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 بنام خداوند بخشنده مهربان

 

 علل ، نمودها و تداوم آن: خيزش اسالمی 

 

س���خن گف���تن در اي���ن موض���وع بس���يار جال���ب اس���ت زي���را ب���ه مهمت���رين مس���ئله و 

دارد و بس�ان  شود که در متن امت اسالمی جريان ای مربوط می پديدهترين  پراهميت

و چ��ه بج��ا و زيباس��ت ک��ه از . رود  عطف��ی در ت��اريخ پرش��کوه آن بش��مار م��ی ءنقط��ه

ه�ای زن�دگی  ديدگاه عقيدتی و تمدنی بجای درگير شدن با مشکالت بيگان�ه ب�ا واقعيت

و دور از اهداف مورد نظر خويش ، بر مسايل معاصر خ�ود انگش�ت بگ�ذاريم و از 

در پ�رداختن ب�ه . م�ورد بح�ث و بررس�ی ق�رار ده�يم ديدگاه عقيدتی ـ تمدنی، آنه�ا را 

بهت�ر آن دي�دم ک�ه آن�را از س�ه زاوي�ه يعن�ی ) يعنی خي�زش اس�المی(اين پديده مبارک 

پيون�دی اي�ن س�ه  س�و ، هم مورد بررسی قرار دهم تا از ي�ک ) حقيقت ، علل و تداوم(

ز اي�ن عمل�ی حاص�ل ازاويه با يکديگر تحق�ق يافت�ه باش�د و از س�وی ديگ�ر ب�ر نت�ايج 

 .بحث ، انگشت گذارده شود

 حقيقت خيزش اسالمی
اينکه از مجموعه اسالم ب�ه عن�وان ي�ک ک�ل س�خن بمي�ان آوردي�م ک�امال ب�ديهی اس�ت 

ی ب��رای درک حقيق��ت خي��زش اس��المی اعدمس�� ءول��ی ي��ادآوری اي��ن نکت��ه پ��يش زمين��ه

و نس�بت ب�ه هس�تی ، زن�دگی ای اس�ت ک�ه دي�دگاه انس�ان  ؛ اسالم عقيده آورد فراهم می

ک�ه شود  سازد و مفاهيمی از آن زاده می تاريخ و حال و آينده بشريت را مشخص می

برپايه اين عقي�ده و مف�اهيم حي�اتی آن ، . دهند  ای را تشکيل می عملی گستردهء هشالود

يابند که با سمت و س�وی برگرفت�ه از  عواطف و احساسات بشری سمت و سويی می

 .داردحضور در چارچوبی ديگر ، تفاوت جّدی 



 ۳ 

های اس�الم ب�رای  ريزی پس از اين زمين�ه س�ازی ، بن�ای اجتم�اعی اس�المی و برنام�ه

شود و در اين حالت ، مسلمان واقعاً آگاه ،  های زندگی انسانی مطرح می تمامی جنبه

 :گردد  برخوردار از عناصر زير می

 .فهم کامالً عميق حقيقت اسالم : يک 

 .ايمان منطقی به اين حقيقت : دو 

 .ها  دهی به آن متناسب با بنيادها و شالوده نفوذ ايمانی به عواطف و شکل:  سه

 .های عملی ، شخصی و عمومی  انتقال آگاهانه به عرصه: چهار 

مس��لمان آگ��اه اس��ت و ب��ا ريش��ه گ��رفتن در وج��ود و  ءاي��ن عناص��ر چهارگان��ه ، وي��ژه

 .گردند زندگی آدمی ، او را به مدارج کمال رهنمون می

ش��ود و ه��م  ه��م ش��امل فه��م حقيق��ت ش��الوده و بن��ای تئوري��ک اس��الم می عنص��ر نخس��ت

ه��ای  چه��ارچوب عمل��ی ـ اجراي��ی آن و ب��ه عب��ارت ديگ��ر اس��الم ک��اربردی و آموزه

ه���ايی ک���ه ه���دف از آنه���ا چگ���ونگی پ���رداختن ب���ه  آموزه. گي���رد  اس���المی را دربرمی

منطق��ه " های مب��اح ي��ا آنچنانک��ه يک��ی از انديش��مندان ب��زرگ از آن ي��اد ک��رده عرص��ه

ه�ا  است که اسالم آنرا به حاکم اسالمی واگذار کرده که خود در پرت�و آموزه" آزادی

اس��المی و ش��رايط عين��ی موج��ود ، ب��ه پ��ر ک��ردن آن  ءو ب��ا توج��ه ب��ه مص��الح عالي��ه

کن�د واالت�رين مرتب�ه اي�ن فه�م را دارد و  آنکه مستقيماً وحی را درياف�ت می. بپردازد 

