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 ادخ مان هب

 (تعریف مفاهیم و اصطالحات)درس انقالب اسالمی 

 

حکومت ،  ی هر جامعه ای یافت می شوند که شیوهکنار  همواره کسانی در گوشه و . حاکمی در جامعه بدون مخالف نیستطبیعتاً هیچ نظام سیاسی 

-روش و هاها، بینشبه دور از شرایط انقالبی، سلیقه یاما در یک جامعه. پسندند حقانیت آن حکومت را نمی یا مبنای مشروعیت و مدیران حکومتی و

بنابراین بحث اصلی در این مورد . نمایدهدف براندازی نظام غالباٌ ناممکن می یی آنها در سایههای نیروهای مخالف، آن چنان پراکنده است که همسو

های تصادی و فرهنگی که ریشه در زمینهگوناگون سیاسی، اجتماعی، اقثر از عوامل انقالب اسالمی متأ. دهنداست که چرا و چگونه انقالب ها رخ می

 . آثار و دستاوردهای داخلی و بین المللی آن بسیار گسترده است. تاریخی ایران دارد به وقوع پیوست

 :گیرددر بحث و بررسی در مورد انقالب، بیشتر حول چهار سوال زیر صورت می

 چیستی

 چرایی وقوع

 چگونگی رخ دادن

 تایجن

ها و تفاوت مفهوم انقالب و مفاهیم مرتبط های این پدیدهتعریف انقالب، ویژگی: در پاسخ به سوال چیستی انقالب وارد مباحثی از این دست می شویم

 .با آن مانند شورش، ناآرامی، اصالح، جنگ داخلی و کودتا

هستیم در حالی که در سوال سوم ها، علل و عوامل اصلی وقوع انقالب ن زمینهدنبال یافتدر سوال دوم به  .دو سوال بعدی با وقوع انقالب مرتبط است

 . خواهیم مسیری را کشف کنیم که  به وقوع انقالب انجامیده استمی

وقوع انقالب در  های غربی ناشی از ترس ازدر جهان غرب به دلیل رویکرد ضد انقالبی، دولت. درسوال چهارم به نتایج و پیامدهای انقالب توجه میکنیم

هش صورت جهان سوم و کسب استقالل توسط کشورها که این امر منافع غربیان را مستقیماٌ تهدید می کند درباره پیامدها و نتایج انقالب تحقیق و پژو

 .انند آن معرفی نمایندادی تروریست و ضد حقوق بشر و مد می کوشند تا انقالبی ها را افرگیرد و اگر مطالبی نیز در این زمینه بیان دارننمی

 Revolution     تعریف انقالب

دگرگونی ، برگشتن ، تغییر و تحول  :در لغت  

 :در اصطالح

 .وباوجود رهبری می باشد   تغییر بنیادین جامعه توسط مردم به صورت سریع همراه با درگیریبه 

 انقالب از دیدگاه شهید مطهری

 سرزمین علیه نظم حاکم موجود برای ایجاد نظمی مطلوبطغیان و عصیان مردم یک ناحیه یا یک 
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 reform  اصالح

آورد که می تواند با همراهی و یا مخالفت مردمی روبرو  فرایندی است که حاکمیت آن را برای ایجاد تغییرات سطحی و تدریجی در جامعه به وجود می

 .شود 

 rebellion  شورش

های خود از راهپیمایی تحصن  گیرد و معترضان برای تحقق خواستهقانون سیاست یا مسئولی شکل میبه پدیده ای که با اعتراض قشری از جامعه 

 .گیرندماعی که حالت مقطعی دارد بهره میاعتصاب تخریب و برهم زدن نظم اجت

 Separatist movements   نهضت های جدایی خواهانه

ها بخشی از کشور به علل گوناگون از در این نوع از نهضت.حاکمیت دولت مرکزی است ها حرکتی مردمی در جهت استقالل و جدایی از ین نهضتا

ختاری و جمله تفاوت های قومی ، قبیله ای ، نژادی ، مذهبی یا زبانی و حتی جغرافیایی از سایر بخش های کشور جدا می شود و به دنبال نوعی خود م

ی روابط بین با حاکمیت جداگانه است و در صحنهها صرفاً داشتن کشوری مستقل و نوع قیامبعضاً جدایی از حاکمیت مرکز است هدف اصلی از این 

 .  مانند جدایی بنگالدش از پاکستان .الملل به دنبال شناسایی هویت مستقل ملی برای خود خواهد بود

 Color Revolution    رنگی انقالب

همگونی در علل و شکل تحوالت مذکور قابل مشاهده  مسالمت آمیز که نوعی پیوستگی وتغییر در ساختارهای سیاسی کشورها از طریق تظاهرات 

 .است

دموکراسی کنند و هدف آن نشان دادن ارزش های ی به یک حکومت خودکامه اعتراض میحرکت های مردمی که در آن بدون خشونت و خونریز

ن و روسری را از آن رنگ گرد و شالهای خود مانند کاله و لباس  برمی گزینند و پوششدر این گونه انقالب ها مردم رنگی را . آزادی و تغییر رژیم است

 .گیرندهای کشورشان را با آن رنگ به صورت تابلوهای بزرگ در راهپیمایی ها به دست می کنند یا نشانهبه تن می

