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بازنماییِ پیوستارگونۀ مفهومِ «بیداری اسلامی»
در اندیشۀ سیاستگذارانۀ امام خمینی(ره) و مقام معظم رهبری
سعید چهرآزاد

(مدظله العالی)

1

چکیده
نگارۀ حاضر بر آن است تا به این مهم پاسخ دهد که مبانی نظری بیداری اسلامی از منظر رهبران انقلاب
اسلامی با چه پیوستاری بازنمایی شده است و ابتکار و افق جدیددی کده در زمینده بیدف یافتده اسدت کددا
است؟ در این پژوهش کوشیده میشود که با استفاده از روش توصیفی-تحلیلی و با تکیه بر اطلاعات مبتندی
بر کتابخانه ای ضمن تبیین «بیداری اسلامی» این مفهو را در اندیشه سیاسی رهبران انقلداب اسدلامی مدورد
مداقه و کنکاش قرار دهد .انقلاب اسلامی نقطه عطف جریان بیداری اسلامی بود که این جریان را در جهان
و جهان اسلا وارد مرحلۀ نوینی نمود .در این تکامل حضرت اما خمینی(ره) و مقا معظم رهبری

(مدظلده اععداعی)

با رهبری نظا مبتنی بر شریعت و اعگووارۀ مترقی وعایت فقیه در استمرار و تداو بخشدیدن بده ایدن جریدان
نقش ویژه ای در جهان داشته اند .انقلاب اسلامی از موقعیت واعایی در جریان بیداری اسلامی برخوردار مدی
باشد .به این دعیل که رساعت انقلاب اسلامی احیای هویت اسلامی بوده است از ایدن رو بیدداری اسدلامی در
دوعت-ملت های مختلف و رستاخیر روح معنویت در اقصاء نقاط جهان را مرهون انقلاب اسلامی و رهبدران
آن میدانند.
(ره)

واژهگانکلیدی :بیداری اسلامی اندیشه سیاسی انقلاب اسلامی اما خمینی

مقا معظم رهبری(مدظله اععاعی).

 ۱دکتری علوم سیاسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات ،تهران ،ایران(.نویسنده مسئول)
chehrazad.saeed@gmail.com
000-0002-0983-9190
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مقدمه
بیداری اسلامی بزرگترین و بییف ترین پدیده ی سیاسی و اجتماعی هزارۀ حاضر می باشد که
با درهمگییختگی بلوک سوسیاعییتی و کمونییتی شرق اهمیت این موضوع مضاعف گشته
است و آن را رقیب بلوک غرب در منطقه و بلکه در جهان تبدیل کرده است .حرکت بیداری
اسلامی که امروزه بییاری از دوعت ها و جریان های سیاسی اجتماعی فرهنگی و حتى اقتصادی
سطح جهان را متأثر ساخته ریشه در دو قرن گذشته داشته و طی این مدت فراز و نشیب های
بییاری را پشت سر گذاشته است .این خیزش اسلامی را میتوان حاصل نگرش متفکرانی از مذاهب
مختلف اسلامی قلمداد کرد که به رغم اهداف مشترک عقاید و روشهای متفاوت و حتی متباینی
را در پیش گرفته اند .شکل گیری انقلاب اسلامی ایران تحت تأثیر اندیشه ی سیاسی شیعی را
میتوان نقطهی اوج این بیداری دانیت که نقش اما

خمینی(ره)