 .ی است که با اجتهاد اصيل و صحيح بدست آمده باشدبعد ، متعلق به موردء مرتبه

در خص��وص عنص��ر ايم��ان ني��ز هم��ين مرات��ب مط��رح اس��ت و آنه��ايی را ک��ه ايم��ان 

رود و  ايم��انی ب��االتر م��یء گي��رد و مرات��ب آن ب��ا گس��ترش عرص��ه ان��د در برمی آورده

 شامل ايمان به هستی و منطق حياتی و اهداف واال و چند و چون راه رسيدن به اي�ن

 .گردد هدف می

ای ک���ه  بن���دی را ش���اهديم ، بگون���ه در س���طح عواط���ف و احساس���ات ني���ز هم���ين رتبه

توان��د ب��ه ج��ايی برس��د ک��ه عش��ق اله��ی ، س��رتاپای وج��ود بن��ده را فراگي��رد و چن��ان  می

: اين شاگرد مکتب اسالم ) س(يابد که بنابرحديثی درسخن ازفاطمه زهرا وااليی می

و ب��دآنجايی » آي��د ود و از خش��م او ب��ه خش��م م��یخداون��د متع��ال از خش��نودی او خش��ن«



 ٤ 

: ش�ود و آنچنانک�ه در برخ�ی رواي�ات آم�ده  رسد که دين تماماً تب�ديل ب�ه عش�ق می می

 .يابد ، تحقق می» دين جز عشق نيست«

ب��ه فرات��ر رف��تن از ايم��ان ص��رف عقل��ی ب��ه مرحل��ه و از هم��ين جاس��ت ک��ه مؤمن��ان 

أل�م ي�ان « : گوي�د  داون�د متع�ال میش�وند ؛ خ خشوع و تحرک عاطفی ، فراخوانده می

لل��ذين آمن��وا أن تخش��ع قل��وبهم ل��ذکر هللا وم��ا ن��زل م��ن الح��ق وال يکون��وا کال��ذين اوت��وا 

 آي�ا هنگ�ام) ( ۱٦س�وره حدي�د ـ(» ... الکتاب من قبل فطال عليهم األمد فقس�ت قل�وبهم

ه��ای مؤمن��ان از ي��اد خداون��د و از آنچ��ه از س��وی ح��ق ف��رو  آن نرس��يده اس��ت ک��ه دل

ستاده شده است ، فروتنی يابد و مانند کس�انی نباش�د ک�ه پ�يش از آن ب�ه آن�ان کت�اب فر

 ...)هاشان سخت شد آسمانی دادند اما روزگار بر آنان به درازا کشيد و دل

رس��يم ک��ه بط��ور طبيع��ی ، پ��س از تح��رک ع��اطفی  و س��رانجام ب��ه عنص��ر عم��ل می

ل ش�وق و تمن�ای ش�ديد گردد زي�را اراده انس�انی ، ت�ا ح�ّد بس�ياری محص�و مطرح می

 .است

ش��وند ، کس��انی هس��تند ک��ه  آنه��ايی ک��ه از هم��ه بيش��تر دچ��ار گس��يختگی شخص��يّتی می

ف�رزدق ش�اعر را  ءاعمالشان جدای از عقايد و عواطف آنهاست ؛ در اين مورد گفته

ک�ه ) عل�يهم الس�الم(پيامبر خدا حس�ين ب�ن عل�ی  ءشوم که در پاسخ به نواده يادآور می

دلهايش��ان ب��ا ت��و و « : ه در آنزم��ان از وی پرس��يده ب��ود ، گف��ت از وض��ع م��ردم کوف��

 » .شمشيرهايشان عليه توست

های  ای طبيع��ی ب��ر ع��دم ک��ارايی ش��الوده واقعي��ت آنس��ت ک��ه نب��ود عم��ل ، خ��ود قرين��ه

ف�ذلک ال�ذي ي�دع  *أرايت الذی يکذب بالدين « : گويد  قرآن کريم می. است] ايمانی[

آي�ا آن ک�س را ک�ه ) (۱ـ�۳: سوره م�اعون (» کين وال يحض علی طعام المس *اليتيم 

او همان کسی اس�ت ک�ه يت�يم را * ای؟  شمارد ، ديده روز پاداش و کيفر را دروغ می

 .)انگيزد و مردم را به سير کردن مستمند برنمی* راند  می

ت�وانيم تحق�ق آنه�ا را در ه��ر  های آگ�اهی و خي�زش ، می پ�س از مش�خص ش�دن نش�انه

ای اجتم�اعی و فرات�ر رف�تن از  تب�ديل آن ب�ه پدي�ده ءی ب�ا مالحظ�ها زمان و هر جامع�ه

