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 پویاییپایداری و ی ایران در انقالب اسالم یرگذاریتأث

 و تغییر معادالت قدرت در خاورمیانه یند تکاملی بیداری اسالمیآفر

 

 1*یمحمدرضا الف

 

 

 دهیچک

و مسائل مهم و حساسی است کهه   ها دغدغهپایداری و پویاییِ فرآیند تکاملی بیداری اسالمی یکی از      

ذهن بسیاری از دلسوزان این حرکت را به خود مشغول داشههه اسهتا ایهن مسه له  از زمهاکی آشهکار و       

کقالبهی منطقهه  دردهدد    با دخالت در اوضاع کشورهای اسهالمی ا  جو سلطهتشدید گردید که کشورهای 

و  گرایهی  اسالم موج با تسریعمردمی این کشورها  اکحراف و کابودی آن بودکدا  های حکومتبدست گیری 

و خیزش بیداری اسالمی به تبعیت از اکقالب اسالمی  اخیر های دهه رویکرد جهان به دین و معنویت در

و سهرکوب آن   مقابلهه بهه   کهرد   راحسها  خطه    جهو  سلطهکشورهای باعث شد تا جهان غرب و ایران؛ 

  تجهیز شورشهیان و حمایهت از   تحمیل جنگ  اقهصادی  فشارهای سیاسی  کظامیافزایش  باو  برخیزکد

پویایی  احسها   قدرت  عظمت   کشاکهبیداری اسالمی  اندنرا کابود کو ااا آن  افراطی و سلفی  های گرو 

بررسهی پویهایی آن  یکهی از اههداف مههم ایهن       لهاا  هویت  حیات و کشاط اسالم در جهان معادر است؛ 

به این کهایج دسهت   پژوهی آیند تفسیری و  شناسی روشاز  مندی بهر ا تحقیق حاضر  با باشد میتحقیق 

دینی در جامعه اسالمی  ایجاد اعهمهاد بهه    های آگاهیو  ها ارزشاکقالب اسالمی با باز آفرینی یافهه است 

وحدت اسالمی و با القای روحیهه اقهدام و در کنهار آن      سازی راهمف  اسهکباری ضدکفس  تقویت روحیه 

از  تهر  پرقهدرت اسالمی تواکست این جریان را هدایت و آن را هدفمند و  های کهضتاز  جاکبه همهحمایت 

 امعنوی مسلماکان است به پیش ببرد گاشهه برای هدف کهایی که همان تعالی مادی و

 ها کلید واژه

 اخاورمیاکه  سیاست راهبردی  اسهراتژی)راهبرد(  جو سلطهکشورهای   ری اسالمیبیدا  اکقالب اسالمی
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 مقدمه

کفی هرگوکه خودباخهگی  عطفی برای احیای هویت دینی و پیروزی اکقالب اسالمی  کقطة     

با تکیه بر فرهنگ ادیل  توان یمکه  کرد مسلمان ایجاد یها ملتبود  و این باور را در میان 

درواقع  اکقالب اسالمی به رهبری  ات دینی  به مجد و عظمت واقعی دست یافتاسالمی و هوی

بود  و با کشورهای اسالمی در طول تاریخ  ساز سرکوشتحرکت  نیتر مهم( ر )امام خمینی

در  بخش یآزاد یها کهضتاسالمی و  یها جنبشموجب خیزش  فرهنگ دینی خود ساخهار

و اکدیشه اکفعالی اسهعماری جهان فرهنگ می اکدیشه و ( اکقالب اسال42: 09 الفی )جهان گردیدا

 هنجارهایى و ها ارزش  الملل نیبکظام  تعارض با در مسلماکان در برابر غرب را به چالش کشید و

 در چالش باعث موجود  وضع حفظ حامى یها قدرت منافع با تعارض ضمن که مطرح کرد را

 و ساخهاری یها جنبه از تواکست سالمیا اکقالب (5 :8811 طاهری )شدا الملل نیب کظام

 روش روابط کثرت عین ارزش در رساکدا وحدت ظهور منصه به فرهنگی را ت ثیراتی کارکردی

 از کوین بازیگراکی توان ارتقای موجب اسالمی اکقالب ساخهاری  جنبه و از گاارد الملل نیب

کقش  و گردید ها ملت ش وآزادیبخ یها کهضتاسالمی   امت اسالم  جهان اسالمی  تمدن جمله

: 8811دهشیری  ).ساخت آشکار یالملل نیب یها شیپو بر ت ثیرگاار قدرتی عنوان به را دین

 کل در بلکه در حکومت تنها که  یا عمد تغییرات  به که شد آغاز ایران در ( تحوالتی840

 کشور از ونبیر به و کوردید در را ایران مرزهای آن آمدهای پی و اکجامید کشور آن جامعه

 مسهقیمی غیر و مسهقیم پیامدهای ایران در اسالمی اکقالب (پیروزی45: 8831لوئیس  ).رسید

 تقابل و غرب اردوگا  از ایران خروج .داشت آن دروکی فرآیندهای و عنادر  الملل نیب کظام برای

 :8811  محمدی)کمودا وارد یا منطقهمعادالت  بر عمیقی ت ثیرات  الملل نیب کظام با اساسی

از اوایل پیروزی اکقالب  جهت  و در رأ  آکان آمریکا اسهکباری دلیل  کظام به همین( 88

اسهراتژی کابودی "آن بود  و از  کابودیجلوگیری از تسری فکر و اکدیشه آن درددد مهار و 

  (38: 8811)طاهری  اکند یمدفاع  "جمهوری اسالمی

جدید شد و جهش توأم با عمق   وارد مرحله میبا پیروزی اکقالب  جنبش بیداری اسال     

های خفهه جوامع اسالمی به وجود  ها و الیه فکری را در جغرافیای اسالم به ویژ  در میان تود 

ای که بیداری اسالمی از حالت دفاع اکفعالی خارج و در موضع تهاجم فکری و  به گوکها آورد

ظاهر  های مقاومت ی سیاسی و حهی جنبشکهادها ها و رفهاری قرار گرفت و در اشکال جریان

بیداری منهج از اکرژی آزاد شد  اکقالب اسالمی که برای اولین بار در شکل یک کظام ا گشت
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به زودی به حوز  مدیریت سیاسی و   گشتظاهر "جمهوری اسالمی"تحت عنوان سیاسی

اکقالب  (4: 8811  حیدری)اهای سیاسی جهان اسالم را مه ثر کرد و سایر کظام ؛دیپلماتیک وارد

پس از چند سد  به شکل عملی و عینی  اسالم و جوامع اسالمی را از اکزوا و سکون اسالمی 

و  ها انیجرخارج کرد و اکرژی آزاد شد  از آن به عنوان موتور محرکه همه تحرکات و خیزش 

خود  یها ییتواکااسالمی از یکسو مردم مسلمان منطقه را کسبت به حق و حقوق و  یها جنبش

آگا  کرد و از سوی دیگر طلسم شکست کاپایر بودن غول اسهبداد و اخهاپو  اسهعمار و 

مسلمان  یها ملترا به  "جسارت و اعهماد به کفس" امپریالیسم را ابطال کرد و این مساله خود

  ابازگرداکد

المی حضور قدرتمند حرکت بیداری اسالمی با محوریت کظام جمهوری اس در شرایط کنوکی     

های سیاسی  ها و جریان مردم ساالری دینی و تحت مدیریت جنبش ایران و کارکرد آن در شکل

تحول کرد  است و در حال تغییر و  الملل را دچار و مقاومت  معادالت قدرت در روابط بین

سامان دادن معادله جدیدی است که معارض با معادالت تعریف شد  از سوی لیبرال دموکراسی 

و رویکرد جهان به دین و  موج اسالم گرایی با تسریع از این رو .باشد یم ت غرببه محوری

و خیزش بیداری اسالمی در برخی از کشورهای جهان اسالم و  اخیر یها دهه معنویت در

های سلطه کشورباعث شد تا جهان غرب و منطقه خاورمیاکه به تبعیت از اکقالب اسالمی ایران؛ 

و  ئیان و مهحدینشان در اروپاآمریکاو سرکوب آن برخیزکدا  بلهمقابه  احسا  خطربا  جو 

 اقداماتی ماکند با تا اکد تالشدر اااخاورمیاکه از جمله رژیم دهیوکیسهی  عربسهان  امارات  قطر و 

تجزیه کشور  ایجاد تفرقه و   تحمیل جنگ  اقهصادی  افزایش فشارهای سیاسی  کظامی

افراطی و  یها گرو القاعد  و سایر  یها گرو حمایت از  تجهیز شورشیان وقومی   یها شکاف