 :گرجستان  رز گل انقالب: یک 

 پیروزی از پس که گرفتند قرار هم مقابل در گرجستان تروئیکای ائتالف و نو گرجستان برای ائتالف گرجستان پارلمانی انتخابات در م،3002در سال

 جنبش» طریق از و دادند می رز گل پلیس و ارتش نیروهای به و کردند تجمع دولتی های مکان برابر در مخالفین «شواردنادزه» رهبری به حاکم گروه

 .شد ساکاشویلی میخائیل رهبری به گل رز انقالب پیروزی و شواردنادزه استفعای سبب که زده شورش به دست «کمارا

:های خارجی  نقش عوامل و تالش  

 نقش داشت اهمیت آنچه اما داشت، نقش اقتصادی مشکالت و مناطق از برخی خواهی استقالل ها، اقلیت بحران مانند هایی زمینه رز گل  انقالب بروز در

 کارشناسان و بودجه اختصاص با که «سورس بنیاد» دولتی ظاهراً سازمان همچنین و است اروپا اتحادیه و آن به وابسته های سازمان و آمریکا قاطع

 .کردند  فراهم را انقالب این مسیر خود،
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 :اوکراین  نارنجی انقالب: دو 

 یانوکوویچ دوم مرحله در و کرده کسب را الزم نصاب حد نتوانستند نامزدها از یک هیچ. م3002 در اوکراین جمهوری ریاست انتخابات اول مرحله در

 بار این که شود برگزار انتخابات دیگر بار  و باطل انتخابات نتیجه شد سبب که کردند اعتراض به اقدام وی مخالفین اما رسید؛ پیروزی به روسیه طرفدار

 .شد  همراه یوشنکو رهبری به گرا غرب جریان پیروزی با

:های خارجی  نقش عوامل و تالش  

 مخالفان به مالی کمک و تبلیغ تحریک، در ها آمریکایی ویژه به غربی های رسانه و ها شخصیت نهادها، مستقیم نقش اوکراین، داخلی عوامل کنار در

 ها مدت از اوکراین نارنجی انقالب»  تایمز نیویورک از نقل به و کرده تالش اوکراین در شدت به خود اهداف به یابی دست برای ها آمریکایی. شد می دیده

 .  «بود شده دیده تدارک پیش

 :انقالب الله قرقیزستان : سه

 در اما رسید؛ پیروزی به کشور این جمهور رئیس آقایف عسگر دختر به وابسته حزب م،3002 سال در قرقیزستان استانی و محلی شوراهای انتخابات در

 نخست دور نتایج  اعالم با. پرداختند اعتراض به پارلمان مقابل در قرمز و نارنجی های پارچه با و شده متحد یکدیگر با آقایف مخالف دو هنگام این

 ورود سبب اعتراضات این که گرفته قرار حمله مورد دولتی های ساختمان نیز دوم دور برگزاری از پس و شد متشنج کامالً کشور جنوب انتخابات،

 .شد مسکو به آقایف  فرار و جمهوی ریاست کاخ به مخالفین

:های خارجی  نقش عوامل و تالش  

 و آمریکایی مالی نهادهای و سیاسی مراکز خصوصی، های سازمان جمله از  خارجی، عوامل نقش به باید قرقیزستان، در موجود داخلی مسائل بر عالوه

 دریافت مالی های کمک بود ارتباط در سورس بنیاد با ای الله انقالب رهبران از اتونبایا روزا که شد مشخص نمونه عنوان به. کرد اشاره اروپایی سپس

 تالش راستای در که خارجی فشار با است حرکتی بلکه نیست، انقالب یک افتاد اتفاق قرقیزستان و گرجستان اوکراین، کشورهای در آنچه .کرد  می

 سلطه و آمریکا جهانی راهبرد جهت در که بوده قفقاز و مرکزی آسیای منطقه در شوروی فروپاشی از بعد شده ایجاد قدرت  خالءِ کردن پر برای غرب

 .  شود می تحلیل آنان جهانی

 قابل توجه دانشجویان درس انقالب اسالمی

اسفند  11از تاریخ  بایست ماندگی تحصیلی در این ایام، می با توجه به تعطیالت اضطراری دانشگاهها، برای حل مشکل عقب: دانشجوی عزیز 

 .درس مجازی را بگذرانید "دوره ویژه تعطیالت اضطراری دانشگاه "با ورود به سامانه آموزش مجازی دانشگاهیان  88ماه   فرودین 11لغایت  89ماه

  جلسه از درس آموزش مجازی را بگذرانید 3جهت جبرانِ هر جلسه کالس حضوری لغو شده، بایستی حداقل. 

   که کالس انقالب اسالمی او، سه جلسه تعطیل شده ، از بین دروس پیشنهاد شده باید درس مجازی انتخاب کند که حداقل مثال دانشجویی

 .جلسه باشد 6جلسه آموزشی داشته باشد، یا دو درس مجازی انتخاب کند که مجموع جلسات آنها بیش از  6

 ت لغو شده، بخشی از نمره آزمون کتبی پایان نیمسال جاری را به خود انجام آموزش مجازی مذکور توسط دانشجویان عالوه بر جبران جلسا

 .اختصاص خواهد داد

 حتما هر درس مجازی انتخاب شده را به اتمام رسانده و گواهی نامه آن را پرینت بگیرید. 

 صدور گواهینامه منوط به گذراندن آزمون پایانی هر درس می باشد. 