ي��ک جم��ع کوچ��ک ، تش��خيص ده��يم ، اگ��ر اي��ن خي��زش بخ��ش بزرگ��ی از  ءمح��دوده



 ٥ 

ه�ای مس�لمان ب�ا آن هم�دلی و همراه�ی نش�ان  جامعه را در بر گرف�ت و اکثري�ت توده

 .توان نتيجه گرفت که آن جامعه ، در حالت خيزش اسالمی است دادند ، می

 دوران غفلت
ه���ای ت���اريخی درازی را ب���ه غفل���ت و خ���واب خرگوش���ی و  ام���ت اس���المی م���ا دوره

 .گمراهی دردآوری سپری کرده است

های بس���يار  درک و فه���م درس���ت اس���المی ج���ز در س���طح ف���ردی و آنه���م در گس���تره

ه��ای ج��انبخش  مح��دودی ؛ مط��رح نب��ود و در اي��ن ص��ورت ، طبيع��ی ب��ود ک��ه آموزه

 .يافت ثر خود در بنای جانها و جامعه را نمیطبيعی و مؤ ءاسالم ، عرصه

و بخشی نگری در اين ميان اثرات شوم خود را بر گسس�تگی شخص�يّت مس�لمان از 

گذاشت ديدگاهش به جهان هستی گسسته است ، حال آنکه اسالم  هر نظر برجای می

ای ب��ه هم��ه چي��ز داش��ته باش��د ول��ی او گرفت��ار گس��يختگی  از او خواس��ته نگ��اه يگان��ه

ه�ای فاس�د  بندی ب�ه ق�وانين آس�مانی و همراه�ی ب�ا واقعيت ی است و ميان پایشخصيت

های متع���دد و خ���دايگان ت���اريخ و تم���دن ، نژادپرس���تی ،  پيرام���ون خ���ود و دلبس���تگی

اينه��ا هم��ه مف��اهيم . گراي��ی ، م��يهن پرس��تی و رن��گ و پ��رچم ، س��ردرگم اس��ت  ملی

بخشد  جنبه اطالق میوند ک ت خود تهی میيّ مطلقی است که ذهن آدمی آنها را از نسب

اش  و از آنج��ا ، آنه��ا را تب��ديل ب��ه قي��د و بن��دهايی ب��ر حرک��ت رو ب��ه جل��وی تم��دنی

های  س��ازد و ه��م و غ��ّم آدم��ی را هم��ين مس��ايل شخص��ی و مح��دوده تن��گ نگرش��ی می

انديشند و  آنهايی که به صالح و مصلحت همه امت می هستند  و چه کمکند  فردی می

ه�ای  ه�ای کف�ر و انحراف ول�ی آلودگی. کنن�د  ، زن�دگی میدر فضای مسايل عمده آن 

ش�ود ک�ه در  مادی و اخالقی ، عرصه جامع�ه را تن�گ ک�رده و کمت�ر کس�ی ياف�ت می

آميز  ها م�رده واحساس�ات تعص�ب ؛ روحي�ه يس�تده�ا با ه�ا و آلودگی برابر اي�ن انحراف

 .تاز مطرح است فرمانروايی يکه تنها برای پول ، گروه ، مذهب معيّن يا

ای ب�رای هرگون�ه اش�غال و از  و طبيعی است ک�ه در چن�ين ح�التی ، زمين�ه و انگي�زه

 .باشد] ازسوی بيگانگان[جمله اشغال نظامی 



 ٦ 

اوضاع ما در واقع نيز چنين بود ولی اندک اندک ، خيزش اسالمی مطرح شد و ب�ه 

 .کنيم ، رسيد آنچه که امروزه مشاهده می

 های خيزش نشانه

خي���زش اس���المی در م���وارد فراوان��ی تجل���ی يافت���ه ک���ه در پ���ی  های نش���انه،  هام��روز

 :ای به نمودهای آن خالی از لطف نيست  پرداختن به آنها نيستيم ولی اشاره

 .های حياتی و زندگی بخش آن ـ اين گرايش کلی در درک اسالم و شناخت جنبه

 های مختلف جامعه و بويژه نسل جوان به پي�اده ک�ردن اس�الم ـ گرايش شاخص بخش

بر تمامی امور زندگی اجتماعی و فردی و نگاه به اسالم بمثابه نج�ات بخ�ش جامع�ه 

 .هايی که امت اسالم گرفتار آنها شده است  از مشکالت و مهلکه

ريزی ب�رای  ـ اين درک آگاهانه نس�بت ب�ه نق�ش ق�درتهای اس�تکبار جه�انی در برنام�ه

 .مسخ شخصيت اسالمی و کوشش در مکيدن خون مسلمانان

امکان��ات س��ترگ ام��ت اس��المی و چن��د و چ��ون مرحل��ه ت��اريخی ک��ه از س��ر  ـ�� درک