  اندنرا کابود کو ااا آن  سلفی 

 گااری کامیک در  رهبر معظم اکقالببهرحال با شروع تحوالت منطقه در چند سال گاشهه      

 کشان داد که اکنون رویارویی آمریکا و ایران "بیداری اسالمی" ةواژ عنوان با هوشمنداکه دقیق و

که از سقوط سه مهحد خود در منطقه و مهحدینشان آمریکا ا ر دحنه دیگری آغاز شد  استد

کیروی خود را  کدسعی کرد ؛شوك شد  بوددچار قاافی معمر مبارك  بن علی و حسنی یعنی 

 جهت توقف  کابودی و اکحراف این حرکت بکار گیرکدا
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 اهمیت و ضرورت تحقیق

ترین بخش آن که پایداری و پویایی فرآیند  می بویژ  مهمکگاهی به آیند  بیداری اسال     

ها و  این تحول بر کظام سلطه  فردت یها چالشسازی است و کیز  تکاملی آن در قالب کظام

تهدیدهای پیش روی آن و حهی افق تمدکی بیداری اسالمی  از جمله مسائل حیاتی و مهمی 

گان و تحلیلگران است تا بهواکند با ارائه بررسی علمی دقیق داحب کظران  کخب است که کیازمند

راهکارها و پیشنهادها به این فرآیند کمک کنندا از این رو  تحقیق حاضر فهح بابی است تا 

بهواکد از جنبه درف کظری و تئوریک خارج و پیشنهاداتی را برای اجرای عملی آن تحت عنوان 

ر است این مقاله کیاز دارد که مورد راهبردی و اسهراتژیک مطرح کمایدا الزم باک یها استیس

کاگفهه و پنهان آن  یها جنبهکقد و بررسی علمی اکدیشمندان و داحب کظران قرار گیرد تا 

 روشن و با تحقیقات دیگر محققان محهرم کشور اسالمیمان تکمیل گرددا

 

 اصلی و فرعی تحقیق سؤاالت

مقاله چنین  سؤاللی بیداری اسالمی  موجود و پیش روی فرآیند تکام یها چالشبا توجه به      

بازیگران دحنة روابط بین الملل و  نیرگاارتریت ثخواهد بودا جمهوری اسالمی به عنوان یکی از 

و بیداری 8(مسهضعفین در برابر مسهکبرین)مردمی  یها جنبشحامیان قدرتمند خاورمیاکه و از 

بیداری اسالمی کقش فرآیند تکاملی ایی و پویپایداری در  تواکد یمچگوکه اسالمی در خاورمیاکه  

  ؟مهمی ایفاء کماید
چگوکه  به عنوان یکی از بازیگران مهم و ت ثیرگاار در خاورمیاکه  جمهوری اسالمی ایران -

 اقدام کماید؟ دشمنان بیداری اسالمی یها تیفعالخنثی سازی   هب تواکد یم

بیداری اسالمی را به ات   تهدیدکدتوا یم یها استیسجمهوری اسالمی ایران با اتخاذ چه  -

 تبدیل کماید؟اسالمی و اهداف اکقالب  ها آرمانای دسهیابی به برخی از ی برفرده

 بر همگرایی جهان اسالم ت کید کرد؟ توان یمآیا با تکیه بر پویایی فرآیند بیداری اسالمی  -

                                                                 
داکد و  در کل جامعه بشری را آرمان خود می سعادت اکسانسالمی ایران ه جمهوری ا ادل یکصد و پنجا  و چهارم - 8

عین خودداری کامل از هرگوکه  در نیبنابراا شناسد حکومت حق و عدل را حق همه مردم جهان می و یآزاداسهقالل و 

از جهان حمایت   هطلباکه مسهضعفین در برابر مسهکبرین در هر کقط دیگر از مبارز  حق ی ها ملتدخالت در امور داخلی 

 اکند می
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که  پردازد یمرضیه تحقیق حاضر به این ففرعی   سؤاالتادلی و  سؤالدر پاسخگویی به      

آمریکا و  دشمنی اعمالِ یها و یشو  ها طرح  ها یاسهراتژدقیق  شناختو  برخورد هوشمنداکه

جوان اکقالبی در  یها کسلمهحداکشان در منطقه و معرفی و اکهقال دحیح آکها به رهبران و 

ی اسالمی قالب طرح آگا  سازی  بصیرت افزائی؛ راهکار مناسبی برای پویایی و تدوام بیدار

 اخواهد بود

 

 روش شناسی تحقیق

بر و  یا کهابخاکهو شیو  گردآوری اطالعات  مقاله حاضر با اسهفاد  از روش تحقیق کیفی     

شناسی تفسیری  تنظیم گردید  و کگارکد  معهقد است که بیداری اسالمی و اکقالب  اسا  روش

ز طریق کنش مهقابل معنادار اجهماعی هسهند که ا یها تیواقعاسالمی  بعنوان بخشی از 

ا از این رو حرکت بیداری اسالمی  به عنوان اکد بود ها  ها خلق و محصول تعامل اکسان اکسان

بخشی از یک فرآیند سیاسی  دارای مراحل گوکاگوکی از جمله شناسایی مشکالت پیش رو  

ها و ارزیابی  یها برای پایداری و پویایی  بکارگیری اجرای دقیق سیاسهگاار حل تدوین را 

  بنابراین باشد یماعمالی توسط داحب کظران و کخبگان کشورهای اسالمی  یها استیس

فکر  میزگرد  کنفراکس؛ و ت کید بر مدل  یها اتاقضروری است جهت پویایی آن  با تشکیل 

های اجهماعی به تداوم آن کمک کردا  و واکنش  گروهی روش شناسی تفسیری  از طریق کنش

پایداری و پویایی فرآیند بیداری یگر  برای درك ت ثیرگااری اکقالب اسالمی در از سوی د

بایسهی شهاخت و تحلیل دقیق و معناداری از رفهارهای بوجود آورکدگان و مخالفان آن  ؛اسالمی

دشمنان این حرکت  تهدیدات را  یها کیتاکهو  ها یاسهراتژ  ها طرحبعمل آید چرا که شناسایی 

کمود  و از سوی دیگر به خنثی سازی اقدامات آکان منجر خواهد شدا بدین  به فردت تبدیل

راهکارهایی را ارائه  ترتیب تحقیق حاضر با بهر  مندی از روش شناسی تفسیری و آیند  پژوهی

راهبردی و عملیاتی  پویایی  یها استیسکگارکد  باور دارد: بدون داشهن اسهراتژی و ا دهد یم

 اباشد یکمکت امکان پایر فرآیند تکاملی این حر

از کظر سازماکدهی تحقیق  کوشهار حاضر ابهداء به مفهوم بیداری اسالمی  علل شکل گیری      

ا سپس در قسمت دیگری از بحث به بررسی جایگا  و پردازد یماهمیت آن برای جهان اسالم 

ر تغییر معادالت موقعیت ژئوپلهیکی ایران در خاورمیاکه و کقش ت ثیرگااری اکقالب اسالمی د

ا اما در آخرین و مهمهرین بخش مقاله  چگوکگی شود یمقدرت در منطقه و جهان پرداخهه 
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ت ثیرگااری اکقالب اسالمی ایران در فرآیند تکاملی بیداری اسالمی و تغییر معادالت قدرت در 

 اردیگ یمخاورمیاکه مورد بررسی قرار 

 

 بیداري اسالمی 

به مثابه خویشهن یابی  غفلت سهیزی  تولّی و تبرّی  حراست از کیان بیداری اسالمی درواقع     

اسالمی  سازش کاپایری در برابر دشمن  کفی سلطه بیگاکه و اسهبداد  اسهضعاف زدایی  ظلم 

بیداری اسالمی  یعنی  (8: 8818 ساالر ا)زدایی  هموار  در طول قرون اخیر وجود داشهه است

این  یها ملتر امت اسالمی که اکنون به تحولی بزرگ در میان د یا یآگاهحالت براکگیخهگی و 

را پدید آورد  که هرگز در محاسبه شیاطین مسلط  ییها اکقالبو  ها امیقمنطقه اکجامید  و 

عظیمی که حصارهای اسهبداد و اسهکبار را  یها زشیخ؛ دیگنج یکمو بین المللی  یا منطقه

 ا (58: 8804خیامی  )8قهور ساخهه استویران و قوای کگهبان آکها را مغلوب و م

برآمد  از رویارویی جهان اسالم با تمدن غربی و واکنشی در  یا د یپدبیداری اسالمی را باید    

