايي بيشتر شد. .2

 اين مجلس ابزاري در دست شاه بود.نيمي از سناتورهاي سنا انتصابي بودند و  .3

صميم ده تمجلس شورا پس از كودتا زير سلطه نيروهاي امنيتي قرار گرفت و تنها تأييدكنن .4
 هاي شاه بود.

شروطيت مصل ا بر اساس قانون اساسي كه در جريان نهضت مشروطيت تدوين شد، رژيم ايران مشروطه سلطنتي بود. -124
ني، ن نائيد حسيشاه جلوگيري مي كرد، به شكل هاي مختلف از سوي شيخ محم به عنوان نهادي كه از استبداد و ظلم

از اول ديني براي نفر مجتهد طر 5تبيين و مؤيدات شرعي آن بيان شد. از سويي در قانون اساسي آمده بود كه بايد 
ين ي در ا نورحفظ اسالميت و مشروعيت نظام، بر مصوبات مجلس نظارت مي كردند، اصلي كه به كوشش شيخ فضل اهللا

 قانون گنجانده شد.
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 موارد نقض قانون اساسي توسط محمدرضا پهلوي: -125

 به منظور تقويت سلطنت و تضعيف حقوق ملت، مجلس مؤسسان تشكيل شد 1328در سال  .1
 لس سناقانون اساسي تغيير يافت و حتي اختيار انحالل مجلس شوراي ملي و مج 48و اصل 

 به شاه سپرده شد.

 مجتهدان بر مصوبات مجلس شورا تعطيل شد.اصل نظارت  .2

 در انتخابات مجلس مداخله كرد. .3

 احزاب سياسي يكي پس از ديگري سركوب و تعطيل گرديد. .4

هاي  يژگيسطح پايين نهادمندي سياسي و ماهيت شخصي قدرت و انحصار آن و همچنين گسترش فساد، از جمله و -126
 اصلي حوزه سياست در دوره دوم پهلوي بود.

 يم هاي سياسي در بستر نوسازي و يا در فرايند توسعه، به سكوالريسم روي مي آورند.غالب رژ -127

ه از برگرفت وميِبدولت پهلوي به منظور نهادينه كردن هنجارها و ارزش هاي مربوط به توسعه تالش كرد تا فرهنگ  -128
 دين را به چالش كشاند و به جاي آن فرهنگ غرب را رواج دهد.

مد عكه به  ريفيجب شد تعريفي خاص از ايراني گرايي و هويت شبه ايراني آغاز گردد. تعترويج باستان گرايي مو -129
اهي شاهنش ن هايعنصر مذهب در آن مغفول ماند و به جاي آن، سنت هاي باستاني از اركان اصلي آن شد.برگزاري جش

اخت. مبدأ اه اندري به ايراني گرايو تغيير تقويم هجري به شاهنشاهي، از جمله اصالحاتي بود كه رژيم براي ترويج شبه 
 2535به سال  1355تقويم شاهنشاهي، بنيان گذاري شاهنشاهي ايران به دست كوروش بود كه ايرانيان را ناگهان از 

 شاهنشاهي برد.

نازع يت بالمد حاكمرا به عنوان نما» شاه شاهان«ايدئولوژي شاهنشاهي به مثابه يكي از اجزاي مهم نظام سلطنتي،  -130
 ي كرد و او را سايه خدا شمرد.معرف

و  پاه ديناد سانقالب سفيد شاه و رفراندوم شاه و ملت، براي نفي مظاهر مذهبي بود. اقدامات ديگري چون ايج -131
عه به هبي شيان مذتأسيس دانشكده الهيات در دانشگاه تهران، حذف سوگند به قرآن مجيد در مجلس و نيز تبعيد رهبر

 استا ارزيابي مي شود.ويژه امام خميني در همين ر

 از رفتارهاي متناقض دولت پهلوي، شعار عزتمندي در كنار وابستگي به آمريكا بود. -132

 س شورايمجل شفاف ترين اقدامي كه براي رژيم شاه هزينه سنگيني داشت، اليحه كاپيتوالسيون و تصويب آن در -133
تگي و ز وابساكي احتضمين مي كرد، امري كه  ملي بود كه مصونيت قضايي مستشاران و مأموران آمريكايي را در ايران

 سرسپردگي رژيم پهلوي بود.

 د.ر مي روشما دفاع از هويت ايراني و تقابل با فرهنگ اسالمي نيز از ديگر رفتارهاي متناقض دولت پهلوي به -134

ايي تان گرسه بابرضاخان به دليل نداشتن هويتي سلطنتي در خانواده اش در راستاي منسب سازي شاهانه براي خود  -135
 پرداخت و خود را به سلسله اشكانيان منصوب داشت لذا نام خانوادگي پهلوي را انتخاب كرد.
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 فصل پنجم

 و به حفظ هويت الگوي پيشرفت و تعالي روند تكاملي خود را در عصر پهلوي طي نمود و در واكنش به غرب گرايي، -136
اسي سان شني و انراهكارهايي را بر اساس مباني معرفت شناسنفي تسلط بيگانگان بر كشور پرداخت و براي پيشرفت، 

 اسالمي عرضه داشت.

ر عصر پهلوي رايند دين ففرايند تكاملي الگوي پيشرفت و تعالي بر اساس مباني ديني، با نفي استعمار آغاز مي گردد. ا -137
ي نبش هاجالب قت و سپس در اول در قالب اعتراضات و قيام هاي مردمي و در نقد غرب گرايي پهلوي اول ادامه ياف

و  خواهي هويت واستقالل طلبانه نظير ملي شدن صنعت نفت تجلي نمود و در آخر نيز با طرح نظريه حكومت اسالمي 
 استقالل طلبي زمينه هاي شكل گيري انقالب را فراهم آورد.

شبه ترقي  ده است:و بوبين سه الگنزاع درون قدرتي ايران معاصر به ويژه با هدف توسعه و با رويكردي هويت خواهانه،  -138
ين ابين  گرايي از جنس غرب گرايي، شبه ترقي خواهي از جنس باستان گرايي و تعالي خواهي اسالمي. تعارض

 رويكردها به پيروزي انقالب اسالمي با غلبه نگرش تعالي خواهي اسالمي انجاميد.

ي دانست. عليه فرهنگ اسالمي و نهادهاي دين) را مي توان دوره خصومت شديد 1320_1304دوره پهلوي اول ( -139
نمود  جامعه رهنگيفعلماي ديني تالش كردند فعاليت در اين دوران در قالب تحركات فرهنگي و ايجاد بستر براي رشد 
كه عمده  قي كردتا تليابد؛ تأسيس حوزه علميه به كوشش آيت اهللا شيخ عبدالكريم حائري يزدي را مي توان در اين راس

 آن، انتقال مركزيت مرجعيت شيعه از حوزه نجف به اين حوزه بود.نتيجه 

ه ضلع سوم، بند، او بود علماي پيش از آيت اهللا حائري در بُعد سياسي و انقالبي با دو ضلع استعمار و استبداد درگير -140
فرهنگ ويت اخت. تقپردن آيعني الئيتيسمِ در حال پيشروي توجه كرد و به عنوان جبهه اصلي در برابر دين، به مقابله با 

 ديني از سوي آيت اهللا حائري بعدها سبب تفوق انديشه ديني بر سكوالريسم شد.

ام آيت اهللا حسين نبود. يكي از علماي مشهد به  1314از رويدادهاي مهم عصر رضاخان، قيام مسجد گوهرشاد در تير  -141
زنداني  وستگير دما او ارا به رضاشاه تسليم كند، قمي در اعتراض به ترويج كالههاي اروپايي به تهران آمد تا شكايتش 

ست ن به در مردشد. در واكنش به دستگيري وي، تجمعات اعتراض آميزي در مسجد گوهرشاد اتفاق افتاد كه با كشتا
 نظاميان سركوب شد.

هبي هاي مذفضاي سياسي نسبتاً باز شد و نيرو 1320شهريور  25با شكست ديكتاتوري رضاشاه و تبعيد وي در  -142
مي ري اسالبيدا وكوشش هاي خود را براي از ميان بردن فضاي ضد ديني تحميل شده بر جامعه و احياي انديشه ديني 

ي را ت نويند، حيااين دوره حوزه علميه قم با وارد كردن نخستين نسل دانش آموختگان نوانديش خوآغاز كردند. در 
 براي هدايت مذهبي جامعه به ارمغان آورد.

ي مائيت مبارزه ، با انديشه هاي احمد كسروي، مباني كمونيسم و باورهاي به1320مذهبي در اوايل دهه نيروهاي  -143
ر تبليغ ميني دمام خاكردند و در اين ميان تالش هايي براي گسترش حجاب بانوان انجام مي دادند. كتاب كشف االسرار 

 و تبيين مطالب باال نگاشته شده است.

 بود. 1320ه عرصه مرجعيت از رخدادهاي دهه ورود آيت اهللا بروجردي ب -144
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 ات دينيكي مطبوعدو ركن ديگر نيز به اركان فعاليت جنبش بيدارگري اسالمي افزوده شد : ي 1330و  1320در دهه  -145
ون بر ه افزكو ديگري شاخه يا گرايش دين باور جنبش دانشجويي. ويژگي جديد فعاالن مذهبي مطبوعات اين بود 

م به دن اسالناسانشوختگان دانشگاه هاي داخل و خارج نيز به نويسندگي مذهبي روي آوردند و در روحانيون، دانش آم
 نسل جوان كوشيدند.

لي شدن مهضت يكي از بارزترين صحنه هاي پيروزي جنبش بيداري اسالمي و حركت در راستاي تعالي خواهي، در ن -146
دن صنعت شبه شمار مي رود. در جريان ملي  1320صنعت نفت نمودار شد كه مهم ترين حركت ضد استعماري دهه 

يه بر با تك ردم ونفت، دو گرايش فكري ملي و مذهبي به هم رسيدند و با اقدامات متحدانه خود در دفاع از حقوق م
 به نفي سلطه انگليس بر ايران پرداختند.» نفي سبيل « قاعده 

د كه يران بوالمي در ايكي ديگر از نمودهاي بيداري اس كه با فتواي آيت اهللا كاشاني صورت گرفت، 1331تير  30قيام  -147
 در واقع اوج قدرت و نيرومندي مرجعيت شيعه و نهاد ديني را در مسائل سياسي مي نماياند.

شمندان و اندي لغانآيت اهللا بروجردي براي خروج روحانيت شيعه از انزواي مذهبي در جهان اسالم هيئت هايي از مب -148
ا، امريكا، ر اروپرد و دكرا براي رسيدگي به امور شيعيان و مسلمانان به كشورهاي گوناگون روانه مذهبي حوزه علميه قم 

 آفريقا و آسيا نيز مراكز اسالمي ويژه شيعيان تأسيس كرد.

و شكل  صر ايرانبا توجه به احياي تفكر ديني و روند تكاملي تعالي طلبي، در تاريخ معا 1350و  1340دهه هاي  -149
ي حقيقي محتوا شكل و اين دهه ها، جرياني اصيل دراي پيروزي انقالب اسالمي جايگاه ويژه اي دارد. در گيري زمينه ه

 آن در عرصه تفكر نوين ديني پديد آمد كه رهبر واقعي و بي منازع آن امام خميني بود.