 .گذراند می

پيوندی ميان افراد اين امت بطوريک�ه درد و رن�ج  ـ احساس همبستگی و همدلی و هم

 .آزارد خاکی ، مسلمانان اين سوی آنرا می ءمسلمانان در آن سوی کره

ذاهب و بفراموش��ی ـ�� و اي��ن گ��رايش پرش��کوه ب��ه وح��دت اس��المی و تقري��ب مي��ان م��

 .های فرعی سپردن درگيری

های پيگير برای بازيابی عظمت اسالمی و تأسيس دول�ت واح�د  ريزی ـ و اين برنامه

ها و  ريزی اسالمی در سرتاسر سرزمين اسالم که به رغ�م تف�اوت س�طح اي�ن برنام�ه

انداز  ها ، جملگ��ی حکاي��ت از آرزو و امي��د و ت��الش ب��رای س��اخت آين��ده چش��م ت��دارک

 .شن آن دارندرو

ای ک��ه آب ب��ه الن��ه مورچگ��ان انداخت��ه و ک��اخ  ـ�� و اي��ن احساس��ات انقالب��ی فزاين��ده

های نفاق و ريا را دريده است ؛ اينها  چکتر را به لرزه درآورده و پردهمزدوران کو

برخاسته از شور و فداکاری و ايث�ار و ص�داقت در راه عقي�ده اس�ت و ت�وان خ�ود را 



 ۷ 

گيرد که برای برافراشتن پرچم اس�الم  صدر اسالمی میاز حرکت جهادی مسلمانان 

 .و در راه تحقق اهداف واالی خود ، دنيا و لذتهای مادی را بفراموشی سپرده بودند

ـ�� و س��رانجام اي��ن گ��رايش همگ��انی در تعم��يم اخ��الق اس��المی ب��ه ک��ل جامع��ه و نف��ی 

ای ه�� م��ا ش��اهد آن��يم ک��ه حج��اب اس��المی تم��امی بخش. نموده��ای ط��اغوت و عص��يان 

بن��دوباری و  های اس��المی را درنوردي��ده و نف��رت و بي��زاری از نموده��ای بی جامع��ه

ميخوارگی و قمار و ديگر عادات ناپسند ، کامالً فراگي�ر ش�ده اس�ت ؛ و اي�ن مب�ارک 

 .ای اسالمی است پديده

ها و نمودها ، سردمداران و سرکردگان کفر و م�زدوران آن�انرا چن�ان  همه اين نشانه

ترسيدند ، برسرشان آمده و دوب�اره  ده که مطمئن گرديدند از آنچه میبه وحشت افکن

درب�اره ق�رآن را و اينک�ه ] نخست وزي�ر وق�ت انگلس�تان" [ستوندگال"گفته معروف 

رود و نيز سخنان ژنرال دوگ�ل را ک�ه  ی مسلمانان بشمار میعفادبزرگترين عنصر 

ک�ه موه�ای س�رش را در " ای غ�ول خوابي�ده"در دهه چهل ق�رن بيس�تم آن�انرا از اي�ن 

ده�د ، برح�ذر داش�ته  آبهای مديترانه ، پاهايش را در آبهای اقيانوس آرام شستش�و می

تاريخچه مس�ئله خاورميان�ه «: لوپ پاشا را که گفته بود غهای ژنرال  بود و نيز گفته

، بخاطر آوردند و هشدارها را پ�يش خ�ود تک�رار  »گردد به قرن هفتم ميالدی بازمی

دهد  خارجه آمريکا ، جهانيان را نسبت به بيداری اسالمی ، هشدار می وزير. کردند

کند و هر دو ابرقدرت متخاص�م در  و وزيرخارجه اسراييل اين هشدار را تکرار می

ش���رق و غ���رب ، ب���رای روي���ارويی ب���ا حرک���ت اس���المی ، دس���ت بدس���ت يک���ديگر 

روش�ان اس�المی ها ب�رای مواجه�ه ب�ا س�يل خ ريزی ها و برنام�ه چينی توطئه 0F۱.دهند می

مش�کالت جه�ان [کن�د چ�ون حام�ل درم�ان م�ؤثر  را تهدي�د ب�ه ن�ابودی میانکه تمدن آن