با احیای نظریه ی «وعایت فقیه» و

سیاست استکبار ستیزی در این زمینه برجیته است؛ و پس از ایشان حضرت آیت اعله خامنه ای به
عنوان زعیم انقلاب خود صاحب مبانی نظری و دیدگاه های نوینی مانند جنبش نر افزاری و
توعید علم بوده که در تعمیق و تیریع این جریان در جهان اسلا نقش مؤثری را ایفا مینمایند .حال
با توجه به نیاز حیاتی جهان اسلا به این جریان برای بازیابی مجد و عظمت اسلامی و سرمایه
گذاری غرب برای شکیت و انحراف آن شناخت مبانی اصیل بیداری اسلامی و پیدا کردن یک
خف سیر دقیق و چشم انداز مناسب ضروری میباشد .این پژوهش بر آن است تا با در نظر گرفتن
مبانی نظری بیداری اسلامی از منظر اما خمینی(ره) و مقا معظم رهبری تا حدودی این نیاز را
مرتفع سازد(.یوسفی )11-11 :1931
ماهیت بیداری اسلامی
منظور از بیداری اسلامی مجموعهای از باورهای دینی است که در دوره کنونی در میان
میلمانان عاعم شیوع پیدا کرده است .برخی بیداری اسلامی را از مصادیق باورها و گرایش معنوی
در جهان اسلا می دانند .حرکتی که هدف آن بازگشت به اسلا ناب وهویت فراموش شده دینی و
رهایی از دست استکبار جهانی باشد 1.علیرغم تأکید این دسته بر بعد معنوی امّا به نظر میرسد
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وجود یک تقابل و منازعه بین دو جریان اندیشه اسلامی و غرب ملموس و جدی است که بر این
پدیده سایه می افکند .این روند تقابلی با تهاجم همه جانبه غرب به جهان اسلا و احیاگری اسلامی
در برابر آن و ردّ آموزههای مدرنییم غربی و تلاش احیاگران میلمان برای احیای تمدن اسلامی و
بازگردان اسلا به عرصه زندگی سیاسی آغاز شد و مفهو اسلا سیاسی وارد ادبیات سیاسی
گردید .بیداری اسلامی با توجه به نقش تقابلی آن در برابر نظا بیناعملل منبع خطر و تهدید نوین
جهان غرب ارزیابی می شود .بنابراین تحلیل این پدیده نیازمند شناخت اندیشه و ذهنیت حاکم بر
آن است که بدون مطاععه پیشینه و سبقه آن امکان پذیر نییت(.وبیایت پرسمان )1931
جهان اسلا از ابتدا تا کنون صعود و نزوعهایی را پشت سر گذاشته که محققان برای آن علل و
عواملی را ذکر کرده اند .در چند قرن اخیر نیز با هجو استعمار و استبداد داخلی بار دیگر یک
نزول تجربه شد که پس از چندی مصلحان و متفکران در پی چاره جویی برآمده تا بار دیگر
عزت و عظمت را به اسلا و میلمین برگردانند .مصلحانی که آشنایی با تعاعیم اسلا داشته و
گذشتهی پر افتخار میلمانان را باور داشتند تنها راه نجات را در احیای هویت اسلامی» و
«بازگشت به اسلا » دیده و جریان بیدارگرانهای را به راه انداختند .از آنجایی که تفییر و نوع
برداشت از اسلا در میان اهل سنت و شیعیان برخی تفاوتهایی داشته این جنبش نیز سیر متفاوتی
را در میان هر دو مذهب طی کرده عذا در این تحقیق نیز جداگانه بررسی گردید .این جریان در
کشورهای اهل سنت بیشتر یک حرکت سیاسی بوده که فراز و نشیبهایی را در برداشته و اعبته
متفکران بزرگی همچون سیدجمال اعدین اسدآبادی عبده اقبال و حین اعبنا پرچمدار راستین آن
بوده که با بررسی علل انحطاط و ارائه ی راه حلهایی به قوا جنبش افزودند .هرچند طی چند دهه
ی گذشته گروه های افراطی مانند وهابیت و طاعبان تلاش کرده اند بر موج سوار شوند و با تفرقه و
اختلاف اندازی سعی در انحراف جریان دارند .بیداری اسلامی در ایران به عنوان مهد تشیع از
جنگهای ایران و روس شروع شده که ایرانیان از ضعف داخلی و پیشرفت غرب اطلاع پیدا کرده
و سعی در احیای هویت اسلامی و ملی نمودند که با همیاری مرد و علما این روند ادامه یافت و
سیر تکاملی را در ماجرای قتل گریبایدوف قیا تنباکو مشروطه نهضت نفت قیا  1۱خرداد و
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انقلاب اسلامی طی کرد .با پیروزی انقلاب که نقطه ی عطف این مییر بود مرحله ی جدید تأسیس
نظا سیاسی و تلاش برای اجرای احکا فردی و اجتماعی اسلا آغاز شد که بیدارگری رهبر و
معمار انقلاب اما خمینی(ره) در تکوین و تداو این ثمره ی درخشان محوری و اساسی است.
پس از ایشان با رهبری آیت اعله خامنه ای جریان بیداری اسلامی عمیق تر گشته و ایشان با حفظ
دستاوردها و ارائه و پیگیری طرح هایی مانند نهضت نر افزاری و توعید علم گا به سوی احیای
تمدن اسلامی برداشته تا زمینه ای برای حکومت عدل جهانی و ظهور برترین بیدارگر بشریت
حضرت وعی عصر(عج) گردد( .یوسفی )11-1۱ :1931
به عقیده صاحبنظران ریشههای حرکت بیداری اسلامی به حدود دو قرن پیش بازمیگردد و
در این دو قرن فراز و نشیب های بییاری را پشت سر گذاشته است؛ در ابتدا این حرکت محدود
به مناطق خاص جغرافیایی بوده که در طول چند دهه گذشته دامنه آن به سراسر دنیای اسلا
کشیده شده و از شرق آسیا تا جنوب و غرب آفریقا حتی اقلیتهای میلمان در کشورهای غیر
میلمان نیز گیترش یافته است(.خبرگزاری تینیم )1931
در حقیقت از همان زمانی که سرزمین های اسلامی و شرقی مورد تهاجم نظامی و فرهنگی
مغرب زمین قرار گرفت و تبلیغ و ترویج و نهادینه کردن اینگونه باورها  -که مصداق بارز استعمار
بود  -آغاز شد بزرگانی برخاستند و بانگ بیداری مشرق زمین و میلمانان را سردادند و در برابر
برتری طلبیهای فرهنگی و تمدنی فرنگیان بر طبل بیداری اسلامی زدند .از دیدگاه بییاری از
محققین شیعه و سنی بیداری و بازگشت مجدد به مبانی شریعت در حقیقت انعکاسی از پایداری
و اییتادگی «اسلا » در برابر جهانشموعی و سلطهطلبی ایدئوعوژی تمدن نوین است .هدف اساسی
