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 بسم اهللا الرحمن الرحيم
 

 اقبال جهاني اسالمي

 

عوامل بسياري باعث اين اقبال جهاني به اسالم در دوره اخير شده كه مهمترين آنها بـه ايـن   
 :شرح است 

وجـدان را بـرآورده    هاي كامالً هماهنگ با فطرتي كـه نيازهـاي   ـ برخورداري اسالم از آموزه1
بخشد و با طبيعت وي برخوردي واقعگرايانه دارد و به او  سازد و اخالق آدمي را وااليي مي مي

هـاي الزم   كوشد تا همه مشكالت او را حل كند و همـاهنگي  نگرد و مي به عنوان يك كل مي
 .هاي عقيدتي ، عاطفي و رفتاري وي را تأمين نمايد ميان جنبه

د از پيش از چهارده قرن و از ابتداي اسالم در اين دين تجلـي پيـدا كـرده    ها هرچن اين جنبه
ولي اقبال اخير نسبت به آن مرهون دستاوردهاي فكري و علمي است كه انديشمندان بزرگي 

اي متناسـب بـا نيازهـاي     هاي اسالم و عرضه و طرح آنها بـه شـيوه   در راستاي توضيح ويژگي
هـاي روشـن در ايـن شـريعت را      وي پاسخ گويـد و جنبـه  هاي  اي كه به پرسش زمان و بگونه

امـام  "، ) قـدس سـره  ( "امـام خمينـي  ": انديشمنداني چون . تبيين كند، بدان دست يازيدند
مالـك بـن   "،  "ابـواالعلي مـودودي  " ،"شهيد مطهـري "، ) قدس سره( "شهيد محمدباقر صدر

 .و ديگران "نبي

ن نيازهاي انسان به پناهگاه معنوي حقيقـي و  هاي غيرديني در برآورد ـ ناكامي بيشتر پروژه2
انجامـد ؛ فروپاشـي ايـن     حتي ناكامي در اشباع نيازهاي مادي و تحقق آنچه به سعادت او مي

هاي الحادي به ايجاد امواج بشري بسيار بزرگي انجاميد كه مجـدداً رو بـه سـوي ديـن      مكتب
جـز اسـالم برخـوردار از چنـين     گذاردند تا تشنگي خود را سيراب سازند و از آنجا كه دينـي  

جامعيت و همه جانبگي و اين نگاه فراگير بـه زنـدگي و ايـن واقعگرايـي در برخوردهـا نبـود       



 
 

 

۳ 

 .هاي آن باشيم طبيعي بود كه شاهد اقبال چشمگيري نسبت به آن و آموزه

هاي اسالمي در برخي مناطق از جملـه و پيشـاپيش آنهـا تجربـه پيـروزي       ـ موفقيت تجربه3
زيرا اين انقالب ) قدس سره( "امام خميني راحل"كوهمند اسالمي ايران به رهبري انقالب ش

هاي كامالً مردمي متعددي ارايه داد كه همه منافع تنگ مادي را در راه تحقق اهداف و  نمونه
ها از جمله افسانه انحصار  هاي بزرگ معنوي بفراموشي سپرد و توانست بسياري از افسانه آماج

ول مادي و بويژه سوسياليسم و افسانه تقسيم جهـان معاصـر بـه دو ابرقـدرت و     انقالب به اص
و » دين افيون ملتهاست«هاي سياسي و سرانجام افسانه  افسانه عدم امكان استقالل در عرصه

 *0F.را نقش بر آب سازد... 

ه داد و حلهاي آنها را بدور از تصورات پيشين اراي اي از مشكالت و راه و به جهانيان تصوير تازه
هاي مسلمان را بسيج سازد  آنانرا را به درك اين تصورات سوق داد؛ همچنانكه موفق شد توده

اي كـه   انـدازهاي تـازه   اي كه چشم و در دل ايشان اميدهاي بزرگي به آينده ايجاد نمايد بگونه
 .هرگز براي وي قابل تصور نبود ، فرا روي او بگشايد

 :پديده خيزش اسالمي 

 :شود  موارد زير را شامل مي) خيزش اسالمي(دهنده اين پديده بزرگ  مل شكلمهمترين عوا
تـر همـان    سخ قبلي بدان اشاره كردم ضمن توجه به تـأثيرات گسـترده  اپهمانچه در  :يكم 