من�افع پس�ت آنهاس�ت ،  ءخواب شيرين آنه�ا و از مي�ان برن�ده ءو برهم زننده] معاصر

 .شدت گرفت

های س�رطانی  های شوم و غده تو گويی استعمار به يکباره متوجه شد که تمامی نقشه

مت کاشته و تمامی خدايگانی که در برابرش علم کرده ، همچنانک�ه که در قلب اين ا

                                                 
 .نوشته شده است ـ م. م۱۹۹۱ـ اين مقاله پيش از فروپاشی اتحاد شوروی در سال ۱



 ۸ 

بازن��د درس��ت مانن��د  ش��وند و رن��گ می پ��يش از اي��ن اش��اره ک��رديم ـ نق��ش ب��ر آب می

ب�رای ) پروردگار مسيح(های  ای که وقتی از معجزه داستان آن مبلغ مسيحی درمانده

 !، پاسخش گفتند برخی مسلمانان داد سخن داد ، با صلوات بر محمد و آل محمد

اکب�ر مجاه�دان  اش ، با هر فرياد هللا استعمار ، متوجه شد که نيروها و ناوهای جنگی

کنند و آنگاه ک�ه بچش�م خ�ود دي�د ک�ه غ�ل و زنجيره�ا و زن�دانها  قالب تهی میمسلمان 

آين�د ،  در برابر تکبير زندانی مسلمان و فرياد پرخ�روش و ربّ�انی او ب�ه ل�رزه درمی

 .هراس گرديددچار وحشت و 

 عوامل خيزش اسالمی
وقتی کسی از خاستگاه انديشه واقعی اسالمی به موضوع نظر افکند ، به سادگی ب�ه 

ب�رد ؛ کژانديش�ان ش�ايد ره  عوامل و اسباب اين تحول عظ�يم در زن�دگی ام�ت پ�ی می

دهد که اي�ن ام�ر ، تنه�ا  بجايی نبرند ولی انسان روشن و بينا ، ترديدی بخود راه نمی

الهی است که پس از مدتها ، نصيب اين امت شده و آنرا شايسته مط�رح ش�دن  لطفی

در صحنه جهانی ساخته و به اسالم ، امکان رهبری مجّدد جهان را بخش�يده و ب�دين 

 ».همه دين از آن خدا خواهد بود« ترتيب تدارک روز موعودی را ديده که 

 :ز اين قرارند عناصری که باعث شد امت شايسته اين لطف الهی گردد ، ا

ناپذير علما و انديشمندانی که درد اي�ن ام�ت را احس�اس  تالش پيگير و خستگی: يکم 

ريزی و ترسيم درمان آن نشستند ؛ واقعيت آنست که کوش�ش آنه�ا  کردند و به برنامه

و  ف��تها بازيا در اي�ن راس�تا ب�ود ک��ه اس�الم نق�ش خ�ود را در دله��ا و مغزه�ا و انديش�ه

گي�ری از ت�وان ذات�ی  من سوق آنه�ا ب�ه س�مت س�عادت و بهرهدراين صورت خود ضا

ظه�ور  ءهايی گشت که قدرتهای نهفته و فطری را در ايشان به منصه آنها و خالقيت

گرداند و وقتی فط�رت درون�ی در تم�امی  رساند و توانهای درونی آنرا بالفعل می می

 .شود ابعاد زندگی تجلی يافت ، رستگاری کامل نيز حاصل می

ه ي��ادآوری اس��ت ک��ه اي��ن انديش��مندان ، تنه��ا زم��انی موف��ق ب��ه آزادس��ازی اي��ن شايس��ت

نيروها گشتند که پيش از همه ، خود را از تعلقات مادی رها کردن�د و تم�امی هس�تی 

خود را وقف اين هدف ساختند و از قيدوبند وابستگی به س�ردمدارانی ک�ه در دوران 
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ا به ايشان رق�م زده بودن�د ، ره�ايی ای ر خبری ، قيد و بندهای ستمگرانه خواب و بی

 .گرايی اسالمی را يکجا در خود فراهم آوردند گرايی و انقالبی بخشيدند و علمی

ها و شگردهای مختل�ف فري�ب و نيرن�گ و اته�ام و برچس�ب ، هرگ�ز نتوانس�ت  شيوه

و " محم�د عب�ده"و ) افغ�انی" (س�يدجمال ال�دين اس�دآبادی"مانع از رس�يدن فرياده�ای 

و " اب���ن ب���اديس"و " اب���واالعلی الم���ودوي"و " ع���ودة"و " س���يّد"و " احس���ن البن���"

و ب�دنبال ايف�ای " ام�ام خمين�ی"و " ش�هيد ص�در"و " شهيد مطهری"و " االبراهيمی"