 جات اسالم ازناه در گذشت؛ پس از رحلت وي روحانيان دريافتند كه تنها ر 1340آيت اهللا بروجردي در فروردين  -150
 سياسي است.-و روي آوردن به مرجعيت دينيسياسي  –تسلط مكتب هاي فكري رقيب، پرداختن به مبارزه عقيدتي 

فت، نتشار ياا» اركشف االسر«اسالم سياسيِ احيا شده به كمك آراي امام خميني كه به طور مشخص با انتشار كتاب  -151
عالي را لگوي تكاملي اتدر ديدگاه امام خميني فرايند » واليت فقيه«گوي به تدريج اساس فعاليت و رقابت سياسي شد. ال

ت ل حكومضرورت تشكي«رونق بسياري بخشيد، چه آنكه اصول و مباني اين تفكر، حاكي از نفي صريح سلطنت و 
 بود.» اسالمي

مام خميني مرحله هاي ااتفاق افتاد كه با موضع گيري  1341مهر  16تصويب اليحه انجمن هاي ايالتي و واليتي در  -152
 رسيد. با موفقيت به پايان 1341اول نهضت اسالمي با عقب نشيني رژيم پهلوي و لغو اين اليحه در آذر 

هر هاي مختلف ) ايشان و بسياري از علما در ش1342خرداد  13به دنبال سخنراني امام خميني در روز عاشورا ( -153
 دستگير شدند. 

اسالم  دئولوژيه سوي ايببا چرخشي معنادار، از ايدئولوژي ملي گرايانه دهه هاي پيش خرداد بازاريان نيز  15طي قيام  -154
 است. 1340سياسي روي آوردند. رويكرد نوين بازاريان از ويژگي هاي بيداري اسالمي دهه 

 ر آن بود.خرداد سرعت باالي پيام رساني اين قيام و شركت طبقات گوناگون مردم د 15از ويژگي هاي قيام  -155

امام خميني با حكومت پهلوي مبارزه اي جدي داشت كه سرانجام نيز  1343آبان  13تا  1342خرداد  15فاصله در  -156
دستگير شد و به تركيه و  1343آبان  13در اعتراض به تصويب اليحه اعطاي مصونيت قضايي به اتباع امريكايي در 
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را بنياد نهاد كه قواعد آن از سنت پيامبر و ائمه سپس به عراق تبعيد شد؛ در اين مدت امام خميني اصول مبارزه اي 
 برگرفته شده بود و به حركت هاي سياست مداران حزبي هيچ گونه شباهتي نداشت.

ين اي نخستال هسدانشجويان مذهبي با شخصيت هاي فعال و مبارز روحاني ارتباط داشتند كه نامدارترين آنان در  -157
 ي و آيت اهللا طالقاني بودند.عالمه طباطبايي، آيت اهللا مطهر 1340دهه 

بي انديشه هاي غر وبر محور دفاع از دين در برابر افكار ماركسيستي  1340فعاليت هاي انجمن اسالمي در سال هاي  -158
 بود كه بر همبستگي ملل مسلمان نيز تأكيد مي كرد.

ثر ه بعد بر ابين دوره سياسي سرآغازي ديگر براي استبداد سلطنتي بود و از ااز لحاظ  1343از نيمه دوم سال  -159
 دچار ركود مقطعي گرديد. 1346سركوب گسترده رژيم، نهضت تا سال 

ود. آل باهي انديشه هاي افرادي چون جالل آل احمد و علي شريعتي نيز در خدمت تعالي خواهي و نفي ترقي خو -160
در «و » رب زدگيغ«اي نگارش كتاب هاحمد كه با كنار نهادن انديشه ماركسيسم بار ديگر به اسالم پناه آورده بود، با 

كيك صري تفبه تبيين ابعاد غرب زدگي و روشنفكري پرداخت. وي اسالم شيعي را عن» خدمت و خيانت روشنفكران
ايدئولوژي  ب شيعه، مذهناپذير از هويت ايراني معرفي كرد و براي روحانيان جايگاهي شايسته قائل شد. در نظر آل احمد

 سي است.مناسبي براي بسيج سيا

رب فكرات غتاز  فعاليت هاي فكري دكتر شريعتي نيز سبب ايجاد تحرك اسالمي در قشر دانشگاهي و دور كردن آنان -161
حمد را اآل » دگيغرب ز«، گفتمان »بازگشت به خويشتن« تمانفبا گگرايانه و ماركسيستي، اهميت شاياني داشت. او 

 پي گرفت.

مام خميني وارد با طرح نظريه حكومت اسالمي از سوي ا 1348ي از سال لببيداري اسالمي و روند تكاملي تعالي ط -162
رد. و كآغاز  اري نجفدر مسجد شيخ انص» واليت فقيه«مرحله تازه اي گرديد. ايشان نظريه حكومت اسالمي را با عنوان 

 كوشيد تا اثبات كند:

 فقها و علماي مسلمان، حكومت و واليت دارند. .1

 دين از سياست جدا نيست. .2

 اجتماعي است.-دئولوژي اسالمي فراتر از عبادات است و اسالم واقعي ديني سياسياي .3

 امل عقبعرا  امام در جلسات بحث واليت فقيه عليه رژيم ايران و كشورهاي اسالمي نيز موضع مي گرفت و آنها -163
 ماندگي مسلمانان معرفي مي كرد.

 ند از:ي اسالمي به وجود آمد. كه عبارتبه داليل مختلف، فضاي مساعدي براي جنبش بيدار 1356در سال  -164

 روي كار آمدن دموكرات ها در امريكا. .1

 در گذشت مشكوك آيت اهللا سيد مصطفي خميني فرزند ارشد امام در اين سال. .2

 مهم تر از همه درج مقاله توهين آميز در روزنامه اطالعات نسبت به امام. .3

 اند.فت رسرا به دور از وابستگي به غرب، به پيشرانقالب اسالمي به دنبال الگويي بود كه جامعه ايران  -165

رشيدي مطلق به امام  ، يعني زمان چاپ مقاله توهين آميز1356دي ماه  17اگرنقطه آغاز وضعيت انقالبي در ايران را  -166
 ت.ه ادامه يافدي، نخستين روز حركت جمعي است كه به گونه اي گسترده و سازمان دهي شد 19خميني بدانيم، روز 
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ا حزب انقالبيِ هيچ گروه ي 57و  56، در وضعيت انقالبي سال هاي 1355يل سركوب گروهها و احزاب تا سال به دل -167
 مدعي قدرت وجود نداشت.

 اينكه چرا مردم به صورت گسترده به جبهه مخالفان رژيم پيوستند داليلي چند دارد: -168

ز فضاي ني د اجتماعيشاه هرگز به گروه هاي مخالف اجازه فعاليت نداد و براي نيروهاي جدي .1
 باز سياسي به وجود نياورد.

 توانايي روحانيان در بسيج مردم بسيار زياد بود. .2

 وجود يك رهبر كه فرمانش براي مردم در حكم واجب شرعي بود. .3

 دوره 4سالمي به در نظر بگيريم، روند تحوالت تا پيروزي انقالب ا 1356دي  19اگر نقطه آغاز حركت انقالب را  -169
 ر است:تقسيم پذي

 تظاهرات در سطح محلي .1

 گسترش تظاهرات مردمي در سطح كشور .2

 اعتصابات و تظاهرات گسترده .3

 مرحله سرنوشت ساز و كنش هاي جمعي  .4

لم ز آن چها. پس درج مقاله توهين آميز به امامخميني تظاهرات كرده و سركوب شد، قم بوداولين شهري كه پس از  -170
زاي عمومي اعالم شد ع 57ا اتفاق افتاد و تبريز سركوب شد. عيد نوروز سال شهداي قم در تهران و تبريز و ديگر شهره

 ادامه داشت. 57و اين تظاهرات ها تا مرداد 

 نتايج حاصل از بررسي حوادث پس از توهين به امام خميني در روزنامه عبارتند از : -171

 ند.داشتنتحوالت از شروع حركت انقالبي، گروه ها و احزاب سياسي ِ شناخته شده نقشي در  .1

 بيشتر تظاهرات از مساجد شروع مي شد و به همين رو جنبه مذهبي آن مشهود بود. .2

ني مام خمينب ادعوت به راهپيمايي و تظاهرات عمدتاً از سوي رهبران انقالب و به ويژه از جا .3
 بود.

 آغاز شد. اسر كشور) با آغاز ماه رمضان در سر57مرحله گسترش تظاهرات مردمي در سطح كشور(مرداد تا مهر  -172

 مرداد، راهپيمايي هاي سراسري تشديد شد. 28در پي حادثه سينما ركس آبادان در  -173

ج اه انداخت كه موشهريور، كشتار فجيع جمعه سياه را در ميدان ژاله به ر 17رژيم براي فايق آمدن بر مردم، در  -174
كرد و  تضعيف ه شدتبجهاني، جايگاه رژيم را  اعتصابات و تظاهرات وسيع تري را به دنبال داشت و بازتاب آن در سطح

 به جريان انقالب سرعت بيشتري داد.

تقويم  ونداني كرد زشهريور، رژيم امير عباس هويدا، وزير دربار و نصيري، رئيس ساواك را  17در پي فاجعه خونين  -175
ز مراكز اعدادي د و تن آزاد شدنشناخته شده و برخي از زندانيان سياسي از زنداشاهنشاهي را نيز لغو كرد. روحانيان 

 )در مرحله اعتصابات و تظاهرات گستردهفساد و قمار نيز تعطيل گرديد.(

 مرحله اعتصابات و تظاهرات گسترده عبارتند از: اتفاقات  -176
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ي آزاد مهر ماه، اعتصاب سه روزه مطبوعات در اعتراض به سانسور، اختناق و سلب 19در  .1
 مطبوعات.

 شهريور 17مناسبت چهلم شهداي اعتصاب سراسري به  .2

 57هجرت امام خميني از نجف به پاريس در مهر ماه  .3

 57مهر  22اعتصاب كارگرانن و كارمندان صنعت نفت و تعطيلي صدور نفت در  .4

 رانآبان در دانشگاه ته 13به خاك و خون كشيده شدن دانش آموزان و دانشجويان در  .5

ازار و فرياد بآبان، همراه با تعطيلي  22يت در اعتصاب سراسري بنا به درخواست جامعه روحان .6
 هاي شبانه اهللا اكبر بر بام ها

مي  بن بست ا بهاعتصاب و اعتراض در مؤسسات آموزشي، اعالم خطر بزرگي براي نظام حاكم است، ولي آنچه دولت ر -177
 رساند، اعتصاب كارمندان است.

 ات بود.اعتصاب دازيز روش مقاومت بدون خشونت و راه انمرحله اعتصابات و تظاهرات گسترده، استفاده ا ويژگي عمده -178

روزي بر جنود ابليس و ، حلول ماه محرم را سرآغاز پي1357امام خميني در آستانه ماه محرم در پيام تاريخي اول آذر  -179
 محو كلمه باطل شمارد.

 ) عبارتند از: 57اتفاقات مرحله سرنوشت ساز و كنش هاي جمعي (آذر تا بهمن  -180

 مردم سراسر كشور، در شب اول محرمتظاهرات  .1

 راهپيمايي هاي سرنوشت ساز در تاسوعا و عاشورا .2

 57دي  26خروج شاه و خاندانش در  .3

 راهپيمايي در سراسر ايران در هفتم بهمن ماه .4

 بهمن با استقبال پر شور مردم 12ورود امام خميني در روز  .5

مخالفت  حزاب بهتر اف و خواسته ها، موجب گرديد كه بيشتضاد و تغاير احزاب سياسي با انقالب اسالمي از حيث اهدا -181
 با انقالب برخيزند و يا تا حدودي با آن همراه گردند و سپس راه خود را جدا نمايند.

ن انقالب اسالمي مرداد منفعل گرديده بود. در جريا 28حزب توده يكي از احزاب ماركسيستي است و پس از كودتاي  -182
ر واقع ، د»عيلت اجتمااستقالل، آزادي، عدا«به » استقالل، آزادي، جمهوري اسالمي«دم از سعي داشت با تغيير شعار مر

ف حذ» ميوري اسالنه شرقي، نه غربي، جمه«را از شعار » نه شرقي«به نفي جمهوري اسالمي بپردازد. و مي كوشيدند 
 كنند.