و بنیادین این اییتادگی را باید طرد سلطهطلبی این جهان بینی و اثبات توانایی شریعت اسلامی
برای حل چاعشهای حیات اجتماعی میلمانان توصیف نمود ».در مجموع بیداری اسلامی هم
پدیده ای اثباتی و هم واکنشی است .وقتی غرب هجو خود را به جهان آغاز کرد این هجو به
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نحوی بود که به هویت جهان اسلا ضربه میزد در مقابل میلمانان به این اندیشه افتادند که از
شخصیت هویت و استقلال فکری خود دفاع کنند(.خبرگزاری تینیم )1931
روندها و فرآیندهای بیداری اسلامی در ایران
در ادبیات سیاسی معاصر در ایران در پرتو وفاداری به مبانی دین اسلا عامل اصلی بیداری
میلمانان مواجهه آنان به عمق عقب ماندگی خود در برخی شئون در برابر غرب است .اگرچه
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
بخشی از آذربایجان و متصرفات ایران در قفقاز و امضای دو معاهده گلیتان و ترکمنچای و حملۀ
ناپلئون به مصر و شا و تیلف استعمار انگلیتان بر شبه قاره هند در برابر انگلیتان از مهم ترین
حوادثی است که موجب بیداری میلمانان شد(.وعایتی )193 :1931
به عقیدۀ صاحب نظران پیشینۀ بیداری اسلامی در ایران به جنگ های ایران و روس می رسد؛
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
به عمق عقب ماندگی کشور از پیشرفت های جهانی پی ببرند و از طرفی علما نقش کلیدی در
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:
 .1تاثیر حضرت اما خمینی(ره) بر میلمانان از جنبه دینی و اسلامی کم نظیر است .در واقع از قرن
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.
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 .1حضرت اما خمینی(ره) مفهو و معنای قدرت را در سطح جهانی و نیز در جهان اسلا تغییر
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
غیر ملموس(معنوی) همچون عقاید پرورش افکار و اطلاع رسانی تغییر یافت.
 .9در شش هفت قرن گذشته یک شخصیت دینی و علمی که به پاخیزد و ملتی را رهبری کند و
همه حتی مخاعفانش مشروعیت و مقبوعیت او را کاملا تصدیق کنند دیده نشده است .در واقع
می توان گفت :مشروعیت سیاسی و دینی اما در سطح جهان و در قرون اخیر بی نظیر بود.
 . 1با مطاععۀ زندگی رهبران نهضت های گذشته در می یابیم هیچ یک از آنها نتوانیته اند همچون
اما خمینی(ره) ارتباطی صمیمانه و مردمی با میتضعفان و دیگر طبقات اجتماعی در ایران برقرار
یازند یا مانند ایشان پیا های قرآنی را به زبان بییار ساده به توده های میلمان برسانند .از این رو
این ویژگی را می توان یکی از اسرار بزرگ پیروزی انقلاب اسلامی به شمار آورد.
 . ۱زندگی بی تجمل وی صلاحیت رهبری میتضعفان و توده های میلمان را به او ارزانی داشت.
در واقع زندگی وی چه زمانی که یک طلبه ساده بود چه زمانی که مرجع تقلید انیان های
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
ای که انیان های بییاری را به حرکت بر ضد ظلم و ستم واداشت.
 . 1اما خمینی(ره) تنها به امت و تمدن اسلامی و نجات آن از گمراهی و عقب ماندگی مادی و
معنوی نمی اندیشید بلکه در فکر نجات همه ملت ها و تمدن ها بود .پیامش به گورباچف و پاپ
گویای دغدغۀ انیانی و اعهی وی در نجات انیان ها و فرهنگ هایی بود که از جاده هدایت انیان
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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 . 7اما خمینی(ره) هم بر جهان شموعی نهضت اسلامی مرد ایران تاکید می ورزید به گونه ای
که آن را مختص میلمانان جهان نمی دید و هم با رد جهانشمول بودن اعگوهای غربی توانایی
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.
 .3اما خمینی(ره) تنها اندیشمندی است که در پنج یا شش قرن گذشته به عنوان نظریه پرداز
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.
بهره گیری از دین در ایجاد تحول اجتماعی مطلوب مهمترین تاثیر اما خمینی(ره) و انقلاب
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
داشت .برپایه تکیه بر دین به مفهو فوقریال مفاهیم قدرت دگرگون شد و میلمانان دریافتند
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
مشروعیت و مقبوعیت زندگی ساده و بی آعایش نجات انیان ها و تمدن ها و ترکیب سازی نظر
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؛
این رمز بیدار شدن جهان خیته از گمراهی میلک ها و مکتب های دیگر است(.شیرودی
)11-3 :1933
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.
شعارهای «عاشرقیه و عاغربیه» «اعله اکبر» «هیهات منا اعذعه» «اعموت عآمریکا و اسرائیل» و سایر
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
در ابعاد جغرافیایی و نقطه توعد خود می اییتند و نه از نظر زمان در ظرف زمانی محدودی متوقف
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
بیش از  14سال از انقلاب اسلامی شاهد حرکت های اعتراض آمیز در خاورمیانه هیتیم که نشان
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.
انقلاب اسلامی ایران در سال  19۱7نقطه عطف تاریخی و سرآغاز دوران جدیدی در تاریخ جهان
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
انقلاب اسلامی ایران غرب معیارها و ارزش های خود را جهانشمول و جهانی شده می دانیت و
هیچ نیروی مخاعفی را در برابر خود نمی دید(.صدراعحیینی بی تا)144-33 :
جایگاهِ «بیداری اسلامی» در اندیشۀ سیاسی امام

