اﺑﻌﺎد ﭘﺮوژه  DDRآﻣﺮﯾﮑﺎ در ﺟﻬﺎن اﺳﻼم

رواﯾﺖ ﺗﻨﺎزع ﻏﺮب ﺑﺎ ﺟﻬﺎن اﺳﻼم ﺑﻪ ﺣﻤﺎﯾﺖ از اﺳﺮاﺋﯿﻞ ،در ﺣﻤﻠﻪ ﺑﻪ ﮐﺸﻮرﻫﺎی اﺳﻼﻣﯽ و اﺷﻐﺎل آنﻫﺎ ﻣﺤﺪود ﻧﻤﯽﺷﻮد .ﻏﺮب و
ﺑﻮﯾﮋه آﻣﺮﯾﮑﺎ از ﻫﻤﻪٔ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽﻫﺎ ،اﻣﮑﺎﻧﺎت و ﺷﯿﻮهﻫﺎ در اﺳﻼمﺳﺘﯿﺰی ﺑﻬﺮهﺑﺮداری ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.
اﻣﺎ ﻫﻤﯿﺸﻪ ،ﮔﺮوهﻫﺎ ،ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎ و ﻧﻬﺎدﻫﺎﯾﯽ در ﺟﻬﺎن اﺳﻼم وﺟﻮد دارﻧﺪ ،ﮐﻪ در ﺑﺮاﺑﺮ آنﻫﺎ ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .در ﺣﺎﻟﯽﮐﻪ ﮔﺮوهﻫﺎ و
ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی دﯾﮕﺮی ﺑﻪ اﺷﮑﺎل ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻬﺎﻧﻪٔ ﺣﻀﻮر آنﻫﺎ را آﻣﺎده ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.
 DDRﮔﺮوهﻫﺎی ﻣﻘﺎوﻣﺖ اﺳﻼﻣﯽ ،و ﺧﻠﻊ ﺳﻼح دوﻟﺖﻫﺎی ﻣﻘﺎوم از ﺟﻤﻠﻪ ﻃﺮحﻫﺎی ﻣﻄﺮح ﮔﺮدﯾﺪه و ﭘﯿﮕﯿﺮی ﺷﺪهٔ آﻣﺮﯾﮑﺎ در ﻃﺮح
ﺧﺎورﻣﯿﺎﻧﻪٔ ﺑﺰرگ اﺳﺖ ،ﮐﻪ ﻣﻘﺎوﻣﺖزداﯾﯽ را در ﺳﻪ ﻓﺎز ﮐﻠﯽ دﻧﺒﺎل ﻣﯽﮐﻨﺪ.
ﭼﮕﯿﻨﯽ در اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ «اﻫﺪاف و اﺑﻌﺎد  DDRآﻣﺮﯾﮑﺎ در ﺟﻬﺎن اﺳﻼم در ﻃﺮح ﺧﺎورﻣﯿﺎﻧﻪٔ ﺑﺰرگ» ،ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﯾﮏﭘﺎرﭼﻪﺳﺎزی،
ﺑﺴﯿﺞﺳﺎزی و ﻣﺴﻠﺢﺳﺎزی ﮔﺮوهﻫﺎی ﻣﻘﺎوﻣﺖ در  ،IMAو ﻏﯿﺮﻣﺴﻠﺢﺳﺎزی ،ﺑﺴﯿﺞزداﯾﯽ ،و ﺑﺎزﮔﺮداﻧﺪن ﻣﺠﺪد ﺑﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪ در  DDRاز
ﺳﻮی آﻣﺮﯾﮑﺎ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ اﻣﮑﺎن ﺗﻮﻓﯿﻖ آن ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار داده اﺳﺖ.
اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ در  4ﻓﺼﻞ ﺗﻨﻈﯿﻢ ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ .ﮐﻠﯿﺖ ﺗﺤﻘﯿﻖ و ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده و ﺑﯿﻨﺎدﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ در ﻓﺼﻞ ﺗﺮﻣﯿﻨﻮﻟﻮژی ،روش
 IMAﮔﺮوهﻫﺎی ﻣﻘﺎوﻣﺖ و  DDRآنﻫﺎ در ﻃﺮح ﺧﺎورﻣﯿﺎﻧﻪ ﺑﺰرگ در ﻓﺼﻞ ﻣﺘﺪوﻟﻮژی ،ﻓﺮاﮔﯿﺮﺳﺎزی و ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽ ﻧﻤﻮدن IMA
ﮔﺮوهﻫﺎی ﻣﻘﺎوﻣﺖ و  DDRآنﻫﺎ در ﻣﻮﺿﻮع ﺗﺤﻘﯿﻖ در ﻓﺼﻞ اﭘﯿﺪﻣﯿﻮﻟﻮژی ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ .ﻓﺼﻞ ﭼﻬﺎرم ﺑﻪ
ﻧﺘﯿﺠﻪﮔﯿﺮی ﺗﺤﻘﯿﻖ و آزﻣﻮن ﻓﺮﺿﯿﺎت اﺧﺘﺼﺎص دارد.
در ﻣﻘﺪﻣﻪ اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ آﻣﺪه اﺳﺖ ،ﭘﯿﺮوزی اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان ،در دوران ﺟﻨﮓ ﺳﺮد و در ﻓﻀﺎﯾﯽ ﺧﺎرج از ﺟﻬﺎن دو ﻗﻄﺒﯽ
ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﻢ ﺷﺮق و ﻟﯿﺒﺮاﻟﯿﺴﻢ ﮐﺎﭘﯿﺘﺎﻟﯿﺴﻢ ﻏﺮب ،ﺑﯿﺪاری ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﺟﻬﺎن ،ﺑﻪ وﯾﮋه ﻣﻨﻄﻘﻪٔ ﺧﺎورﻣﯿﺎﻧﻪ )ﻗﻠﺐ ﺟﻬﺎن اﺳﻼم( را در ﭘﯽ
داﺷﺖ .ﻧﻬﻀﺖ ﺑﯿﺪاری اﺳﻼﻣﯽ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻧﮕﺮش ﻣﺮدم ﻣﺴﻠﻤﺎن را ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺗﻐﯿﯿﺮ داد و اﯾﻦ اﻣﺮ ﻣﻮﺟﺐ ﺷﮑﻞﮔﯿﺮی و
ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺟﻨﺒﺶﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﺎ ﻣﺎﻫﯿﺖ اﺳﻼﻣﯽ ﮔﺮدﯾﺪ .ﺟﻨﺒﺶﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ در ﮐﺸﻮرﻫﺎ و ﻣﻨﺎﻃﻖ درﮔﯿﺮ ﺑﺎ اﺷﻐﺎﻟﮕﺮان ﺧﺎرﺟﯽ ﺑﺎ
ﻣﺎﻫﯿﺖ اﺳﻼﻣﯽ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺟﻨﺒﺶﻫﺎی ﻣﻘﺎوﻣﺘﯽ در آﻣﺪﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻮازﯾﻦ و ﻋﻘﺎﯾﺪ اﺳﻼﻣﯽ ﺑﻪ ﻣﺒﺎرزه ﭘﺮداﺧﺘﻨﺪ.
ﺟﻨﺒﺶﻫﺎی ﻣﻘﺎوﻣﺖ اﺳﻼﻣﯽ ،در راﺳﺘﺎی اﺳﺘﻘﻼل و آزادی ﻣﺮدم ﻣﺴﻠﻤﺎن ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﺒﺪاد داﺧﻠﯽ از ﯾﮏ ﺳﻮ و اﺳﺘﮑﺒﺎر ﺧﺎرﺟﯽ از
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ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ﻣﺒﺎرزه ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.