 .نقش سترگ خويش در تحقق اين خيزش پرشکوه ، گردد

ه��ای اس��المی در گس��ترش آگ��اهی و  نق��ش برجس��ته و بس��يار قاب��ل توج��ه جنبش: دوم 

مي��ان اي��ن ام��ت ؛ ت��أثير اي��ن جن��بش در من��اطق مختل��ف ، يکس��ان نب��ود ش��ور انقالب��ی 

ه��ای مختل��ف ني��ز ب��ا يک��ديگر تف��اوت  همچنانک��ه س��طح آگ��اهی و ش��ور انقالب��ی جنبش

ه���ا را ب���ه اج���رای احک���ام اس���المی  داش���ت ول���ی همگ���ی آنه���ا ، ش���ور و ش���وق توده

اغوت ای در لزوم مقاومت در برابر نمودهای ط� برانگيخت و احساس نسبتا گسترده

دانم ک�ه بس�ياری از اف�راد اي�ن ام�ت  ک�رد ، م�ن خ�ود م�یو بازگشت به اسالم ، ايج�اد 

يافتن�د همچنانک�ه  د و راه خ�ود را ب�ا راهنم�ايی آنه�اتحت تأثير اين عامل ق�رار گرفتن�

های استعماری و مزدورانه بسياری برای به کنترل درآوردن برخ�ی  دانم کوشش می

گ���رفتن زي���ر پرچمه���ای دروغ���ين ي���ا تکي���ه ب���ر از آن���ان ي���ا س���وق ايش���ان ب���ه ق���رار 

ول�ی طبيع�ی ب�ود . سازمانهايی که کمترين پيوندی با اس�الم ندارن�د ، ص�ورت گرف�ت

ها در فضای روشنگری و آگاهی موجود در سطح ام�ت ، رس�وا  که همه اين کوشش

شود و چنين هم شد و حرکت آگ�اهی بخش�ی ، گامه�ای م�ؤثر و بلن�دی در اي�ن راس�تا 

 .برداشت

هايی که در پی يورش ناکام غ�رب علي�ه جه�ان اس�الم مط�رح ش�د ؛ ب�ه  واکنش: سوم 

های دقيقی که ب�رای اي�ن ي�ورش ص�ورت گرفت�ه و س�عی ش�ده ب�ود  ريزی رغم برنامه

های حياتی را در برگيرد و همه گونه عوامل پي�روزی و موفقي�ت مطل�وب  همه جنبه

ه استکبارجهانی تص�ور های ظاهری ک را همراه داشته باشد و حتی به رغم پيروزی

تحقق آنرا داشت و براين گمان بود که انديشه ام�ت و ايم�ان آن ب�ه اس�الم و عواط�ف 
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و احساسات انقالبی و شخصيت آن و در نتيجه ثروتهای م�ادی آن�را ب�ه يغم�ا ب�رده و 

ه�ايی ک�ه ب��ا ايج�اد مرزه�ای س��اختگی و  کاری ها و باص�طالح محک��م ب�ا آن مح�دوديت

اعه��ای ق��ومی ، مل��ی ، ن��ژادی ، ت��اريخی و کاش��ت ي��ک س��ری درگيرس��اختن آن ب��ا نز

پيش��ه و  های س��رطانی در ان��دام آن و تحمي��ل س��ردمداران م��زدور و حک��ام خيانت غ��ده

بن�دوباری  اش به بی تزريق سموم فکری و عاطفی و سرشار ساختن زندگی روزمره

ب�ه  1F۲.و ولنگاری و فسق و فج�ور ، گم�ان داش�ت ک�ه م�رده ي�ا در ش�رف م�رگ اس�ت

ام�ت بي�دار ش�د و متوج�ه . م همه اينها ، اين يورش ، نتايج معکوسی دربرداش�ت رغ

اش  گش��ت ک��ه راز وج��ود و هس��تی آن ، اس��الم ب��زرگ اس��ت و س��عادت و خوش��بختی 

 .گردد تنها در پناه آن تضمين می

 :زير صورت گرفت  ءتأثير اين يورش غرب به سود خيزش اسالمی ، به دو شيوه

اخ��الق خ��ود را ب��ه فرزن��دان اي��ن ام��ت ، شناس��اند و ب��ا  نخس��ت آنک��ه خ��ود و تم��دن و

ناکامی و شکس�ت و ناکارآم�دی دي�دگاهها و نظام�اتی ک�ه در زن�دگی اجتم�اعی ب�رای 

خود در نظر گرفته بود و بيگانگی آنه�ا ب�ا فط�رت آدم�ی و احساس�ات و انديش�ه ف�رد 

ان به آن پی مسلمان را به اثبات رساند ، و اين حقيقتی بود که استعمار پيش از ديگر

های خود ک�رد و آنه�ا  برد و از همين رو اقدام به رفع و رجوع و سرهم بندی انديشه

ربيس��تی ، ش��رقی و حت��ی اس��المی پوش��اند و ب��دين ترتي��ب ، ب��ر عپ��ان ای  م��هارا ج