ضاي ثالً اعند. ماسالمي از خود نشان دهبا توجه به فراگير شدن گفتمان اسالم گرايي، حزب توده سعي كرد وجهه  -183
 فاده مياست» فينمستضع«و به جاي پرولتاريا نيز از واژه » بينش توحيدي«حزب توده به جاي سوسياليسم از عبارت 

 كردند.

با  مخالفت –بيگانه  وابستگي به قدرت هاي –عدم تجانس اعتقادي داليل روي گرداني مردم از حزب توده عبارتند از:  -184
 و شعارهاي انقالب اسالمي. اهداف
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ا رمبارزه خود  با فعاليت مسلحانه، 40سازمان چريك هاي فدايي خلق ايران گروهي ماركسيستي كه در اوايل دهه  -185
ه با نكرد. سالمي نقشي ايفتقريبا از ميان رفت. اين سازمان در جريان پيروزي انقالب ا 50شروع كرده بود، در اوايل دهه 

گي مستقيم وابست مچنيندي و اخالقي يا به بياني، تضاد ايدئولوژيكي و بي اعتقادي آنها بود و هسبب ناهماهنگي اعتقا
 يا غير مستقيم آنان به قدرت هاي خارجي، مورد اقبال مردم قرار نگرفتند.

ر دند و بي كرچريك هاي فدايي خلق پس از پيروزي انقالب اسالمي از همان ابتدا شورش در گنبد را سازمان ده -186
 شمالي هرهايشرش خلق عرب در خوزستان نيز دامن زدند، شورش قشقايي ها در فارس را تشويق و در بسياري از شو

از  هرگونه فعاليتي با دستگيري بيشتر اعضاي اين سازمان، عمالً قدرت 1362. سرانجام در سال كشور فتنه گري كردند
 آنها گرفته شد.

وي ن و نيرايرا شده بود: حزب ايران، حزب پان ايرانيسم، حزب مردمجبهه ملي ايران از چند حزب كوچكتر تشكيل  -187
ير غملكرد ت و عسوم. وجه اشترراك اين احزاب در ترجيح ايراني بودن بر اسالمي بودن، جدا دانستن دين از سياس

 تأسيس شد. 1328مذهبي بوده است. اين جبهه در آبان 

. جبهه ي دادندان مولي به آمريكايي ها روي خوش نش الف بودندملي گراها در حاليكه با حضور انگليس در ايران مخ -188
بال اعالم فضاي باز به دن 56ملي در سال هاي نزديك به شروع انقالب اسالمي فعاليتي نداشت، اما بار ديگر در سال 

 سياسي به فعاليت پرداخت.

د نه لطنت كنسايد بدر جريان انقالب اسالمي، جبهه ملي با تكيه بر قانون اساسي مشروطيت و تأكيد بر اينكه شاه  -189
ن ر جريادقالب ملي پس از انحكومت، نشان داد كه به موفقيت انقالب اسالمي و آرمان هاي آن باور ندارد. جبهه 

 .لي بودمجبهه  بختيار از اعضايه موضع گرفت. شاپور تصويب اليحه قصاص در مجلس شوراي اسالمي، عليه اين اليح

روه گن هدف يك با جدا شدن از جبهه ملي ايران اعالم موجوديت كرد. نهضت آزادي با اي 40نهضت آزادي در سال  -190
وعي سيس آن نباشد، تشكيل شد، ولي عمدتاً به فعاليت سياسي پرداخت چرا كه اساساً فلسفه تأمذهبي  –سياسي 

 سي بود، نه مبارزه با بي ديني.مبارزه سيا

 وند.ج نشرهبران نهضت اسالمي با وجود انتقادهايشان از شاه، مي كوشيدند تا از حدود قانون اساسي خار -191

 مهندس بازرگان نخست وزير دولت موقت انقالب اسالمي از اعضاي نهضت آزادي بود. -192

ه جدايي عتقاد بز: ابب اسالمي شد، عبارت است اآنچه موجب تغاير ديدگاه ها و عملكرد نهضت آزادي با جريان انقال -193
 م سياسي.نداشتن ش –وابستگي و خوش بيني به قدرت هاي جهاني به ويژه امريكا  –علم زدگي  –دين از سياست 

 ن به ماركسيسمدچار تحول عميق در درون گرديد و بسياري از نيروهاي آ 54تا  52سازمان مجاهدين خلق در سال  -194
رآن و نهج س از قپشان، آنان با مذهب اغلب از طريق آثار مهندس بازرگان بود، چنان كه به نوشته خود گرويدند. آشنايي

تقادي بي اع ز مظاهرااز آثار مهندس بازرگان بود. يكي » راه طي شده«البالغه، آموزش هاي ديني آنها بر محور كتاب 
 انست.درا محصول شرايط فئوداليسم مي  مجاهدين به اسالم حوزوي، عدم باور به رساله علميه بود كه آن

، به ديد سازمان مجاهدين در پيروزي انقالب اسالمي نقش درخوري نداشت، اما هنگامي كه پيروزي را قطعي -195
ي به ومين رهظاهرسازي و روش هاي منافقانه روي آورد و خود را همراه انقالب و حركت مردمي نشان داد و از 

 بود. رده عكس امام با آرم سازمان از شگردهاي منافقان براي يارگيريمنافقين شهرت يافتند. پخش گست
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 منافقين سرانجام به ترور و جنگ مسلحانه با جمهوري اسالمي روي آوردند. -196

كميته  بخش هيئت هاي مؤتلفه اسالمي با نظر امام خميني و پس از تشكيل جلسات مخفي، اركان خود را در دو -197
دليل  شكل بهكرد. بعدها شاخه نظامي نيز به اركان اين حزب افزوده شد. اين تمركزي و شوراي روحاني تنظيم 

اي سال ه ر طولوابستگي اش به مرجعيت، به مانند مجاهدين خواهان تدوين ايدئولوژي مستقلي نبود. اين جمعيت د
 پيام هاي امام خميني را به سرعت در سراسر كشور توزيع مي كرد. 1356تا  1344
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 فصل ششم

 ز: ند اروش هايي كه به منظور فهم عوامل و زمينه هاي هر انقالب مورد استفاده قرار مي گيرند عبارت -198

 ديدگاه هاي رهبران آن انقالب .1

 شعارهاي مردم در طي انقالب .2

 ارزيابي نظريه هاي آن انقالب .3

 ارد.دواهانه خويت ماهيت استقالل طلبانه و ه با توجه به فرايند تكاملي الگوي پيشرفت و تعالي، انقالب اسالمي -199

 .الب استانق از عمده ترين تفاوت هاي انقالب اسالمي ايران با ديگر انقالب ها، فرهنگي و هويتي بودن اين -200

رد ن دستاوه عنوابنگاهي مبنايي و زيربنايي است. يكي از موضوعاتي كه امام از آن » فرهنگ«نگاه امام به عنصر  -201
ي و نفي نگ خوده فرهياد مي كند، استقالل فرهنگي است. امام خميني در بيانات خود بر ضرورت اتكا ب انقالب اسالمي

 غرب تأكيد دارد.

شعار نه  ول مردم تقالامام خميني كينه تمام نشدني استكبار نسبت به ملت ايران را واكنشي در برابر اعتقادات و اس -202
 شرقي و نه غربي آنان مي شمارد.

انست و دي مي انقالب را ناشي از تحول دروني، برگرفته از هويت خودي و پاسخي به چالش هاي هويتحضرت امام  -203
 ت.ني اسفرموده: انقالبي كه در ايران واقع شد، يك انقالبي در باطن مردم حاصل شد... اين انقالب درو

مي، دل اسالعومت استقالل، حك رسيدن به سعادت، آزادي،امام خواسته هاي مقدماتي ملت را اينگونه باز مي گويد:  -204
وحه مي سرلاسال عدالت حقيقي و برخورداري از نعمتهاي الهي. و تأكيد مي كند: در اين نهضت مقدس، تشكيل حكومت

 اهداف آن است و ضمانت از آزادي و استقالل از ثمرات آن.

اي نظام هويژگي  ف وموجود، اهدا شعارها بيان كننده ي نگرش انقالبيون و توده هاي انقالبي نسبت به وضع نابسامان -205
 مار مي رود.شآن به  ان هايآرمارزش ها و  منابع مطالعهآرماني است. شعارهاي انقالب از اسناد گرانبها ويكي از مهم ترين 

اهداف  ت بخش ونجا در شعارهاي انقالبي اغلب بر موضوعاتي نظير نظام رهبري و رهبر، راه نجات يا ايدئولوژي هاي -206
 أكيد مي شود.انقالبي ت

 سادگي. –جذابيت  –ريشه داشتن در پيشينه تاريخي مشترك  –ويژگي شعارهاي انقالبي عبارتند از: فهم پذير بودن  -207

ه قسيم شدتوعه در پژوهشي اهداف انقالب اسالمي بر پايه شعارهاي مطرح شده در انقالب اسالمي به سه زير مجم -208
 . اهداف و ارزش هاي اقتصادي –اهداف و ارزش هاي فرهنگي  –اهداف و ارزش هاي سياسي است: 

صد مربوط به در 6در صد مربوط به اهداف سياسي و تنها  40درصد از شعارها مربوط به ارزش هاي فرهنگي،  54 -209
ه است و عه بودي جاماهداف اقتصادي بوده است. اين آمار نشان دهنده آن است كه بيشتر نارضايتي مردم از وضع فرهنگ

 مسائل اقتصادي اولويت اساسي در حركت انقالبي مردم نداشته است.

مود. بندي ن بخش نظريه هاي به دست داده شده درباره انقالب ها را مي توان به نظريه هاي سطح خرد و سطح كالن -210
ب ند سبدر نظريات سطح خُرد، به فرد و برداشت هاي وي از وضعيت اجتماعي يا شخصيت خاص كسي كه مي توا

اد، سي افري سيادر نظريات خرد براي تبيين ديدگاه ها و كنش ها يان يا انقالبي شدن او شود، توجه مي گردد.عص
 برداشت هاي ذهني و فرايند هاي فكري آنها و همچنين عوامل محيطي مطمح نظر قرار مي گيرد.
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ظريه نو » گر ابرتتد ر«نظريه  نظريات خُرد در تحليل چگونگي انقالب، بر روان شناسي افراد تأكيد بسيار دارند. -211
ريه نظ» نندكچرا انسان ها شورش مي «از نظريه هاي ُخرد است. رابرت گر در كتاب خود با نام » جيمز ديويس«
 را مطرح نموده كه بر اساس آن، محروميت مقوله اي ذهني و روان شناختي است.» محروميت نسبي«

ريات در اين نظ ي ازي اجتماعي است، توجه ويژه اي دارند. پاره انظريات كالن به مسائل فراگير كه همان ساختارها -212
 ياسي.رهاي سساختا و دسته اي نيز بهوقوع انقالب به ساختارهاي اقتصادي نظر دارد و برخي به ساختارهاي اجتماعي 

ي دانظريات اقتص نظريات سطح كالن را مي توان به نظريات اقتصادي، سياسي، اجتماعي و فرهنگي دسته بندي نمود. -213
شه هاي ز اندياگرفته انقالب را در مسائل و نارضايتي هاي اقتصادي مي جويد كه اين نظريات اغلب برعمده ترين عامل 

 ي عاملتي سياسنياز به مشاركت سياسي و سرانجام نارضايبا منظر سياسي، ساختار سياسي و ماركس است. نظرياتي 
 اصلي انقالب مي دانند.

ه دولت ل (نظرياچپواز نظريه پردازاني كه درباره علل رويداد انقالب ها به عوامل اقتصادي توجه داشته، تدا اسك -214
د. وي سعه اني توملل براتحصيلدار) است. او معتقد است انقالب در جوامع كشاورزي رخ مي دهد كه تحت فشار بين ال

 معتقد است كه انقالب ها غير ارادي اند.