عوامل در جهان اسالم؛ زيرا جهان اسالم به درك ميراث ارزشمند خـود نزديكتـر اسـت و بـا     
هـا   ت را به ياري ايماني كه حتي اگر ضعيف يا مـوروثي همه تصورات و عواطف خود اين رسال

ايمـان مسـلمانان بهرحـال فضـاي طبيعـي      . كند كند و با آن ارتباط برقرار مي باشد، درك مي
هـايي كـه    بهتري بـراي برقـراري ارتبـاط بـا مسـايل اسـالمي ـ و بـويژه بـدنبال روشـنگري          

 .آورد رداختند ـ فراهم ميپيش گفته بدان پانديشمندان 
 در (هاي ديگر، بسياري از رويگردانان از اسالم   الوه براين، ناكامي و شكست رژيمع

. را مجدداً در راه اسالم قرار داد و اعتماد به اسالم بزرگ را به آنان بازگردانـد ) ميان مسلمانان
اي بزرگي نسبت به عظمت و شكوه اسالم  از آن گذشته موفقيت تجربه اسالمي، احساس توده

د و عزت و كرامت و اعتماد به نفس امت و تـوان سـاختن ايـن آينـده را بـه ايشـان       ايجاد كر

                                        
 .فروپاشي اتحاد شوروي و تك قطبي شدن جهان نوشته شده است ـ ماين مطلب پيش از  *
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 .بازگرداند

در اين زمينه بايد به عامل جديدي اشاره كرد كه همانا نقش بسيار جـالبي اسـت كـه     :دوم 
. هاي اسالمي در گسترش آگاهي و احساسات انقالبي ميان فرزندان امـت ايفـا كردنـد    جنبش

ا در اين يا آن منطقه متفاوت بود همچنانكه سطح آگاهي و شور و هيجـان  ه تأثير اين جنبش
سـازي احكـام    يادهپهاي مردم در  اين يا آن جنبش نيز متفاوت است ولي همگي هيجان توده

اسالم را برانگيخت و احساسـات معتنـابهي در لـزوم مقاومـت در برابـر نمودهـاي طـاغوت و        
 .بازگشت به اسالم، فراهم آورد

هاي غرب در يورش به جهان اسالم مطرح شد زيرا به  ناكاميي پهايي كه در  واكنش: سوم 
هاي دقيقي كه براي اين يـورش صـورت گرفتـه و كوشـش شـده بـود همـه         ريزي  رغم برنامه

هاي قومي، ملي و نژادي و تـاريخي و بـه    ها در آن رعايت شده باشد و نيز به رغم تفرقه جنبه
سرطاني در منطقه و وجود حكام مزدور و گسـيل داشـتن سـموم    ليد پرغم قرار دادن كانون 

بـه رغـم همـه    ... فكري و عاطفي و سرشار ساختن جهان اسالم از عياشي و فسق و فجـور و  
اينها، اين يورش نتايج معكوسي ببار آورد زيرا امت را بيدار و هشيار ساخت و بـه او آموخـت   

 :عكوس يورش غرب، از دو راه تحقق يافت كه عزت و شرافت آن در اسالم نهفته است؛ اثر م

رده از چهره و تمدن و اخالق خود برداشت و نزد فرزندان اين امت پاينكه غرب  :راه نخست 
كند  ردازد و شخصيت آنرا سركوب ميپ رسوا شد و نشان داد كه چگونه به غارت منابع آن مي

 .دهد حرمتي و اهانت قرار مي هايش را مورد بي و ارزش

ريـزي   مؤمنان دلسوز و نگران آينده امت را بر آن داشت تا موضع رويارويي و برنامه :م راه دو
هـاي مسـلمان بـرمال     از جمله مواردي كه براي تـوده . براي بيداري و خيزش امت اتخاذ كنند

 .بو و خاصيت وحدت اسالمي بود هاي بي روژهپهاي مرتجعانه حكومت اسالمي و  شد فرمول

ه اين عوامل تأثير بسزاي خود را بر شتابگيري خيزش و بيداري اسـالمي  بدينگونه بود كه هم
بجاي گذاشت و آنرا در آستانه تحوالت تاريخي بزرگي قرار داد كه از خداوند متعـال مسـئلت   

