
اعتماد به وعده الهی تمدن درخشان اسالمی  سناریوی فاجعه آمیز سوریه   مرجعیت فکری علما   اختالف افکنی تبعیت از غرب

 هدف نهائى نميتواند چيزى كمتر از »ايجاد تمدن درخشان اسالمى« باشد. امت اسالمى با همه  ى ابعاض خود در قالب ملتها و كشورها، بايد به جايگاه تمّدنِى 
مطلوب قرآن دست يابد. شاخصه  ى اصلى و عمومى اين تمدن، بهره  مندى انسانها از همه  ى ظرفيتهاى مادى و معنوى  اى است كه خداوند براى تأمين سعادت 
و تعالى آنان، در عالم طبيعت و در وجود خود آنان تعبيه كرده است. آرايش ظاهرى اين تمدن را در حكومت مردمى، در قوانين برگرفته از قرآن، در اجتهاد و پاسخگوئى 
به نيازهاى نوبه  نوى بشر، در پرهيز از تحجر و ارتجاع و نيز بدعت و التقاط، در ايجاد رفاه و ثروت عمومى، در استقرار عدالت، در خالص شدن از اقتصاد مبتنى بر ويژه  خوارى 

و ربا و تكاثر، در گسترش اخالق انسانى، در دفاع از مظلومان عالم، و در تالش و كار و ابتكار، ميتوان و بايد مشاهده كرد.| متن کامل در

مفاهیمی که امروز 
در بیانات رهرب انقالب 

مطرح شده اند:

حضور و سخرنانی رهرب انقالب دراجالس جهانی علام و بیداری اسالمی

عالقه مندان می توانند با ارسال يك پيامك بدون منت به شامره 20110 در اين سامانه عضو شوند.

روزنگار مرور ی کوتاه  بر 
ــام هـا و  دیـدار هـای    پـی
رهـبـر مـعـظـم انقـالب

21

پیشنهاد

برگزیده

ناظر بر بیانات رهبر معظم انقالب 
اسالمی در اجالس بین المللی 

علما و بیداری اسالمی:

   راه حل مسئله فلسطين: رهبر 
معظم انقالب اسالمى در اجالس 
بين المللى علما و بيدارى اسالمى 

ضمن تبيين ابعاد مختلف نهضت هاى 
بيدارى اسالمى، نوع موضعگيرى 
درباره ى مسئله ى فلسطين را به 

عنوان شاخص و معيار درستى مسير 
اين نهضتها معرفى نمودند.

ايشان ضمن اشاره به تاريخ 60 
ساله ى غصب فلسطين از امت 

اسالمى، پشت كردن به جبهه ى 
مقاومت و شعار آزادى قدس شريف 

را به عنوان اتهامى سنگين مطرح 
نمودند. در انديشه ى آيت اهلل العظمى 
خامنه اى مسئله ى فلسطين به عنوان 

زخم عميق به جامانده از مناسبات 
استعمارى سلطه گران با جهان اسالم 

شناخته مى شود و ايشان همواره و 
در برهه هاى تاريخى گوناگون توجه 
و اهتمام به حل مسئله ى فلسطين 

از طريق مقاومت و جهاد در برابر 
غاصبان را به عنوان ميزان سنجش 

صحت و صداقت حركت ها و جريانات 
گوناگون دانسته اند.  

برای مطالعه ی بیشتر درباره ی این 
موضوع و آشنایی کامل و دقیق تر 

با راه حل مسئله فلسطین در 
اندیشه ی رهبر انقالب اسالمی، 

مطالعه ی کلیدواژه ی » راه حل مسئله 
فلسطین « در بخش » جستار« پایگاه 
پیشنهاد می گردد.

  بیداری اسالمی، حقیقتی 
است که اکنون تقریباً در سراسر 
دنیای اسالم میتوان نشانه های 

آن را دید.
  عالمان دین باید با هوشیاری 
و شناخت شیوه ها و ترفندهای 

فریبنده ی دشمن، راه نفوذ را به 
کلی ببندند. به مردم  

  تمدن اسالمي میتواند 
نقطه ي رهائي از جهان بیني 

مادي و اخالِق به لجن کشیده اي 
که ارکان تمدن امروزِي غربند، 

باشد.
  در نهضتهاي بیداري اسالمي 

باید تجربه تلخ و دهشتناك 
تبعیت از غرب، مورد توجه دائم 

باشد.