خمینی(ره)

حجت اعاسلا و اعمیلمین سید سراج اعدین موسوی در مقاعه ای تحت عنوان "بیداری تفکر
اسلامی از دیدگاه امام خمینی(ره)" به خوبی جایگاه بیداری اسلامی در اندیشه سیاسی اما
خمینی(ره) را مورد واکاوی و کندوکاو قرار می دهید که در زیر به آن می پردازیم:
اگر قرن بییتم را قرن بیداری اندیشۀ اسلامی نا گذاریم سخن به گزاف نگفته ایم .تأثیر و نفوذ
وسیع و گیتردۀ استعمار غرب و شرق بر سرزمینهای اسلامی و تهاجم فرهنگی آنها بر این
کشورها زمانی آغاز شد که آنها فرهنگ غنی و کامل اسلا را تنها مانع نفوذناپذیر در برابر منافع
مادی و سیاسی و بزرگترین خطر برای خود تصور کردند.
سیاستمداران کشورهای استعماری به خوبی می دانیتند که تنها راه رسیدن به منابع ماعی و
ثروتهای کشورهای اسلامی دور کردن این خطر بزرگ و این دژ محکم از سر راهشان است .از
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طرف دیگر قرآن کریم و نصایح ارزشمند پیغمبر عظیم اعشأن اسلا و اهل بیت ایشان د صلوات
اعله علیهم اجمعین د میلمانان را به جهاد علیه ظلم و ستم دوری از تبعیض و نژاد پرستی و ایجاد
وحدت و همبیتگی دعوت می کنند .به همین دعیل بود که استعمار زمزمه های گمراه کننده ای
همچون استقلال ملی ملی گرایی فرقه گرایی مقدس مآبی دینی کهنه پرستی مذهبی و غیره را
طرح ریزی کرد تا با دور کردن میلمانان از اسلا حقیقی راه را برای غارت منابع و سرمایه های
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
که مذهب فقف مربوط به امور فردی و اخروی زندگی انیانهاست و از حل میائل و مشکلات
دنیای امروز ناتوان است .چنانچه اگر متفکرین بزرگ اسلامی همچون سید جمال اعدین
اسدآبادی علامه اقبال عاهوری شهید مدرس شهید مرتضی مطهری و در رأس همۀ آنها اما
خمینی(س) ملت خفتۀ اسلامی را بیدار نمی نمودند شاید از اسلا و قرآن فقف نامی باقی می
ماند .اگرچه شخصیتهای عظیم یادشده اقداماتی برای احیای دین و اندیشۀ دینی کردند که انکار
آن ممکن نییت اما بدون هیچ شک و شبهه ای آن شخصیتی که باعث شکوفایی درخت احیای
تفکر دینی شد به جز شخص حضرت آیت اعله اععظمی اما خمینی(س) کیی دیگر نبود.
اما امت با یک سلیقۀ متفاوت با پیشینیان در این وادی قد گذاشتند .حضرت اما
خمینی(س) در حقیقت مظهر بازگشت به خویشتن و گوهر و جوهر قداست دینی و تفکر دینی به
شمار می آیند .هدف اصلی اما برای دین نتیجۀ یک تشخیص و شناخت پایدار است که به
واسطۀ آن می توان میائل و مشکلات معاصر و آینده را حل کرد.
از مطاععۀ شخصیت اما خمینی(س) به آسانی می توان دریافت که ایشان در راه احیای دین
واجد خصوصیات برتر و واضحتری نیبت به اسلاف خود بودند.
دو نکتۀ خیلی مهم و قابل توجه را دربارۀ اما خمینی(س) باید در نظر گرفت یکی اینکه
ایشان ایمان مطلق به خداوند داشتند و تکیۀ کامل به ذات پروردگار دیگر اینکه ایشان به مرد
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اعتماد کامل داشتند و به نیروی آنها تکیه می کردند .برای هر دو مورد مثاعی عرض می کنم:
هنگامی که انقلاب پیروز شد در نقاط مختلف ایران بعضی عناصر توطئه گر عملیاتهای
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
مج بور می شد با کمک یک ابرقدرت بر مشکلات مواجه با آن غلبه کند .سفیر پارعمان روسیه
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
خواهم کیی را ببینم ملاقات فردا صبح باشد .اصرار سفیر پارعمان روسیه هیچ فایده ای نداشت و
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
به هما ن وضعی دچار خواهی شد که امریکا در ویتنا گرفتارش شد و تو در باتلاق فرو خواهی
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
ابرقدر ت را به عرزه در آوردند .از طرف دیگر این را هم دیدیم که اما خمینی(س) تا زمانی که
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
احیاگر بزرگ دین حضرت اما خمینی(س) جهاد علیه نظریۀ محدود شدن دین در زندگی
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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
نظریات باطل است و معتقدان به آن دین را مذهب بدون تکلیف می دانند .اما خمینی(س) ادیان
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
توطئه هموار کردند .یکی از اقدامات مهم و گامهای مؤثر علیه نظریات استکباری همچون «دین
بی هدف» ارائۀ اسلا ناب محمدی(ص) و پرده برداشتن از چهرۀ واقعی اسلا امریکایی بود .با
نهضت اما میلمانان در مناطق مختلف دنیا از خواب غفلت بیدار شدند و رأی عامۀ مرد محرو
و میتضعف به ثمر نشیت و این یک ضربۀ مهلک علیه استکبار جهانی بود چرا که تما تلاش و
کوشش بی وقفۀ استعمار بر این بود که ملتها در خواب غفلت و بیخبری فرو بروند و دین را برای
آنها فقف به عنوان افیون برای جامعه و یا به عنوان یک میأعه «عبادت فردی» معرفی کنند.
فکر تشکیل نظا جهانی یا نفی حاکمیت استعماری
یکی از اص ول اساسی افکار اما خمینی(س) در ابلاغ رساعت انقلاب مبنی بر احیای دین نفی
کامل نظریۀ تجزیه در سیاست جهانی است .ایشان این حقیقت را اینگونه فرمودند:
میلمانان باید بدانند تا زمانی که تعادل قوا در جهان به نفع آنان برقرار نشود همیشه منافع بیگانگان
بر منافع آنان مقدّ می شود.
