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 مرور سریع 
 رهبر معظم انقالب اسالمی بيانات

   اسالمى بيدارى و علما المللى بين اجالس در

80/80/2930 

 

 جمالت طالیی موضوعات اصلی

 پيشنهاد بيانات

مرتبط برای 

 مطالعه بيشتر

بيداری اسالمی؛ 

نشانگر جایگاه 

برجسته اسالم در 

 دالت جهانیامع

 
 این و یافته برجسته جایگاهی عالم، حوادث ی کننده تعیین عناصر مرکز در و شده خارج جهان سیاسی و اجتماعی معادالت ی حاشیه از اسالم، اکنون 

 .میرود شمار به پرمعنى و مهم اى  پدیده است، نظرى و فكرى عمیق خأل دچار لیبرالیزم، و کمونیزم شكست از پس که کنونى دنیاى در

 تقریباً اکنون که است حقیقتی میترسند، و میكنند پرهیز نیز آن نام آوردن زبان به از حتی  ارتجاع، و باراستك ی جبهه سخنگویان که اسالمی بیداری 

 .دید را آن های نشانه میتوان اسالم دنیای سراسر در

 ی كنگره به پيام

حج  عظيم

82/28/2711 

و نقش علمای  جایگاه

دین در بيداری 

 اسالمی

 آمد پدید دینی مصلحان علما ی وسیله به غالباً شد، آغاز استعمار پیشقراولهای ورود با همزمان که منطقه این کشورهای در بیداری امواج نخستین. 

 با مواجهه در مردم صفوف پیشاپیش در و دهش ظاهر رو پیش و هدایتگر نقش در بزرگ، تحوالت ی هنگامه در که هرجا  شناس دین رجال و روحانیان 

 .است بوده اثرگذارتر مردم، به راه دادن نشان در آنان ی اشاره انگشت و یافته افزایش مردم و آنان میان فكری پیوند اند، کرده حرکت  خطرات،

 کنند ناکام را دشمن فریب و ببندند لیک به را نفوذ راه دشمن، ی فریبنده ترفندهای و ها شیوه شناخت و هوشیاری با باید دین عالمان. 

 تراشیدن برای صهیونیسم و امریكا ی عمله تالش نمایشگر که میشود دیده هائی صحنه اسالمی، بیداری امیدبخش حرکتهای دوران در امروز 

 .است نامطمئن فكری مرجعیتهای

 ديدار در تبيانا

 در كنندگان شركت

 جهانی اجالس

 هاى دانشگاه اساتيد

 و اسالم جهان

  اسالمى بيدارى

82/90/2702 

ایجاد تمدن اسالمی؛ 

هدف نهائی بيداری 

 اسالمی

 باشد «اسالمی درخشان تمدن ایجاد» از کمتر چیزی نمیتواند ،بیداری اسالمی نهائی هدف. 

 یابد دست قرآن مطلوب تمدّنیِ جایگاه به باید کشورها، و ملتها البق در خود ابعاض ی همه با اسالمی امت. 

 در آنان، تعالی و سعادت تأمین برای خداوند که است یا معنوی و مادی ظرفیتهای ی همه از انسانها مندی بهره تمدن، این عمومی و اصلی ی شاخصه 

 .است کرده تعبیه آنان خود وجود در و طبیعت عالم

 بشكنیم را گر سلطه قدرتهای سیاسی و اقتصادی و علمی انحصارات ی هحلق میتوانیم ما. 

 باشد غربند، امروزیِ تمدن ارکان که یا کشیده لجن به اخالقِ و ظالمانه و مادی بینی جهان از رهائی ی نقطه اسالمی میتواند تمدن. 

 جمع در بيانات

 و فضال اساتيد،

 علميه حوزه طالب

 مدرسه در قم

 21/91/2710فيضيه 
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ضرورت توجه به 

تجربه تلخ تبعيت از 

 غرب 

 باشد دائم توجه مورد زندگی، سبك و رفتار و اخالق و سیاست در غرب از تبعیت دهشتناك و تلخ تجربه باید اسالمی بیداری نهضتهای در. 

