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 چکیده

آن است تا به این مهم پاسخ دهد که مبانی نظری بیداری اسلامی از منظر رهبران انقلاب نگارۀ حاضر بر      

اسلامی با چه پیوستاری بازنمایی شده است و ابتکار و افق جدیددی کده در زمینده بیدف یافتده اسدت  کددا  

تحلیلی و با تکیه بر اطلاعات مبتندی -شود که با استفاده از روش توصیفی پژوهش کوشیده می است؟ در این

  این مفهو  را در اندیشه سیاسی رهبران انقلداب اسدلامی مدورد «بیداری اسلامی»بر کتابخانه ای  ضمن تبیین 

این جریان را در جهان مداقه و کنکاش قرار دهد. انقلاب اسلامی نقطه عطف جریان بیداری اسلامی بود  که 

 )مدظلده اععداعی(و مقا  معظم رهبری )ره(و جهان اسلا  وارد مرحلۀ نوینی نمود. در این تکامل حضرت اما  خمینی

با رهبری نظا  مبتنی بر شریعت و اعگووارۀ مترقی وعایت فقیه  در استمرار و تداو  بخشدیدن بده ایدن جریدان 

اسلامی از موقعیت واعایی در جریان بیداری اسلامی برخوردار مدی  نقش ویژه ای در جهان داشته اند. انقلاب

باشد. به این دعیل که رساعت انقلاب اسلامی احیای هویت اسلامی بوده است  از ایدن رو بیدداری اسدلامی در 

های مختلف و رستاخیر روح معنویت در اقصاء نقاط جهان را مرهون انقلاب اسلامی و رهبدران  ملت-دوعت

 ند. دان آن می
 

 .  )مدظله اععاعی(  مقا  معظم رهبری)ره(بیداری اسلامی  اندیشه سیاسی  انقلاب اسلامی  اما  خمینی   کلیدی: گانواژه
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 مقدمه

بیداری اسلامی  بزرگترین و بییف ترین پدیده ی سیاسی و اجتماعی هزارۀ حاضر می باشد که      

شرق  اهمیت این موضوع مضاعف گشته  گییختگی بلوک سوسیاعییتی و کمونییتیبا درهم

 یداریحرکت باست و آن را رقیب بلوک غرب در منطقه و بلکه در جهان تبدیل کرده است. 

 یو حتى اقتصاد یفرهنگ  یاجتماع  یاسیس یها انیها و جر از دوعت یاریکه امروزه بی یاسلام

 یها بیمدت  فراز و نش نیا یدر دو قرن گذشته داشته و ط شهیسطح جهان را متأثر ساخته  ر

 باز مذاه یحاصل نگرش متفکران توانیرا م یاسلام زشیخ نیرا پشت سر گذاشته است. ا یاریبی

 ینیمتبا یمتفاوت و حت یو روشها دیقلمداد کرد که به رغم اهداف مشترک  عقا یمختلف اسلام

را  یعیش یاسیس ی شهیتحت تأثیر اند رانیا یانقلاب اسلام یریشکل گ گرفته اند. شیرا در پ

و  «هیفق تیوعا» ی هینظر یای  با اح)ره(ینیدانیت که نقش اما  خم یداریب نیاوج ا ینقطه توانیم

به  یاعله خامنه ا تیحضرت آ شانیبرجیته است؛ و پس از ا نهیزم نیدر ا  یزیاستکبار ست استیس

و  ینبش نر  افزارمانند ج  ینینو یها دگاهیو د ینظر یخود صاحب مبان  انقلاب میعنوان زع

. حال ندینمایم فایرا ا یدر جهان اسلا  نقش مؤثر انیجر نیا عیو تیر قیدر تعم علم بوده که دیتوع

 هیو سرما یمجد و عظمت اسلام یابیباز یبرا ان یجر نیجهان اسلا  به ا یاتیح ازیبا توجه به ن

 کیکردن  دایو پ یماسلا یداریب لیاص یشکیت و انحراف آن  شناخت مبان یغرب برا یگذار

پژوهش بر آن است تا با در نظر گرفتن  نی. اباشدیم یو چشم انداز مناسب ضرور قیدق ریخف س

را  ازین نیا یتا حدود  و مقا  معظم رهبری)ره( بیداری اسلامی از منظر اما  خمینی ینظر یمبان

 (11-11: 1931)یوسفی  مرتفع سازد.

 ماهیت بیداری اسلامی

ای از باورهای دینی است که در دوره کنونی در میان یداری اسلامی مجموعهمنظور از ب     

میلمانان عاعم شیوع پیدا کرده است. برخی بیداری اسلامی را از مصادیق باورها و گرایش معنوی 

دانند. حرکتی که هدف آن بازگشت به اسلا  ناب وهویت فراموش شده دینی و در جهان اسلا  می

رسد علیرغم تأکید این دسته بر بعد معنوی  امّا به نظر می 1بار جهانی باشد.رهایی از دست استک
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وجود یک تقابل و منازعه بین دو جریان اندیشه اسلامی و غرب ملموس و جدی است که بر این 

افکند. این روند تقابلی با تهاجم همه جانبه غرب به جهان اسلا  و احیاگری اسلامی پدیده سایه می

های مدرنییم غربی و تلاش احیاگران میلمان برای احیای تمدن اسلامی و و ردّ آموزه در برابر آن

بازگردان اسلا  به عرصه زندگی سیاسی آغاز شد و مفهو  اسلا  سیاسی وارد ادبیات سیاسی 

اعملل  منبع خطر و تهدید نوین گردید. بیداری اسلامی با توجه به نقش تقابلی آن در برابر نظا  بین

شود. بنابراین تحلیل این پدیده نیازمند شناخت اندیشه و ذهنیت حاکم بر ن غرب ارزیابی میجها

 ( 1931.)وبیایت پرسمان  آن است که بدون مطاععه پیشینه و سبقه آن امکان پذیر نییت

آن علل و  یرا پشت سر گذاشته که محققان برا ییجهان اسلا  از ابتدا تا کنون صعود و نزوعها     

 کی گریبار د  یبا هجو  استعمار و استبداد داخل زین ریرا ذکر کرده اند. در چند قرن اخ یلعوام

 گریبرآمده تا بار د ییچاره جو یمصلحان و متفکران در پ ینزول تجربه شد  که پس از چند

اسلا  داشته و  میبا تعاع ییکه آشنا یبرگردانند. مصلحان نیو عظمت را به اسلا  و میلم زتع

و  «یاسلام تیهو یایپر افتخار میلمانان را باور داشتند  تنها راه نجات را در اح یگذشته

و نوع  ریکه تفی ییرا به راه انداختند. از آنجا یدارگرانهایب انیو جر دهید« بازگشت به اسلا »

 یمتفاوت ریس زیجنبش ن نیداشته  ا ییتفاوتها یبرخ انیعیاهل سنت و ش انیاز اسلا  در م برداشت