 .رسوايی و فضاحتش بيش از پيش افزود

د و م��ايگی و ته��ی ب��ودن خ��ود را در براب��ر فلس��فه اس��المی ثاب��ت ک��ر فلس��فه غرب��ی بی

ه��ای اس��المی ، ب��ه  س��ازمانها و نهاده��ای غرب��ی ني��ز در براب��ر عم��ق برنام��ه ريزی

را ني��ز ) اومانيس��م(ورشکس��تگی خ��ود اذع��ان کردن��د ؛ غ��رب آزادی و انس��ان گراي��ی 

هيچ ترديدی و به رغم  محتوايی بکار گرفت که بی تنها به عنوان شعارهای مطلقاً بی

 .ی و روشنگری امت برجای گذاردميل و نظر دشمنان ، تأثير مثبتی بر آگاه

                                                 
ای ک�ه نس�بت ب�ه  ـ کسی که اي�ران را در زم�ان ش�اه دي�ده باش�د از سرنوش�ت مل�ت اي�ران و ي�أس کش�نده۲

 .گردد ای می العاده هدايت آن وجود داشت و بازگشتش به اسالم ، دچار شگفتی فوق
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و ديگری اينکه مؤمنان و دلسوزان به آينده اين امت را به اتخاذ مواض�ع روي�ارويی 

 .ريزی پيگير برای اين خيزش پرشکوه برانگيخت و برنامه

های پلي��د ع��ادی س��ازی از س��وی اس��تعمار ،  ه��ا ، هرگون��ه ش��يوه در پ��ی اي��ن ناکامی

ای که دفاع از اس�الم  می و ظواهر فريبکارانهسودی در پی نداشت ، ماسکهای اسال

پرداخ�ت و آن�را  کرد ولی در واقع به تحريف اسالم در اذه�ان ام�ت می را مطرح می

ساخت ، و شعائر آنرا ب�ه ي�ک س�ری  از محتوای انقالبی و دگرگونساز خود تهی می

د و های آنرا تنها به صورت قي� کرد و برنامه های تکراری و بيهوده تبديل می حرکت

ک�رد ، نفع�ی  بندهايی بر زندگی فردی و فاصله گ�رفتن از زن�دگی اجتم�اعی تلق�ی می

 . نداشت نبرای آ

اين شگردها ني�ز ب�ه عن�وان تحري�ف اس�الم و تحمي�ق م�ردم ، رن�گ باخ�ت و حقيق�ت 

. آنها برای فطرتهای پاک روشن شد وتأثيرخود را به سود حقيقت ، برجای گذاشت 

ه��ای مس��لمان روش��ن ش��د و رس��وا گش��ت ، فرموله��ای  هاز جمل��ه آنچ��ه ک��ه ب��رای تود

های ج��ايگزين و تحري��ف ش��ده از وح��دت  و برنام��ه) اس��المی(مرتجعان��ه حکوم��ت 

اسالمی و تظاهر به وحدت ميان حکام و اع�الم هم�ه روزه اينک�ه در راس�تای تحق�ق 

دارن��د ، ب��ود ؛ در اي��ن مي��ان ، ام��ت پ��س از س��پری ش��دن س��الها ،  وح��دت گ��ام برمی

ن��ه شخص��يّت ؛ ياف��ت  می فريبک��اری ه��ا رت��دای اي��ن راه و اس��يبود را در اهمچن��ان خ��

گش�ت و ن�ه تفاوته�ا  اش آزاد می های اشغال شده شد و نه زمين اش بازيافته می اسالمی

ش�د و ماي�ه  رفت ؛ اوضاع روزبه روز بدتر می های ستمگرانه از ميان می و تبعيض

 .گرديد اهم میخشم فزاينده خداوند و شادی و خوشحالی شيطان فر

ه�ای غرب�ی ب�ا ناک�امی  های متفاوت در برابر يورش غرب با روش آری ، همه شيوه

ه��ا و  مواج��ه ش��د زي��را جملگ��ی س��اخته و پرداخت��ه خ��ود غ��رب ب��ود و هرگ��ز روش

های کمونيس���تی ي���ا ليبرال���ی ، ام���ت را از اي���ن تنگن���ای ش���ديد خ���ود ، ره���ايی  ش���يوه