طبيق دهد. از سالمي تاالب پس از انقالب اسالمي ايران، اسكاچپول نتوانست نظريه عام خود را درباره انقالب ها، با انق -215
ر دولت هاي ساختا اده ازتفتالش نمود تا با اس» دولت تحصيلدار و اسالم شيعي«اين رو، وي با نوشتن مقاله اي با عنوان 

ه كند و بيان ا توجيمي ررانتير و شكافي كه در دولت هاي رانتير ميان دولت و جامعه ايجاد مي شود، رويداد انقالب اسال
فت اسالم گمي  عيالم شيدر تحليل توان ايدئولوژي اسمي دارد كه تنها انقالب آگاهانه، انقالب اسالمي ايران بود. وي 

 راز مخالفت با شاه ايجاد نمايد.بومي براي اب-سازش ناپذيرش توانست يك كانال ملي شيعي با رهبري

 اشكال نظريه دولت تحصيلدار، فراگير نبودن آن است. -216

الب را نوع امل انقعوي  نظريه جيمز ديويس (نظريه توقعات فزاينده) وجهه اي روان شناسانه دارد و بر همين بنياد نيز -217
كود و ود و رشت مي معرفي مي كند. از نظر وي رشد اقتصادي طوالني موجب افزايش انتظارا نگرش افراد به عالم خارج

حمل اصله تفاين  وعقب گرد كوتاه مدت نيز سبب ايجاد فاصله زياد بين انتظارات و واقعيات خارجي توسعه مي گردد 
 ارد.ستگي دمعه بوضعيت فكري جا ناپذير بستر ساز انقالب است. از منظر جيمز ديويس، ثبات و بي ثباتي سياسي به

اي ستاوردهدره به جيمز ديويس بر انقالب اسالمي ايران ضمن اشا» نظريه توقعات فزاينده«آبراهاميان، در تطبيق  -218
 پاسخ گويي به ژيم ازاني ررژيم در توسعه اقتصادي، به فزايندگي انتظارات مردم (ناشي از افزايش درآمدهاي نفتي) و ناتو

 اره دارد.اين توقعات اش

زان معتقدند يه پردانظر تحليل انقالب اسالمي با نظريه توقعات فزاينده با اشكاالتي روبروست.اشكال عمده اين است كه -219
بود در  تظاراتيش انروند شبه مدرنيزاسيوني كه در ايران از سال ها پيش از انقالب شروع شده بود، نقطه آغاز افزا

 ر نگرفته و بهدر نظ ون راات و نارضايتي ها عليه رژيم پهلوي دوم قبل از مدرنيزاسيحاليكه اين نظريه فعاليت ها، مبارز
ر وقوع ابزا دمل شتهمين دليل انقالب را تنها ناشي از مدرنيزاسيون مي داند. اين نظريه گرچه ممكن است برخي عوا

ل مختلفي ه عوامل آنكاخته است، حاانقالب را توضيح دهد، در بيان علت وقوع انقالب اسالمي به تحليلي يك جانبه پرد
 در پيدايش هر انقالب مؤثر است.
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نقالب رهنگي ايه فميشل فوكو انقالب ايران را انقالبي بر خالف جريان جنبش هاي مدرنيته تحليل مي كند. وي نظر -220
ر آمده ان به سايرر را داده و عامل اصلي جريان انقالب را شكست مدرنيسم مي داند و معتقد است كه دوران نوسازي د

 است.

عه بر ي شيفوكو معتقد است كه مذهب تشيع داراي ويژگي هايي است كه فرهنگ غرب از آن تهي است. ويژگي ها -221
 ز: ارتند غرب كه سبب مي شود شيعه در برابر مدرنيته قيام كند اما غرب كه مهد مدرنيته است نتواند عبا

حصيل نها تشيعه كه بر اساس آن مردم نه تاعتقاد به امام زمان و نقش او در زندگي مردم  .1
 وضع مطلوب را ناممكن نمي دانند، بلكه وقوع آن را نيز حتمي و الزم مي شمرد.

ران رهب وجود روحانيت شيعه و نقش آنها در حفظ دين و به ويژه حضور مرجعيت در جايگاه .2
 حقيقي مردم.

ين انقالب را اند. او ي دااً متفاوت با انقالب هاي ديگر مفوكو انقالب اسالمي ايران را برخالف جريان مدرنيسم و اساس -222
 برگرفته از مباني اعتقادي شيعه دانسته، بر اين بنياد نيز به تحليل آن مي پردازد.

عي توصيف ديشه شيي انبرخي ديگر از نظريات نيز انقالب ايران از منظر فرهنگي و هويتي و بر مبناي تالش براي احيا -223
 حامد الگار و حميد عنايت در اين زمره قرار دارد.نموده اند. ديدگاه 
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 فصل هفتم

 اد.تالش براي حل چالش هاي گسترده خارجي به پويايي نظام كمك نمود و در تثبيت آن نيز مؤثر افت -224

فظ و حچالش ي : يكدوره اول پس از انقالب اسالمي كه دوره تثبيت نظام است، در قالب دو مقوله درخور بررسي است -225
ي چالش حفظ و بقاي انقالب در مقابل موانع ) و ديگر1359-1357بقاي انقالب و نظام جديد در برابر موانع داخلي (

 ).1367-1359خارجي و داخلي (

ام، بيشتر و انسج منيتبا پيروزي انقالب اسالمي نياز به حفظ و تداوم انقالب در عرصه داخلي و در پي آن نياز به ا -226
 احساس شد.

جماع نظر نمود، ا قتضيات انقالب و هم نيازهاي نظام را از ايرانِ پس از انقالب طلب ميمكه هم » نظام-انقالب«پديده  -227
يس به زه تأسام تادر مديريت قدرت و سياست را با دشواري هايي مواجه مي ساخت كه تهديدي براي بقاي انقالب و نظ

 شمار مي آمد.

جيه پذير ب را تونقالااوليه پس از انقالب، يعني دولت انتقالي (موقت) و شوراي  آنچه روابط قطب هاي قدرت در دوره -228
ي اداري و دبيرهابر ت مي سازد، وجود نگرش هاي متفاوت آنها در پيشبرد و اصالح امور كشور است. تأكيد دولت انتقالي

ي انقالب . شوراكاست ليت اين دولتاز ابتكارهاي انقالبي، از گستره فعا معمول بروكراتيك در جامعه انقالبي و غفلت
ويژه قرار  د توجهر مورضمن در نظر داشتن نيازهاي انقالبي، مالحظات سازماني و تشكيالتي را براي كنترل و هدايت امو

 داد.

يافت و وفيقي ناه تدولت موقت وظيفه داشت زمينه تثبيت را تا انتخابات رياست جمهوري فراهم آورد، اما در اين ر -229
وراي شمايد. رگزار نرا ب» جمهوري اسالمي«نست انتخابات خبرگان قانون اساسي و همه پرسي تعيين نوع نظام تنها توا

 .اصرار مي ورزيد» نظام«تأكيد داشت، اما دولت موقت بر پديده » انقالب نظام«انقالب بر پديده 

ش فت. چاليش رهادهاي سياسي پقطب بندي سياسي در دوران نخستين پس از انقالب، به سمت تمركز بر نيروها و ن -230
ادامه  58بان آ 13ر دهاي ناشي از تقابل نگرش هاي مذكور در طول دولت انتقالي، تا روز پس از تسخير سفارت امريكا 

 داشت.

ي شود. ياد م» ب دومانقال«آخرين حادثه قبل از كناره گيري دولت انتقالي، تسخير سفارت امريكا بود كه از آن به  -231
 كام ماند.تدارك ديد، اما در عمل نا 1359روج از اين بن بست عمليات طبس را در ارديبهشت امريكا براي خ

و مذهبي  مسئله مهم ديگر، روي آوردن ضد انقالب به ترور شخصيت هاي فكري، سياسي 59تا  57در سال هاي  -232
 ي خنثي گرديد.انقالب اسالمپيش از اجرا به دست نيروهاي سپاه پاسداران  59انقالب بود. كودتاي نوژه در سال 

ل از وزي حاصپير تهاجم نظامي به انقالب نوپاي ايران ضمن آنكه امنيت و آسايش كشور را سلب مي نمود، دستاورد -233
از  ختلف ـهاي م تحميلي، آزموني براي ارزيابي قدرتمندي ايران در زمينهانقالب را نيز به چالش مي كشيد. جنگ 

 جام ملي ـ به شمار مي رفت.جمله مديريت استراتژيك و انس

 رديد.هه ها گر جبناهماهنگي بني صدر با قواي انقالبي، مانع از تحرك الزم نيروهاي مردمي داوطلب براي حضور د -234

هاي  هسته در جبهه ها با مديريت دكتر چمران و حضرت آيت اهللا خامنه اي نخستين» ستاد جنگ هاي نامنظم« -235
 هاجم در عراق را بنيان گذاري نمود.مقاومت سازماني در برابر نيروهاي م
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 تمركز قوا و دفاع از حمله خارجي، موانع داخلي را براي انسجام بيشتر مرتفع نمود. -236

جبران و اقليت )، گروه هاي مجاهدين خلق، پيكار، رن60هنگام طرح بي كفايتي سياسي بني صدر در مجلس (خرداد  -237
سلحانه ارزه من مبتدارك ديده بودند كه اين خود به نوعي اعال هاي ديگر، حمالت وسيعي براي جلوگيري از كار مجلس

 بود.

رفت كه گورت صدر واكنش به بركناري بني صدر از رياست جمهوري، موجي از ترورها از سوي نيروهاي طرفدار وي  -238
 در جريان آن بسياري از نيروهاي انقالبي به شهادت رسيدند.

ن و نگ ايراجورد مي سبب گرديد كه قطعنامه هفتم شوراي امنيت در ممقاومت همه جانبه مردم ايران در تهاجم نظا -239
وز را عيين متجاتنسبت به قطعنامه هاي پيشين انعطاف بيشتري داشته باشد و حتي موضوع تجاوز و  67عراق در سال 

 مطمح نظر قرار دهد.

، انگليس، چين نيت (امريكا،كشور عضو دائم شوراي ام 5عليه جمهوري اسالمي توسط » استراتژي فشار همه جانبه« -240
يران و عراق اه جنگ ادام روسيه و فرانسه) وارد مي شد و آنان عزم خود را جزم كرده بودند تا با اجراي طرح ها سري، از

 كه احتماالً به پيروزي ايران ختم مي شد، جلوگيري كنند.

شورهاي كيت، قطعنامه شوراي امن هم زمان با فشارهاي سياسي و ديپلماتيك بر جمهوري اسالمي مبني بر پذيرش -241
نظامي را  ار جديي، فشعضو ناتو به رهبري امريكا با افزايش نيروهاي نظامي و رزمي خود در خليج فارس و ايجاد درگير

 .س ايران را مورد هدف قرار داد، هواپيماي مسافربري ايربا67تير  12نيز بر ايران وارد آوردند؛ ناو هواپيمابر آمريكايي در 

 »مبارز حانيونمجمع رو«رقابت هاي انتخاباتي سومين دوره مجلس شوراي اسالمي، گروه سياسي جديدي به نام در  -242
 شكل گرفت.