 اپاسخ چند ددساله جهان اسالم که آن را از رشد و اعهالی حقیقی خود باز داشهه  داکست

مسلمان برای بازگشت به زکدگی و  یها ملتبیداری اسالمی توجه و خواست ( 50: 8804الفی  )

میل بازگشت به مباکی و ادول اسالمی  عدم اکهفاء به دین به ا باشد یمفرهنگ اسالمی خود 

ورود دین به عرده سیاست و ادار  جامعه و در یک کالم   عنوان یک مسلک اخالقی درف

رابر مشکالت خود در ب تواکد یمحاکم کردن اسالم بر همه شئون زکدگی که اینگوکه امت اسالم 

بیداری  امقاومت کرد  و بر مسائل و مشکالت خود فائق آید و به عزت و پیشرفت دست یابد

حقیقی خود برساکد؛ یعنی به همان مجموعه  یها آرمانملت اسالم را به  تواکد یمراهی است که 

لوب آرماکی عزت  معنویت  قدرت  رفا  و عظمت علمی؛ همان چیزهایی که برای یک ملت  مط

 (81-80: 8809فهیمی )4او محبوب است

 

 

 

                                                                 

 ا8809شهریور  81بیداری اسالمی  تهران  یالملل نیبرمایشات مقام معظم رهبری در اجال  ف -8

 ا83/3/8818 السالم هیعلدیدار رهبر معظم اکقالب به مناسبت میالد امام حسین  -4
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 :1(استراتژي) راهبرد : راهبرد يا استراتژي

منظور دست یابی به ه که ب شود یمراهبرد یا اسهراتژی به طرح عملیاتی دراز مدتی گفهه      

راهبردها مسیر تحقق اهداف را مشخص  در حقیقت ا یک هدف مشخص  طراحی شد  باشد

  فیلسوف چینی 4«سون تسو »راهبرد  معادل اسهراتژی است که ( 8: 8808شجاعی ).سازکد یم

به مفهوم هنر و فن طرح ریزی  ترکیب و تلفیق عملیات ا م ق 299برای اولین بار حدود سال 

به معنی هنر و علم  8و از واژ  یوکاکیا کظامی برای رسیدن به هدف مشخص جنگی به کار برد

و هاکس  2ولی از اوایل قرن بیسهم  آلفرد ماهان اتهدایت کیروی کظامی گرفهه شد  اس

در کاربرد جدید  بر ارتباط کزدیک جنگ و سیاست ت کید کردکد و مفهوم کنوکی آن   5دلبروك

که بلندمدت و در محیط  شود یمو اموری اسهراتژی شمرد   هاست هدفرا  و روش رسیدن به 

در معنای  1آلفرد چندلر( 890-888: 8814طبیبی  ا)رقابهی بود  و جنبه حیاتی داشهه باشد

اقهصادی  )تعیین اهداف طویل المدت برای یک کهاد » :کند یمجدید اسهراتژی این گوکه تعریف 

در ا باشد یم«   و اتخاذ طرز عمل و تخصیص منابع الزم جهت کیل به هدف(کظامی و یا غیر 

 (5: 8813 لطفیان ا)ودش یماین تعریف اسهراتژی یک برکامه ریزی معقوالکه بکار گرفهه 

1ها را   3راهبرد از سه عنصر اهداف    
( 1: 8832 روشندل  و ازغندیا)شود یمتشکیل  0و ابزارها 

در یک اسهراتژی مطلوب و قوی باید این سه عنصر در کظر گرفهه شود چرا که بدون توجه به 

یک و راهبردی دست به اهداف اسهراتژ توان یکمو مشخصات اسهراتژی   ها یژگیوآکها و سایر 

راهبرد مطلوب  راهبردی است که با در الزم باکر است  (ا12:روشن دل  همان -ازغندی)  یافت

 کظر گرفهن منافع و اهداف  دارای سه رکن باشد که عبارتند از:

ضرورت درکظر گرفهن هدف  از جمله اهداف مهعالی  در افق مقدورات و ممکنات  :واقع بینی -8

 ااست

                                                                 
4-strategy 

5-Son Tesoe 
6- strtagos 

7-Alferd Muhan 

8- Huns Delborg 

9-Alferd Chandler 
10- ends 

11-ways 

12- means 
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در ا بردی  اتخاذ تصمیم حال برای آیند  و یا آیند  را در حال دیدن استراه یها استیس -4

 ا با ثباتِ حادل از واقع بینی شود یها استیسکه منههی به  شود یمدورتی ثمربخش واقع 

در دورت کبود امنیت  هر کوع تصمیم و ا رکن اساسی هر کوع اقدام درازمدت است :امنیت -8

اتخاذ تصمیمات راهبردی  مدیون احسا  ا زدن بر آب است عمل و با هر درجه از اعهبار  کقش

راهبردی  به معنی سرمایه گااری برای  یها استیسچرا که به کارگیری ا امنیت پایدار است

حسینی ا)آیند  و فدا کردن حال برای آیند  است که تحقق آن به احسا  امنیت وابسهه است

 (498-492: 8809شحنه 

 

 یداري اسالمیعوامل شکل گیري خیزش و ب

با کگاهی به گاشهه و رویارویی جهان اسالم با غرب  بطور خالده عوامل شکل گیری      

 بیداری اسالمی عبارتند از:

 علمی  اقهصادی  اجهماعی جوامع اسالمی؛ یها یافهادگشناخت عقب  -8

 توجه به فقر  جهل  عدم بهداشت و وضعیت فالکت بار حاکم بر جهان اسالم؛ -4

 مادی جهان غرب و مقایسه وضعیت جوامع غربی با جوامع اسالمی؛ یها شرفتیپشناخت  -8

توجه به گاشهه پرافهخار و عظمت دکیای اسالم و تمدن درخشاکی که مسلماکان در گاشهه  -2

 ؛اکد کرد تاریخی خود خلق 

مخهلف علوم و معارف بشری و کقشی که  یها عردهتوجه به میراث علمی و غنی اسالم در  -5

 ؛اکد داشههمی در هدایت قافله فکری بشری به عهد  داکشمندان اسال

که در عردة اکدیشه دینی گریبان گیر دکیای  ییها ییکارسا  خرافات و ها بدعتتوجه به  -1

 اسالم شد  است؛

 در سراسر جامعه اسالمی؛ یا فرقهتوجه به تشهّت  تفرقه و درگیرهای  -3

ال  و با ظلم و بی عدالهی به که حاکمان مسهبد بر مردم اعم یا خردکنند توجه به فشار  -1

 ؛اکد پرداخهه یمچپاول آکان 

درك حضور اسهعمارگران غارتگر و اشغال کشورهای اسالمی توسط آکان و رهایی از  -0

 مشکالت اشغال گری؛ 

آشنایی با مفاهیم جدید فکری رهاورد تمدن غرب از قبیل آزادی  برابری  اسهقالل و  -89

 (59-58: 8818میرآقایی  ااا)
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 م؛تبلیغ اسال یها و یشوسعه وسایل ارتباط جمعی و تکامل رشد و ت -88

تری  ای و واقعی های اکقالبی به عرده منازعات که فهم ریشه ورود کسل جدید با ویژگی  -84

به ویژ  در حوز  فکر و   های علمی  اقهصادی و اجهماعی جوامع خود از علل عقب افهادگی

 ؛فرهنگی دارکد

ی اکسجام ایدئولوژیک و درك درست از راهبردهای ها توجه به وحدت دینی و بن مایه -88

 ؛های خصم و اسهکبار برای ایجاد گسست در جهان اسالم قدرت

در میان مردم بویژ   یا رساکهو گسهرش سریع تحوالت با فراگیری تکنولوژی  رشد -82

 جواکان و امکان اطالع رساکی سریع؛

 اتعامل عمد  بیداری اسالمی اس که اکقالب اسالمیکقش ویژ    -85

 

 اهمیت و ضرورت شناخت ماهیت و بازتاب بیداري اسالمی

مقام معظم رهبری در خصوص اهمیت و ضرورت شناخت ماهیت و بازتاب آن به موارد       

 :ندیکما یمذیل اشار  

 بیداری اسالمی کشاکة پویایی  حیات و کشاط اسالم است؛ -8

ن در دوران معادر است بیداری اسالمی کشاکة احسا  هویت و شخصیت احیاء شد  مسلمی -4

 و جریاکی است جاری و زکد  که هم اکنون با سرکوشت مسلماکان و جوامع اسالمی پیوکد دارد؛

بیداری اسالمی مقابله با سلطه اسهعمار و اسهکبار است که کوعی احسا  تحقیرشدگی را به  -8