در  انیجر نی. ادیگرد یجداگانه بررس زین قیتحق نیکرده  عذا در ا یهر دو مذهب ط انیا در مر

را در برداشته و اعبته  ییبهایبوده که فراز و نش یاسیحرکت س کی شتریاهل سنت ب یکشورها

آن  نیعبده  اقبال و حین اعبنا پرچمدار راست  یاسدآباد نیاعد دجمالیهمچون س یبزرگ متفکران

چند دهه  یبه قوا  جنبش افزودند. هرچند ط ییراه حلها یعلل انحطاط و ارائه  یه که با بررسبود

و  تفرقهو طاعبان تلاش کرده اند بر موج سوار شوند و با  تیمانند وهاب یافراط یگذشته گروه ها ی

از  ع یبه عنوان مهد تش ران یدر ا یاسلام یداریب .دارند انیدر انحراف جر یسع  یاختلاف انداز

کرده  دایغرب اطلاع پ شرفتیو پ یاز ضعف داخل انیرانیشروع شده  که ا و روس رانیا یجنگها

و  افتیروند ادامه  نیمرد  و علما ا یارینمودند  که با هم یو مل یاسلام تیهو یایدر اح یو سع

خرداد و  1۱ ا یتنباکو  مشروطه  نهضت نفت  ق ا یق دوف یبایقتل گر یرا در ماجرا یتکامل ریس
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 سیتأس دیجد ی بود  مرحله ریمی نیعطف ا ی انقلاب که نقطه یروزی. با پردک یط یانقلاب اسلام

رهبر و  یدارگریاسلا  آغاز شد که ب یو اجتماع یاحکا  فرد یاجرا یو تلاش برا یاسینظا  س

است.  یو اساس یدرخشان  محور یثمره  نیو تداو  ا نیدر تکو )ره(ینیمعمار انقلاب  اما  خم

با حفظ  شانیتر گشته و ا قیعم یاسلام یداریب انیجر  یا اعله خامنه تیآ یبا رهبر شانیپس از ا

 یایاح یعلم  گا  به سو دیو توع یمانند نهضت نر  افزار ییها طرح یریگیدستاوردها و ارائه و پ

 ت یبشر دارگریب نیو ظهور برتر یحکومت عدل جهان یبرا یا نهیبرداشته تا زم یتمدن اسلام

 (11-1۱: 1931)یوسفی   .ددگر )عج(عصر یحضرت وع

گردد و های حرکت بیداری اسلامی به حدود دو قرن پیش بازمیصاحبنظران  ریشه به عقیده     

های بییاری را پشت سر گذاشته است؛ در ابتدا این حرکت محدود در این دو قرن  فراز و نشیب

 اسلا  دنیای سراسر به آن  گذشته  دامنه طول چند دههبه مناطق خاص جغرافیایی بوده  که در 

های میلمان در کشورهای غیر ا  حتی اقلیتآفریق غرب و جنوب تا آسیا شرق از و شده کشیده

 (1931ت.)خبرگزاری تینیم  میلمان نیز گیترش یافته اس

 فرهنگی و  یهای اسلامی و شرقی مورد تهاجم نظام در حقیقت از همان زمانی که سرزمین     

 استعمار بارز مصداق که - باورها اینگونه کردن نهادینه و ترویج و تبلیغ و گرفت قرار زمین مغرب

 برابر در و سردادند را میلمانان و زمین مشرق بیداری بانگ و برخاستند بزرگانی شد  آغاز - بود

از دیدگاه بییاری از  .های فرهنگی و تمدنی فرنگیان بر طبل بیداری اسلامی زدندبرتری طلبی

محققین شیعه و سنی  بیداری و بازگشت مجدد به مبانی شریعت  در حقیقت انعکاسی از پایداری 

طلبی ایدئوعوژی تمدن نوین است. هدف اساسی در برابر جهانشموعی و سلطه« اسلا »و اییتادگی 

توانایی شریعت اسلامی طلبی این جهان بینی و اثبات و بنیادین این اییتادگی را باید طرد سلطه

در مجموع بیداری اسلامی  هم « های حیات اجتماعی میلمانان توصیف نمود.برای حل چاعش

ای اثباتی و هم واکنشی است. وقتی غرب هجو  خود را به جهان آغاز کرد  این هجو  به پدیده
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شه افتادند که از زد  در مقابل میلمانان به این اندینحوی بود که به هویت جهان اسلا  ضربه می

 ( 1931د.)خبرگزاری تینیم  شخصیت  هویت و استقلال فکری خود دفاع کنن

 روندها و فرآیندهای بیداری اسلامی در ایران 

در ادبیات سیاسی معاصر در ایران در پرتو وفاداری به مبانی دین اسلا   عامل اصلی بیداری      

د در برخی شئون در برابر غرب است. اگرچه میلمانان  مواجهه آنان به عمق عقب ماندگی خو

موج بیداری اسلامی  امروز سراسر جهان را فراگرفته است اما خواستگاه اصلی آن را سرزمین های 

اسلامی از جمله ایران تشکیل می دهد. از باب نمونه شکیت ایران در برابر روسیه  از دست رفتن 

و امضای دو معاهده گلیتان و ترکمنچای و حملۀ بخشی از آذربایجان و متصرفات ایران در قفقاز 

ناپلئون به مصر و شا  و تیلف استعمار انگلیتان بر شبه قاره هند در برابر انگلیتان از مهم ترین 

 (193: 1931حوادثی است که موجب بیداری میلمانان شد.)وعایتی  

ای ایران و روس می رسد؛ به عقیدۀ صاحب نظران  پیشینۀ بیداری اسلامی در ایران به جنگ ه     

زیرا در عصر صفویه تهاجم استعمار به معنایی که هویت ملی زیر سوال برود  نبوده و از طرفی 

جنگ های ایران و روس از مهمترین تحوعاتی بود که سبب شد دوعتمردان  نخبگان  علماء و مرد  

لما  نقش کلیدی در به عمق عقب ماندگی کشور از پیشرفت های جهانی پی ببرند و از طرفی ع

 تحوعات اجتماعی و بیدارسازی مرد  ایفا نمایند.

 نسبت بیداری اسلامی و انقلاب اسلامی

 دعیل یا دعایل تاثیرگذاری انقلاب اسلامی بر بیداری اسلامی را می توان این گونه بر شمرد:     

یر است. در واقع از قرن . تاثیر حضرت اما  خمینی)ره( بر میلمانان از جنبه دینی و اسلامی کم نظ1

پانزدهم در دنیای غرب و شاید کمی پس از صدر اسلا   شخصیتی را نمی بینیم که به این اندازه 

نهضت  افکار و عملکرد و راهبردهایش در سطح جهان اعم از جهان غرب)عیبراعییم(  جهان 

 شرق)کمونییم( و جهان اسلا  تاثیر گذاشته باشد.



