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انقالب اسالمی ایران قدرت جدید در جهان
اًمالة اسالهی اص ثْوي ً 7531مغِ ػغفی تأثیشگزاس دس لشى ثیستن ثَد ثِگًَِای وِ لشى ثیستن لشى اهبم خویٌی (سُ)
ًبهیذُ ضذ .هٌغك اًمالة اسالهی ثِسشػت ثش هٌغك غشة ٍ ضشق غلجِ پیذا وشد .هٌغك اًمالة اسالهی ضبهل اسالمگشایی ،ثیذاسی
ٍ خَدآگبّی ،ػذالتخَاّی ،استماللخَاّی ،ػضت علجی ،هؼٌَیتگشایی ،خذاخَیی ،ظلنستیضی ،همبٍهت ٍ اهثبل آىّب دس
سغحی ٍسیغ غلجِ پیذا وشد ثش هٌغك غشة یؼٌی اضغبل گشی ،سلغِخَیی ،ظلن ،تحمیش ،هبدیگشایی ،یهخبًجِگشایی ،استثوبس،
فشیت ،تْذیذ ،خٌگ ،تحشین ٍ اهثبل آىّب .هٌغك اًمالة هَلذ لذست گشدیذ ٍ ایي لذست تٌْب دس هشصّبی خغشافیبیی هحذٍد ًوبًذ
ٍ ثِ ضىلی هؼدضُآسب صبدس ضذ ٍ خجِْ ػظیوی حَل هحَس آى ضىل گشفت وِ ثؼذّب ثِ خجِْ همبٍهت ٍ ثیذاسی اسالهی هَسَم
گطت ٍ ثشای هلتّب ٍ خٌجصّبی اسالهی ٍ آصادیثخص الْبمثخص گشدیذ .اوٌَى ًیض دس هثلث لذست ضشلی ٍ اثشلذست آسیبیی
«ایشاى ،سٍسیِ ٍ چیي» خَاة ساحت سا اص چطن استىجبس سثَدُ است.
ایي اًمالة هذل ًَیٌی اص لذست ًشم سا پذیذاس سبخت ثِگًَِای وِ لذست ًشمافضاسی ٍ اثؼبد لذست هلی اثشلذستّبی هبدی
سا تحتالطؼبع خَد لشاس داد .استىجبس خْبًی دس ثشاثش هَج اسالمگشایی ػبخض ضذ ٍ لذستّب اص سٍیبسٍیی ثب اًمالة اسالهی دسهبًذُ
ضذًذ ٍ ثِ ثيثست سسیذًذ ثِ ایي خبعش خجِْ سبصی ،ائتالفسبصی ،اخوبع سبصی سا دس پیص گشفتٌذ ٍ توبهی سشهبیِّب ٍ
داضتِّبی لذست خْبًی سا ثِ صحٌِ آٍسدًذ ،دس ایي خجِْ تمسینوبس وشدى تب ضبیذ ثتَاًٌذ سشػتگیشّبیی دس سًٍذ اٍج گشفتي
اًمالة اسالهی ایدبد وٌٌذ ٍ خشاضی ّشچٌذ اًذن ثش چْشُ ثشافشٍختِ اًمالة اسالهی ثىطٌذ ،ثش ایي اسبس دس خٌگ التصبدی
ٍصاست خضاًِداسی ایبالتهتحذُ آهشیىب فشهبًذّی خجِْ استىجبس سا ثش ػْذُ داسد ،دس خٌگ سٍاًی ٍ سسبًی ٍ تحشیف ٍ اًحشاف
اًگلیس خجیث فشهبًذّی خجِْ ضیغبى سا ػْذُداس است ،دس خٌگ دیٌی ٍ هزّجی ٍ فشلِ سبصی ٍ هزّت سبصی صْیًَیسن
ثیيالولل فشهبًذّی خجِْ استىجبس سا ثش دٍش داسد ،دس خٌگ ًظبهی ٍ اهٌیتی ٍصاست دفبع (پٌتبگَى) استص آهشیىب ٍ ًبتَ ػْذُداس
ّدوِ هیثبضذ ،دس خٌگ تحشیف ٍ سٍایت گشی ٍ ًفبق ٍ لغجیسبصی ستَى پٌدن استىجبس غشثی دس داخل وطَس یؼٌی
ًئَلیجشالّبی ٍعٌی دس ػشصِّبی التصبدی ٍ سیبسی ٍ فشٌّگی وِ تشثیت یبفتِ داًطگبُّبی غشثی ّستٌذ هیذاىداس خٌگ ثب
اسالهی ٍ اًمالة اسالهی ّستٌذ ٍ اّل ثغی ضوشدُ هیضًَذ.