 جوامع اسالمی القاء کرد  بودکد؛

به وحدت و اتحاد واقعی  تواکند یملوای آن بیداری اسالمی پرچمی است که مسلماکان زیر  -2

 برسند؛

بیداری اسالمی امید  رشد و رسیدن به تمدن اسالمی و حضور همه جاکبه اسالم را در چشم  -5

 (88: 8808کجفی  ا)دهد یماکداز حیات طیبه اسالمی خود  کوید 

 

 : نظام  سلطه براي  مقابله با بیداري اسالمی يها وهیشاقدامات و 

 یها ارزشموج بیداری اسالمی به سرعت در حال پیشرفت در سراسر جهان بود  و   وزامر      

موج باعث شکست سیاسههای اسهعماری شد  و دشمنان این ا باشند یم ءاسالمی در حال احیا

با بکار بسهن  وسعی دارکد تا با این موج عظیم که در سراسر دکیا فراگیر شد  از هر راهی 
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و رویکرد جهان به دین و  موج اسالم گرایی در واقع با تسریعا بله کنندگوکاگون مقا یها حربه

ایران که در حقیقت کقطه  اسالمی پس از پیروزی اکقالب  به ویژ  اخیر یها دهه معنویت در 

سلطه  یها ابرقدرتباعث شد تا جهان غرب و    در جهان بود اسالمی یبیدار عطف و سرآغاز

یا به تعبیر دیگر به  به سیاست اشغال مسهقیم کشورها و دوبار  رد ک احسا  خطر جو 

  اسالمی کشورهای در کظامی  سیاسی ثابت یها گا یپا با ت سیس و روی آورکد 8اسهراتژی پرچم

حضور در  یکی از اهداف مهم آمریکا ازدر همین راسها  اباشند تثبیت حضور خویش بدکبال

و منطقه  اسالم جهان بثابت در قل یها گا یپاس ت سی  در منطقه خاورمیاکه و افغاکسهان و عراق

این حقیقت را و  باشد یم اسالمی یها جنبشو سرکوب  اسالمی یها زشیخمقابله با  عربی 

 (4: 8808 ساالر ا)کرد در عملکرد و اظهار کظرهای سران غرب و کاخ سفید پیدا توان یم

دیگری خطر گسهرش بیداری  بیش از هر زمان اآمریک  جهان اسهکبار  باالخص امروز     

جدی مواجه  یها چالشاسالمی را درك کرد  و با ایجاد مواکع  جنبش بیداری اسالمی را با 

کند  گیری در برابر تحوالت منطقه و بیداری اسالمی  سعی می کظام سلطه پس از غافل ادیکما یم

فع خود در دست تا آن را تحت کظارت خود درآورد و به کوعی مدیریت این تحوالت را به ک

این است که هم کیروهای مردمی را تضعیف و هم  ؛مهار بیداری اسالمیاز   بگیردا هدف غرب

جدید را با توان و تالش  یها میرژرا تضعیف کند تا بهواکند اکقالبی  یها حکومتحال    در عین

کنندا تر کار نفرما  به  تر و گوش که وابسهه ییها حکومت ابیاورکد سرکار یجدید و کیروی بیشهر

های مردمی در  وقهی مقاومت .هسهنددر این کشورهای اسالمی به دکبال شبیه سازی  همچنین

به کام را  کور و خشنی یها حرکتافغاکسهان و عراق علیه اشغالگران شروع شد  اسهعمارگران 

  ها را  اکداخهندا کشهار مردم در حسینیهاز جمله داعش را های دیگر  گرو  سپس القاعد  و

های اسهشهادی و کشهار کور  های اکهحاری در مقابل عملیات عملیات ةهای عمومی  اشاع مکان

های مردمی بودا به جای  های معارض  همگی در راسهای اکحراف حرکت برای مشبه کردن آدم

روی شیعه و یا کیروهای مسلح  گر اتفاق بیافهد  سنی را رو در  اینکه حمله علیه کیروهای اشغال

سازی مفهومش  این شبیه در برابر تجمعات مردمی قرار دادکد و مردم را به جان هم اکداخهندارا 

های مردمی تشبیه کنندا  های مصر و توکس و سایر اکقالب آن است که این کشورها را به اکقالب

                                                                 
ی کظامی برای رسیدن به اهداف سیاسی  ها گا یپا سیت ساسهراتژی پرچم عبارت است از اسهقرار کیروی کظامی و  -8

خطر افهادن منافع ه ی که کشورهای اسهعماری همیشه برای چپاول مردم کشورهای جهان به بهاکه با و یشاقهصادی و غیر   

 ا اکد برد ر کشوری و حفظ و حمایت اتباع خود بکار آکها د
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سازی اکهخاب کردکدا ابهدا از  عنوان بههرین مورد برای این شبیه  بر این اسا   سوریه را به

ای را وارد سوریه کردکدا  های ماهوار  رزهای اردن  ترکیه و لبنان  سالح  پول و امکاکات تلفنم

سوریه علیه رژیم بشار اسد پرداخهند تا به این وسیله به مردم مصر    بعد به تحریک مردم

ر اعالم کنند آن چیزی که در کشورهای شما اتفاق افهاد   اکقالب بود  د ااا توکس  لیبی  یمن و

 (8: 8809  فرزکدی)اسوریه هم همین اتفاق در حال وقوع است

 آکان عبارتند از: یها و یشبنابر آکچه گفهه شد بطور خالده برخی اقدامات و 

از  یا حلقه حاف  عربی یها اکقالبو پیوکد آن با  ایجاد بحران در سوریهبرای تالش  -8

 ؛مقاومت یها حلقه

 یها گرو از رژیم دهیوکیسهی جهت تضعیف  (امنیهی  مالی و غیر  -یت )سیاسیحما  -4

 مقاومت منطقه؛ 

ی مردمی در کشورها یها حکومتاسهقرار  جلوگیری ازتالش برای ایجاد بحران مشروعیت و  -8

 ؛خاورمیاکه 

دامن زدن به اسالم هراسی  شیعه هراسی و ایران هراسی در خاورمیاکه و جهان از طریق  -2

ر  و وارکه کشان دادن اسالم و بیداری اسالمی در کظر ایجاد گروهگ های تروریسهی داعش و  غی

 جهاکیان؛

فیس  ن رادیو  تلویزیو) هدفمند و کنهرل شد  یا رساکهمجازی و  یها شبکهبه کارگیری  -5

 جهت تخریب و اکحراف حرکت بیداری اسالمی؛( ااابوك و 

 و قیمیممی و پایدار بین کشورهای اسالمی)جلوگیری از شکل گیری ترتیبات امنیهی بو -1

 ( 451: 8804  سهود 

ایجاد و تشدید اخهالف بین کشورهای اسالمی و جلوگیری از اکسجام و وحدت در بین  -3

 کشورهای اسالمی و ااا ا

 

   يا منطقهموقعیت ژئوپلتیکی و اهمیت تأثیرگذاري ايران در روند تحوالت جهانی و 

یاست در خاورمیاکه را به کفع امنیهی و ژئوپلهیک  ساخت قدرت و س -تحوالت جدید سیاسی     

ایران تغییر داد  و همین امر  آثار و عواقب منفی بر منافع اسهراتژیک آمریکا در منطقه  

آن در جهان عرب و موقعیت رژیم دهیوکیسهی داشهه استا افزایش کقش و  یا منطقهمهحدان 

رجه اول به افزایش روز اهمیت ت ثیرگااری ایران در خاورمیاکه بعد از وقوع بیداری اسالمی در د
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ا به همین کسبت و در گردد یمافزوت اهمیت مسائل خاورمیاکه در کظام امنیت بین الملل باز 

طبیعی ژئوپلهیک از یک سو و  یها یژگیودرجه دوم  ایران به دلیل برخورداری از یک رشهه 

کشور  نیتر مهمساخت فرهنگی  ماهبی و تاریخی قدرت و سیاست از سوی دیگر  به عنوان 

 ا گردد یمت ثیرگاار بر مسائل حائز اهمیت 
ژئوپلهیکی جهان  یها تیموقع نیتر حسا در این فضای جدید  کشور ما کیز در یکی از      

که مناطق ژئوپلیهکی فعالی با کارکردهای گسهرد  و مهعدد گرداگرد آن  یا گوکهقرار گرفهه  به 

و جهاکی در آورد  استا این  یا منطقهدیپلماسی را فرا گرفهه و آن را به دورت کاکون جاذبه 

  بلکه شود یم یا منطقهموقعیت که تنها باعث ت ثیرگااری ایران در روکد تحوالت جهاکی و 

مسائل ایران را تحت ت ثیر قرار دهدا موقعیت ایران در  تواکد یمکارکرد مناطق پیراموکی کیز 