ت نه شرقي و نه غربي، به آن اشاره شده بود: تأكيد بر سياس 67ماده اي امام در مهر  9برخي از مواردي كه در پيام  -243
زي براي امه ري، برني دفاعي كشور، توجه به بازسازي مراكز صنعتي استفاده از نظر كارشناسان، توسعه و تكامل بنيه

 امعه.جخالقي ئون اشرسيدن به رفاه توأم با شعائر اسالمي، پرهيز از فرهنگ مصرفي و نيز تأكيد بر حفظ ارزش ها و 

 و پيام ردندكامام ضمن طبيعي دانستن اختالف نظر ميان گروه هاي سياسي، بر وحدت و پافشاري بر اصول تكيه  -244
 صادر كردند. 67را در سال » منشور برادري«معروف به 

 رساندن رباچوف وهيئتي به سرپرستي آيت اهللا جوادي آملي، از سوي امام خميني براي ديدار با گو 67در دي ماه  -245
رينش آفبدأ مت كه پيام ايشان به مسكو رفت. در بخشي از اين نامه آمده است كه مشكل شما مبارزه بيهوده با خداس

خگوي يت پاسا مادباست. از اين پس مي بايد كمونيسم را در موزه هاي جهان جستجو كرد زيرا مكتب مادي نمي تواند 
 نيازهاي بشر باشد.

م بار ديگر اهميت ، از سوي اما67بهمن  25صدور حكم ارتداد سلمان رشدي (نويسنده كتاب آيات شيطاني) در تاريخ  -246
اين  روز پس از 5 هبري و گرد هم آوردن اعتراضات پراكنده (وحدت مسلمين) نشان داد.و جايگاه ايران را در قوت ر

عليه اسالم  لني تررزه عحكم، جامعه اقتصادي اروپا سفرا يا رؤساي هيئت هاي ديپلماتيك را فراخواند و بدين ترتيب مبا
 آغاز شد.
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ق را ي، دعوت حالم و احياي انديشه اسالمامام خميني پس از يك عمر مبارزه در راه اس 1368خرداد سال  14در  -247
د اما نده كراسي زلبيك گفت. خأل رهبري براي انقالب و نظام، اميد دشمنان را براي جلوگيري از انتشار اسالم سي
 مجلس خبرگان رهبري به سرعت يكي از شخصيت هاي با سابقه انقالب و نظام را به رهبري برگزيد.

 د.ت نخست وزيري حذف شد و قدرت اجرايي در رئيس جمهور متمركز شسم 68بر اساس قانون اساسي سال  -248

نامه اول دوين براي تپس از اتمام جنگ، در سازمان برنامه و بودجه و دستگاه هاي اجرايي ديگر، گام هاي نخستين بر -249
هدف  فت كهرورت گتوسعه كشور برداشته شد. بدين ترتيب تالش هايي براي تحقق آرمان ها و اهداف انقالب اسالمي ص

با  دوران ي اينآن، سازندگي و رفع مشكالت اقتصادي كشور بود. از همين رو مي توان از فضاي حاكم بر سياست ها
 نام برد.» گفتمان سازندگي و توسعه اقتصادي«عنوان 

ود. برنامه ماجرا ن را» يبرنامه تعديل اقتصاد«دولت وقت (دوره پنجم) به جاي برنامه توسه اول، برنامه ديگري با نام  -250
ه بود در ن توسعزاسيوتعديل اقتصادي كه در سه برنامه ديگر توسعه اقتصادي نيز اثرگذار بود، قرائتي از مكتب مدرني

 يه داري بود.نگاه حاكم بر اين سياست تحت تأثير اقتصاد سرمامطرح گرديد. غلبه  80بحران هاي اقتصادي دهه 

ك يد؛ بانآمي  براي رشد اقتصادي كشورهاي در حال توسعه به شمار سياست تعديل در حقيقت تالشي سازمان يافته -251
 ست.اوردار ي برخجهاني و صندوق بين المللي پول در تنظيم ساخت هاي داخلي كشورهاي جهان سوم از جايگاه ويژه ا

ي در جهت للن المم بيآنچه به عنوان برنامه اول در قالب برنامه تعديل اقتصادي اجرا شد، تابعي از ضرورت هاي نظا -252
 هماهنگ سازي ساختار اقتصادي با نهادهاي اقتصادي بين المللي است.

زايش ثروت، ري و افداكثدر اجراي برنامه هاي توسعه نياز به نوعي فرهنگ سازي با تأكيد بر اقتصاد مطلوب تر، رفاه ح -253
 مطمح نظر قرار مي گيرد.

رنامه بامي كه ه هنگبرنامه هاي تعديل اقتصادي مشهود بود. ببي اعتنايي به فرهنگ در دو برنامه و دوم و همچنين  -254
جم حث تهاام، بهاي توسعه اجرا مي شد، ناگهان در باالترين سطح تصميم گيري كشور و به ويژه از سوي رهبري نظ

ديگر  و ن نظامسئوالمفرهنگي مطرح گرديد. بدين رو، از سال هاي مياني برنامه توسعه به بعد، مهم ترين نگراني هاي 
 قشرهاي جامعه، مقابله با تهاجم فرهنگي بود.

د، ودسودآوري نامحتأكيد بر الگوهاي بيروني توسعه، دستاوردهاي فكري، سياسي و اقتصادي خاصي مانند سكوالريسم، -255
 .داشت صنعتي شدن نامحدود، دولت ساالري، حاكميت مطلق بخش خصوصي، فردگرايي مطلق و دنياپرستي در پي

دي و ت اقتصاشكالتصادي و اجتماعي بر اين باورند كه اجراي اين الگوهاي توسعه ناخواسته موجد مصاحب نظران اق -256
 اجتماعي نظير نابرابري اجتماعي نيز گرديد.

سط ، در پي آشكار شدن خطوط گسست ميان ارزش هاي سنتي و ارزش هاي جديد، تو»شبيخون فرهنگي«بحث  -257
 رهبر انقالب مطرح گرديد.

اي مربوط به عرصه هاي تازه اي براي گسترش گفتمان ه 76خرداد  2ته به طبقات مدرن پس از نسلِ جديدِ وابس -258
 رابطه سنت . مدرنيسم يافتند.

ازندگي و فتمان سفت گگگفتمان سازندگي به شيوه توسعه گرايي و با استفاده از الگوهاي بيروني پرداخت. شايد بتوان  -259
 اصالح طلبي را فراهم نمود.توسعه اقتصادي زمينه شكل گيري گفتمان 
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ما با ديده، اح گردر ابتدا تصور مي شد كه گفتمان اصالحات در واكنشي نقادانه به سياست هاي دولت سازندگي مطر -260
شخص عدها مفت، بتوجه به فضاي ايجاد شده در اين دوران و شعار آزادي كه مبناي اساسي گفتمان اصالحات قرار گر

 تأكيد بيشتر بر استفاده از الگوهاي بيروني، گام برداشته است.گرديد كه گفتمان اصالحات با 

تار در ساخ غييرتدر گفتمان اصالحات، توسعه سياسي نيز مطرح گرديد كه بر اساس ديدگاه برخي از افراطيون آن،  -261
 آرمان هاي انقالبي ـ براي رسيدن به پيشرفت ـ ضرورت دارد.سياسي و عدول از برخي 

. ادي بوداقتص موضوعاتي كه در گفتمان اصالحات مطرح گرديد، موضوع تقدم سياسي بر توسعهيكي از اساسي ترين  -262
 زيد.ست يادبر اساس اين نگاه، براي رسيدن به پيشرفت هاي اقتصادي مي بايد به تحول در ساختارهاي سياسي 

ي گفتمان طه مركزنق رفت، امابرنامه هاي توسعه در دولت اصالحات نيز تحت تأثير برنامه هاي تعديل اقتصادي قرار گ -263
 اصالحات، بحث از توسعه سياسي بود.

عديل رنامه تاع ببرنامه سوم توسعه اقتصادي از يك سو به تقدم توسعه سياسي نظر داشت و از سوي ديگر تحت الشع -264
اهيت م ه بها توجاقتصادي قرار گرفت و موفقيت كمتري در حل مشكالت اقتصادي و اجتماعي به دست آورد. از سويي ب

 رديد.اهم گبيروني برنامه ها، زمينه اي براي شكل گيري چالش هاي فرهنگي و هويتي در جامعه ايران نيز فر

نِ خود تري را از آگفتمان عدالت محوري و پيشرفت در نقد دو گفتمان قبلي موفق شد آراي بيش 84در انتخابات سال  -265
 كند.

ست اجتماعي لت اسي ترين آرمان هاي انقالب اسالمي، يعني عداموضوع محوري گفتمان عدالت، توجه به يكي از اسا -266
الي گوي تعساس الاعدالت محوري رسيدن به پيشرفت را بر كه در تحوالت بنيادين اجتماعي نقش اساسي دارد. گفتمان 

 در نظر گرفته است.

مگون فت را هيشرپيدن به در دوران سازندگي، حضور جريان هاي فكري كه بر اقتصاد ليبرال تأكيد داشتند و راه رس -267
؛ كرد ود جداصيل خشدن با غرب مي دانستند، تأثيرات فراواني بر مسائل اجتماعي گذارد و اقتصاد كشور را از خط ا

راين دحرافي ان انشعار آزادي مهم ترين زمينه روي كار آمدن دولت اصالحات را فراهم نمود، اما شكل گيري يك جري
 صالحاتافتمان گانحرافي در درون گفتمان، زمينه ساز بسياري از مشكالت اجتماعي و فرهنگي در كشور شد. جريان 

ا به تحصن رمجلس  82شد و در سال  78ه در تير ماه بسترساز برخي تنش هاي اجتماعي نظير حادثه كوي دانشگا
 كشانيد.

ياسي ستوسعه  بي ودر دوره تداوم انقالب با حراست از طرح سه گفتمان شامل توسعه اقتصادي و سازندگي، اصالح طل -268
 به انجام رسيده است. 84-68و عدالت محوري در فاصله سال هاي 
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 فصل هشتم

نقالبي ر، هر اديگ الب، اصل تنوع و كثرت در حدوث و ماهيت انقالب هاست. به بيانينكته مهم در تحليل پديده انق -269
بي بايد ر انقالرفي هماهيتي است كه نشانه هويت و مقاصد مطلوب آن محسوب مي گردد. بنابراين در تحليل، تبليغ و مع

 به همه جهات توجه كرد.

ه هم بشري ب تمدن و سياست را بار ديگر در تاريخ صحنهيكي از دستاوردهاي ويژه فرهنگي انقالب اين است كه دين  -270
 پيوند داد.

سالمي در نقالب ااهاي دستاوردهاي انقالب اسالمي را مي توان در دو سطح داخلي و بين المللي ارزيابي كرد. دستاورد -271
 سطح داخلي بر مبناي هويت خواهي در دو محور سياسي و فرهنگي بررسي مي شوند.

لهي اكميت احرار دستاورد هاي سياسي انقالب اسالمي در سطح داخلي عبارتند از: سرنگوني نظام شاهنشاهي و استق -272
 استقالل و دگرگوني اصول سياست خارجي. –افزايش بينش و مشاركت سياسي مردم  –

دان بمقطعي  زهاينيانظام هاي رايج سياسي در نظريه هاي انديشمندان جهان ريشه دارد كه در طول تاريخ بر اساس  -273
يبرال ل«ين، دنام  دست يافته اند. براي نمونه، پس از تجربه قرون وسطا در اروپا و حاكميت زورمدارانه كليسا به

 غرب، راهكار كنار نهادن دين و ناكارآمد جلوه دادن آن را برگزيد.» دموكراسي

كه در  ي نشاندتي مدر برابر نظام هاي فاشيس وضعيت تقيد و تبعيت از قوانين الهي، نظام جمهوري اسالمي را درست -274
 آنها، حكومت بر اخالق و مذهب حاكم است.

ر آنها در ضور مؤثحراي بتأكيد بر قانون به معناي تبعيت از قوانين اسالم و پذيرش جايگاه قانوني مردم و زمينه ساز  -275
 استبدادي است. سياست، نشان دهنده تقابل نظام تازه تأسيس جمهوري اسالمي با هرگونه نظام

رمان و فنون امام خميني درباره جمهوري اسالمي مي گويد: در اين طرز حكومت، حاكميت منحصر به خداست و قا -276
 حكم خداست. قانون اسالم يا فرمان خدا، بر همه افراد و بر دولت اسالمي حكومت تام دارد.