ثبایيحبل اهب دضوٌبى حشیف هٌغك اًمالة اسالهی ٍ سّجشی حىین اًمالة ٍ هشدم ثیًظیش ایشاى ًطذُاًذ ثِ ایي خبعش
دست ثِ آخشیي حشثِ استىجبسی یؼٌی خٌگ ّیجشیذی صدًذ.
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اًمالة اسالهی هبًٌذ غلته خَسد وٌٌذُ توبهی عشحّب ٍ خٌگّب ٍ فتٌِّبی ضیغبًی استىجبس سا صیش گشفتِ ٍ ًبثَد وشدُ
است .ثِساستی چگًَِ ٍ ثب چِ ػٌبصشی اص لذست ثِ ایي ػظوت هبًذگبس سسیذُ است؟ دس ایي صهیٌِ ثحث فشاٍاى است .الجتِ ثبیذ
ارػبى وشد وِ ًیشٍّب ٍ خشیبىّبی اًمالثی ثِ ػلت ضؼف هفشعی وِ دس ػشصِ للن ٍ ثیبى ٍ تَلیذ فىش داسًذ لبدس ًجَدُاًذ آىگًَِ
وِ ضبیستِ ٍ ثبیستِ است توبم ّستی ایي لذست ثیًظیش سا ثِ ًسلّبی خَاى ٍ ًَخَاى هٌتمل وٌٌذ اهب لذست هلی اًمالة
اسالهی چَى خَسضیذی دس همبثل چطوبى خْبًیبى ًَسافطبًی هیوٌذ« .خوَْسی اسالهی اثشلذست هٌحصشثِفشد» ًظشیِای است
وِ ثشخی اثؼبد ٍ ضبخصِّبی لذست ٍ التذاس هلی اًمالة ضىَّوٌذ ٍ تحَل سبص سا ثِ تصَیش هیوطذ ثبیذ .ایي ػٌبصش سا ثِخَثی
ضٌبخت ٍ ثشای خبهؼِ ثب خْبد تجییي ،خْبد سٍایت گشی ٍ تصَیشسبصیًْ ،ضت سٍضٌگشی ٍ اًمالة فىشی فشٌّگی تجلیغی تجییي
ًوَد.
ایي ضبخصِّب ػجبستاًذ اص -7 :هٌجغ لذست هٌحصشثِفشد :تىیِ خوَْسی اسالهی ثِ لذست الیضال الْی ٍ اتصبل ثِ لذست
ثیًْبیت خبلك ثیّوتب .دس عجس ضيّب هأهَس خذا ثَدًذ .خشهطْش سا خذا آصاد وشد  -2هىتت ٍ ایذئَلَطی هٌحصشثِفشد :اسالم
ًبة هحوذی (ظ) ٍ هىتت تؼبلیثخص اّلثیت ػصوت ٍ عْبست ٍ لشآى هجیي  -5سّجشی ثیًظیش ٍ هٌحصشثِفشد .ضجیِتشیي ٍ
ًضدیهتشیي اًسبى ثِ پیطَایبى هؼصَم دس ٍخَد هجبسن اهبهیي اًمالة اسالهی تدلی یبفتِ ٍ خْبى سا ویصٍهبت وشدُ است -4
اهت هٌحصشثِفشد  :وِ دس سیل ،صلضلِ ،اًتخبثبت ،تحول تحشین ،تحول هَج فضایٌذُ تَسم ٍ گشاًی تحویل ضذُ اص سَی هذیشاى
ًبالیك غشةگشا ،دفغوٌٌذُ توبهی تْذیذّب ٍ تَعئِّب دضوٌبى ٍ اهثبل آىّب ثیًظیش ظبّش ضذًذ  -3اّذاف ٍ آسهبىّبی