قدرت جهاکی و مناطق  یها قطبن با و کنش و روابط مهقابل آ یا منطقهکظام جهاکی و 

که مجموعاً  زمینه بسیار مناسبی را برای  ندیآفر یمژئوپلهیکی  هموار  مسائل جدیدی را 

ن جغرافیایی برای تبیی یها تیواقعمطالعة عوامل پویا و مهحول سیاسی و علمی با ت کید بر 

 ( 489: 8804دوست محمدی   و توتیسیاست خارجی فراهم آورد  استا)

 

 بیداري اسالمی فرآيند انقالب اسالمی درمحورهاي اساسی و   عملیاتی 

دینی در جامعه اسالمی  ایجاد اعهماد به  یها یآگاهو  ها ارزشاکقالب اسالمی با باز آفرینی      

کفس  تقویت روحیه ضداسهکباری  فراهم سازی وحدت اسالمی و با القای روحیه اقدام و در 

اسالمی تواکست این جریان را هدایت کند و آن را  یها کهضتجاکبه از کنار آن  حمایت همه 

لماکان است از گاشهه برای هدف کهایی که همان تعالی مادی و معنوی مس تر پرقدرتهدفمند و 

کقش آفرینی اکقالب اسالمی  بارزترین  (899: 8808کجاتی آراکی   به پیش ببردا)دهشیری و

ی در خاورمیاکه و به هم پیوسهه و دکباله وار جار یها زشیخ مشخصه مشهرك در میان مجموعه

اگر بطور دقیق به گاشهه ( 883 -881: 8808خواجه سروی و دیگران  شمال آفریقاستا)

پرافهخار اکقالب اسالمی و کظام برآمد  از آن کگاهی داشهه باشیم  تحوالتی که با اکدیشه امام 

الش کشید و زمینه ساز تحوالت بنیادین در این آغاز گردید  جهان سیاست را به چ (ر )خمینی

در ذیل به برخی از محورهای اساسی و عملیاتی اکقالب اسالمی در فرآیند بیداری ا حوز  گشت

 که عبارتند از: شود یماسالمی پرداخهه 

 



 فرآیند... پویاییو  پایداریایران در  یانقالب اسالم یرگذاریتأث ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

00 

مبتنی بر  جهانیتغییر معادالت قدرت در منطقه و جهان و تأکید بر نظم جديد  -8

 دين

پایه دین در جهان ایجاد کند و برای تحقق  درددد است یک کظم جهاکی بر اکقالب اسالمی     

 که عبارتند از: را در پیش گرفهه است این هدف  دو اسهراتژی

و  پیروی از از یک برکامه کوتا  مدت با هدف مقابله با جهاکی سازی به مفهوم غربی -8-8

 ؛ غربی یها ارزشو  ها آموز  تالش برای جلوگیری از برقراری کظام جهاکی مبهنی بر

اجرای برکامه دراز مدت به منظور تضعیف جهاکی شدن غربی با ارائه تصویری از کظام  -8-4

 امطلوب و آرماکی اسالمی و براکگیخهن اشهیاق جهاکیان به این حکومت

 آمد  وجود به مسلمان یها ملت میان که همبسهگی و بیداری و اسالمی اکقالب پیروزی با     

 تواکمندی و قدرت احسا  همه از مهمهر و همگن  مشهرك  منافع اهداف و آرمان کوعی به و

 مهم یک قدرت و مسهقل یک بازیگر عنوان به اسالم تدریجاً جهان گوکاگون ابعاد در العاد  فوق

مطرح  اقهصادی و جغرافیایی فرهنگی  ابعاد در بالقو  دورت به چه و بالفعل دورت به چه

 (59: 8811 محمدی کداشتا) وجود اکقالب از قبل سیاسی گفهمان در که گردید 

 

 بازسازي تمدن اسالمی و تأکید بر امت سازي -2

اکقالب تواکست یک تحول فکری ایجاد کند و این تحول فکری در جهت بازسازی تمدن      

اسالمی بودا تمدکی که ریشه در گاشهه داشت  ولی امکان پویایی و تعامل فرهنگی را با سایر 

الملل را از دولت و ملت  و این بود که اکقالب اسالمی  واحد تحلیل در روابط بین ااشتها د تمدن

سازی را که بر اسا  حفظ   به تمدن ارتقا دادا اکقالب اسالمی از این لحاظ که پروژ  امت

ها  ها  باورها و ارزش در جهت تداوم آرمان و ها اسهوار است دکبال کرد ها  اهداف و ارزش آرمان

  ادارد یم به طور مسلم گام بر
 

 مبارزاتی بر پايه دين در منطقه و جهان  يها وهیشتغییر  -8

اکقالب اسالمی به لزوم پیروی از قرآن کریم و احکام اسالمی  تردیدی باقی  رهبران ت کیدبا      

شیو  تا ادول بنیادین اسالم در جهان اسکه این اکقالب در پی تحکیم جهاکی  گاارد یکم

تحولی عظیم ایجاد کرد و مرز جدیدی که به قول   جو تعامل میان جهان مسهقل و جهان سلطه

ای  اکقالب اسالمی   ترسیم کردا در عرده منطقه امام)ر ( مرز بین مسهضعفان و مسهکبران بود 
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جنبه رادیکال پیدا  ها جنبشاسالمی و آزادیبخش شدا بعضی از این  یها جنبشسبب جوشش 

رو پیدا  طلباکه و میاکه های حاکم برآمدکد  بعضی جنبه ادالح کردکد و درددد واژگوکی کظام

هایی  ای در ذهنیت مردم تحول ایجاد کنند  بعضی دیگر کیز جنبش کردکد تا با اقدامات اکدیشه

اهلل که ساخهار کلی  بش حزببودکد که به طور کامل برگرفهه از اکقالب اسالمی بودکد؛ ماکند جن

کظام جمهوری اسالمی و والیت فقیه را در درون ایدئولوژی مبارزاتی خود وارد کردا وجه 

ها  الهام گرفهن از فلسفه مبارزاتی اکقالب اسالمی برای پیروزی بود که  مشهرك تمام این جنش

کبر به پیروزی رسیدکدا کرد  و با فریاد اهلل ا خالی  با مشههای گر  یها دستطی آن مردم با 

روزکامه ا)یادشد  تا حدود زیادی تواکسهند در این رهگار توفیقاتی را به دست آورکد یها کهضت

 (8: 8809 جوان
 

   مبارزه با استبداد و استکبار -2

یکی از تحوالت پس از اکقالب اسالمی  اکهخاب اسالم به عنوان راهی برای مبارز  با اسهبداد      

های دین با تکیه به  ای که بر بنیاد ارزش اکقالب اسالمی  به عنوان پدید ا تو اسهکبار اس

ها و شیوهای کوین دموکراسی  شکل گرفت والگوی جدید از مقاومت و مبارز  با اسهبداد و  روش

اسهعمار را به کمایش گااشت  الگوی جدیدی از مدیریت در عرده قدرت  سیاست و حاکمیت 

تاثیرگااری و مهفاوت از کارکرد تاریخی مزبور را بنا کهاد و کوعی از  را مهجلی و شکل جدیدی از

 (2: 8811حیدری  ا)جریان احیاگری  بیداری فکری و ایدئولوژیک را سامان داد و هدایت کرد
 

  الگوي همگرايی و وحدت اسالمی با تأکید بر هويت دينی -5

اسالمی و کیز ترغیب مسلماکان به الگوی عملی و کظری از جمهوری  ارائهبا اکقالب اسالمی      

دینی  یها ارزشهمگرایی و وحدت اسالمی  تواکست هویت سیاسی و دینی جدیدی بر اسا  

مخهلف اکقالب  زمینه  یها عردهداشهن حضور مردم در  به مسلماکان ببخشد و با زکد  کگه

 امشارکت و حق تعیین سرکوشت مردم را فراهم کند
 

 ها ارزشجديد و بومی سازي  جايگزينی ساختارهاي ارزشی -1

و به  مخهلف  ساخهارهای پایرفهه شد  در جهان را شکست یها دورتکقالب اسالمی به ا     

در اکدیشه مدرکیهه برای اکهقال جامعه  جای آن  ساخهارهای ارزشی جدیدی را جایگزین ساختا
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ولی ه؛ غرب پیشرفهسنهی به مدرن  کیاز به یک الگوی جهاکی توسعه است  الگویی برگرفهه از 

طرد کظریه  و بردن مباکی توسعه غرب و کفی دکیا گرایی افراطی سؤالاکقالب اسالمی با زیر 