 1311 انبهار و تابست ،(17 پیاپی) اول شماره م،نه دوره اسلامی، بیداری مطالعات علمی فصلنامه دو/    248

مفهو  و معنای قدرت را در سطح جهانی و نیز در جهان اسلا  تغییر . حضرت اما  خمینی)ره( 1

داد  به گونه ای که معنای قدرت پیش از او بر منابع مادی تکیه داشت  وعی پس از انقلاب اسلامی 

ایران و تاثیر گفتمان حضرت اما )ره( بر جهان  معنا و تعریف قدرت بر منابع ملموس)مادی( به 

 ون عقاید  پرورش افکار و اطلاع رسانی تغییر یافت. غیر ملموس)معنوی( همچ

. در شش هفت قرن گذشته  یک شخصیت دینی و علمی که به پاخیزد و ملتی را رهبری کند و 9

همه  حتی مخاعفانش  مشروعیت و مقبوعیت او را کاملا تصدیق کنند  دیده نشده است. در واقع 

 طح جهان و در قرون اخیر بی نظیر بود. می توان گفت: مشروعیت سیاسی و دینی اما  در س

. با مطاععۀ زندگی رهبران نهضت های گذشته در می یابیم هیچ یک از آنها نتوانیته اند همچون 1

اما  خمینی)ره( ارتباطی صمیمانه و مردمی با میتضعفان و دیگر طبقات اجتماعی در ایران برقرار 

ان بییار ساده به توده های میلمان برسانند. از این رو  یازند یا مانند ایشان پیا  های قرآنی را به زب

 این ویژگی را می توان یکی از اسرار بزرگ پیروزی انقلاب اسلامی به شمار آورد. 

. زندگی بی تجمل وی  صلاحیت رهبری میتضعفان و توده های میلمان را به او ارزانی داشت. ۱

د  چه زمانی که مرجع تقلید انیان های در واقع زندگی وی  چه زمانی که یک طلبه ساده بو

بییاری قرار گرفت و چه هنگامی که خود را در راس هر  قدرت یافت  در نهایت سادگی بود. 

افزون برآن  تقوا و اخلاق اسلامی اما  خمینی)ره( نیز تاثیرات فراوانی بر مرد  گذاشت  به گونه 

 واداشت.  ای که انیان های بییاری را به حرکت بر ضد ظلم و ستم

. اما  خمینی)ره( تنها به امت و تمدن اسلامی و نجات آن از گمراهی و عقب ماندگی مادی و 1

معنوی نمی اندیشید  بلکه در فکر نجات همه ملت ها و تمدن ها بود. پیامش به گورباچف و پاپ  

ایت انیان گویای دغدغۀ انیانی و اعهی وی در نجات انیان ها و فرهنگ هایی بود که از جاده هد

و سعادت دنیا و آخرت خارج شده بودند. در نتیجه  این دعیوزی  ارتباط و تاثیر انقلاب اسلامی 

 ایران را با بخش های دیگر جهان برقرار ساخت. 
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. اما  خمینی)ره( هم بر جهان شموعی نهضت اسلامی مرد  ایران تاکید می ورزید  به گونه ای 7

ی دید و هم با رد جهانشمول بودن اعگوهای غربی  توانایی که آن را مختص میلمانان جهان نم

اعگوهای غربی برای هدایت و نجات انیان ها را نمی پذیرفت  در حاعی که در میان بییاری از 

 متفکران میلمان  این اصرار و این نوع نظریه پردازی به چشم نمی آید. 

قرن گذشته  به عنوان نظریه پرداز . اما  خمینی)ره( تنها اندیشمندی است که در پنج یا شش 3

انقلاب  خود وارد عرصه عمل شد و با روشنگری های خویش  ملت ایران را بیدار ساخت. در 

 حقیقت  پیوند نظر و عمل  از دعایل مهم موفقیت اما  در برپایی انقلاب اسلامی بود. 

اما  خمینی)ره( و انقلاب بهره گیری از دین در ایجاد تحول اجتماعی مطلوب  مهمترین تاثیر      

اسلامی بر جنبش گران میلمان و جنبش بیداری اسلامی است  در حاعی که پیش از آن  در فضای 

جهانی آعوده به عیبراعییم و کمونییم  کمتر کیی به توانایی دین در پدیدآوری انقلاب ایمان 

و میلمانان دریافتند داشت. برپایه تکیه بر دین به مفهو  فوقریال مفاهیم قدرت دگرگون شد 

قدرت واقعی  تکیه بر قدرت اعهی است و به کمک چنین قدرتی می توانند به حقوق پایمال شده 

خویش دست یابند. اما  خمینی)ره( به همه میلمانان و میتضعفان نشان داد تنها راه دستیابی به 

و ترکیب سازی نظر مشروعیت و مقبوعیت  زندگی ساده و بی آعایش  نجات انیان ها و تمدن ها 

و عمل با تکیه و تایید بر دین به ویژه دین اسلا  است. دینی که برای همه جهان اسلا  و غیر آن 

برنامه و سخن دارد. به دیگر سخن  اما  و انقلاب به خوبی نشان دادند تنها راه نجات  اسلا  است؛ 

یگر است.)شیرودی  این  رمز بیدار شدن جهان خیته از گمراهی میلک ها و مکتب های د

1933 :3-11 ) 

نهضت های اسلامی و جریان های فعال متاثر از متن مرد  جوامع اسلامی  شعائر و شعارهای      

انقلابی ایران مانند جهاد  شهادت و ایثار را به عنوان اصول اساسی مبارزاتی خود پذیرفتند. 

و سایر « اعموت عآمریکا و اسرائیل»  «عذعههیهات منا ا»  «اعله اکبر»  «عاشرقیه و عاغربیه»شعارهای 

شعارهای با صبغه مذهبی از جمله شعارهای صادراتی انقلاب اسلامی است که جنبش ها و جریان 
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ها در تحرکات و راهپیمایی های خود همواره به آن تکیه می کنند. بییاری از حوادث تاریخی  نه 

نه از نظر زمان در ظرف زمانی محدودی متوقف  در ابعاد جغرافیایی و نقطه توعد خود می اییتند و

می شوند. برخی از وقایع و حوادث از یک مکان شروع می شوند اما دامنه اثرگذاری و پیامدها و 

بازتاب های آن ها جهانی است. انقلاب اسلامی یکی از این حوادث است؛ امروز پس از گذشت 

تراض آمیز در خاورمیانه هیتیم که نشان سال از انقلاب اسلامی شاهد حرکت های اع 14بیش از 

می دهد انقلاب اسلامی ایران برای بییاری از مرد  جهان به عنوان منبعی اعها  بخش تلقی شده 

است که موجب تجدید توان نهضت ها و جنبش های مردمی و ساعامی در این کشورها شده است.  