ﻣﺸﺨﺼﻪٔ ﻋﻤﻮﻣﯽ اﯾﻦ ﺟﻨﺒﺶﻫﺎ ﻋﺒﺎرتاﻧﺪ از:
ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪی اﺳﻼم در ﺳﺎﻣﺎﻧﺪﻫﯽ ﺟﻮاﻣﻊ؛ اﺳﻼم ﺑﻪ ﻋﻨﻮان اﻟﮕﻮﯾﯽ ﮐﺎﻣﻞ ،ﭘﺎﺳﺨﮕﻮ ﺑﻪ ﻧﯿﺎزﻫﺎی روز ،ﻣﺴﺎﺋﻞ و ﻣﻌﻀﻼت ﺟﻮاﻣﻊ و ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ
ﺷﯿﻮه ﺑﺮای زﻧﺪﮔﯽ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻣﯽﮔﺮدد.
ﻏﺮبﺳﺘﯿﺰی؛ ﻣﺸﺨﺼﻪای ﮐﻪ در ﺗﻤﺎسﻫﺎی ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﺎ ﻏﺮب ،در ﺳﻪ ﻗﺮن ﮔﺬﺷﺘﻪ اﺳﺘﮑﺒﺎر را ﻋﯿﻨﯿﺖ ﺑﺨﺸﯿﺪه اﺳﺖ.
اﺳﻼم ﻋﺎﻣﻞ ﺣﺮﮐﺖ ﺟﻮاﻣﻊ؛ ﺣﯿﺎت اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ در ﺟﻮاﻣﻊ اﺳﻼﻣﯽ ،ﻣﺘﺄﺛﺮ از اﺳﻼم ﺑﻮده و اﺳﻼم ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻗﻠﺐ ﺗﭙﻨﺪهٔ ﺟﺎﻣﻌﻪ اﺳﺖ.
اﺳﻼم ﻣﺆﺛﺮﺗﺮﯾﻦ ﻋﻨﺼﺮ در ﺑﺴﯿﺞ ﺗﻮدهﻫﺎ ،اﻧﺴﺠﺎم ﺑﺨﺶ و ﻫﻢﺳﻮ ﺳﺎز ﺣﺮﮐﺖﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﺳﺖ.
ﺟﻨﺒﺶﻫﺎی ﻣﻘﺎوﻣﺖ اﺳﻼﻣﯽ در ﺟﺬب ﺗﻮدهﻫﺎ ﻣﻮﻓﻖ ﺑﻮدﻧﺪ .اﯾﻦ اﻣﺮ ﻣﺸﮑﻼﺗﯽ را ﺑﺮای ﺟﺮﯾﺎن اﺳﺘﺒﺪاد داﺧﻠﯽ و اﺳﺘﮑﺒﺎر ﺧﺎرﺟﯽ در
ﭘﯽ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ .دوﻟﺖﻫﺎی واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﻏﺮب و ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻏﺮﺑﯽ ،ﺟﻨﺒﺶﻫﺎی ﻣﻘﺎوﻣﺖ اﺳﻼﻣﯽ را ﻋﺎﻣﻠﯽ ﺑﺎزدارﻧﺪه در ﺑﺮاﺑﺮ
ﺳﻠﻄﻪﮔﺮﯾﺸﺎن ﻣﯽداﻧﻨﺪ .ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﺟﻬﺖ ﻣﻘﺎوﻣﺖزداﯾﯽ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان اﺳﺘﺮاﺗﮋی اﺻﻠﯽ آنﻫﺎ در ﻣﻮاﺟﻬﻪ ﺑﺎ ﺟﺒﻨﺶﻫﺎی ﻣﻘﺎوﻣﺖ دﻧﺒﺎل
ﻣﯽﺷﻮد.
