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   پيشگفتار            

 

ههای   ن دنخلهی و خهارجی اشهادی  به، تر یه      های مردمی در خاورمیانه،  ننیشمهدنین  با وقوع جنبش

ننهی  حوهو     ای نخیهر رردنخاه،  هه بخمهی به، جرشهان    نلگوی ننقالب نسالمی نشرنن  در رنسهاای نلاها   

ننهینا نهوشنی جاه  حرگیرره نری     های مردمی حوننسا، چمم خاورمیان، و شدال آ رشقا در قالب ننقالب

 رژشهم  بها  ضهیش   چهون  ممهاریی  ها ب، وجود بیاورد  نقها  جنبشننقالب نسالمی نشرنن در مسیر نشن 

ههای منققه، وجهود    جنهبش نشهرنن و    بین ننقالب نسالمی هوش  حقوش  و نسابیند با ضیش  نسرنشیل 

بها موورشه     آناها بهودن  ها بها ننقهالب نسهالمی نشهرنن در مردمهی      جنبشحرشن شباه  نشن مام  دنرد

ههای  های ننقالب نسهالمیگرتادان حوننی در ینار تر ی سا ری دشنی نس  و هدین موضوع می مرد 

-هها در رنسهاای شه ل   جنهبش نشن  (  شک نلگوی ونقعی و منققی برنییسایزو سلق، یموورعینل 

-های آشه ار نشهرنن نا رهرو    های مردمی موسوب شود  در نشن میان  نقش حداش ریری ح وم 

های مقاوم  در خاورمیان، و مونضع جداوری نسالمی نشرنن در قبال نقهینما  نسهرنلیل و در مقابهل     

ح هومای مسهاقل و   ضعف و سسای ح ا  یمورهای عربهی در برنبهر نشهن رژشهم  آراوی برقهرنری      

های منقق،  حقوش  یهرد  نسه   در شهک    مردمی رن نظیر آنچ، در نشرنن بر سر یار نس  در دل مل 

های دشررها و  ها ساخاارش نی نا ناادهای سنای و روش رسی ررننیگا  نشن جنبشب، نظر مینگا  یلی 

رشمه، در حت هر   هاشی چون عینل  و آاندی نسه  یه،   روسیی  ح وماینری و روی آوردن ب، نراش

 نسالمی دنرد 

رسی آنچه،   ای بیینری نسالمی نس   ب، نظر میننقالب نسالمی نشرنن  نقق، آغاای برنی خیزش و نحی

نا ناضه  نحیاررننه، نمها      نمروا مهی حهونن عبهار  بیهینری نسهالمی رن بهر آن نوهال  ندهود  ناشهی         

جداهوری نسهالمی نشهرنن به،     خدینیگر ( نس   ننقالب نسالمی رن می حونن حجلی حوقق قهیر  نهر    

ی موسهو  به، شهدار آورد     معنای حونناشی نتوذ در ر اار دشگرنن بیون حایشی و شها رردنخه  هزشنه،   

یشم، و آرمان عینل  خونهانه، خهود دردهید برآمهی بها روشهاای       نننقالب نسالمی نا رهگ ر حبیین ن

  در ونقهع نظها  جداهوری    ی دلخون  و مقلوب شعنی بیینری نسهالمی دسه  شابهی   غیرمساقیم ب، نایج،

هاشی چون نشثار  شااد  ولبی  معنوشه  ررنشهی    نسالمی با ح ی، بر قیر  نر  ن زنری ب، وشژ  نراش



ههای نمررشالیسهای غهرب به،     عینل  باوری  نساقالل ولبی  مبارا  با دایونیسم و ضیش  بها سیاسه   

حیهای خودبهاوری دشنهی و    وشژ  آمرش ا  حوننس  ضدن نشجاد حوول  رهنگی در سهق  دنخلهی  به، ن   

بیینری نسالمی در عرد، منقق، نی و حرگیرر نری بر مناسبا  جاهانی برهردناد و نقاهینر نهر  ن هزنری      

 ی تاور رسانی ی بین نلدللی ب، منص،خود رن در عرد،
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