را به روی جهاکیان گشود که در آن هم به  یا تاز توسعه و زکدگی بدون معنویت  فضای ارزشی 

 (2: 8809  مقد  پورا)شود یمکیازهای مادی و هم به کیازهای معنوی پاسخ داد  
 

 تأکید بر الگوي صلح طلبی و عدالت محوري در منطقه و جهان -3

اکقالب با اههمام به اسهقالل سیاسی  اقهصادی  فرهنگی و کظامی و بیداری جهان اسالم      

 یا نهیزمه و ئم با دفا و دمیمیت برای اکساکها اراأپیام خویش را مبنی بر ساخهن دکیایی امن تو

بر  و آزادی  توجه به خدا  مندی از معنویت  اسهقالل اکند با بهر بهو ها اکسانرا فراهم کرد که 

اسا  تعالیم مبهنی بر فطرت پاك بشری دکیایی پر از دلح  عدالت و معنویت را رقم زکندا 

روشنفکری و دیاکت  معنویت  در تلفیق دین و سیاست  سنت و مدرکیهه  همچنین تواکایی اکقالب

 ال و امنیت قابل توجه استو مادیت  عدالت و آزادی  اسهقال
 

 مردمی يها تودهبسیج  -1

: اکقالب اسالمی  اکدیشه کار مردمی و دیگو یم دکهر حسن الهرابی رهبر جبهه اسالمی سودان   

اسالمی در  یها جنبشگران بها به  یا هیهد و مردم را به عنوان تجارب یها تود اسهفاد  از 

اسالمی را به سوی وحدت  یها جنبش ار مردمی  گرایش به اکدیشه ک .عطاء کرداجهان اسالم 

اسالمی سیاسی را از اخهالف و تفرقه  یها جنبشطلبی ماهبی و قومی سوق داد   این امر  

و پایداری  تر گسهرد   حمایت تر عیوس  امکاکات تر یقورا از تشکیالت  ها آندورتر ساخهه و 

سیاسی دید   یها حرکتیکرد مردم در از رو فراواکی یها کموکه ابیشهر برخوردار ساخهه است

ا این شعارهاست نیتر مهمال اهلل ااز جمله اکهخاب شعارهای مردم که اهلل اکبر و ال اله  اشوکد یم

 (8: 8809 مقد  پور)

توسط مردم درکشورهای اکقالبی  ها آنبا ت ملی در محورهای اساسی فوق و بکارگیری      

بیداری اسالمی را بر اسا   یها حرکتمشارکت کنند  در  یها اکسانرفهار  توان یمخاورمیاکه؛ 

این گوکه تفسیر کرد آکها معهقدکد  4و ماکس وبر 8کظریات تفسیرگرایان از جمله ویلهلم دیلهای

                                                                 
1- Wilhelm Dilthy 

2- Max Weber 
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هسهند: که اکسان موجودی است که دارای آزادی  تجربة با معنا و آگاهی است و این آگاهی در 

: 8810گااردا) واثق غزکوی   ری بر کنش اجهماعی میمقایسه با عوامل اجهماعی ت ثیر بیشه

 ( بنابراین:33

کنش مردم اکقالبی  در پویایی فرآیند بیداری اسالمی بر اسا  قرائت و تفسیر آکان از  -8

 اجهماعی عصر حاضر و بیشهر ملهم از اکقالب اسالمی ایران دورت گرفهه است؛ یها د یپد

کنند از  های اولین درك می ها و کمادهای گرو  بلکه از طریق معاکی موجود در سم یا تجربه -4

مبارزاتی بر پایه دین  یها و یشتغییر  بطور مثال کنند یمبعدی هم اسهفاد   یها حرکتآکها در 

و کیز چگوکگی بسیج منابع و بسیج مردمی و اسهفاد  از شعار اهلل کبر  ال اله اال اهلل در اکقالب 

 اسالمی و بیداری اسالمی؛

در اکقالب اسالمی ایران و همچنین حرکت بیداری اسالمی معنادرا دار  هدفمند  کنش مردم -8

بدینبال جایگزینی ساخهارهای ارزشی جدید و  ها حرکتبود  استا چناککه در هر دوی این 

 ااکد بود  ها ارزشبومی سازی 

رین کنش و واکنش معنادار و هدفمند مردم برای رسیدن به اسهقالل  آزادی در برابر مسهکب -2

 جهان بود  استا

 

چگونگی تأثیرگذاري انقالب اسالمی ايران در فرآيند بیداري اسالمی و تغییر معادالت 

 قدرت در خاورمیانه

است که  سؤالدر پاسخ به این  شود یمآکچه در این بخش و مهمهرین مبحث از مقاله ارائه     

ة روابط بین الملل و خاورمیاکه ت ثیرگاارترین بازیگران دحنجمهوری اسالمی به عنوان یکی از 

در  تواکد یمچگوکه مردمی و بیداری اسالمی در خاورمیاکه   یها جنبشحامیان قدرتمند و از 

  ؟مهمی ایفاء کمایدبیداری اسالمی کقش فرآیند تکاملی و پویایی پایداری 

و  داکهبرخورد هوشمن پردازد یمتحقیق حاضر به این فرضیه ادلی   سؤالدر پاسخگویی به    

آمریکا و مهحداکشان در منطقه و  دشمنی اعمال یها و یشو  ها طرح  ها یاسهراتژدقیق  شناخت

جوان اکقالبی در قالب طرح آگا  سازی   یها کسلمعرفی و اکهقال دحیح آکها به رهبران و 

لاا جهت  ابصیرت افزائی؛ راهکار مناسبی برای پویایی و تدوام بیداری اسالمی خواهد بود

یاتی کمودن این حرکت و خروج از حالت کظری و تئوریک درف و تبدیل آن به اقدام عملی  عمل

بایسهی کگرشی اسهراتژیک  آیند  کگر  سریع  دقیق  هدفدار و هدفمند توأم با دیدگا  آسیب 
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و ابزارها در  ها را در یک اسهراتژی مطلوب که باید سه عنصر اهداف  شناسناکه  داشهه باشیما 

به اهداف اسهراتژیک و  توان یکم ها یژگیوچرا که بدون توجه به آکها و سایر  هه شودکظر گرف

راهبردی  اتخاذ تصمیم حال برای  یها استیساز سویی دیگر از آکجائیکه ا راهبردی دست یافت

که منههی به  شود یمآیند  و یا آیند  را در حال دیدن است در دورتی ثمربخش واقع 

از این رو ضروری است که برای  احادل از واقع بینی  امنیت و ثبات باشدبا ثباتِ  یها استیس

پایداری  پویایی و تکامل جریان بیداری اسالمی؛ اسهراتژی قوی و دقیقی در برابر رقباء بالقو  و 

چون کداشهن اسهراتژی  شبیه راکندگی در جاد  ا بالفعل در این منطقه حسا  داشهه باشیم

بدین ترتیب  برای عملیاتی کمودن طرح باید اتاق فکری  اباشد یمراغ تاریک و تنگ و بدون چ

عملیاتی مهعدد و  یها کیتاکهو  ها یاسهراتژقوی با اسهراتژیست ها و سیاسهمداران با تجربه و 

همچنین الزم است که برای رسیدن به اهداف اسهراتژیک   اگوکاگون؛ روی میز کار داشهه باشیم

ا لاا تیمی باشد یمو کارگروهی و خردجمعی از ملزومات کار داشهن روحیه جمع گرایی 

ا باشد یماسهراتژیک که بهواکد تمامی جواکب و زوایای پیدا و پنهان مس ئل را خوب ببیند  الزم 

 یها یاسهراتژبهرحال برای تحقق پویایی و تداوم جریان بیداری اسالمی و خنثی کمودن 

و علمی  مدیران با تجربه اسهراتژیست در مراکز دشمن  در کنار کیروهای کخبه داکشگاهی 

اطالعاتی و کظامی  دسهگا  دیپلماسی و سیاست خارجی  برکامه محور در ضروریات  -امنیهی

ا بدین گوکه که این دسهگا  بهواکد کمک سایر بازیگران داخلی  با شناسایی کقاط ضعف باشد یم

   او قوت  تهدیدات را  به فردت تبدیل کند

وجه به مطالعات دورت گرفهه در خصوص موضوع حاضر  از کظر کگارکد  برای تحقق و با ت   

عملیاتی کمودن ت ثیرگااری اکقالب اسالمی ایران در پایداری و پویایی فرآیند تکاملی بیداری 