ﮔﺴﺘﺮش ﺣﻀﻮر ﻧﯿﺮوﻫﺎی اﺷﻐﺎﻟﮕﺮ ﻏﺮب در ﺟﻬﺎن اﺳﻼم )ﺣﻀﻮر آﻣﺮﯾﮑﺎ و اﻧﮕﻠﯿﺲ و … در ﻋﺮاق و ﻧﺎﺗﻮ در اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن( و ﺗﺪاوم
اﺷﻐﺎل ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ ﺗﻮﺳﻂ ﺻﻬﯿﻮﻧﯿﺴﺖﻫﺎ و ﺗﺪاوم ﺗﺠﺎوزات آن رژﯾﻢ ﺑﻪ ﻟﺒﻨﺎن ﻣﻮﺟﺐ ﺗﻘﻮﯾﺖ روﺣﯿﻪٔ ﻣﺒﺎرزاﺗﯽ ﺟﻨﺒﺶﻫﺎی ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﮔﺮدﯾﺪه
اﺳﺖ.
ﭘﯿﺮوزی ﺟﻨﺒﺶ ﻣﻘﺎوﻣﺖ اﺳﻼﻣﯽ ﻟﺒﻨﺎن در اﺧﺮاج اﺷﻐﺎﻟﮕﺮان ﺻﻬﯿﻮﻧﯿﺴﺘﯽ از ﻟﺒﻨﺎن در ﺳﺎل  2000و ﺷﮑﺴﺖ اﺳﺮاﺋﯿﻞ در ﺟﻨﮓ 34
روزهٔ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ) 1385ﺣﺮب ﺗﻤﻮز( ،ﭘﯿﺮوزی ﺟﻨﺒﺶ ﺣﻤﺎس در ﻣﻮاﺟﻬﻪ ﺑﺎ اﺷﻐﺎﻟﮕﺮان ﺻﻬﯿﻮﻧﯿﺴﺖ در ﺳﺮزﻣﯿﻦﻫﺎی اﺷﻐﺎﻟﯽ و ﺣﻀﻮر
ﺟﺪی ﮔﺮوهﻫﺎی ﻣﻘﺎوﻣﺖ اﺳﻼﻣﯽ در ﻋﺮاق و اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ،ﻏﺮب را ﺑﻪ ﺳﻮﯾﯽ ﺳﻮق داده اﺳﺖ ﮐﻪ ﺧﻠﻊ ﺳﻼح ،ﺑﺴﯿﺞزداﯾﯽ و ﺑﺎزﮔﺮداﻧﺪن
ﻣﺠﺪد دﻧﺒﺎل ﻧﻤﺎﯾﺪ .ﺷﻮرای اﻣﻨﯿﺖ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺑﺎزوی  DDRﻧﯿﺮوﻫﺎی ﺟﻨﺒﺶﻫﺎی ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﺑﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪ را ﺑﺎ روش ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﻏﺮب
ﻗﻄﻌﻨﺎﻣﻪﻫﺎی  1559و  1738و … ﺷﻮرای اﻣﻨﯿﺖ را در راﺳﺘﺎی از ﺑﯿﻦ ﺑﺮدن ﻣﻘﺎوﻣﺖ در ﺟﻬﺎن اﺳﻼم ﺻﺎدر ﮐﺮد.
روش  DDRﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﭘﺮوژهﻫﺎی ﻧﻈﺎﻣﯽ ،ﺳﯿﺎﺳﯽ ،اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ،ﻣﻨﻄﻘﻪٔ ﺟﻬﺎن اﺳﻼم را ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻗﺮار ﺧﻮاﻫﺪ داد .ﻟﺬا
ﺷﻨﺎﺧﺖ و ﺑﺮرﺳﯽ آن ﺿﺮورﺗﯽ اﻧﮑﺎرﻧﺎﭘﺬﯾﺮ اﺳﺖ .ﺗﻼش دارﯾﻢ ﺗﺎ در اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﯽ آن ﺑﭙﺮدازﯾﻢ.
ﻣﺘﻦ ﮐﺎﻣﻞ ﺗﺤﻘﯿﻖ ،در ذﯾﻞ اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ ،ﻗﺎﺑﻞ درﯾﺎﻓﺖ اﺳﺖ.
اﺑﻌﺎد ﭘﺮوژهی  DDRآﻣﺮﯾﮑﺎ در ﺟﻬﺎن اﺳﻼم
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