 .كنيم خيلي زود آنرا تحقق بخشد مي

 كانون نهضت اسالمي ديني ٭

نـده نهضـت   پتين كشـور امـروزه قلـب    ا. توان در اين زمينه جز به ايران انديشيد طبيعتاً نمي
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اصيل اسالمي و سرچشمه جوشان آنست؛ اين سخن نـه از روي تعصـب يـا گـرايش بـه ايـن       
هـا و   هاي خيـزش  كشور بلكه برخاسته از آگاهي از اوضاع جهان اسالم و آشنايي با همه جنبه

يشـوا و  پامروزه نگـاه همگـان بـه ايـران بـه عنـوان محـور، الگـو و         . هاي اسالمي است نهضت
توان گفت كه همه جهانيان به اين حقيقت اذعان دارنـد و بهتـرين    راهنمون است و حتي مي

هـا عليـه انقـالب     هاي متمركز ضد ديني عليه ايران و تمركز ايـن توطئـه   دليل آن نيز توطئه
المللي در قـاهره و   هاي بين توانم به نقش ايران در كنفرانس اسالمي است؛ در همين راستا مي

رچم دفـاع از ديـن   پـ هـاي دشـمنان و برافراشـتن     و غيره در ايستادگي در برابر توطئـه كن پ
هـا   بطوركلي و بويژه دفاع از اسالم با تمام توان و اعتراف جهانيان به اين ايستادگي ها، اشـاره 

 .داشته باشم

ـ    حال اگر از ايران فراتر رويم مي ه توان گفت كه نمودهاي اين نهضت همه جهان اسـالم را ـ ب
رغم تفاوتهايي كه در ميزان آگاهي و شور و هيجان ميان مناطق مختلف آن وجـود دارد ـ در   

 .گيرد برمي

 

 :المللي موجود  انقالبي در روابط بين اسالمي و انديشه نقش انديشه

 :بردن به عمق اين نقش بايد به نكات زير توجه كنيم ي پبراي 

م و انقالب اسالمي كه گستره بسيار بزرگي اسـت  ريزي عليه اسال ها و برنامه ـ گستره توطئه1
رشـمار  پريز در مراكز علمـي و سياسـي فـراوان و     و در گردآمدن همه مغزهاي سياسي برنامه

يش گـرفتن راهبردهـاي همـه جانبـه عليـه رشـد و       پـ ديده و درپبراي مطالعه و بررسي اين 
سالمي و در واقع بيـان  هاي ا ديده و تودهپگسترش آن و كوشش براي ايجاد شكاف ميان اين 

هاي گروهي ضد اسـالمي و نمودهـاي آن و    هاي مستضعف و رهبري آنان و نيز در رسانه توده
هـاي   ها و گردهمايي كند و نيز در برگزاري كنفرانس يدا ميپعليه هرآنچه كه به اسالم ارتباط 

گسـترش  اي كه در جهت مسخ هويت انسـاني و محـو خـانواده انسـاني و      المللي گسترده بين
اي كـه   نامـه و توافقنامـه   يمـان پگسيختگي و فساد اخالقي و نيز در دههـا   بندوباري و لجام بي

ميان خود كشورهاي بزرگ و ميان كشورهاي بزرگ با كشورهاي منطقه به منظور توقف ايـن  
هـا نيـز چـراغ     كند؛ ما شاهد آنيم كه غرب به كمونيست يدا ميپحركت عظيم اسالمي تجلي 

هاي اسالمي بـه ارث مانـده از اتحـاد     دهد كه نقش رهبري خود را در جمهوري سبز نشان مي
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تـوانم   نمـي . شوروي سابق بازيابند زيرا از گسترش اسالم انقالبي در اين مناطق بيمناك است
هـا،   اشاره به اين نكته هستم كه همه اين واكـنش ي پتنها در . ردازمپبها  به همه اين گستره

ها را تحـت   المللي و معاهده المللي است و راهبردهاي بين ر عرصه بينداراي تأثيرات بزرگي د
كردن دشـمني بزرگـي بـراي جهـان غـرب و متمركـز        دهد و عرصه را براي علم تأثير قرار مي

ها در راستاي ازميان برداشتن اين دشمن بـزرگ و نيـز كوشـش كشـورهاي      ساختن كوشش
المللي براي ايستادگي در  و ديگر محافل بين استكباري در سوء استفاده از سازمان ملل متحد

يوندهاي پبرابر اين نهضت و محاصره آن و كوشش براي ضربه زدن به آن در نطفه و گسستن 
 .هاست آن با توده