چنین دعیل محکم و به دور از تیلف استکباری اساس نظریۀ «ضرورت یک نظا جدید
جهانی» می باشد .اما خمینی(س) عقیده داشتند که میلمانان باید برای جیتجوی یک نظا جدید
جهانی که اساسش بر پایۀ تکریم انیانها باشد کوشش مداو و پی گیر داشته باشند؛ عهذا ایشان
می فرمایند:
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ان شاءاعله خداوند قدرت شکیتن چهارچوب سیاستهای حاکم و ظاعم جهانخواران و نیز
جیارت ایجاد داربیتهایی بر محور کرامت انیانی را به همۀ میلمین عطا فرماید؛ و همه را از افول
ذعت به صعود عزت و شوکت همراهی نماید.
ترغیب دوعتهای اسلامی به تشکیل کشورهای متحد اسلامی
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
اما خمینی(س) می باشد .این محور در تدابیر عملی و فکری حضرت اما به طرز قاطعی نمایان
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
قدرتهای بزرگ سلطه گر و توطئه های ابرچپاوعگران و جنایتکاران کشورهای اسلامی خلاص
شوند.
توطئۀ استکبار برای جدا کردن دین از سیاست
علاوه بر نظریات مهم اما دربارۀ اتحاد و برادری میان میلمانان قیا جهت برپایی حکومت
اسلامی و جهاد علیه توطئۀ استکبار برای جدا کردن دین از سیاست می باشد و از همان آغاز
نهضتشان با بینش و بصیرت واقعی و با پیروی از سیرۀ حضرت رسول اکر د صلّی اعله علیه و آعه
و سلم د این توطئه را نقش بر آب کردند.
همین طور حضرت اما خمینی(س) دربارۀ تحقق وعدۀ خداوند تبارک و تعاعی دربارۀ قیا
برای برپایی حکومت میتضعفین و محرومان با اطمینان کامل قلبی می فرمایند:
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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
خداوند قادر قرن غلبۀ میتضعفان بر میتکبران و حق بر باطل است.
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
سرنوشت دنیا را به دست گرفته بودند .ایمان راسخ اما خمینی(س) اعها گرفته از فلیفۀ درخشان
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
ایشان معیار درستی و صداقت یک رفتار و کردار فردی و اجتماعی فقف و فقف جهاد میتمر برای
فتح و پیروزی حق و کیب رضایت و خشنودی خدا می باشد(.موسوی )1931
واکاوی اندیشۀ سیاسی مقام معظم رهبری با تاکید بر بیداری اسلامی
اصطلاح بیداری اسلامی در ادبیات آیت اعله خامنه ای نه فقف از نخیتین روزهای رهبری ایشان
( 11خرداد  ) 1913تاکنون همواره کاربرد داشته بلکه استفاده از آن به زمان ریاست جمهوری
ایشان برمی گردد .بیداری اسلامی بخشی از نطق تاریخی سومین رییس جمهور ایران در مجمع
عمومی سازمان ملل متحد را به خود اختصاص می دهد:
من رئیس جمهور کشوری هیتم که در یکی از بلندترین و حیاس ترین دوران های تاریخ مهد
تمدن و کانون فرهنگ بشریت بوده است؛ و اکنون نیز قلمرو نظامی است که بر همان پیشینه
استوار بنا شده .و به پشتوانه فرهنگی بی نظیر آن که اکنون به برکت «بیداری اسلامی» غنای بیشتری
یافته .تکیه کرده است ...اسلا در این تاریکی دعهره آمیز توانیت از عابه عای غبار توهم و تحریفی
که پیرامونش در طی چند قرن برانگیخته بودند برق بزند .در ایران این برق به درخششی و سپس به
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طوفانی انجامید و در بییاری از نقاط دیگر جهان هنوز باید چشم به راه حوادث بود .نهضت
بیداری میلمانان در بییاری از کشورهای اسلامی بر خلاف آنچه تصورو تبلیغ می شود فرزند
انقلاب اسلامی ایران نییت برادر آن است(.بیانات مقا معظم رهبری  91شهریور )1911
افول عزت و شوکت میلمانان در سده های اخیر دغدغه کانونی و همیشگی احیاگران تفکر
اسلامی مانند سیدجمال اعدین اسدآبادی ۔ شیخ محمد عبده علامه اقبال عاهوری شهید سید محمدباقر
صدر و اما خمینی (ره) بوده است .سیدقطب نیز که آیت اعله خامنه ای کتاب «اعمیتقبل عهذا اعدین»
وی را به فارسی برگردانده است از پیشگامان این حرکت در جهان اسلا به شمار می رود .همچنان که
در کتاب «میلمانان در نهضت آزادی هندوستان» نوشته عبداعمنعم اعنمر که توسف آیت اعله خامنه ای
ترجمه و تشریح شده توجه به بیداری اسلامی در شبه قاره هند دیده می شود.
همت این طلایه داران مصروف این شد که میلمانان با درک موقعیت خود در جهان پیچیده
کنونی در جیت و جوی اصاعت خویش برآمده و به مقابله با استبداد داخلی و استعمار خارجی به
عنوان عوامل اصلی عقب ماندگی بپردازند تا سرنوشت عمومی خود را در دست بگیرند و آن را
به سوی اصاعت های دینی ببرند.
بیداری اسلامی اصطلاحی است که برای اشاره به همین جنبش های فکری  -سیاسی احیاگرانه
در دنیای اسلا به کار می رود .اعبته در مقا اقدا علیه وضعیت موجود امواج مختلفی از بیداری
اسلامی در برهه های گوناگون به پا شده و همان گونه که آیت اعله خامنه ای اشاره کرده اند
انقلاب اسلامی خود یکی از معلول های آن در زمانه ما است .اما هنگامی که مرد ایران به رهبری
اما در این راه کامیاب شدند و با مقاومتی که در برابر هزینه ها و فشارهای مترتب بر آن از خود
نشان دادند در موقعیت اعگوسازی نمادین نیبت به امواج بعدی بیداری اسلامی قرارگرفتند.
به همین دعیل هنگامی که در زمیتان  1414میلادی ( 1933شمیی) در تونس و سپس در
مصر جنبش مردمی این کشورها با تکیه بر شعارها و جهت گیری های اسلامی به نقاط اوج خود