رآغاز دوران جدیدی در تاریخ جهان   نقطه عطف تاریخی و س19۱7انقلاب اسلامی ایران در سال 

است این انقلاب پایان دوران فرودستی و تحقیر شرق و دنیای اسلا  در برابر استعمار و سلطه گری 

غرب و شروع بیداری  خودباوری و بارگشت به اصل خویشتن اسلامی میلمانان بود. تا پیش از 

هانشمول و جهانی شده می دانیت و انقلاب اسلامی ایران  غرب  معیارها و ارزش های خود را ج

 (144-33هیچ نیروی مخاعفی را در برابر خود نمی دید.)صدراعحیینی  بی تا: 

  )ره(در اندیشۀ سیاسی امام خمینی« بیداری اسلامی»جایگاهِ 

بیداری تفکر "در مقاعه ای تحت عنوان  حجت اعاسلا  و اعمیلمین سید سراج اعدین موسوی     

به خوبی جایگاه بیداری اسلامی در اندیشه سیاسی اما   "(ره)امام خمینی اسلامی از دیدگاه

 خمینی)ره( را مورد واکاوی و کندوکاو قرار می دهید که در زیر به آن می پردازیم:

 نفوذ و تأثیر. ایم نگفته گزاف به سخن گذاریم  نا  اسلامی اندیشۀ بیداری قرن را بییتم قرن اگر 

 این بر آنها فرهنگی تهاجم و اسلامی  سرزمینهای بر شرق و غرب استعمار گیتردۀ و وسیع

منافع  برابر در نفوذناپذیر مانع تنها را اسلا  کامل و غنی فرهنگ آنها که شد آغاز زمانی کشورها

 مادی و سیاسی  و بزرگترین خطر برای خود تصور کردند.

 و ماعی منابع به رسیدن راه نهات که دانیتند می خوبی به استعماری کشورهای سیاستمداران     

 از. است راهشان سر از محکم دژ این و بزرگ خطر این کردن دور اسلامی  کشورهای ثروتهای
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زشمند پیغمبر عظیم اعشأن اسلا  و اهل بیت ایشان د صلوات ار نصایح و کریم قرآن دیگر طرف

 ایجاد و پرستی  نژاد و تبعیض از دوری ستم  و ظلم علیه جهاد به را میلمانان د اجمعین علیهم  اعله

 ای کننده گمراه های زمزمه استعمار که بود دعیل همین به. کنند می دعوت همبیتگی و وحدت

ی  فرقه گرایی  مقدس مآبی دینی  کهنه پرستی مذهبی و غیره را گرای ملی ملی  استقلال همچون

ا برای غارت منابع و سرمایه های طرح ریزی کرد تا با دور کردن میلمانان از اسلا  حقیقی  راه ر

سرزمینهای اسلامی هموار کند. در این راستا تبلیغات وسیع و گیترده ای انجا  داد. این تبلیغات به 

قدری تأثیرگذار بود که حتی بعضی از اندیشمندان متدین و علمای دینی هم قائل به این امر شدند 

انیانهاست و از حل میائل و مشکلات که مذهب فقف مربوط به امور فردی و اخروی زندگی 

دنیای امروز ناتوان است. چنانچه اگر متفکرین بزرگ اسلامی همچون سید جمال اعدین 

 اما  آنها همۀ رأس در و مطهری   اسدآبادی  علامه اقبال عاهوری  شهید مدرس  شهید مرتضی

 می باقی نامی فقف رآنق و اسلا  از شاید نمودند  نمی بیدار را اسلامی خفتۀ ملت  (س)خمینی

 انکار که کردند دینی اندیشۀ و دین احیای برای اقداماتی یادشده عظیم شخصیتهای اگرچه. ماند

بهه ای آن شخصیتی که باعث شکوفایی درخت احیای ش و شک هیچ بدون اما نییت  ممکن آن

 .نبود دیگر کیی( س)خمینی اععظمی اما  تفکر دینی شد به جز شخص حضرت آیت اعله 

 اما  حضرت. گذاشتند قد  وادی این در پیشینیان  با متفاوت سلیقۀ یک با امت اما      

قداست دینی و تفکر دینی به  جوهر و گوهر و خویشتن به بازگشت مظهر حقیقت در( س)خمینی

شمار می آیند. هدف اصلی اما  برای دین  نتیجۀ یک تشخیص و شناخت پایدار است که به 

 ن میائل و مشکلات معاصر و آینده را حل کرد.واسطۀ آن می توا

 دین  احیای راه در ایشان که دریافت توان می آسانی به( س)خمینی اما  شخصیت مطاععۀ از     

 خصوصیات برتر و واضحتری نیبت به اسلاف خود بودند. واجد

 اینکه یکی گرفت  نظر در باید( س)خمینی اما  دربارۀ را توجه قابل و مهم خیلی نکتۀ دو     

 مرد  به ایشان اینکه دیگر پروردگار  ذات به کامل تکیۀ و داشتند خداوند به مطلق ایمان ایشان
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نها تکیه می کردند. برای هر دو مورد مثاعی عرض می کنم: آ نیروی به و داشتند کامل اعتماد

تهای هنگامی که انقلاب پیروز شد  در نقاط مختلف ایران بعضی عناصر توطئه گر  عملیا

خرابکارانۀ خود را شروع کردند.در سییتان و بلوچیتان برای تشکیل دوعت جدید مشکلاتی پیش 

آمد  در کردستان گروههای باغی فعال شدند  در گنبد میائلی به وجود آمد  گروههای جناح 

چپ در دانشگاههای داخل کشور برانگیخته شدند  زمانی پیش آمد که به اقتضای آن  ایران باید 

بور می شد با کمک یک ابرقدرت بر مشکلات مواجه با آن غلبه کند. سفیر پارعمان روسیه  مج

غروب یکی از روزها از اما  خمینی)س( وقت ملاقات خواست و پیغا  داد که از رئیس جمهور 

برژنف حامل پیغا  خیلی مهمی است  اما پاسخ اما  خمینی)س( این بود که در حال حاضر نمی 

ببینم  ملاقات فردا صبح باشد. اصرار سفیر پارعمان روسیه هیچ فایده ای نداشت و خواهم کیی را 

مجبور شد تا صبح منتظر بماند. صبح روز بعد هنگامی که با اما  ملاقات کرد  اما  این پیغا  را به 

برژنف داد که: حماقت نکن  رؤیای تیلف بر خاک افغانیتان را از سرت دور کن  وگرنه تو هم 

ن وضعی دچار خواهی شد که امریکا در ویتنا  گرفتارش شد  و تو در باتلاق فرو خواهی به هما

رفت؛ و عاعم اسلا  این اقدا  تو را هرگز نخواهند بخشید. اما  خمینی)س( در چنین اوضاع بحرانی 

به جای تکیه به ابرقدرتها و درخواست کمک از آنها  با توکل به نیروی عایزال اعهی هر دو 

ت را به عرزه در آوردند. از طرف دیگر این را هم دیدیم که اما  خمینی)س( تا زمانی که ابرقدر

در قم زندگی می کردند هر روز هیأتها و کاروانهایی از گوشه و کنار کشور می آمدند و ایشان را 

 ملاقات می کردند و تا روزهای آخر عمر با برکتشان در تهران این کار ادامه داشت و هرگز رابطۀ