توانم با صراحت تمام بگويم كه جنبش انقالب اسالمي مهمتـرين و بزرگتـرين نگرانـي     لذا مي
 .ريزي استراتژيك جهاني از سوي آنهاست برنامه كاران و آزمندان و نقطه اصلي در هر طمع

 :رابطه اسالم و غرب 

 : گردد فشرده رابطه ميان اسالم و غرب با توضيح موارد زير بيان مي

كوشـد تـا از راه    كنم كه اسالم به اقتضاي واقعگرايي شناخته شـده خـود مـي    گمان مي: الف 
ار نمايـد و تأكيـد كنـد كـه همـه      فراخوان و ارايه منطقـي، بـا فطـرت انسـاني ارتبـاط برقـر      

ديدگاههايي كه در مورد واقعيت و زندگي دارد بـر شـالوده منطقـي درسـتي قـرار دارد و بـا       
مقتضيات فطرت انساني همخوان است و كافي است كه فضاي آزاد، منطقـي و سـالمي بـراي    

 .شنيدن صداي اسالم فراهم آيد

گويد فرصت يكسـاني   ا مدعي آنست و ميهايي كه جهان غرب از آن برخوردار ي به رغم آزادي
هـاي   دهد، اسالم در اين ميـان بـا مواضـع و دشـواري     به همه ديدگاهها براي عرضه شدن مي

اي گسـترده عليـه    هاي تبليغاتي و رسانه بزرگي روبروست كه مهمترين آنها تشويش و تحريف
اي  هـاي فريبكارانـه   يوهاي و بـه شـ   خود و تمامي مقدسات خود و با استفاده از كانالهاي رسانه

در جهـت كـارزار ضـد اسـالمي      داسـتان و فـيلم و دانـش   :  است كه از همـه هنرهـا از جملـه   
 .كند برداري مي بهره

 : گيرد در اين ميان تأكيد دارم كه اين حمالت از اين خاستگاهها صورت مي

ليبي بدون توز ص اي كه شاهد هستيم، جريانهاي كين به گونه. آميز خاستگاههاي تعصب: يك 
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هاي تاريخي در  هاي انساني مطرح از سوي اسالم، عليه اسالم كينه كمترين درنگي در انديشه
 .دل نهفته دارند

داري نسبت به زنـدگي   آميز و برگرفته از ديدگاههاي مادي سرمايه خاستگاههاي مصلحت:  دو
طلبانه غرب  توسعه دهد ملل اسالمي تن به منافع زيرا اسالم به اقتضاي اصول خود اجازه نمي

برداري از مستضعفان از سوي قدرتمندان استكباري مخـالف   گونه بهره دهند و بطوركلي با هر
 .ست مادي از ملتهاستپبرداري  است و اين بزرگترين مانع در برابر بهره

ت و بطوركلي ديني خاستگاههاي ملي ـ ميهني و برگرفته از اين تصور غرب كه مسيحي : سه 
سـت  اپهاي ملي ـ ميهنـي ملـل ارو    كه دخالتي در امور زندگي نداشته باشد در شمار ويژگي

حال آنكه اين برداشت نادرستي از دين و ميراث ملـي ـ ميهنـي اسـت و منطـق دگرگونسـاز       
ا اي يـ  ذيرد زيرا مهم آنست كه انسان بدور از هرگونه تعصب فرقهپ هاي انساني آنرا نمي شالوده

 .ملي و ميهني، دين حقي را براي خود برگزيند

هـاي   هاي ديني مسلط بر زندگي و شيوه و سرانجام اينكه برخورداري اسالم از ويژگي: چهارم 
معنوي و اخالقي آن، راه حل و آلترناتيو خأل معنوي بشريت و يكي از عوامل مهمي است كـه  

اي به  هاي آنرا بر باد داد و نقش تازهرا درهم شكست و رويا] شوروي سابق[نظام الحاد شرقي 
سخگويي ديگـر اديـان تمـدني    اپعدم ي پركردن اين خأل ـ در  پهاي اسالم در جهت  آموزه

 .موجود ـ بخشيد

كافي در عرصه جهـان اسـالم مطـرح گرديـده      هاي جهان غرب به اندازه برآنم كه انديشه: ب 
دات اين انديشه را مـورد مطالعـه قـرار    است و روشنفكران مسلمان غالباً و به طور مداوم تولي

هاي مسلمان نيز امروزه غرق در حوادث جهـان غربـي هسـتند كـه      اند؛ عالوه براين توده داده
 .آوردند هاي گروهي غرب همواره از آنها سخن بميان مي رسانه