 / 241بازنماییِ پیوستارگونۀ مفهومِ «بیداری اسلامی» در اندیشۀ سیاستگذارانۀ  /سعید چهرآزاد

رسید و نفیها را در سینه ناظران حبس کرد ایرانی ها طنین انقلاب اسلامی خود را از تحوعات
جاری منطقه می شنیدند و بیش از همه از آن خشنود بودند.
 1۱بهمن  1933در میانه دهه فجر انقلاب اسلامی ایران آیت اعله خامنه ای در خطبه های نماز
جمعه تهران به تحلیل این واقعه پرداخت و توصیه هایی به مبارزان میلمان در تونس مصر و دیگر
کشورها نمود .خطبه دو ایشان نیز به طور کامل به زبان عربی بود که شواهد و قرائن بعدی نشان
داد همزمان و بعدها با انتشار گیترده در میدان اعتحریر قاهره میان انقلابیان شنیده شده است.
این تنها سخنان رهبر انقلاب اسلامی در واکنش به موج نو بیداری اسلامی در غرب آسیا و
شمال آفریقا نبود .خطبه های نماز جمعه تهران به امامت رهبر انقلاب یک بار دیگر در بهمن
 1934به زبان فارسی و عربی به میئله بیداری اسلامی اختصاص یافت.
بیامد این واژه در کلا ایشان از سال  1933به این سو افزایش چشمگیری داشته است .اما
سلیله کنفرانیهایی نیز با عنوان «بیداری اسلامی» «علمای جهان اسلا و بیداری اسلامی» «اساتید
دانشگاه جهان اسلا » «جوانان و بیداری اسلامی» و نیز «زنان و بیداری اسلامی به تناوب در طول
حدود سه سال در تهران برگزار شد .در تما این موارد که هدف گفت وگو و ارتباط بیشتر با
اقشار محوری در جریان بیداری اسلامی و تبادل تجربیات بود آیت اعله خامنه ای با شرکت
کنندگان دیدار داشته و یا در میان آنان حضور یافتند و به سخنرانی پرداختند.
رهبر انقلاب به این نیز بینده نکرده و از دو موقعیت دیپلماتیک بین اعمللی دیگر برای دامن
زدن به بحث بیداری اسلامی استفاده کردند :پنجمین کنفرانس حمایت از انتفاضه فلیطین در مهر
1934؛ و شانزدهمین اجلاس سران کشورهای عد تعهد که شهریور  1931در تهران برپا شد.
تصریحات واشارات پرشمار رهبر انقلاب در مورد موج نو بیداری اسلامی را می توان در
چهارچوب دسته بندی ای که ایشان در سخنان گشایش اجلاس بین اعمللی بیداری اسلامی ارائه
نمودند مورد مطاععه قرار داد:

 / 268دو فصلنامه علمی مطالعات بیداری اسلامی ،دوره نهم ،شماره اول (پیاپی  ،)17بهار و تابستان 1311