رهرب انقالب اسالمی با تأکید بر رضورت ترسیم هدف بلندمدت برای بیداری اسالمی:

»ايجاد تمدن درخشان اسالمى«؛ 
هدف نهائى بیداری اسالمى

در نهضتهاى بيدارى اسالمى بايد تجربه  ى تلخ و دهشتناك تبعيت از غرب 
در سياســت و اخالق و رفتار و ســبك زندگى، مورد توجه دائم باشد. 
كشورهاى مسلمان در بيش از يك قرن تبعيت از فرهنگ و سياست دولتهاى مستكبر، 
به آفات مهلكى همچون وابستگى و ذلت سياسى، فالكت و فقر اقتصادى، سقوط فضيلت 
و اخالق، عقب  ماندگى خجلت  آور علمى، دچار شدند؛ و اين در حالى بود كه امت اسالمى 

از سابقه  اى افتخارانگيز در همه  ى اين عرصه  ها برخوردار بود.

ک
تیرت ی

داغى   بزرگتر از غصب كشور فلسطين 
بر دل امت اسالمى نهاده نشده است

درستى مسير نهضتهاى بيدارى اسالمى را از جمله بايد در موضعگيرى 
آنان در قبال مسئله  ى فلسطين جســتجو كرد. از 60 سال پيش تاكنون 
داغى   بزرگتر از غصب كشور فلسطين بر دل امت اسالمى نهاده نشده است. فاجعه  ى 
فلسطين از روز اّول تاكنون، تركيبى از كشتار و ترور و ويرانگرى و غصب و تعرض به 
مقدسات اسالمى بوده است. وجوب ايستادگى و مبارزه در برابر اين دشمن حربى و 
غاصب، مورد اتفاق همه  ى مذاهب اســالمى و محّل اجماع همه  ى جريانات صادق و 
سالِم ملّى بوده است. هر جريانى در كشورهاى اسالمى كه اين وظيفه  ى دينى و ملى 
را به مالحظه  ى خواســت تحّكم  آميز آمريكا يا به بهانه  ى توجيه  هاى غيرمنطقى، به 
دست فراموشى بسپارد، نبايد انتظار داشته باشد كه به چشــم وفادارى به اسالم يا 
صداقت در ادعاى ميهن  دوستى به او نگريسته شود. اين يك محك است. هر كس شعار 
آزادى قدس شريف و نجات ملت فلسطين و سرزمين فلسطين را نپذيرد يا به حاشيه 
ببرد و به جبهه  ى مقاومت پشت كند، متهم است. امت اسالمى بايد در همه جا و همه 

وقت، اين معيار و شاخِص نمايان و اساسى را در مدنظر داشته باشد.

ت
روای

تیرت دو
تکمیلی
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نخستين امواج بيدارى در كشورهاى اين منطقه، غالباً به 
وسيله  ى علماى دين و مصلحان دينى پديد آمد
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وابستگى، ذلت و فالكت؛ 
نتایج تبعيت از دولتهای مستکبر

مظاهر تمدن اسالمی

  حكومت مردمى
  قوانين برگرفته از قرآن

  اجتهــاد و پاســخگوئى به 
نيازهاى نو به نِو بشر

  پرهيز از تحجر و ارتجاع و نيز 
بدعت و التقاط

  ايجاد رفاه و ثروت عمومى

  استقرار عدالت
  خالص شــدن از اقتصــاد مبتنى بر 

ويژه خوارى و ربا و تكاثر
  گسترش اخالق انسانى

  دفاع از مظلومان عالم
  تالش و كار و ابتكار

علما و مصلحان دینی نقش آفرین در بیداری اسالمی

  سيد جمال الدين
  محمد عبده

  ميرزاى شيرازى
  آخوند خراسانى
  محمود الحسن

  محمد على

  شيخ  فضل اهلل
  حاج آقا نوراهلل 

  ابواالعلي مودودي
  امام خمينى)ره(

  حسن البناء
   اقبال الهورى

عوامل اساسی استمرار پیروزی های انقالب اسالمی

  ايستادگى بر سر اصول اسالمى
  حضور مردم در صحنه