 ما ملتهای بر استكباری و استعماری قدرتهای سوی از که است عملی و اخالقی انحطاط و فساد و تجاوز، و تحكّم و ستكبار،ا و ظلم علیه ما ی نامه ادعا 

 .است شده وارد

 خود ملت کار از گرهی نتوانستند ساختند خود سیاست و مشی مبنای را ظالم به رکون و کرده خوش دل آمریكا های وعده به سالیان طول در که آنها 

 .کنند طرف بر دیگران یا خود از را ستمی یا شایندبگ

 ديدار در بيانات

 از جمعی

 استان دانشجويان

 20/98/2721كرمان 

افکنی؛  اختالف

تهدیدی خطرناک 

 برای بيداری اسالمی

 و ئی فرقه خونین های معارضه به نهضتها این تبدیل و افكنی اختالف میكند، تهدید را اسالمی بیداری نهضت که چیزهائی خطرناکترین از یكی امروز 

 .است ملّی و قومی و مذهبی

 مقصود برای راه آسانترین را اسالمی امت درون در اختالفها به زدن دامن میدانند، خود خبیث هدفهای مانع را اسالمی ی یكپارچه قدرت که آنها 

 .اند یافته ودخ شیطانی

 و صهیونیستها برای امنی ی حاشیه و دنمیكن وانمود سنّی و شیعه نزاع را سوریه در ویرانگر جنگ مزدور، و وابسته ئی منطقه های رسانه و غرب تبلیغات 

 .آورد می پدید لبنان و سوریه در مقاومت دشمنان

 آنند مخالفان و دصهیونیستیض مقاومت طرفداران بلكه شیعه، و سنّی نه سوریه، در نزاع طرف دو. 

 اند برخاسته خود حق ی مطالبه به محرومند، ملت، یك اساسی حقوق دیگر و رأی حق از است متمادی سالهای که مظلوم اکثریتی بحرین، در. 

 ديدار در بيانات 

 در كنندگان شركت

 علمای انديشی هم

تشيع  و تسنن اهل

82/29/2722 

؛ فلسطين ی مسأله

 معيار اساسی 

 مسير درستی

 اسالمی نهضتهای

 کرد جستجو فلسطین ی مسأله قبال در آنان موضعگیری در باید جمله از را اسالمی بیداری نهضتهای مسیر درستی. 

 است بوده اسالمی مقدسات به تعرض و غصب و ریویرانگ و ترور و کشتار از ترکیبی تاکنون، اوّل روز از فلسطین ی فاجعه. 

 است متهم کند، پشت مقاومت ی جبهه به و ببرد حاشیه به یا نپذیرد را فلسطین سرزمین و فلسطین ملت نجات و شریف قدس آزادی شعار کس هر. 

 

 سومين در  بيانات

 المللى بين سكنفران

 از حمايت و قدس

 مردم حقوق

   فلسطين

82/92/2722 
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 یجزئيات تکميل

آفرین در  علما و مصلحان دینی نقش

 بيداری اسالمی

 الدين سيد جمال -2

 محمد عبده -8

 ميرزای شيرازی -7

 آخوند خراسانی -1

 الحسن محمود -2

 علی محمد -6

 اهلل فضل  شيخ -1

  نوراهلل آقا حاج -2

 مودودی لیابواالع -0

 )ره(خمينی امام -29

 البناء حسن -22

 الهوری اقبال  -28

 مظاهر تمدن اسالمی

 مردمی حکومت -2

 قرآن از برگرفته قوانين -8

 به نو نيازهای به پاسخگوئی و اجتهاد -7

 بشر نوِ

 و بدعت نيز و ارتجاع و تحجر از پرهيز -1

 التقاط

 عمومی ثروت و رفاه ايجاد -2

 عدالت استقرار -6

 بر مبتنی داقتصا از شدن خالص -1

 تکاثر و ربا و خواری ويژه

 انسانی اخالق گسترش -2

 عالم مظلومان از دفاع -0

 ابتکار و كار و تالش -29

 های انقالب اسالمی عوامل اساسی استمرار پيروزی

 اسالمی اصول سر بر ايستادگی

 صحنه در مردم حضور
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 این سخن قرآن است

   الْيَمّ فىِ فَأَلْقِيهِ عَلَيْهِ خِفْتِ فَإِذَا  أَرْضِعِيهِ أَنْ مُوسىَ   مّأُ إِلىَ أَوْحَيْنَا وَ »