یکم :تحلیل ماهیت این قیامها و انقلاب ها و علل آن .آیت اعله خامنه ای برخلاف بییاری از تحلیل
گران و رسانه های غربی  -اما همیو با برخی ناظران و محققان دیگر -معتقدند که علت اصلی این
جنبش ها «احیاس تحقیر ملت های میلمان این کشورها به دعیل خودکامگی و وابیتگی نظا
های سیاسی شان و تبعات اجتماعی و اقتصادی آن است .تا جایی که سرسپردگی حاکم میتبدی
چون حینی مبارک به آمریکا یا وابیتگی و خوش خدمتی های دیکتاتوری مانند معمر قذافی به
غرب نه تنها نتوانیت دستاوردی برای رشد و رفاه ملت هایشان داشته باشد بلکه حتی مانع از
فروپاشی حکومت آنها نشد .از دید ایشان باید این جنبش ها را در یک کلمه «قیا برای کرامت
از دست رفته و پایمال شده» این ملت ها دانیت که در سایه احکا و شعارهای اسلامی پیگیری می
شود:
این همان ادامه بعثت پیغمبر و حرکت نبوی است که امروز به این شکل دارد خود را نشان می
دهد .ملت های مظلو دنبال کرامت خودشان هیتند؛ همان عزت و کرامتی که یکی از پایه های
دعوت پیغمبر بود .در طول ساعهای متمادی دشمنان و میتکبران و اشغاعگران و مداخله گران
ملت های ما را استثمارکردند؛ در عین حال آنها را تحقیر کردند ذعیل کردند .ملت ها وقتی که از
اسلا بهره مند باشند عزت طلبند کرامت طلبند .این همان حرکت اسلامی است( .بیانات مقا
معظم رهبری  3تیر )1934
از دید آیت اعله خامنه ای ویژگی مشترک موج بیداری اسلامی در همه کشورهایی که چنین
جنبشی را در این ساعها تجربه کرده اند سه چیز است :مردمی بودن؛ اسلامی بودن؛ ضد آمریکا
وضدصهیونییم بودن 11( .خرداد  1934اعبته برای هریک از این موعفه ها نیز شواهد فراوانی وجود
دارد؛ برای نمونه تیخیر سفارت اسرائیل در قاهره توسف هزاران مبارز میلمان مصری که در
شهریور  1934رخ داد نشانه ای از ماهیت ضداستکباری و ضدصهیونییتی این قیا بود.
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دو  :خطرات و آسیب هایی که بر سر راه این پدیده قرار دارد .مهم ترین خطری که موج نو
بیداری اسلامی را تهدید می کند بازسازی وضعیت پیش از قیا مردمی به انحاء گوناگون و خاعی
کردن این جنبش ها از موعفه های سه گانه ای است که ماهیت آنها را شکل می دهد.
در این مورد آیت اعله خامنه ای معتقدند که اگرچه خطرها و تهدیدهایی هیت وعی راه
مصونیت از آن نیز وجود دارد؛ پس این مخاطرات نباید مرد را بترساند .از دید ایشان این آسیب
ها به دو دسته تقییم می شود :یک بخش که در درون ملت های میلمان ریشه دارد و از ضعف
های آنها برمی خیزد (مانند سیت شدن انگیزه های اوعیه) و بخشی دیگر که دشمن به طور میتقیم
آن را برنامه ریزی و اجرا می کند( .مانند اختلاف افکنی در صفوف مبارزان با بهانه های قومی و
مذهبی) .اثر این دو عامل به خصوص در مرحله پس از پیروزی جنبش که نوبت به «نظا سازی»
می رسد خود را نشان می دهد تا آن را از در پیش گرفتن اعگوی مرد ساعاری اسلامی به عنوان
متناسب ترین نیخه با ماهیت این نهضتها دور کند.
سو  :پیشنهادهایی در مورد پیشگیری و چاره جویی از آسیبها .اگرچه نخیتین واکنش غرب به
رهبری آمریکا در برابر موج بیداری اسلامی دست پاچگی و سراسیمگی بود اما متأسفانه واقعیت
های بیرونی نشان می دهد که نظا سلطه به رهبری آمریکا توانیته تا اندازهای فشار موج اوعیه
بیداری مرد در منطقه غرب آسیا و شمال آفریقا را مهار کرده و موقتا آن را سرکوب کند؛
هرچند اصل بیداری از بین رفتنی نییت.
یکی از مهم ترین نقشه های نظا سلطه جهانی در این رابطه کوبیدن بر طبل اختلافات فرقه ای
و تحریک و تیلیح گروه های تکفیری در نقاط مختلف جهان اسلا است .در مقابل ناشیگری و
مدیریت بد رهبران و نخبگان در بییاری از کشورهای درگیر بیداری اسلامی موجب شده است
که تیغ این طراحی صهیونییتی برنده تر شود.
جریان تکفیر توانیت حرکت بیداری اسلامی را منحرف کند .حرکت بیداری اسلامی یک
حرکت ضد آمریکا ضداستبداد ضددست نشاندگان آمریکا در منطقه بود؛ حرکتی بود از سوی
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عمو مرد در کشورهای مختلف شمال آفریقا که علیه استکبار بود .علیه آمریکا بود .جریان
تکفیر این حرکت عظیم ضداستکباری و ضد آمریکایی و ضداستبدادی را تغییر جهت داد به
جنگ بین میلمانان و به برادرکشی  .خف مقد مبارزات در این منطقه مرزهای فلیطین اشغاعی
بود .جریان تکفیر آمد این خف مقد را تبدیل کرد به خیابان های بغداد و میجد جامع سوریه و
دمشق و خیابان های پاکیتان و شهرهای مختلف سوریه  ...نگاه کنید به وضعیت امروز عیبی به
وضعیت سوریه به وضعیت عراق به وضعیت پاکیتان ببینید نیروها و شمشیرها در دست