يانت مرد و دشوري انقالب اسالمي ايران بر اساس تعاليم اسالمي دخالت مردم در سرنوشت خود و امور سياسي را ضر -277
ست و يانت مادسياست ما عين «اين جمله معروف شهيد مدرس، الزم و ملزوم يكديگر دانست: و سياست را بر اساس 

 »ديانت ما عين سياست ما.

اسي انون اسدر ق افزايش آگاهي ها و تقويت بينش سياسي مردم به عنوان اصلي مهمپس از پيروزي انقالب اسالمي،  -278
 جمهوري اسالمي، سرلوحه برنامه ريزي هاي كشور قرار گرفت.

پس از  ويافت  تبلور» نه شرقي، نه غربي، جمهوري اسالمي«آرمان استقالل طلبي مردم پيش از انقالب در شعار  -279
بر  ايران سالمياخميني در متن قانون اساسي نمودار شد: سياست خارجي جمهوري  پيروزي انقالب نيز در كالم امام

قوق از ح اساس نفي هرگونه سلطه جويي و سلطه پذيري، حفظ استقالل همه جانبه و تماميت ارضي كشور، دفاع
 ت.اس مسلمانان و عدم تعهد در برابر قدرت هاي سلطه گر و روابط صلح آميز با دول غير محارب استوار

هنگي هاجم فرته با نفي مظاهر فرهنگي غرب و مقابلدستاوردهاي فرهنگي انقالب اسالمي در سطح داخلي عبارتند از:  -280
 ودباوري.خايجاد روحيه ي  –ارتقاي جايگاه زن در اجتماع  –عمومي شدن آموزش و ارتقاي سطح علمي جامعه  –

 ه ريزي شده بود.ايران پاي» استحاله فرهنگي«الگوي استعمار و استبداد بر  -281
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براي  مينه رازني، انقالب اسالمي كه نخست يك انقالب فرهنگي بود، با تعميم خودباوري فرهنگي و گسترش شعائر دي -282
 يرامونحيط پتقويت پايه هاي ايماني مردم فراهم نمود و با دگرگون ساختن نگرش زن مسلمان نسبت به خود و م

 واقعي زنان ايراني در خانواده و جامعه فراخواند.خويش، او را به بازيابي جايگاه و نقش 

يليون مردن كدر نظام جمهوري اسالمي نهضت مدرسه سازي رشد شتابنده اي داشت؛ نهضت سوادآموزي در با سواد  -283
 شست.نه ثمر براستاي همين رشد فرهنگي، قدرت ابتكار و خالقيت مردم ها نفر موفقيت چشمگيري داشته است. در 

مهم  ه بي شككاي  خودباوري و خوداتكايي به گونه اي آشكار در بين آحاد جامعه ايجاد شد، مقوله پس از انقالب، -284
خصيتي شوفايي و شك ترين دستاورد اجتماعي انقالب اسالمي ايران در سطح داخلي به شمار مي رود. اوج اين خودباوري

 در سال هاي جنگ تحميلي ديده مي شود.

رادري بتحكيم  وسعه ت قضايي عادالنه براي عموم، تساوي همگان در برابر قانون، توتأمين حقوق افراد، ايجاد امني -285
ي و مفرهنگي، نظا داري،اسالمي، تعاون عمومي بين مردم و نيز تدوين قوانين و مقررات مدني، جزايي، مالي، اقتصادي، ا

 ت.ر سطح داخلي اسسياسي بر اساس موازين اسالم، از دستاوردهاي انقاب اسالمي در زمينه فرهنگي د

ابل قجتماعي وم ادستاوردهاي انقالب اسالمي در سطح نظام بين الملل در عرصه هاي فرهنگي، سياسي و تحقيقات عل -286
 است. ارزيابي است كه البته در اين ميان مهم ترين پيامد انقالب، تأثير بر فرهنگ روابط بين الملل

ردم مفرهنگ  رويجترا مي توان در اين عرصه ها بررسي نمود:  اثر بخشي انقالب اسالمي بر فرهنگ نظام بين الملل -287
نگ ي، فرهجتماعاساالري ديني، ترويج فرهنگ استقالل خواهي و استكبارستيزي، بازخيزي اسالم در عرصه هاي حيات 

 سازي درباره وحدت تمدني جهان اسالم و نيز احياي نقش جنبش هاي آزادي بخش.

ا ساختار سالمي باي امعنوي و سياسي حاكم استوار بود و هم بر پيوند ميان ارزش ه انقالب اسالمي هم بر ويژگي هاي -288
 يا روش مردم ساالر تكيه داشت.

ي بود، اري متكت مدمردم ساالري ديني بر تطابق اسالم با مقتضيات زمان و احياي نظرات ديني درباره حكومت و دول -289
 گيري هاي حكومتي تأكيد مي كرد. هم بر شيوه جمهوري بودن حكومت و نقش مردم در تصميم

لوك بتعادل  زدن انقالب اسالمي با ماهيتي مستقل و ضداستبدادي، فارغ از سلطه قدرت هاي استكباري موجب بر هم -290
شأ ند، منخداو هاي قدرت جهاني و به چالش كشيدن نظم بين المللي گرديد. بي ترديد در انقالب اسالمي توكل به

 استقالل به شمار مي رود.

ر، هدف از اني ديگه بيباز ديدگاه امام خميني مهم ترين بُعد استقالل، نفي هرگونه وابستگي به نيروهاي خارجي است.  -291
 استقالل، تصميم گيري هاي كشور مبتني بر منافع و مصالح كشور است.

ها  اني ملتنسا استقالل طلبي در انقالب اسالمي موجب تقويت برابري دولت ها و حاكميت ها، تحقق حقوق الهي و -292
 در نظام بين الملل و از سويي سبب تضعيف سلطه قدرت هاي بزرگ بر منطقه خاورميانه گرديد.

ه برخيزد و ه مقابلنه بانقالب اسالمي با گشودن جبهه سومي در نظام بين الملل توانست با نظم بين الملل مادي گرايا -293
 مايد.نادرت اي استقالل طلبي و استعمارستيزي مبدر ميان ملت هاي جهان سوم نيز به فرهنگ سازي در زمينه ه

انقالب اسالمي با تأكيد بر وحدت شيعه و سني، تقريب مذاهب و نفي فرقه گرايي مذهبي، درصدد بر آمد تا ميان ملت  -294
نگره، بر مبارزه اي منفي عليه هاي مسلمان وحدت ايجاد نمايد و از سويي روژه ي امت سازي را عملي نمايد. اين 
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مشترك و مبارزه با استكبار نيز تكيه داشت، آن هم بر اساس مخالفت با سلطه قدرت هاي بيگانه، مبارزه با دشمن 
 صهيونيسم و فسادستيزي.

يريت ت مدجنبش هاي آزادي بخش، بر آرمان هاي آزادي، عدالت اجتماعي، نفي دخالت قدرت هاي بزرگ و ضرور -295
 اشتند.پويا و منعطف تحوالت سياسي ـ اجتماعي تأكيد د

صر)، سالمي ماد اپاره اي از گروه هاي اسالمي ديگر، با طرح لزوم اجراي شريعت اسالمي (همچون نهضت جمعيت ارش -296
ي ايران به اسالم مهوريجيا با ترجمه كتاب حكومت اسالمي امام خميني (مانند اليسار االسالمي مصر) و يا با تأكيد بر 

ز انقالب داري الگوبراالجزاير) به دنبال ايجاد حكومت اسالمي بر مبناي  عنوان تنها راه حل (مثل جبهه نجات اسالمي
 اسالمي ايران هستند.

ميانه  الميجنبش هاي اسالمي مزبور در دو عرصه تجلي بيشتري يافت: يكي در عرصه فكري كه به جنبش هاي اس -297
ه هادي كجهاي  طلبانه و حركت رو، مسالمت گرا و فرهنگ محور شهرت يافتند و ديگري نيز در عرصه عمليات شهادت

 نمونه آن را مي توان انتفاضه مردم مسلمان فلسطين دانست.

ه هاي ا و گروهيان دستاوردهاي سياسي انقالب اسالمي در سطح بين الملل عبارتند از: تأثير بر شكل گيري برخي جر -298
 تأثير انقالب اسالمي ايران بر راهبرد قدرت هاي بزرگ. –سياسي 

 موجوديت خود را مرهون انقالب اسالمي هستند، دو دسته اند:  گروه هايي كه -299

نبش ج، و برخي از يك جنبش اسالمي غيرفعال منشعب شده اند مانند امل اسالمي كه از امل .1
 جهاد اسالمي كه از اخوان المسلمين فلسطين زاييده شد.

هضت نند مان دسته اي ديگر وابسته به جنبش و گروه خاصي نيستند، بلكه پديده اي جديدند .2
 اجراي فقه جعفري پاكستان.

ي ايران ب اسالمنقالاز گروه هاي سياسي مهم، حزب اهللا است كه بيش از هر گروه اسالمي ـ سياسي ديگر تحت تأثير ا -300
شگرفي  تأثير چنين قرار دارد. افزون بر زمينه هاي مشترك موجود بين ايران و لبنان، انگيزه هاي ديگري نيز موجب

ت ز حمايري نيي پذيرش رهبري انقالب اسالمي در مقام رهبر ديني و سياسي از سوي حزب اهللا و ديگشده است: يك
 هاي ايران از آن. 

انقالب  ، رهبريامل حزب اهللا لبنان در بُعد سياسي نيز سخت از انقالب اسالمي ايران الگو گرفته و بر خالف جنبش -301
 اصل واليت مطلقه فقيه پذيرفته است.ايران را در دو بُعد سياسي و مذهبي و بر پايه 

ميانه حافظ قه خاورمنط بعد از گرفتار شدن امريكا در باتالق ويتنام، نيكسون دكتريني را ارائه نمود كه دو كشور در -302
ي به عنوان ن سعودربستامنافع امريكا در منطقه باشند: يكي ايران به عنوان پايه نظامي و ژاندارم اممريكا و ديگري ع

ان مي بايست د، ايري افتااين اساس هر جا كه حركتي عليه منافع امريكا در منطقه اتفاق متصادي اين دكترين. بر پايه اق
 با اعزام نيرو و سركب آن مبادرت مي ورزيد.

نزله مران به ش ايايران پس از انقالب، از پيمان سنتو كه در راستاي اهداف غرب بود، خارج شد و بدين ترتيب نق -303
 منطقه در جهت حفظ منافع سياسي ـ نظامي امريكا، از بين رفت.ژاندارم 
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 فصل نهم

است ده و سيشفته آينده پژوهي به عنوان ضرورتي كارآمد، در جهت برداشتن گام هاي بلند براي پيشرفت در نظر گر -304
ت جامعه تحوال و ضاعگذاران و برنامه ريزان در حوزه هاي مختلف نيز افزون بر تدوين برنامه هاي كوتاه مدت، به او

 نگاهي ميان مدت و بلند مدت دارند تا با آمادگي كامل به استقبال آن روند.

 به طور كلي تحليل جامع آينده انقالب اسالمي، داليلي چند دارد:  -305

راي بايجاد آمادگي در مديران و سياست گذاران نظام اسالمي و ضرورت هوشمندي آنان  .1
 كمال و حفظ نظام اسالمي.برنامه ريزي به منظور حركت به سمت 

 آسيب شناسي نقاط آسيب پذير و حتي تهديدزا براي حفظ نظام. .2

لمللي ين ابتدوين استراتژي هاي خرد و كالن نظام در حوزه هاي امنيتي، فرهنگي، سياسي و  .3
 كه بايد به جد در دستور كار قرار گيرد.