شـود بـا مبالغـه عمـدي      خـش و عرضـه مـي   پمن معتقدم آنچه درباره غرب در جهان اسالم 
اي است كه بسياري از مسلمانان را نسبت به اين بهشـت موهـوم    ه است و بگونهبسياري همرا

دانند كه ايـن تمـدن مـادي از چـه نقـاط       دهد؛ آنها يعني بسياري از مسلمانان نمي فريب مي
رساند و روح انساني را سركوب  ضعف بزرگي برخوردار است كه به روابط خانوادگي آسيب مي

 .كند هيچ كنترلي تحريك مي ـ غريزي آنانرا بيهاي حيواني  سازد و نهفته مي

كننـد و   اي غرب، رسالت خود را كامالً درك مي توان منكر آن شد كه كادرهاي رسانه نمي: ج 
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با تمدن خود هماهنگ هستند و صرفنظر از ميزان انساني بودن اين رسالت و آن وظـايف، بـا   
اي جهان اسالم به گمان من غالباً  هوظايف خود آشنايي كامل دارند؛ حال آنكه كادرهاي رسان

باشـند؛   نيازمند درك رسالت اسالم و اهداف تمدني آن و وظايف خود در برابر اين رسالت مي
سـو و   معتقدم كه يكي از بزرگترين نقاط ضعف اين كادرها فراهم نبـودن درك كامـل از يـك   

ي ديگـر اسـت؛ بـه    هاي مصلحتي و گاه مـزدور از سـو   هاي دولت يروي كوركورانه از خواستپ
همين دليل آنها وظيفه دارند ابتدا خود را از اين قيدوبندها رها سـازند و مرحلـه جديـدي را    

: يش آنهـا  پيشـا پآغاز كنند كه خطوط عمل اصـلي برگرفتـه از سرچشـمه رسـالت اسـالم و      
سـازي آنهـا بـراي     ضرورت و گسترش روح تغييرات انقالبي موردنظر اسالم در جانهـا و آمـاده  

 .هاي اسالم بر تمامي امور زندگي است ده كردن همه آموزهياپ

بسا رسيدن به مشتركاتي ميان مـا   كند و اي معتقدم كه هر يك از ما ديگري را درك نمي: د 
 .ها و خاستگاههاي ما كامالً با يكديگر متفاوتند دشوار باشد زيرا شالوده

ست كه غرب بـه آنهـا بـاور نـدارد؛     در اين راستا جهان اسالم مبتني بر اصول و ديدگاههايي ا
هـاي زيـر اشـاره     توان به اصول و شالوده به عنوان مثال مي. عكس اين سخن نيز درست است

 :كرد 

اي طبيعي انسان را بـه سـمت حقيقـت     كه وجود اصيلي است كه به گونه: ـ فطرت انساني 1
 .دهد دهد و بدون آن انسان، انسانيت خود را از دست مي الهي سوق مي

عدالت ، همكاري، اخالص نسبت به اصول و ديگر مواردي كه بخـش  : ـ اخالق واال از جمله 2
 .روند ذير انسانيت انسان بشمار ميپنا جدايي

ـ انسان به عنوان فرد و جامعه براي ساماندهي تمامي مسايل زندگي خـود نيازمنـد خـدا و    3
 .هاي زندگي است دين و ارزش

صلي زندگي اجتماعي اسـت و تفاوتهـاي طبقـاتي، نـژادي،     ـ تكامل بشري در شمار عناصر ا4
 .قومي و ملي از نظر همه بشريت، غيرقابل قبول است

ـ غرايز جنسي نيازمند كنترل خردمندانه به منظور تضمين ايجاد روابط خانوادگي مناسب   5
 .و صحيح است

بـه سـود منـافع    برداري و استثمار و اسـتعمار و تصـرّف و تجـاوز بـه منـابع ديگـران        ـ بهره6
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ذيرش پـ هاي ديگران و اهانت به مقدسات، همه و همه غيرقابـل   نظرانه و اشغال سرزمين تنگ
 .هستند

 ها است؛ آيا در مورد آنها توافق وجود دارد؟ آنچه گفته شد برخي از اين شالوده

نم بـا  تـوا  ذيرند ولي آيا غرب نيز با اين ديدگاه هماهنگ است؟ ميپ مسلمانان آنها را كامالً مي
به كنه آنها نبرد زيرا متأسفانه با آنچه بـا  ي پقاطعيت اعالم كنم كه ممكن است غرب هرگز 