میلمانان علیه چه کیانی دارد به کار می رود؟ اینها باید علیه رژیم صهیونییتی به کار می رفت.
جریان تکفیر جهت این مبارزه را تغییر داد و آورد داخل خانه داخل شهرهای ما داخل مماعک
اسلامی( .بیانات مقا معظم رهبری  1آذر )1939
به همین دعیل رهبر انقلاب معتقدند آنچه در سوریه رخ داده ارائه یک «نیخه بدل» از بیداری
اسلامی است تا این شریک اصلی محور مقاومت در برابر منافع نظا سلطه در منطقه  -با محوریت
اسرائیل  -را نابود یا زمین گیر کند .در واقع اعتراضات سیاسی در سوریه همان گونه که تا اینجا
برای بییاری آشکار شده برخلاف دیگر کشورها هیچگاه ماهیت اسلامی نداشت و هم سو با
منافع استکباری آمریکا و اسرائیل بود نه علیه آنها .براین اساس سیاست جمهوری اسلامی نیز
حمایت از دوعت قانونی سوریه مقاومت در برابر حملات نیروهای تکفیری  -ترورییتی برای
شکیت حکومت مرکزی مخاعفت با تصمیم گیری قدرت های جهانی با نمایندگان منطقه ای
آنها برای آینده سوریه و اعبته پشتیبانی از حق همه مرد این کشور با هر مذهبی برای تعیین
سرنوشت خود واعمال اصلاحات سیاسی بوده است.
از سوی دیگر یکی از مهم ترین حربه های دشمن برای تضعیف قدرت بیداری اسلامی فاصله
انداختن میان ملت های میلمان منطقه و ایران به عنوان خف شکن و نقطه کانونی بیداری جهان
اسلا است که به بهانه هایی مانند خطر «احیای امپراتوری شیعی» دنبال می شود .آیت اعله خامنه
ای در نخیتین روزهای موج نو بیداری اسلامی با پیش بینی این ترفند ضمن هشدار در مورد
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اعتماد به عبخندهای فریبکارانه دشمنان بیداری اسلامی و پیروی از نیخه های آنان در مرحله نظا
سازی در خطبه های عربی نماز جمعه گفتند:
...اینها تجربیات ما است من به عنوان برادر میلمان شما و از سر تعهد دینی آن را با شما در
میان گذاشتم .بوق های تبلیغاتی دشمن مانند همیشه فریاد خواهند کرد که ایران می خواهد
دخاعت کند می خواهد مصر را شیعه کند می خواهد وعایت فقیه را به مصر صادر کند و می
خواهد و می خواهد ...این دروغها را سی سال است میگویند تا ملت های ما را از یکدیگر جدا و
از کمک یکدیگر محرو کنند و مزدوران آنها هم آن را تکرار می کنند .با این ترفندها هرگز
وظائفی را که اسلا بر دوش ما گذاشته است رها نخواهیم کرد .و اعله من وراء اعقصد(.بیانات مقا
معظم رهبری  1۱بهمن )1933
در مقابله با چنین نقشه ای طبیعتا ملت های میلمان باید صفوف خود را متحد کرده و با کنار
گذاشتن اختلافات بی ارزش قومی طایفه ای ۔ مذهبی و ...در راستای هدف های مهم تر امت
اسلامی متحد شوند .با وجود ضدحمله آمریکا علیه جنبش بیداری اسلامی رهبرانقلاب باور دارند
که این ترفند دنیای استکبار در بلندمدت به نتیجه نخواهد رسید چون بیداری ملت ها نه تنها ریشه
کن نمی شود بلکه از شکیت ها هم تجربه و معرفت بیشتری به دست می آورد و این جریان
وارد مراحل بعدی خواهد شد(.غفاری  )193۱:143پیش بینی آیت اعله خامنه ای از آینده بیداری
اسلامی بر اساس اعتماد به سنت های اعهی و تکیه بر نیروی ملت ها در تعیین سرنوشت شان این
است که نه تنها در بلندمدت به پیروزی خواهد رسید بلکه:
این حرکت بیداری تا قلب اروپا خواهد رفت .آن روزی پیش خواهد آمد که همین ملت های
اروپائی علیه سیاستمداران و زمامداران و قدرتمندانی که آنها را یکیره تیلیم سیاست های
فرهنگی و اقتصادی آمریکا و صهیونییم کردند قیا خواهند کرد .این بیداری حتمی است.
حرکت ملت ایران امتداد و عمقش اینهاست(.بیانات مقا معظم رهبری  11اردیبهشت )1934
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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
روح معنویت در سرتاسر جهان را مرهون انقلاب اسلامی می دانند و احیای هویت توسف انقلاب
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
دارد .از آنجایی که هویت دستمایه اصلی یک فرهنگ اصیل است عذا تاثیر بزرگ انقلاب اسلامی
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
اسلا را در جهان برافراشت که برای امت اسلامی امید آفرین و حرکت ساز بود .ایشان قائل به
یک تفاوت اساسی میان حضرت اما با دیگر مصلحان هیتند؛ به اعتقاد وی مصلحان  1۱4سال
گذشته از قبیل سید جمال اقبال و دیگران که پرچم دعوت سلامی را به دوش گرفتند به رغم
همه خدمات نقص بزرگشان این بود که به جای برپا کردن یک انقلاب اسلامی به یک دعوت
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
برای بشریت می داند که این جریان بر اثر بیداری جهان اسلا پس از چند قرن انحطاط با تلاش
در جهت احیای هویت اسلامی به وجود آمده است.
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