 «الْمُرْسَلِينَ مِنَ جَاعِلُوهُ وَ إِلَيْكِ رَادُّوهُ إِنَّا  تحَْزَنىِ لَا وَ تخََافىِ لَا وَ

 7 -قصص

 حَقٌّ اللَّهِ وَعْدَ أَنَّ تَعْلَمَلِ وَ تَحْزَنَ لَا وَ عَيْنُهَا تَقَرَّ   كىَ أُمِّهِ إِلىَ فَرَدَدْنَاهُ »

 31 -قصص « يَعْلَمُونَ لَا أَكْثرََهُمْ لَاكِنَّ وَ

 تحقق كه است اميدبخشی ی نشانه الهی، های وعده گون معجزه تحقق همواره

 مادر به خداوند كه ئی وعده دو از قرآن حکايت. ميدهد نويد را بزرگتر های وعده

 . است ربوبی كتيكتا اين از ئی نمونه داد، موسی

 2 -یلف « تَضْليلٍ  فی كَيْدَهُمْ يَجْعَلْ لَمْ أَ  »

 به خداوند كه است شريف بيت به مهاجمان سركوب در الهی ی فائقه قدرت يادآوری

 الْبَيْتِ، هذَا رَبَّ فَلْيَعْبُدُوا: امر امتثال به مخاطبان، تشويق برای اعظم پيامبر ی وسيله

 ميبرد. كار به

1-ضحی « قَلىَ مَا وَ رَبُّكَ وَدَّعَكَ مَا »  

 6-ضحی «فََاوَى يَتِيمًا يجَِدْكَ لَمْ َ »

 7 -ضحی « فَهَدَى ضَاالًّ وَجَدَكَ وَ »

 وَ رَبُّكَ وَدَّعَكَ ما:  ی وعده باور و محبوبش پيامبر روحی تقويت برای [خداوند متعال]

 بهره  فَهَدى ضَاالًّ وَجَدَكَ وَ  فَآوى تيماًيَ يَجِدْكَ أَلَمْ:  معجزگون نعمت يادآوری از قَلى ما

 .ميگيرد

 63-شعراء « لَمُدْرَكُونَ إِنَّا مُوسىَ أَصْحَابُ قَالَ الْجَمْعَانِ ءَا تَرَ فَلَمَّا »

 62 -شعراء « سَيهَْدِينِ   رَبىّ مَعِىَ إِنَّ  كالََّ قَالَ »

 همه ميکنند، اعتراف بدان ما دشمنان كه اسالمی جمهوری در درخشان واقعيتهای

 دست به خداوند از استمداد و مقاومت و صبر و الهی ی وعده به اعتماد ی سايه در

 انگيز، اضطراب مقاطع در كه ضعفائی ی وسوسه برابر در همواره ما مردم. است آمده

 .سَيَهْدينِ رَبِّی  مَعی إِنَّ كَالَّ:  كه اند زده نهيب ميدادند، سر لَمُدَركون أنا : ندای

 لَا لَوْ وَ  اللَّهُ رَبُّنَا يَقُولُواْ أَن إِلَّا   حَقّ بِغَيرِْ دِيَرِهِم مِن أُخْرِجُواْ الَّذِينَ »

 وَ صَلَوَاتٌ وَ بِيَعٌ وَ صَوَامِعُ لهَُّدِّمَتْ بِبَعْضٍ بَعْضَهُم النَّاسَ اللَّهِ دَفْعُ

 اللَّهَ إِنَّ  يَنصُرُهُ مَن اللَّهُ يَنصُرَنَّلَ وَ  كَثِيرًا اللَّهِ اسْمُ فِيهَا يُذْكَرُ مَسَاجِدُ

 04-حج  «عَزِيزٌ لَقَوِىٌّ

 

 لَقَوِیٌّ اللَّهَ إِنَّ يَنْصُرُهُ مَنْ اللَّهُ وَلَيَنْصُرَنَّ: ی وعده به اعتماد و بصر و صبر و ايستادگی

 رابرب در اسالمی تمدن ی  قله به رسيدن تا را افتخار مسير اين توانست خواهد عَزيزٌ،

 .كند هموار اسالمی امت