هٌحصشثِفشد :ثیذاسی ٍ خَدآگبّی ،هشدمسبالسی دیٌی ،حوبیت ٍ ًدبت هستضؼفیي ،هجبسصُ ثب ظلن ٍ استىجبسً ،بثَدی استجذاد ٍ
سلغٌت ،حوبیت اص حمَق ٍ هٌبفغ هسلوبًبى ،اتحبد اسالهی ،هحشٍهیتصدایی ٍ هجبسصُ ثب فمش ٍ فسبد ٍ تجؼیض ،وست ػضت ٍ
التذاس ،استمالل ّوِخبًجِ ،ثبصداسًذگی ّوِخبًجِ ،اهٌیت پبیذاس ٍ پبیذاسسبصی اهٌیت ٍ اهثبل آىّب  -6هَلؼیت خغشافیبیی
هٌحصشثِفشد :دس ػصش وًٌَی خوَْسی اسالهی سلغبى ّبستلٌذ خْبى است  -1ساّجشد هٌحصشثِفشد :ساّجشد ػضت علجبًِ همبٍهت
دس ثشاثش ساّجشد رلت خَیبًِ ،تسلین ،سبصش ٍ ٍادادگی  -8ائتالفّب ٍ پیوبىّبی هٌحصشثِفشد ً -9ظبم ثیيالولل هٌحصشثِفشد:
ًظبم اهت ٍ اهبهت دس ثیي هسلوبًبىً ،ظبم سلغِ ستیض دس همبثل ًظبم سلغِگش ٍ هتدبٍص ٍ غبستگشاى خْبى  -71تأهیي اهٌیت
هٌحصشثِفشد :دس خْبى هتالعن ٍ پش هٌبصػِ اص اهٌیت هثبلصدًی ثشخَسداس است.
دس ایي ضشایظ دضوٌبى ثِ هَاضغ دیَاًٍِاس دست هیصًٌذ .استىجبس خْبًی ثب سٍیىشد خٌگ ًشم ،خٌگ ضٌبختی ،ػولیبت
سٍاًی ٍ ّدوِ سسبًِای ٍ خٌگ ًَتشویت ّیجشیذی سًِمغِ آهبج سا ًطبًِ سفتِ است ّ -7دوِ ثِ ایذُ اصلی ًظبم اسالهی یؼٌی
اسالم ًبة هحوذی (ػح)ٍ ،الیتفمیِ ،اًمالثی گشی ،استىجبسستیضی ،هذیشیت خْبدی ٍ ػذالتخَاّی ّ -2دوِ ثِ سبختبس ًظبم
اسالهیً :مبط لَت ًظبم سا هبًٌذ سّجشی ،سپبُ ٍ ثسیح ،ضَسای ًگْجبى ٍ -5 ...ایدبد تشدیذ دس وبسوشد ًظبم اسالهی :تؼوین دادى
فسبدّب اص ایي خولِ است ،تحشیه فبسؽالتحصیالى غشثی دس ایشاى ثشای وبس ًىشدى ،اخالل ایدبد وشدىً ،بساضی تشاضی ،اّبًت ثِ
هشدم ٍ اهثبل آىّب وِ ًَػی خٌگ ًیبثتی ًشمافضاسی ثب اًمالة اسالهی سا اص دسٍى دًجبل هیوٌٌذ .دس ایي صهیٌِ ثبیذ ثب استفبدُ اص
هؤلفِّبی اصلی لذست ٍ فشصتّب ٍ لَتّب ثشای خٌثی وشدى تْذیذّب ٍ غلجِ ثش ضؼفّب هدبّذت ًوَد ٍ ثب خْبد تجییي ًسل
خَاى سا پبیوبس آٍسد ٍ یهثبس ثشای ّویطِ ًوبیٌذگبى تفىش هبدی ضذ اسالهی «ًئَلیجشال» سا اص ثذًِ ًظبم خشاحی ًوَد ٍ یه
اًمالة اداسی سلن صد.
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