 یها استیسو  ها یاسهراتژ نیتر مهماسالمی و تغییر معادالت قدرت در منطقه و جهان  

که عبارتند  گردد یمسیاسی  اقهصادی  اقهصادی  فرهنگی پیشنهاد  یها حوز راهبردی ذیل در 

 :از

 

 :امنیتی -راهبردي در بخش سیاسی يها استیس: الف 

امنیهی کشورهای  -با همکاری کخبگان سیاسی جهان اسالمسیاسی  یها یاسهراتژتدوین  -8

 ؛اسالمی
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 یها استیسرهای همسوء با در کشو اطالعاتی و امنیهی و تبادل اطالعات یها یهمکارارتقاء  -4

سیا  اینهلجنت سرویس   یها سازمانراهبردی ایران جهت خنثی سازی عملیات اطالعاتی 

 موساد و غیر  در منطقه؛

هم پیمان و همسو در قالب  اسالمی و کشورهای تقویت کامل بنیه دفاع ملی کشور کمک به -8

 اامنیهی؛ -دفاعی یها یهمکار

فکری محرماکه جهت خنثی سازی عملیات آشکار و پنهان  ت سیس و تشکیل کارگرو  و اتاق -2

 دشمن در منطقه؛

حل و فصل اخهالفات و سوتفاهم های موجود میان  گسهرش روابط دیپلماتیک و تالش برای -5

  ؛منافع ملی ادل کشورهای اسالمی با رعایت

زایش و افدر کشورهای  اسالمی جمهوری اسالمی  یها یندگیکما و ها سفارتخاکه دنکرفعال  -1

و بین  یا منطقهدر جهت کسب اجماع کسبی کشورهای مسلمان در مسائل مخهلف  ها یزکیرا

 المللی؛

برای جهت اسهفاد  از کفوذ آکان کشورهای معهدل و مسهقل اسالمی  برخی همکاری با  -3

 وابسهه به جهان غرب؛ کنهرل و مدیریت کشورهای افراطی و

 راهبردی علوم خصوص درشورهای اسالمی محققین کعلمی  یها ییتواکاگسهرش و تعمیق  -1

 و جهاکی؛  یا منطقهملی  سطح سه در و اسهراتژیک 

 اسهفاد  از ظرفیت سازمان جنبش عدم تعهد برای توسعه کفوذ کشورهای اسالمی؛ -0

و تشیع هراسی غرب و مهحدینشان در  ایران هراسی اسالم هراسی  ی پروژ مقابله با  -89

 منطقه و جهان؛

 سیاسی  امنیهی و اقهصادی فراگیر  در میان کشورهای اسالمی؛ یها هیاتحادتشکیل  -88

و اسهفاد  از توان آن برای توسعه  سازمان کنفراکس اسالمیبیش از پیش  کردنفعال  -84

 ؛روابط کشورها

 اسهفاد  از ظرفیت سازمان کنفراکس اسالمی  برای حل مشکالت دکیای اسالم؛ -88

در مجامع جهاکی و دیدارهای اسالمی  اسالمی و بیداریاکقالب  یها آرمانت کید بر  -82

 ؛دیپلماتیک

 تقویت همه جاکبه دبیرخاکه بیداری اسالمی در تهران؛ -85

 موجود در بین کشورهای اسالمی؛سیاسی مدیریت اخهالفات  -81
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مبارز  بی و اکقالب اسالمی ایران در ( ر )اکدیشه امام خمینی ارائه الگویی مناسب از  -83

 ؛فاع از مسهضعفان عالمامان و شجاعاکه با کظام سلطه و د

  با برگزاری همایش  سخنراکی  دعوت از امت واحد  اسالمیتاکید و ادرار بر ادل  -81

رهبران سیاسی  کخبگان  علماء  خطباء  شیوخ و بزرگان قبایل مخهلف کشورهای اسالمی از 

 ؛اهل تسنن و تشیع و غیر 

دل راهبردی تصریح شد   لاا از آکجائی که در قاکون اساسی جمهوری اسالمی بر چنین ا     

  81 و 85 بندهای ا الزم که مسئولین سیاسی و اجرائی در عمل و شعار به آن پایبند باشند

قاکون اساسی دولت جمهوری اسالمی را  ملزم به توسعه و تحکیم برادری اسالمی  8ادل سوم

به حکم آیه » :قاکون اساسی تصریح شد  استو در ادل یازدهم ( 43: 8819منصور  )؛کند یم

و  اکد امتهمه مسلماکان یک ( 04:اکبیا ()اکا ربکم فاعبدون ان ها  امهکم امه واحد  و) کریمه

دولت جمهوری اسالمی ایران موظف است سیاست کلی خود را بر پایه ائهالف و اتحاد ملل 

اسالمی قرار دهد و کوشش پیگیر به عمل آورد تا وحدت سیاسی  اقهصادی و فرهنگی جهان 

 (89همان: )ا«سالم را تحقق بخشدا

 در تعامل با کشورهای اسالمی؛سیاسی و غیر  کقاط مشهرك  ت کید بر -80

عادی سازی روابط حسن همجواری با برخی از کشورهای همسایه جهت مدیریت و   -49

 کنهرل آکان از رفهن به سوی غرب؛

 

  :راهبردي در بخش فرهنگی يها استیس -ب

با همکاری کخبگان علمی و فرهنگی  عمومی جهان اسالمتدوین اسهراتژی مدیریت افکار  -8

 ؛کشورهای اسالمی

جهان اسالم و شناسایی کقاط قوت و ضعف برای حل و فصل هدف گیری افکارعمومی   -4

 ؛اخهالفات و برای ایجاد همدلی

                                                                 

  همه امکاکات خود را برای  ماکور در ادل دوم به اهدافدولت جمهوری اسالمی ایران موظف است برای کیل  -ادل سوم -8

ه تنظیم سیاست خارجی 81اهمه مردمومی بین توسعه و تحکیم برادری اسالمی و تعاون عم ه  85ااا -8:برد به کارامور زیر 

 ا جهان  دریغ از مسهضعفان برادراکه کسبت به همه مسلماکان و حمایت بی   تعهد معیارهای اسالم بر اسا کشور 
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در کشورهای  و رایزکان فرهنگی جمهوری اسالمی ایران ها یندگیکماگسهرش مدار فعالیت  -8

 ؛اسالمی

وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی  سازمان فرهنگ  یها تیفعالو  یها یهمکارو تقویت  افزایش -2

تبلیغی در  -فرهنگی یها سازمانو ارتباطات اسالمی  مجمع جهاکی تقریب مااهب و  سایر 

 کشورهای اسالمی ؛

 یا دور بصورت  مسلمان و اکدیشمندان هم اکدیشی های با حضور کخبگان جلسات برگزاری -5

 ؛کشورهای اسالمی در و بین المللی یا منطقهمسائل با در رابطه 

 ؛و اسالمی گسهرش سطح تعامل با کخبگان جهان  بخصوص کشورهای همسو -1

فرهنگی  سیاسی  )سرمایه گااری در جهت طراحی یک برکامه دقیق  گسهرد  و همه جاکبه -3

  امت واحد مسلمان به سمت اید یها دولتو  ها ملتبرای سوق دادن افکار عمومی  (و غیر 

 اسالمی؛

تحصیلی علوم سیاسی با گرایش بیداری  یها رشههبین المللی و  یها داکشگا توسعه  -1

 اسالمی؛

و داکشجویان مقاطع دکهری داخل کشور  ها داکشگا ایجاد تسهیالت به اعضای هی ت علمی  -0

موزشی و مطالعاتی و برگزاری اردوها و بازدیدهای علمی از مراکز آ یها فردتجهت اسهفاد  از 

 علمی و فرهنگی؛ یها یهمکارهنری جهت افزایش 

 اسالم؛ یا منطقهرادیویی و تلویزیوکی در حوز   یها شبکهت سیس و گسهرش فعالیت  -89

 یها آرمانتبیین با هدف ااا( تولید فیلم و) و هنری یا رساکه در امور گااری سرمایه -88

 ؛و بیداری اسالمی اکقالب

پرد  برداری از جنایات  با هدفااا( تولید فیلم و) و هنری یا رساکه در امور گااری سرمایه -84

 ؛ها ماهوار از جمله  یا رساکه یها شبکهکشورهای سطله جو و معرفی آن از طریق 

و سرمایه گااری  بویژ  داکشجویان کشورهای مسلمان تسهیل ورود داکشجویان خارجی -88

 ؛بعنوان سفیران بیداری اسالمی در جهت مدیریت فکری آکها

ای و بین  مخهلف منطقه یها مناسبتبنیادین و پویای اسالمی در  یها شهیاکد طرح -82

 المللی با ت کید بر کقاط مشهرك؛

 تسهیل شرایط جاب کخبگان مسلمان در مراکز آموزش عالی کشور؛  -85
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و  ها زبانرادیویی و تلویزیوکی بنام بیداری اسالمی و به  یا ماهوار  یا شبکهاخهصاص   -81