خود را با مرد  قطع نکردند. در اینجا می خواهم به بعضی از جنبه های احیای تفکر دینی در 

 عرصۀ سیاست اشاره کنم:

 نظریۀ جهاد علیه محدودیت دین

بدون هیچ شک و شبهه ای  یکی از مهمترین آثار دوران جدید انقلاب اسلامی به رهبری      

اد علیه نظریۀ محدود شدن دین در زندگی احیاگر بزرگ دین  حضرت اما  خمینی)س(  جه
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فردی انیانها  و رسوا کردن نظریات آنها در سراسر دنیا بود. گیترش چنین نظریات گمراه کننده 

در قرنهای اخیر همواره مورد توجه عوامل استکباری بوده است که هدف اصلی شان توجیه این 

تکلیف می دانند. اما  خمینی)س( ادیان نظریات باطل است و معتقدان به آن  دین را مذهب بدون 

و وظایف و میئوعیتهای همه جانبۀ اسلا  را به طور کامل و صحیح بیان فرمودند و این توطئۀ 

خطرناک دشمنان را نقش بر آب کردند و در سطح جهانی رأی عمو  را علیه کارپردازان این 

دین »نظریات استکباری همچون  توطئه هموار کردند. یکی از اقدامات مهم و گامهای مؤثر علیه

  ارائۀ اسلا  ناب محمدی)ص( و پرده برداشتن از چهرۀ واقعی اسلا  امریکایی بود. با «بی هدف

نهضت اما   میلمانان در مناطق مختلف دنیا از خواب غفلت بیدار شدند و رأی عامۀ مرد  محرو  

نی بود  چرا که تما  تلاش و و میتضعف به ثمر نشیت و این یک ضربۀ مهلک علیه استکبار جها

کوشش بی وقفۀ استعمار بر این بود که ملتها در خواب غفلت و بیخبری فرو بروند و دین را برای 

 معرفی کنند.« عبادت فردی»آنها فقف به عنوان افیون برای جامعه  و یا به عنوان یک میأعه 

 فکر تشکیل نظا  جهانی یا نفی حاکمیت استعماری

ول اساسی افکار اما  خمینی)س( در ابلاغ رساعت انقلاب  مبنی بر احیای دین  نفی یکی از اص     

 کامل نظریۀ تجزیه در سیاست جهانی است. ایشان این حقیقت را اینگونه فرمودند:

نگان میلمانان باید بدانند تا زمانی که تعادل قوا در جهان به نفع آنان برقرار نشود  همیشه منافع بیگا

 .بر منافع آنان مقدّ  می شود

 جدید نظا  یک ضرورت» نظریۀ اساس استکباری  تیلف از دور به و محکم دعیل چنین     

( عقیده داشتند که میلمانان باید برای جیتجوی یک نظا  جدید س)خمینی اما . باشد می «جهانی

یر داشته باشند؛ عهذا ایشان جهانی که اساسش بر پایۀ تکریم انیانها باشد  کوشش مداو  و پی گ

 می فرمایند:
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 نیز و جهانخواران  ظاعم و حاکم سیاستهای چهارچوب شکیتن قدرت خداوند ان شاءاعله 

 افول از را همه و فرماید؛ عطا میلمین همۀ به را انیانی کرامت محور بر داربیتهایی ایجاد جیارت

 . نماید همراهی شوکت و عزت صعود به ذعت

 ای اسلامی به تشکیل کشورهای متحد اسلامیترغیب دوعته 

قیا  امت واحدۀ اسلامی  همچنین کوشش برای ایجاد وحدت در بین دوعتهای اسلامی و جنبش      

جبهۀ مشترک مماعک اسلامی برای مقابله با نفوذ استکبار  یک محور مهم افکار احیای دین توسف 

و فکری حضرت اما  به طرز قاطعی نمایان  اما  خمینی)س( می باشد. این محور در تدابیر عملی

 است. ایشان در این باره می فرمایند:

دوعت و ملت ایران به تبعیت از احکا  اسلا  با تما  کشورهای اسلامی به حکم اخوت منصوص در 

قرآن مجید می خواست دست برادری دهد تا با وحدت کلمه و اتحاد بین تما  میلمین از شرّ 

گر و توطئه های ابرچپاوعگران و جنایتکاران کشورهای اسلامی خلاص  قدرتهای بزرگ سلطه

 شوند.

 وطئۀ استکبار برای جدا کردن دین از سیاستت 

علاوه بر نظریات مهم اما  دربارۀ اتحاد و برادری میان میلمانان  قیا  جهت برپایی حکومت      

ست می باشد و از همان آغاز اسلامی و جهاد علیه توطئۀ استکبار برای جدا کردن دین از سیا

 آعه و علیه نهضتشان با بینش و بصیرت واقعی و با پیروی از سیرۀ حضرت رسول اکر  د صلّی اعله 

 .کردند آب بر نقش را توطئه این د سلم و

 قیا  دربارۀ تعاعی و تبارک خداوند وعدۀ تحقق دربارۀ( س)خمینی اما  حضرت طور همین     

 قلبی می فرمایند: کامل اطمینان با محرومان و ضعفینمیت حکومت برپایی برای
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هان ای میلمانان جهان  و میتضعفان تحت سلطۀ ستمگران  به پاخیزید و دست اتحاد به هم دهید 

و از اسلا  و مقدرات خود دفاع کنید و از هیاهوی قدرتمندان نهراسید که این قرن به خواست 

 .بران و حق بر باطل استان بر میتکخداوند قادر  قرن غلبۀ میتضعف

 وابیته نبودن به قدرتهای جهانی

یک ویژگی دیگر اما  خمینی)س( نیبت به دیگر رهبران اسلامی این است که به هیچ یک از      

ابرقدرتهای آن زمان وابیته نبودند. بدون هیچ مباعغه ای بعد از جنگ جهانی دو  دو قدرت  

یمان راسخ اما  خمینی)س( اعها  گرفته از فلیفۀ درخشان سرنوشت دنیا را به دست گرفته بودند. ا

قرآن و اسلا  بود. ایشان همیشه به انجا  وظایف اعهی مشغول بودند. به نظر ایشان معیار پیروزی و 

شکیت در میدان جهاد علیه ظلم و کفر و استبداد  پذیرفتن شکیت یا پیروزی نبود  بلکه به عقیدۀ 

یک رفتار و کردار فردی و اجتماعی فقف و فقف جهاد میتمر برای  ایشان معیار درستی و صداقت

 ( 1931)موسوی  فتح و پیروزی حق و کیب رضایت و خشنودی خدا می باشد.