ران ع ايبي شك بر اوضا وضعيت متغير و پر شتاب منطقه اي و پيشرفت هاي بين المللي كه .4
 نيز اثرگذار خواهد بود.

تايج نوان به تمي  فرصت ها به معناي وجود زمينه هاي مطلوب در محيط بيروني كشور است كه با بهره برداري از آن -306
نها، ح از آي صحيدرخوري دست يافت. همچنين فرصت ها، شرايطي است كه به كشورها توانايي مي دهد تا با بهره گير

 اف ملي خود رسند و تهديد ها را نيز دفع نمايند.به اهد

 ري.پيشرفت هاي علمي و فناو –فرصت هاي داخلي پيش روي انقالب اسالمي عبارتند از : مردمي بودن  -307

عه از مور جامره ايكي از مهم ترين عوامل پيروزي انقالب، بسيج عمومي مردم بود. نظام سياسي هر اندازه در ادا -308
 برخوردار باشد، به همان ميزان مقبوليت بيشتري مي يابد. مشاركت عمومي بيشتري

لمانان گاه مسو جاي آينده جمعيت –فرصت هاي بين المللي پيش روي انقالب اسالمي عبارتند از: افول هژموني آمريكا  -309
 –ي اسالمي پتانسيل هاي قدرت نرم جمهور –ناكارآمدي سازمان هاي بين المللي  –بحران هاي اقتصاد جهاني  –

 بيداري اسالمي در كشورهاي منطقه خاورميانه. –محدود شدن فرصت استفاده از زور (قدرت نظامي) 

راي برقراري صلح  گانه اي را ب 14در پايان جنگ جهاني اول، ويلسون رئيس جمهور وقت امريكا اصول  1918در سال  -310
أسيس تجارت، در ت ستقالل كشورها، تساويپايدار عالم كرد كه در آن مواردي چون تقليل تسليحات، تأمين آزادي و ا

 جامعه ملل و ... آمده است.

مون مطرح وارد جنگ جهاني دوم شد و پس از جنگ به عنوان قدرت اقتصادي و نظامي هژ 1941امريكا در سال  -311
 گشت. با شروع جنگ ويتنام و حتي تا دوره حكومت ريگان، امريكا به هژموني غارتگر بدل گرديد.

ت پس از د تحوالي رسحاد جماهير شوروي، آمريكا در عرصه بين المللي جايگاهي ممتاز يافت. به نظر مبا فروپاشي ات -312
ل بسياري حايي در ه تنهسپتامبر، هژموني امريكا را با چنان چالشي رو به رو ساخته كه اين كشور ديگر نمي تواند ب 11

 نمايد.از معادالت بين المللي، سياست هايي متناسب و موجه را اعمال 

 ختار بهن سااز نظر ساموئل هانتينگتون، عصر تك قطبي امريكا به سوي ساختاري چند قطبي در حركت است و اي -313
 زودي آشكار مي گردد.
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ن نيز در الرشتايد. وكنت والتز بر آن است اختالف و تضاد ميان منافع امريكا و اروپا با گذشت زمان، بيشتر مي شو -314
شاره كايي اح امري، به سپري شدن دوران صل»قدرت امريكا، امريكا در جهاني پرآشوب افول«آخرين كتاب خود به نام 

 ، به عنوان عاملي براي سقوط ياد مي كند.2001سپتامبر  11داشته، از اقدامات آن پس از 

 نتيجه گسترش افول نسبي اقتصاد امريكا عمدتاً به دليل افزايش هزينه هاي نظامي است كه به نظر پال كندي، -315
 مپرياليستي است.ا

ا و خالفت هد: مداليل ديگري نيز براي محدود شدن هژموني امريكا وجود دارد كه مي توان بدين موارد اشاره كر -316
ل ر مقابها د نگراني هاي ساير قدرت هاي بزرگ، رقابت و كشمكش هاي داخلي امريكا و تقويت موقعيت نئوليبرال

 فغانستان و نيز افكار عمومي جهاني.نومحافظه كاران، مشكالت امريكا در عراق و ا

يك ژئوپلت قعيتبا تضعيف هژموني امريكا شاهد كم رنگ تر شدن حضور همه جانبه اين كشور در منطقه و تهديد مو -317
، در طقه ايتي منايران خواهيم بود. از سويي اين فرصت براي جمهوري اسالمي نيز فراهم مي آيد كه به عنوان قدر

 بديلي را ايفا مي نمايد. معادالت امنيتي نقش بي

تعاقب آن ، همه گزارش ها حاكي از رشد چشمگير جمعيت مسلمانان و م2025در حوزه مطالعات آينده تا سال  -318
ر بيشتر د )وانظ پيربه لحااسالم به عنوان دومين دين بزرگ (تقويت جايگاه و توان اثرگذاري مسلمانان است. امروزه 

 .كشورهاي اروپايي رو به گسترش است

مريكا و ايي چون ورهاافزايش ميزان جمعيت مسلمانان و ارتقاي جايگاه اسالم و نقش آفريني بيشتر آن در اروپا و كش -319
 روسيه، قدرت مانور جمهوري اسالمي ايران را در عرصه بين المللي ارتقا مي بخشد.

ساحت  ار بهكاريكاتورهاي اهانت بحركت هاي پرشور مسلمانان اروپا در واكنش به كتاب موهن سلمان رشدي و  -320
 مقدس رسول اكرم جلوه اي از الهام بخشي انقالب اسالمي در اروپا است.

از  دي جهانقتصاابحران اقتصادي، در ذات اقتصاد آزاد سرمايه دراي نهفته است، چنانكه آتشِ بيشتر بحران هاي  -321
م بود كه آتش ترين بحران اقتصادي سده بيستسهمگين  1930و  1929بورس نيويورك آغاز مي شود. بحران اقتصادي 

 آن از امريكا شعله ور گرديد.

يي مت داراكاهش قي نيز از سيستم بانكي امريكا آغاز گرديد. بدهكاران و وام گيرندگان به دليل 2008بحران مالي  -322
د قابله با كمبومبراي  م رازهاي خود از جمله مسكن، از بازپرداخت وام خود سرباز زدند و بانك ها نيز نتوانستند سپرده ال

 نقدينگي خود جلب كنند، از اين رو اعتماد مردم از سيستم بانكي سلب شد.

 واهد ديد.خر آسيب كمت اقتصاد ايران به دليل نداشتن ارتباطي تنگاتنگ با اقتصاد دنيا از بحران هاي اقتصادي جهاني -323

سالت تحقق ر ي، ازگيري هاي عمدتاً سياسي و نه حقوقامروزه سازمان هاي بين المللي به دليل اعمال سلطه و جهت  -324
 ه اند.ازماندبنصاف اتاريخي خود، يعني تأمين صلح و امنيت پايدار، احترام به حقوق و كرامت بشر و ايجاد عدالت و 

از   ق بشرينه حقور زمداياالت متحده به عنوان هژمون ساختار سياست جهاني، به دليل باور نداشتن به قوانين پايدار  -325
 ه است.ن نشدسويي تهديد نشدن منافعش در بيرون از مرزها، عضو هيچ يك از كنوانسيون هاي حقوق كودك يا زنا

قدرت،  نظور ازت. مقدرت، كليدي ترين مؤلفه تعيين كننده مناسبات و جايگاه كشورها در عرصه روابط بين الملل اس -326
 افزاري را در بر مي گيرد.قدرت همه جانبه است كه ابعاد سخت افزاري و نرم 
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داشت  نخواهد ر پيددر جهان امروز به باور بسياري از تحليل گران، تأكيد صرف بر قدرت سخت، موفقيت پايداري را  -327
 .و قوي ترين كشورها همواره قوي ترين باقي نمي مانند مگر آنكه قدرت خود را به حق تبديل كنند

درت قتقويت  حد واتژي ملي، هدايت اشتياق ملي، شكل گيري اراده واقدرت نرم مي تواند به امكان پذير شدن استر -328
لمللي اذ بين ش نفوفرهنگي كشور كمك كند كه نتيجه آن، توسعه قدرت ملي فراگير، بهبود وضعيت بين المللي و افزاي

 است.

كه براي  ه اموريي بهدر دنياي امروز قدرت نرم جمهوري اسالمي در اين مؤلفه ها نمو مي يابد: جذب، اقناع و شكل د -329
 ديگران رجحان دارد.

اسالمي،  دئولوژي، ايمنابع قدرت نرم ايران عبارت است از: ارزش ها و هنجارهاي اسالمي، انقالبي و ايراني، فرهنگ -330
 اعتبار، شهرت، مشروعيت و مقبوليت، معارف، علم و دانش و اطالعات.

المي قرار هوري اسر جماسي در آينده، اين فرصت را در اختيامحدود شدن حوزه استفاده از زور و تأكيد بر حوزه ديپلم -331
 بد.خواهد داد تا با تأكيد بر احقاق حق مشروع خود در انرژي هسته اي، قدرت چانه زني بيشتري بيا

ي مي ي اسالممهورجآينده انقالب معلول نتايج حاصل از مواجهه با چالش هاي انقالب اسالمي است. بي ترديد نظام  -332
ت هايي د، فرصدل كنتخاذ سياستي جامع و با اتكاي به مردم، چالش هاي پيش روي را به فرصت هايي مناسب ببايد با ا

 براي ايجاد شرايط منطبق بر ماهيت توسعه اي جامعه اسالمي.

 چالش هاي آينده انقالب اسالمي ايران عبارتند از: -333

گي اشاعه جدايي دين از همه ساحت هاي زند –چالش هاي داخلي شامل: تهاجم فرهنگي  .1
 علوم انساني. –مشكالت اقتصادي  –نابرابري اجتماعي  –اجتماعي (سكوالريسم) 

 جهاني سازي. –مسئله هسته اي  –چالش هاي بين المللي شامل: تحريم ها  .2

رد ستگي داه بجامع تهاجم فرهنگي هجوم به حيات معنوي و نظام ارزشي جامعه است. حيات هر جامعه به فرهنگ آن -334
 و تهاجم فرهنگي، يعني تهي كردن جامعه از فرهنگ خودي و جايگزيني فرهنگ مورد نظر دشمن.

 براندازي فرهنگي ممكن است از دو طريق صورت گيرد: تبليغات و ديگري نفوذ و استحاله. -335

 تهاجم عصر ما بيشتر تهاجم فرهنگي است كه توسط صنايع فرهنگي امروز اجرا مي شود. -336

يوه تهاجم و اند، ش اشتهشمنان ايران كه پس از انقالب اسالمي توانايي ضربه زدن از طريق جنگ و ترور به نظام را ندد -337
 استحاله فرهنگي جامعه را برگزيده اند كه كم هزينه تر و اثرگذارتر از راهكارهاي نظامي است.

ر جهت لف دمي و ملي از راه هاي مختتقويت زير ساخت هاي فرهنگي جامعه و تالش براي احياي فرهنگ هاي بو -338
ثرگذار اسالمي اقالب تبليغ و نشان دادن چهره واقعي و اصيل فرهنگ اسالمي ـ ايراني، مي تواند در آينده فرهنگي ان

 باشد.