 مخهلف؛ یها شیگو

 کارگیری مؤثر امکاکات دکیای وب و فضای مجازی برای تعامل بیشهر با افکار عمومیب -83

 مسلماکان؛ جهاکی و 

رادیویی و تلویزیوکی  مراکز آموزشی و  یها شبکهآگا  سازی مردم کشورهای از طریق  -81

 کوظهور سرخپوسهی و غیر ا یها عرفانجوان به  یها کسلغیر  از خطرات گرایش 

ملی و بین المللی  یها شیهماقرآکی از جمله برگزاری مسابقات و  یها تیفعالگسهرش  -80

 قرآکی؛

ورزشی در کشورهای اسالمی و برگزاری مسابقات  -فرهنگی یها تیفعالتوسعه و تعمیق  -49

 ورزشی تحت عنوان بیداری اسالمی جهت تسخیر اذهان و ذهنیت سازیا

 یان مسلماکان؛  خرافه گرایی و آداب و رسوم غلط در مها بدعتمبارز  با   -48

 کمک به ریشه کن کمودن بی سوادی در کشورهای اسالمی؛  -44

 پارلماکی و اسهفاد  از تجربیات همدیگر در کشورهای اسالمیا یها تیفعالتوسعه   -48

 

 :راهبردي در بخش اقتصادي يها استیس -ج

 ؛با همکاری کخبگان اقهصادی کشورهای اسالمی جهان اسالماقهصادی  یها یاسهراتژتدوین  -8

 در کشورهای اسالمی؛قبلی  یها هیاتحادو تقویت اقهصادی جدید  یها هیاتحادشکیل ت -2

 افزایش و توسعه روابط اقهصادی و بهبود ارتباطات تجاری در کشورهای اسالمی؛ -8

 ت سیس بازارهای مشهرك اقهصادی در کشورهای اسالمی؛ -2

 می؛تمرکز بیشهر بر گسهرش تعامالت تکنولوژیک و اقهصادی با کشورهای اسال -5

گسهرش شعاع فعالیت باکک توسعه اسالمی با هدف کمک به حل مشکالت داخلی   -1

 ؛کشورهای اسالمی

اقهصادی کشورهای اسالمی  یها تیظرفاقهصادی و اسهفاد  از توان و  یها یهمکارگسهرش  -3

 اقهصادی غرب و مهحدینشان علیه کشور کشورهای اسالمی؛ یها میتحربرای خنثی سازی 

 جدید مشهرك و کیز  تقویت توسعه عملیات باککی در کشورهای اسالمیا یها باکک سیت س -1

 :راهبردي در بخش اجتماعی يها استیس -د
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با همکاری جامعه شناسان مسلمان  جهان اسالمجامعه شناخهی  یها یاسهراتژتدوین  -8

 کشورهای اسالمی؛

 ماعی؛ ت کید بر احیای شعائر دینی و اسالمی در کشورهای اسالمی جهت همگرایی اجه -4

توجه بیشهر به سبک زکدگی اسالمی و تعلیم و تربیت فرزکدان در کشورهای اسالمی و  -8

 م؛یافهن الگوهای مشهرك اخالق اسالمی در جهان اسال

 و شرع  اسالمی در کشورهای اسالمی؛ اجهماعی در حدود قاکونمشهرك  آزادیهایتوجه به  -2

 در کشورهای اسالمی؛  زکان حقوقتوجه به  -5

 ایش ارتباطات اجهماعی در کشورهای اسالمی؛کمک به افز -1

 تشکیل دندوق مشهرك در راسهای فقرزدائی در کشورهای اسالمی؛ -3

 قضایی و کزدیکی قواکین اسالمی و اسهفاد  از تجربیات همدیگر؛ یها کاکونتشکیل  -1

 اتشکیل کاکوکی برای بررسی تطبیقی حقوق اساسی در کشورهای اسالمی -0

 

 گیري نتیجه

بعمل آمد  در خصوص ت ثیرگااری اکقالب اسالمی ایران در پایداری و  یها یبررسه با توجه ب    

و تغییر معادالت قدرت در خاورمیاکه بر اسا  روش  یند تکاملی بیداری اسالمیآفرپویایی 

 شناسی تفسیری و آیند  پژوهی کهایج ذیل بدست آمد:

اجهماعی هسهند که از  یاه تیواقعاکقالب اسالمی و بیداری اسالمی  بعنوان بخشی از  -8

 کشاکه  و اکد بود ها  ها خلق و محصول تعامل اکسان طریق کنش مهقابل معنادار و هدفمند اکسان

 ؛پویایی  حیات و کشاط اسالم استقدرت  

کشاکه احسا  هویت هر دو واقعیات اجهماعی  بعنوان بخشی از یک فرآیند سیاسی هسهندا  -4

 ا لاا اکقالب اسالمی با ت ثیر گااری برباشند یم ان معادرشد  مسلمین در دور ءو شخصیت احیا

بود  و جاری و زکد  بیداری اسالمی به آن حیات بخشید  و این فرآیند بیداری اسالمی  جریان

 اهم اکنون با سرکوشت مسلماکان و جوامع اسالمی پیوکد دارد

کوعی ا باشند یم رمقابله با سلطه اسهعمار و اسهکبا  بیداری اسالمیاکقالب اسالمی و  -8

و آکرا دچار اسهضعاف سیاسی  فکری  فرهنگی و  احسا  تحقیرشدگی را به جوامع اسالمی القاء

پایاکی قرن بیسهم  معادالت قدرت در کظام  یها دههااا کمود  بودکدا پیروزی اکقالب اسالمی در 

 مسلمان ایجاد یها ملت و این باور را در میان بین الملل و منطقه را تغییر و به چالش کشید 
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با تکیه بر فرهنگ ادیل اسالمی و هویت دینی  به مجد و عظمت واقعی دست  توان یمکه  کرد

 ؛ایافت

رشد و رسیدن به   امیداکقالب اسالمی با ت ثیرگااری بر فرآیند بیداری اسالمی و تکامل آن   -2

به جریان می خود  تمدن اسالمی و حضور همه جاکبه اسالم را در چشم اکداز حیات طیبه اسال

دینی در جامعه اسالمی   یها یآگاهو  ها ارزشاکقالب با باز آفرینی  بیداری القاء کمود  استا

ایجاد اعهماد به کفس  تقویت روحیه ضداسهکباری  فراهم سازی وحدت اسالمی و با القای 

ریان را اسالمی تواکست این ج یها کهضتروحیه اقدام و در کنار آن  حمایت همه جاکبه از 

از گاشهه برای هدف کهایی که همان تعالی مادی و  تر پرقدرتهدایت کند و آن را هدفمند و 

 معنوی مسلماکان است به پیش ببرد؛

پرچمی  به تبعیت از اکقالب اسالمی و با ت کید بر مدل همکاری گروهی  بیداری اسالمی -5

 ؛قعی برسندبه وحدت و اتحاد وا تواکند یماست که مسلماکان زیر لوای آن 

کقشه جامع بیداری اسالمی تهیه و با برای زکد  کگه داشهن و پویایی این فرآیند بایسهی  -1

راهبردی مطلوب که دارای سه رکن واقع بینی   یها استیستدوین و بکارگیری اسهراتژی و  

 یها استیسثبات و امنیت است از شعارزدگی پرهیز کمودا چرا که بدون داشهن اسهراتژی و 

با دشمن و  برخورد هوشمنداکها باشد یکمردی و عملیاتی  پویایی این حرکت امکان پایر راهب

فراتر از آن به دست گرفهن  و دشمنی آکان اعمال یها و یشها و    برکامهها طرح دقیق شناخت

 ؛باشد یماز مهمهرین اقدامات اساسی  نآکا یها کقشهو  ها طرحابهکار عمل و تهاجم به 

پایداری بیداری اسالمی و حفظ قدرت اکقالب اسالمی  بایسهی با اسهفاد  از برای پویایی و  -3

مالی  دفاعی  علمی و  یها کمکدیگر از جمله  یها و یشو سایر  یا رساکهارتباطی و  یها شبکه

اکقالبی  یها کسلمردم و  بصیرتآگاهی و  ضرورت افزایش و تمرکز بیش از پیشااا و کیز بر 

 ر کشورهای اسالمی اقدام کموداجوان د یها کسلبویژ  
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