 واکاوی اندیشۀ سیاسی مقام معظم رهبری با تاکید بر بیداری اسلامی

 شانیا یرهبر یروزها نینه فقف از نخیت یاعله خامنه ا تیآ اتیدر ادب یاسلام یداریاصطلاح ب     

 یجمهور استی( تاکنون همواره کاربرد داشته  بلکه استفاده از آن به زمان ر1913خرداد  11)

در مجمع  رانیجمهور ا سییر نیسوم یخیاز نطق تار یبخش یاسلام یداریگردد. ب یبرم شانیا

 : دهد یسازمان ملل متحد را به خود اختصاص می عموم

مهد  خیتار یدوران ها نیو حیاس تر نیاز بلندتر یکیکه در  هیتم یمن رئیس جمهور کشور

 نهیشیاست که بر همان پ یقلمرو نظام زیبوده است؛ و اکنون ن تیتمدن و کانون فرهنگ بشر

 یشتریب یغنا «یاسلام یداریب»آن که اکنون به برکت  رینظ یب یاستوار بنا شده. و به پشتوانه فرهنگ

 یفیغبار توهم و تحر یتوانیت از عابه عا زیدعهره آم یکیتار نی  در اکرده است... اسلا هی. تکافتهی

و سپس به  یبرق به درخشش نیا رانیبودند برق بزند. در ا ختهیچند قرن برانگ یدر ط رامونشیکه پ



 1311 انبهار و تابست ،(17 پیاپی) اول شماره م،نه دوره اسلامی، بیداری مطالعات علمی فصلنامه دو/    240

 ضتچشم به راه حوادث بود. نه دیجهان هنوز با گریاز نقاط د یاریو در بی دیانجام یطوفان

شود فرزند  یم غیبر خلاف آنچه تصورو تبل یاسلام یاز کشورها یاریمیلمانان در بی یداریب

 ( 1911شهریور  91)بیانات مقا  معظم رهبری برادر آن است. یت ین رانیا یانقلاب اسلام

تفکر  اگرانیاح یشگیو هم یدغدغه کانون ر یاخ یافول عزت و شوکت میلمانان در سده ها     

محمدباقر  دیس دیشه  یمحمد عبده  علامه اقبال عاهور خشی ۔  یاداسدآب نیاعد دجمالیمانند س یاسلام

« عهذا اعدین اعمیتقبل» کتاب یاعله خامنه ا تیکه آ زین دقطبی)ره( بوده است. س ینیصدر و اما  خم

رود. همچنان که  یحرکت در جهان اسلا  به شمار م نیا شگامانیبرگردانده است  از پ یرا به فارس یو

 یاعله خامنه ا تینوشته عبداعمنعم اعنمر که توسف آ« هندوستان ینان در نهضت آزادمیلما»در کتاب 

 . شود یم دهید نددر شبه قاره ه یاسلام یداریشده  توجه به ب حیترجمه و تشر

 دهیچیخود در جهان پ تیشد که میلمانان با درک موقع نیداران  مصروف ا هیطلا نیا همت     

به  یو استعمار خارج یبرآمده و به مقابله با استبداد داخل شیخو اصاعت یدر جیت و جو  یکنون

 و آن را رندیخود را در دست بگ یبپردازند تا سرنوشت عموم یعقب ماندگ یعنوان عوامل اصل

 ببرند. ینید یاصاعت ها یبه سو

 اگرانهیاح یاسیس - یفکر یجنبش ها نیاشاره به هم یاست که برا یاصطلاح یاسلام یداریب     

 یداریموجود  امواج مختلفی از ب تیرود. اعبته در مقا  اقدا  علیه وضع یاسلا  به کار م یایدر دن

اشاره کرده اند   یاعله خامنه ا تیگوناگون به پا شده و همان گونه که آ یدر برهه ها یاسلام

 یبه رهبر نرایکه مرد  ا یآن در زمانه ما است. اما هنگام یاز معلول ها یکیخود  یانقلاب اسلام

مترتب بر آن از خود  یها و فشارها نهیکه در برابر هز یشدند و با مقاومت ابیراه کام نیاما  در ا

 .گرفتندقرار یاسلام یداریب ینیبت به امواج بعد نینماد یاعگوساز تینشان دادند  در موقع

و سپس در ( در تونس یشمی 1933) یلادیم 1414که در زمیتان  یهنگام ل یدع نیبه هم     

به نقاط اوج خود  یاسلام یها یریبر شعارها و جهت گ هیکشورها با تک نیا یمصر  جنبش مردم
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خود را از تحوعات  یانقلاب اسلام نیها طن یرانیناظران حبس کرد  ا نهیو نفیها را در س دیرس

 .از همه از آن خشنود بودند شیو ب دندیشن یمنطقه م یجار

نماز  یدر خطبه ها یخامنه ا اعله تیآ ران یا یدهه فجر انقلاب اسلام هانیدر م 1933بهمن  1۱     

 گریبه مبارزان میلمان در تونس  مصر و د ییها هیواقعه پرداخت و توص نیا لیجمعه تهران به تحل

نشان  یبود که شواهد و قرائن بعد یبه طور کامل به زبان عرب زین شانیکشورها نمود. خطبه دو  ا

 . شده است دهیشن انیانقلاب انیم قاهرهاعتحریر  دانیعدها با انتشار گیترده  در مداد همزمان و ب

و  ایدر غرب آس یاسلام یداریدر واکنش به موج نو ب یتنها سخنان رهبر انقلاب اسلام نیا     

در بهمن  گریبار د کینماز جمعه تهران به امامت رهبر انقلاب   ینبود. خطبه ها قایشمال آفر

 .افتیاختصاص  یاسلام یداریبه میئله ب یو عرب یزبان فارسبه  1934

داشته است. اما  یریچشمگ شیسو  افزا نیبه ا 1933از سال  شانیواژه در کلا  ا نیبیامد ا     

 دیاسات»   «یاسلام یداریجهان اسلا  و ب یعلما»  «یاسلام یداریب»با عنوان  زین ییسلیله کنفرانیها

در طول  ببه تناو یاسلام یداریزنان و ب» زیو ن «یاسلام یداریجوانان و ب»  «دانشگاه جهان اسلا 

با  شتریموارد که هدف گفت وگو و ارتباط ب نیحدود سه سال در تهران برگزار شد. در تما  ا

با شرکت  یاعله خامنه ا تیبود  آ اتیو تبادل تجرب یاسلام یداریب انیدر جر یاقشار محور

 پرداختند. یو به سخنران افتندیآنان حضور  انیدر م ایداشته و  داریکنندگان د

دامن  یبرا گرید یاعملل نیب کیپلماتید تیبینده نکرده و از دو موقع زین نیرهبر انقلاب به ا     

در مهر  نیاز انتفاضه فلیط تیکنفرانس حما نیاستفاده کردند: پنجم یاسلام یداریزدن به بحث ب

 در تهران برپا شد. 1931 وریعد  تعهد که شهر یکشورهااجلاس سران  نی؛ و شانزدهم1934

توان در  یرا م یاسلام یداریتصریحات واشارات پرشمار رهبر انقلاب در مورد موج نو ب     

ارائه  یاسلام یداریب یاعملل نیاجلاس ب شیدر سخنان گشا شانیکه ا یا یچهارچوب دسته بند