 ير است.ناپذبا توجه به شاخص هاي حكومت اسالمي، حضور ارزش هاي ديني در ساحات مختلف اجتماع بشري انكار -339
ت و امور ، سياسقتصاديوند عميقي بين اخالق و سياست وجود دارد. اما مطابق با ديدگاه سكوالريسم، ادر اين نگاه، پ

ين گونه در ان ابراياجتماعي حوزه اي خاص از رفتارهاي انساني و اجتماعي است كه هر يك علم خاص خود را دارند. بن
 امور نبايد به دخالت دين و اصول ديني انديشيد.
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قل و زبان عيعي بر الطب رهايي انسان از كنترل و نظارت دين و نيز از تأثير مفاهيم و ارزش هاي ماوراءسكوالريسم به  -340
ن همه يده شدم پاشاو تعريف مي شود، عبارت است از رهانيدن انديشه بشري از دريافت هاي ديني و شبه ديني و از ه

 ادهاي مقدس.جهان بيني هاي بسته و شكستن تمامي اسطوره هاي فوق طبيعي و نم

يي چون ش هااز آنجا كه گفتمان انقالب بر پايه سيادت معنويت و دين ساالري است، طبعًا در مسير خود چال -341
 سكوالريسم را پيش روي خواهد داشت.

ب اسالمي ي انقالرهنگموضوع نابرابري اجتماعي با ابعاد متنوع آن احتماالً اصلي ترين چالش براي اهداف سياسي و ف -342
 آينده خواهد بود. در روندهاي

اد به گي اقتصابستواز جمله مشكالت اقتصادِي چالشي در برابر آينده انقالب اسالمي، مي توان به مشكل اشتغال و  -343
 نفت اشاره داشت.

 اقتصاد تك محصولي در تحوالت بازار و نوسانات تورمي اقتصاد بين المللي بسيار شكننده است. -344

ه دارد. بر عهد ارجيخنظام و انقالب و حمايت از آن را در دو بُعد داخلي و  علوم انساني در ايران مسئوليت معرفي -345
 نديم.امروزه براي قوام و دوام يافتن استقالل، آزادي و جمهوري اسالمي، به علوم انساني قوي نيازم

شي چال ي شكاكنون بخشي درخور توجهي از سر فصل هاي علوم انساني برگرفته از نظريات دنياي غرب است كه ب -346
 جدي براي جهت گيري دانشجويان در آينده خواهد بود.

اتفاق آراء اعضاي  به 1386در سال  1737از سوي امريكا آغاز گرديد. قطعنامه هاي  1358تحريم هاي ايران از سال  -347
اي كت هبا شر ود راخدائمي و غير دائمي شوراي امنيت تصويب شد و در آن از همه كشورها خواسته شده بود تا فعاليت 

 ايراني كه در زمينه انرژي هسته اي فعاليت دارند محدود كنند.

 ليد اين سالح هاو بر اساس ماده يكم و دوم آن، انحصار تو NPTكشور هاي دارنده سالح هاي هسته اي در معاهده  -348
 را در اختيار خود قرار داده اند.

اپذير. جتناب نااست  روند آن آغاز شده و امريبرخي بر اين باورند كه جهاني شدن فرايندي تاريخي است كه از قديم  -349
ود به خرهنگ فجهاني سازي با مشخصات خود به عنوان پروژه اي هدفمند، از سوي غرب براي يكسان كردن جهان با 

 كار مي رود. برخي نيز از آن با عنوان غربي سازي جهان تعبير مي كنند.

رهنگ ساير ف ا برعنوان نقطه اتكاي تمدن غرب سايه خود ر امروزه در عرصه جهاني، فرهنگ ليبرال ـ دموكراسي به -350
يز نالقوه رصت بفهاي جهاني گسترانيده است. جهاني شدن براي ساختارهاي مردم ساالرانه تنها تهديد نيست، بلكه 

 فراهم مي كند.

تصات فكري ذ در مخفون تعريف جنگ نرم از نظر كالينز: استفاده طراحي شده از تبليغات و ابزارهاي مربوط به آن براي -351
 دشمن با توسل به شيوه هايي كه موجب پيشرفت مقاصد امنيت ملي مجري مي شود.

 بپذيرند. ن هزينهمتريجوزف ناي، جنگ نرم را تالشي مي داند كه بر اساس آن ديگران هنجارها و باورهاي شما را با ك -352

اقداماتي  ازي نرمراندبه شيوه نرم. منظور از ب هدف از جنگ نرم، براندازي نظام سياسي يك كشور است، اما براندازي -353
 در پارپوب قانون، بدون خشونت و با دخالت بيگانگان است.
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ر مل مؤثاير عواسمديريت رسانه اي و  –در براندازي نرم بر اين موارد تأكيد مي گردد: حركت هاي مسالمت آميز  -354
دف نهايي هبسيج افكار عمومي با  –اجتماعي ايجاد خلل در شناخت و آگاهي مردم در تحليل مسائل  –اجتماعي 

 تغييرات اجتماعي و سياسي.

 يرد.قدرت نرم مولد تهديد نرم است و تهديد نرم نيز ابزارهاي نرم و نامحسوس را به استخدام مي گ -355

و بدون  مي رود شانهجنگ نرم را مي توان هرگونه اقدام نرم، رواني و تبليغات رسانه اي دانست كه جامعه هدف را ن -356
 درگيري و استفاده از زور و اجبار، آن را به شكست وامي دارد. 

، از نگيالب رنقالي و رواني، جنگ سفيد، جنگ رسانه اي، عمليات رواني، براندازي نرم، انقالب نرم، انقالب مخمجنگ  -357
 اشكال جنگ نرم است.

 –دروغ بزرگ  –كلي گرايي  –شايعه  –برچسب زدن  –تاكتيك هاي جنگ نرم عبارتند از: جنگ رواني (رسانه اي)  -358
حذف  –زي برجسته سا –ارائه پيشگويي هاي فاجعه آميز  –انسانيت زدايي و اهريمن سازي  –پاره حقيقت گويي 

 –د وحشت توسل به ترس و ايجا –تكرار  –ترور شخصيت  –يجاد تفرقه و تضاد ا –جاذبه هاي جنسي  –(سانسور) 
 مغالطه . –مبالغه 

ي تنها اانه جنگ رسانه اي در فرايند جنگ نرم كاربردي ترين نحوه رويارويي با ملت هاي جهان است. جنگ رس -359
ه نام يزي بجنگي است كه مي تواند حتي در شرايط صلح به شكل غير رسمي ادامه يابد. در پس جنگ رسانه اي چ

ي هاي سر مصوب پارلمان ها يا بودجهنهفته است كه مستقيماً از بودجه هاي رسمي » سياست رسانه اي كشور«
 سازمان هاي اطالعاتي، امنيتي يا جاسوسي تأمين مي شود. 

 ند.ها هست سانهرسربازان جنگ رسانه اي، كارشناسان تبليغات، سياست مداران تبليغات بين المللي و كارگزاران  -360

، يه دشمنروح ست كه همان تخريبيكي از پديده هايي كه به هنگام وقوع جنگ رخ مي دهد، بمباران استراتژيك ا -361
 تضعيف اراده غير نظاميان براي مشاركت در جنگ و ايجاد يأس و نوميدي در جامعه است.

ه ها يا به گرو ا رادر تاكتيك برچسب زدن، رسانه ها واژه هاي مختلف را به صفات مثبت و منفي بدل مي كنند و آنه -362
 نهادهاي مختلف نسبت مي دهند.

ضريب  ي گيرد.مورت هيِ پيامي است كه براي برانگيختن باور مخاطبان و تأثير در روحيه آنان صشايعه، انتقال شفا -363
باشد، » مهم«و » هممب«ل نفوذ شايعه به درجه ابهام و اهميت آن بستگي دارد. به ديگر بيان، هر قدر شايعه درباره مسائ

 به همان اندازه ضريب نفوذ آن نيز فزوني مي يابد.

 انواع شايعات عبارتند از:  -364

 شايعات تفرقه افكن: در بازي هاي سياسي كاربرد وسيعي دارد. .1

دي را ااميهراس آور: با اعالم كشته هاي وسيع و پخش آن در بين نيروهاي دشمن مي توان ن .2
 افزايش داد.

 اميد بخش .3

مدت  وتاهكآتشين: يك باره شكل مي گيرد، همه جامعه را تحت الشعاع قرار مي دهد و اثري  .4
 دارد. بيشتر در زمان جنگ نظامي كاربرد دارد.
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دراز مدت  خزنده: مرحله به مرحله مسير يك شايعه را در ذهن افراد جامعه طراحي مي كند. .5
 اري.ي اداست و پيچيدگي بيشتري دارد. مثل سوء استفاده هاي مالي و فساد در دستگاه ها

 دلفيني .6

 غواصي .7

 شود. ه ميناگوني مانند تسطيح، همانندسازي و برجسته سازي نيز استفاددر شايعه سازي از تاكتيك هاي گو -365

ر و ، آن نظواهدشكلي گويي ايجاد ارتباط نظري و عملي خاص با مفهومي ويژه است تا مخاطب بدون بررسي داليل و  -366
 نيز مي نامند.» بي حس سازي مغزي«عمل را بپذيرد. به همين دليل، برخي اين تاكتيك را 

 را جذب خاطب آنممي كوبند تا ذهن » تكرار«دروغ بزرگ، پيامي دروغين را بيان مي كنند و مدام بر طبل در روش  -367
 كند.

ست. در ااقص چنانچه يكي از عناصر شش گانه خبر (كه، كجا، كي، چرا، چه، چگونه) در خبر بيان نشود، خبر ن -368
 حذف مي» چرا«رد و بيشتر اوقات عنصر حذف يكي از عناصر، به عمد صورت مي گي» پاره حقيقت گويي«تاكتيك 

 شود.

انه ليات رسر عمغربالگري، تحريف و دست كاري اطالعات اصوال از جمله ترفندهاي روان شناختي مرسومي است كه د -369
 هاي امريكا به كار گرفته مي شود.

وجيه تيف، به ه حرب با استفاده از برچسب زني و نسبت دادن صفات منفيدر تاكتيك انسانيت زدايي و اهريمن سازي،  -370
 حمالت و تهاجمات عليه رقيب مي پردازند.

بيان  واني بهنگ رجدر تاكتيك ارائه پيشگويي هاي فاجعه آميز، با استفاده از آمارهاي ساختگي و ساير شيوه هاي  -371
 پيشگويي هاي مصيبت بار مي پردازند. اين تاكتيك در تبليغات انتخاباتي  استفاده مي شود.

از سوي  1960هه دم مرتبط با تاكتيك هاي انتخاباتي، مفهوم برجسته سازي است كه نخستين بار در از جمله مفاهي -372
 برنارد كوهن مطرح گرديد.

مينه زتا  در روش سانسور سعي مي شود فضايي مناسب براي ساير روش هاي جنگ نرم به ويژه شايعه، خلق شود -373
 نفوذ آن افزايش يابد.

تنزل  وتزلزل  سبب به كار بردن روش ايجاد تفرقه و تضاد، در جبهه رقيب موجب عدم انسجام و يكپارچگي و از سويي -374
ه با مواجه اني درتاكتيك به شدت مورد توجه بنگاه هاي خبرپراكني و استكبار جهاعتماد عمومي مردم مي شود. اين 

 جمهوري اسالمي است.

 يق موجبين طرافردي را ترور فيزيكي كرد، وي را ترور شخصيت مي كنند و از هنگامي كه نمي توان و يا نبايد  -375
 افزايش نفرت عمومي نسبت به او و كاهش محبوبيت وي مي شوند.

ي كند، يروي مپبسيار سودمند است. روش تكرار از قواعد خاصي » عادت«تكرار از نظر روان شناسي در شكل گيري  -376
اشد كه وتاه بنان كچيد چنان طوالني باشد كه سبب محو شدن اثار قبلي شود و نه بدين بيان كه فاصله هاي تكرار نبا

 مالل انگيز و خسته كننده گردد.
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ان سعي اي مسلمشورهغربي ها همواره با انعكاس مبالغه آميز دستاوردهاي تكنولوژيك خود و اغراق در ناكامي هاي ك -377
 كنند. دارند روحيه مسلمانان را در تقابل با تمدن غربي ضعيف

  
  
  
 