 .ها دارد آنها خو گرفته است، فاصله

يافـت   ها و اصول و امثال آنها به سـطحي از تفـاهم دسـت    يرامون اين شالودهپآري اگر بتوان 
 .ه يكديگر نايل خواهيم آمدطبيعي است كه به گستره مشتركي از تفاهم متقابل نسبت ب

گرايي مطلـوب بـراي    هاي خالصانه و منطق من در تحقق اين هدف به شرط فراهم آمدن نيت
 .شناخت حقيقت، بدبين نيستم

هـاي   برآنم كه همه بشريت اندك اندك در جهت رسيدن به مرحله از ميان برداشتن گـرايش 
هـاي   رغم امكـان وجـود برخـي انحـراف     هاي انكار خداوند متعال ـ و البته به  ديدهپالحادي و 

هاي بزرگي حكايت از اين گرايش تمدني دارد كه  دارد؛ در اين ميان نشانه كوچك ـ گام برمي 
 :توان به مواردي از آنها اشاره كرد  مي

از اعالميه  استفاده ـ گرايش جهاني در به رسميت شناختن حقوق بشر زيرا به رغم انواع سوء1
وي قدرتهاي بزرگ، اين اعالميه بيـانگر گـرايش معنـوي در راسـتاي     جهاني حقوق بشر از س

هـاي   ذيرش حقوق بشري است كه اديان الهي همواره منادي آن بوده و هرگونه انكـار جنبـه  پ
 .كند معنوي و فطري انسان، تمامي ادعاهاي حقوق انساني را از وي سلب مي

ايـن  : حلهـاي مـادي   كـامي راه ناي پحلهـاي دينـي در    هاي فراگير مردمي بـه راه  ـ گرايش2
ها سعي در انكار آن و استعمارگران سـعي در سـركوب و    گرايش تمدني است كه ماترياليست

هاي مردم چه در جهان اسالم و چه در جاهاي  توطئه عليه آن دارند ولي گرايش حقيقي توده
عنـوي و  هـاي م  اند سعادت بشـري در احيـاي ارزش   ديگر از اين قرار است كه آنها درك كرده

 .بازيابي آنها در زندگي انسان است

هاي مسلمان امروزه در راسـتاي بازيـابي    در جهان اسالم مسئله بسيار روشنتر است زيرا توده
كوشند و در اين راه براي برقراري نظام اسالمي زنـدگي ـ و بـه     نقش دين در زندگي خود مي
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 .جويند ابزارها و امكانات ياري ميرغم همه موانعي كه در سر راه آن قرار دارد ـ از تمامي 

اي رهبـر انقـالب    دوران ما دوران چيرگي اسالمي بر جهان اسالم و ـ بـه تعبيـر امـام خامنـه     
 .هاست اسالمي ايران ـ دوران گرايش به معنويت

شي سترگ نظام الحادي كمونيسم بر اثر مخالفت آن بـا فطـرت انسـاني كـه امـام      اپـ فرو3
شي به گوربـاچف بـه آن   اپيش از فروپاي كه بيش از دو سال  مهـ در نا) قدس سره( خميني

رده شود زيرا با فطـرت  پسرود تا به موزه تاريخ  اشاره كرده بود ـ فرموده بود كه كمونيسم مي 
امام در آن نامه، گورباچف را به دين و به ويژه ديـن اسـالم فراخواندنـد    . انساني مخالف است

اي اسـت كـه گوربـاچف در     نكتـه را بدنبال دارد؛ اين همـان  زيرا اشباع حقيقي نيازهاي انسان 
هاي  زاييده ناسپاسي ما در برابر نعمت استعفانامه خود بدان اشاره و يادآور شد كه اين فروپاشي

 .الهي بود
گيـريم ولـي اينكـه گـاهي گفتـه       بهرحال ما آغاز دوران دين و معنويات را به فال نيـك مـي  

اي اسـت   پايه ها بينجامد سخن بي ه سركوب و آزار اقليتشود حكومت ديني ممكن است ب مي
ها و احترام به آنها و اعطاي مرتبـه شـهروندي    زيرا اصول و قواعد اسالمي، حفظ حقوق اقليت

كند؛ تاريخ اسـالم   كامل و حمايت از آنها در برابر هرگونه تجاوزي را از وظايف دولت تلقي مي
هـاي بسـيار كوتـاهي،     ينكه طي تاريخ جـز در دوره نيز شاهدي بر اين نوع برخوردهاست گو ا