 نمودند  مورد مطاععه قرار داد:
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 لیاز تحل یاریبرخلاف بی یاعله خامنه ا تیو انقلاب ها و علل آن. آ امهایق نیا تیماه لییکم: تحل

 نیا یمعتقدند که علت اصل -گریناظران و محققان دی اما همیو با برخ - یغرب یگران و رسانه ها

نظا   یو وابیتگ یخودکامگ لیکشورها به دع نیمیلمان ا یملت ها ریاحیاس تحق»جنبش ها  

 یحاکم میتبد یکه سرسپردگ ییآن است. تا جا یو اقتصاد یشان و تبعات اجتماع یاسیس یها

به  یمانند معمر قذاف یکتاتورید یها یو خوش خدمت یوابیتگ ای کایمبارک به آمر یچون حین

مانع از  یداشته باشد  بلکه حت شانیرشد و رفاه ملت ها یبرا یغرب نه تنها نتوانیت دستاورد

کرامت  یبرا ا یق»کلمه   کیجنبش ها را در  نیا دیبا شان یا دینشد. از د حکومت آنها یفروپاش

 یم یریگیپ یاسلام یاحکا  و شعارها هیملت ها دانیت که در سا نیا« شده مالیاز دست رفته و پا

 شود:

 یشکل دارد خود را نشان م نیاست که امروز به ا یو حرکت نبو غمبریهمان ادامه بعثت پ نیا

 یها هیاز پا یکیکه  یمظلو  دنبال کرامت خودشان هیتند؛ همان عزت و کرامت یدهد. ملت ها

دشمنان و میتکبران و اشغاعگران و مداخله گران     یمتماد یبود. در طول ساعها غمبریدعوت پ

که از  یکردند. ملت ها وقت لیکردند  ذع ریحال آنها را تحق نیما را استثمارکردند؛ در ع یملت ها

بیانات مقا  است. ) یاسلام همان حرکت نیمند باشند  عزت طلبند  کرامت طلبند. ااسلا  بهره 

  (1934تیر  3معظم رهبری 

 نیکه چن ییدر همه کشورها یاسلام یداریمشترک موج ب یژگیو  یاعله خامنه ا تیآ دیاز د     

 کای؛ ضد آمربودن یبودن؛ اسلام یاست: مردم زیساعها تجربه کرده اند  سه چ نیرا در ا یجنبش

وجود  یشواهد فراوان زیموعفه ها ن نیاز ا کیهر یاعبته برا 1934خرداد  11بودن. ) یمیونیوضدصه

که در  یدر قاهره توسف هزاران مبارز میلمان مصر لیسفارت اسرائ رینمونه تیخ یبرا د؛دار

 د.بو ا یق نیا ییتیونیو ضدصه یضداستکبار تیاز ماه یرخ داد  نشانه ا 1934 وریشهر
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که موج نو  یخطر نیقرار دارد. مهم تر دهیپد نیکه بر سر راه ا ییها بیدو : خطرات و آس     

 یبه انحاء گوناگون و خاع یمردم ا یاز ق شیپ تیوضع یکند  بازساز یم دیرا تهد یاسلام یداریب

 دهد. یآنها را شکل م تیاست که ماه یسه گانه ا یجنبش ها از موعفه ها نیکردن ا

راه  یهیت  وع ییدهایمعتقدند که اگرچه خطرها و تهد یاعله خامنه ا تیمورد آ نیا رد     

 بیآس نیا شان یا دیمرد  را بترساند. از د دیمخاطرات  نبا نیوجود دارد؛ پس ا زیاز آن ن تیمصون

دارد و از ضعف  شهیمیلمان ر یبخش که در درون ملت ها کیشود:  یم میها به دو دسته تقی

 میکه دشمن به طور میتق گرید ی( و بخشهیاوع یها زهی)مانند سیت شدن انگ زدیخ یبرمآنها  یها

و  یقوم یدر صفوف مبارزان با بهانه ها یکند. )مانند اختلاف افکن یو اجرا م یزیآن را برنامه ر

 «ینظا  ساز»جنبش که نوبت به  یروزیدو عامل به خصوص در مرحله پس از پ نی(. اثر ایمذهب

به عنوان  یاسلام یمرد  ساعار یگرفتن اعگو شیدهد تا آن را از در پ یرا نشان م خودرسد   یم

 نهضتها  دور کند. نیا تینیخه با ماه نیمتناسب تر

واکنش غرب به  نیاز آسیبها. اگرچه نخیت ییو چاره جو یریشگیدر مورد پ ییشنهادهایسو : پ     

 تیبود اما متأسفانه واقع یمگیو سراس یپاچگ دست  یاسلام یداریدر برابر موج ب کایآمر یرهبر

 هیفشار موج اوع یتوانیته تا اندازها کایآمر یدهد که نظا  سلطه به رهبر ینشان م یرونیب یها

را مهار کرده و موقتا آن را سرکوب کند؛  قایو شمال آفر ایمرد  در منطقه غرب آس یداریب

 .یتین یرفتن نیاز ب  یداریهرچند اصل ب

 یبر طبل اختلافات فرقه ا دنیرابطه  کوب نیدر ا ینظا  سلطه جهان ینقشه ها نیاز مهم تر یکی     

و  یگریدر نقاط مختلف جهان اسلا  است. در مقابل  ناش یریتکف یگروه ها حیو تیل کیو تحر

موجب شده است  یاسلام یداریب ریدرگ یاز کشورها یاریبد رهبران و نخبگان در بی تیریمد

 برنده تر شود. ییتیونیصه یطراح نیا غیکه ت

 کی یاسلام یداریرا منحرف کند. حرکت ب یاسلام یداریتوانیت حرکت ب ریتکف انیجر     

 یبود از سو یدر منطقه بود؛ حرکت کایضداستبداد  ضددست نشاندگان آمر کا یحرکت ضد آمر
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 انیبود. جر کایرآم هیاستکبار بود. عل هیمختلف شمال آفریقا که عل یمرد  در کشورها عمو 

جهت داد به  رییرا تغ یو ضداستبداد ییکایو ضد آمر یضداستکبار میحرکت عظ نیا ر یتکف

 یاشغاع نیفلیط یمنطقه مرزها نی. خف مقد  مبارزات در ا یمیلمانان و به برادرکش نیجنگ ب

و  هیسوربغداد و میجد جامع  یها ابانیکرد به خ لیخف مقد  را تبد نیآمد ا ریتکف انیبود. جر

به   یبیامروز ع تیبه وضع دی... نگاه کن هیمختلف سور یپاکیتان و شهرها یها ابانیدمشق و خ

در دست  رهایو شمش روهاین دینیپاکیتان  بب تیعراق  به وضع تیبه وضع ه یسور تیوضع

ت. رف یبه کار م ییتیونیصه میرژ هیعل دیبا نهایرود؟ ا یبه کار م اردد یچه کیان هیمیلمانان عل

ما  داخل مماعک  یشهرها داد و آورد داخل خانه   داخل رییمبارزه را تغ نیجهت ا ریتکف انیجر

 (1939آذر  1بیانات مقا  معظم رهبری . )یاسلام

 یداریاز ب« نیخه بدل» کیرخ داده  ارائه  هیرهبر انقلاب معتقدند آنچه در سور ل یدع نیبه هم     

 تیبا محور -ر مقاومت در برابر منافع نظا  سلطه در منطقه محو یاصل کیشر نیاست تا ا یاسلام

 نجایاهمان گونه که تا  هیدر سور یاسیکند. در واقع اعتراضات س ریگ نیزم ایرا نابود  - لیاسرائ

نداشت و هم سو با  یاسلام تیماه چگاهیکشورها  ه گریآشکار شده  برخلاف د یاریبی یبرا

 زین یاسلام یجمهور استیاساس  س نیآنها. برا هیبود  نه عل لیو اسرائ کایآمر یمنافع استکبار

 یبرا ییتیترور - یریتکف یروهایمقاومت در برابر حملات ن ه یسور یاز دوعت قانون تیحما

 یمنطقه ا ندگانیبا نما یجهان یقدرت ها یریگ میمخاعفت با تصم  یحکومت مرکز یتشک

 نییتع یبرا یکشور با هر مذهب نیق همه مرد  ااز ح یبانیو اعبته پشت هیسور ندهیآ یآنها برا

 بوده است. یاسیسرنوشت خود واعمال اصلاحات س

فاصله   یاسلام یداریقدرت ب فیتضع یدشمن برا یحربه ها نیاز مهم تر یکی گرید یاز سو     

جهان  یداریب یبه عنوان خف شکن و نقطه کانون رانیمیلمان منطقه و ا یملت ها انیانداختن م

اعله خامنه  تیشود. آ یدنبال م «یعیش یامپراتور یایاح»مانند خطر  ییا  است که به بهانه هااسل

ترفند  ضمن هشدار در مورد  نیا ینیب شیبا پ  یاسلام یداریموج نو ب یروزها نینخیت در یا
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ا  آنان در مرحله نظ یاز نیخه ها یرویو پ یاسلام یداریدشمنان ب بکارانهیفر یاعتماد به عبخندها

 نماز جمعه گفتند: یعرب یدر خطبه ها  یساز

آن را با شما در   ینیما است  من به عنوان برادر میلمان شما و از سر تعهد د اتیتجرب نهایا ...

خواهد  یم رانیخواهند کرد که ا ادیفر شهیدشمن مانند هم یغاتیتبل یگذاشتم. بوق ها انیم

 یرا به مصر صادر کند و م هیفق تیواهد وعاخ یکند  م عهیخواهد مصر را ش یدخاعت کند  م

جدا و  گریکدیما را از  یتا ملت ها ندیگویسال است م یدروغها را س نیخواهد... ا یو م هدخوا

ترفندها  هرگز  نیکنند. با ا یمحرو  کنند و مزدوران آنها هم آن را تکرار م گریکدیاز کمک 

بیانات مقا  من وراء اعقصد.) اعله کرد. و میخواهرا که اسلا  بر دوش ما گذاشته است رها ن یوظائف

 (1933بهمن  1۱معظم رهبری 

صفوف خود را متحد کرده و با کنار  دیمیلمان با یملت ها عتایطب  ینقشه ا نیدر مقابله با چن     

مهم تر امت  یهدف ها یو... در راستا مذهبی ۔  یا فهیطا  یارزش قوم یگذاشتن اختلافات ب

رهبرانقلاب باور دارند   یاسلام یداریجنبش ب هیعل کایشوند. با وجود ضدحمله آمرمتحد  یاسلام

 شهیملت ها نه تنها ر یداریچون ب د ینخواهد رس جهیاستکبار در بلندمدت به نت یایترفند دن نیا هک

 ان یجر نیآورد و ا یبه دست م یشتریشود  بلکه از شکیت ها هم تجربه و معرفت ب یکن نم

 یداریب ندهیاز آ یاعله خامنه ا تیآ ینیب شیپ (193۱:143)غفاری  خواهد شد. یبعد وارد مراحل

 نیسرنوشت شان ا نییملت ها در تع یرویبر ن هیو تک یاعه یبه سنت ها تمادبر اساس اع یاسلام

 :بلکه د یخواهد رس یروزیاست که نه تنها در بلندمدت به پ

 یملت ها نیخواهد آمد که هم شیپ ین روزتا قلب اروپا خواهد رفت. آ یداریحرکت ب نیا

 یها استیس میتیل کیرهیکه آنها را  یو زمامداران و قدرتمندان استمدارانیس هیعل یاروپائ

اقتصادی آمریکا و صهیونییم کردند  قیا  خواهند کرد. این بیداری  حتمی است.  و یفرهنگ

 ( 1934اردیبهشت  11رهبری  حرکت ملت ایران  امتداد و عمقش اینهاست.)بیانات مقا  معظم
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 نتیجه گیری 

انقلاب اسلامی از جایگاه برجیته ای در جریان بیداری اسلامی برخوردار است. چون پیا       

انقلاب اسلامی احیای هویت اسلامی بود  عذا بیداری اسلامی در کشورهای گوناگون و بیداری 

می دانند و احیای هویت توسف انقلاب روح معنویت در سرتاسر جهان را مرهون انقلاب اسلامی 

اسلامی را آن کانون اصلی دانیته که تحول عظیمی در شخصیت  روح و وجود میلمانان در همه 

عاعم به وجود آورد و توانیت کشورهای اسلامی را به واکنش در برابر ظلم میتکبران جهانی وا 

عذا تاثیر بزرگ انقلاب اسلامی  دارد. از آنجایی که هویت دستمایه اصلی یک فرهنگ اصیل است 

بر جریان بیداری اسلامی ایجاد یک فرهنگ بود که بدین وسیله توانیت این جریان را در جهان 

 اسلا  ماندگار کند. 

مقا  معظم رهبری  اما  بزرگوار را آغازگر جریان بیداری اسلامی می دانند که پرچم احیای      

امت اسلامی امید آفرین و حرکت ساز بود. ایشان قائل به اسلا  را در جهان برافراشت که برای 

سال  1۱4یک تفاوت اساسی میان حضرت اما  با دیگر مصلحان هیتند؛ به اعتقاد وی  مصلحان 

گذشته از قبیل سید جمال  اقبال  و دیگران  که پرچم دعوت سلامی را به دوش گرفتند  به رغم 

ای برپا کردن یک انقلاب اسلامی به یک دعوت همه خدمات  نقص بزرگشان این بود که به ج

 اسلامی اکتفا نمودند. عذا حضرت اما  با سایر مصلحان قابل مقاییه نییت. 

مقا  معظم رهبری بیداری اسلامی را یک فرهنگ جدید  یک فکر جدید و یک مییر جدید      

قرن انحطاط  با تلاش   برای بشریت می داند که این جریان بر اثر بیداری جهان اسلا  پس از چند

 در جهت احیای هویت اسلامی به وجود آمده است.
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