 .اسالم به صورت كامل پياده نشده است
هاي ديني از همه حقوق در جمهوري اسالمي ايران خود شاهدي بر  امروزه برخورداري اقليت

 .اين مدعاست
الملـل بجـاي    هاي ديني اثرات سترگ خود را بر روابط بـين  من معتقدم كه بازگشت حكومت

جـا   هاي مشترك به منظور گسترش اخالق واال و پسنديده همه رد و روح همكاريخواهد گذا
حكمفرما خواهد شد و امكانات عظيم و نهفته انساني به منصه ظهور خواهد رسـيد و زنـدگي   

 .بر پايه اصول متين و منسجم با فطرت، شكل خواهد گرفت
بـت دينـي و تفـاهم واقعـي     من در انتظار جهاني هستم كه آنرا عدالت، همكاري، اسالم و مح

اند و در اسالم با اعتقـاد   فراخواهد گرفت؛ اين همان چيزي است كه همه اديان مژده آنرا داده
به ظهور مهدي منتظر يعني كسي كه زمين را در پي پر شدن از ظلم و جور، سرشار از عدل 

حتي كوشا براي  بايد آماده ومن برآنم كه بشريت . كند، تجلي يافته است و قسط و برابري مي
 .بشري باشدبرقراري نظام ديني جهاني در راستاي تحقق اهداف واالي 
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 دين و زندگي

سازي اين  موضوع پياده(تواند از ايدئولوژي كه در جامعه  آنچه مسلم است نظام اجتماعي نمي
اي را  توان تصور نظام حياتي همه جانبـه  حكمفرماست جدا و گسيخته باشد؛ حتي نمي) نظام

دون داشتن ذهنيت قبلي در برابر هستي، انسان و زنـدگي و در واقـع بـدون برخـورداري از     ب
داري كه ايده جداسازي مسايل اجتماعي از مسـايل   حتي سرمايه. اي معين، بعمل آورد فلسفه

 .واقعي را مطرح كرده است مطلقاً قادر به رهايي از نگاه كامالً مادي به زندگي نيست
شود بدان معناست كه دين وارد عمـق وجـدان اجتمـاعي     ن وارد زندگي ميبنابراين وقتي دي

دهد؛ همچنين بدين معناست كـه   اي را كه نظام بر آن استوار شده تغيير مي گردد و قاعده مي
كند و طبق ديدگاهها و تصورات خود، آنهـا را تغييـر    با همه مشكالت حياتي سروكار پيدا مي

اين دين، ديني واقعگرا و اجتماعي باشد و براي همه مشكالت البته مشروط بر اينكه (دهد مي
 .)حلهاي خود را ارايه دهد اجتماعي، راه

شـود   اي مـي  توانم بر اين نكته انگشت گذارم كه وقتـي ديـن وارد عرصـه    از اينجاست كه مي
هـا و پيونـدهاي    كند همه روابط و سياست اي تغيير دهد و تالش مي كوشد آنرا بطور ريشه مي
 .اي، سامان بخشد د را طبق منطق تازهخو

 :خاستگاه من در تصوري كه از آينده نهضت اسالمي دارم مبتني بر اين موارد است 

هـا، رونـدي رو بـه بـاال و بـه سـود        از مطالعه سير تاريخ بشري كه به رغم همه ناكامي: يكم 
 .اهداف معنوي دارد

 .كند ال هدايت مياعتقاد به لطف الهي كه بشريت را به سوي كم: دوم 

هاي قطعي قرآن در مورد پيروزي حتمي حركت اسالمي در صـورت صـداقت بـا     وعده: سوم 
 .هاي قرآني خود و برخوردار گشتن از تمامي ويژگي

هـاي   با توجه به تمامي اين موارد، برآنم كه فرداي نهضت اسالمي، بويژه با توجـه بـه پويـايي   
هـا بـه آينـده ايـن نهضـت و       عنوي آن و ايمان تـوده خالق عناصر نهضت و امكانات مادي و م

اي كه دارند، آينده روشن و بسيار درخشاني است و معتقدم تمامي كسـاني   فرهنگ ايثارگرانه
كنند كه ما در آستانه ورود به جهاني هستيم كه قرآن كريم  كه بصيرت دارند كامالً درك مي

 .بر آن سايه افكنده است
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