 .بخشد  نمی

سالم و پيش�اپيش آنه�ا پي�روزی انق�الب ش�کوهمند حوادث بزرگ در جهان ا :چهارم 

اسالمی ايران به رهبری فرد عادل ، زاهد و شجاعی چون امام خمينی که سرتاس�ر 
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جه��ان اس��الم را ب��ه ل��رزه درآورد و رؤي��ايی را تحق��ق بخش��يد ک��ه تحق��ق آن از س��وی 

ملت��ی ب��ا دس��تانی خ��الی ک��ه چي��زی ج��ز ايم��ان در چنت��ه نداش��ت ، ک��امالً بعي��د بنظ��ر 

آث��ار مب��ارک بس��يار فراوان��ی در رس��يد ؛ اي��ن انق��الب پرش��کوه ، دس��تاوردها و  م��ی

 .دهی ، رشد و گسترش خيزش اسالمی برجای گذاشت شکل

های زن���دگی را دربرگرف���ت و ب���ه ام���ت  اي���ن دس���تاوردها و پيام���دها ، هم���ه عرص���ه

ه�ای بس�يار خ�وبی داد و ب�ه ملته�ای مس�لمان م�وارد زي�ر را  اسالمی و جهان ، درس

 .تأکيد قرار دادمورد 

 .ـ توان آنها را که با بزرگترين قدرتها درگير شوند و آن را شکست دهند

 .ـ ضرورت رهبری حکيمانه و پيروی همه امت از اين رهبری

 .های خود ها برای رهبری ملت ـ لزوم رهايی علما از يوغ سلطه حکومت

 .آيد رمیها د ـ اينکه چگونه نيروی غيبی در خدمت مؤمنان و ارعاب طاغوت

و های سياس�ی  ه�ايی ک�ه نق�ش فع�ال مل�ت مس�لمان در عرص�ه ـ و چند و چ�ون معجزه

 .تواند تحقق بخشد تشريعی ، می

ای دارای  ـ�� و اينک��ه چگون��ه اص��ل رهب��ری فقي��ه ع��ادل و نظ��ام ش��ورايی در پروس��ه

 .آميزند اثرات پرشکوه ، با همديگر در هم می

 .گردد اسالم منتهی میهای استعماری به سود  ـ و چگونه همه توطئه

 .های زندگی را دربرگيرد تواند در تئوری و در عمل ، همه جنبه ـ واينکه اسالم می

و چگونه می توان فضای جامعه را از انحراف های اخالقی و اجتماعی پاکس�ازی ـ 

 .کرد و رژيم ها مّدعی اسالم و جيره خوار استکبار را رسوا ساخت 

و درسهای پر معنای ش�هادت و ش�هادت طلب�ی ک�ه تنه�ا ـ  لزوم فداکاری برای اسالم 

 .در صدر اسالم مثال آنرا می توان يافت 

 .ـ و رويارويی با ابرقدرتهای کافر و ماليدن پوزه آنها به خاک مذلّت 

ـ انقالب اسالمی توانست همه روشهای ملی گرايی ، و قومی گرايی تنگ نظرانه و 

د و نيز همه برنامه های فريبکارانه غ�رب را کمونيسم الحادی و ليبراليسم غير متعه

همچنانک���ه انق���الب اس���المی ط���ی گامه���ای بس���يار . شکس���ت ده���د و ناک���ام گ���ذارد 
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پرشکوهی مس�لمانان را علي�ه دش�من ک�افر ب�ه وح�دت فراخوان�د و سياس�ت اقتص�ادی 

مستقلی بر پايه تحقق  خودکفايی در پيش گرفت و موفق شد به رغم انواع محاص�ره 

دشواری ک�ه اس�تعمار و م�زدوران آن ب�ر آن تحمي�ل ک�رد ب�ر روی پ�ای ها و شرايط 

خود بايستد و همه برنامه های درسی و آموزش�ی خ�ود را دگرگ�ون س�ازد و ب�ه آنه�ا 

انح�راف و جنبه خالص اس�المی بخش�د و هم�ه رس�انه ه�ای گروه�ی را از ه�ر گون�ه 

نظ��ام ن��د وق��ی ، پاکس��ازی کن��د و ش��الوده رس��انه اس��المی پ��اکی را پ��ی ري��زی کيتحم

را در پ��يش گي��رد و موف��ق ش��ود هم��ه تربيت��ی اس��المی در هم��ه جنب��ه ه��ای زن��دگی 

تناقضات حاد موجود ميان گروههاو اقشار مختلف اس�المی را برط�رف س�ازد و در 

روی و  راستای بهب�ود اوض�اع طبق�ه مح�روم ، عم�ل کن�د و م�انع از اس�راف و زي�اده

اقدامات بسيار ديگری دست زن�د ک�ه و به ... البته در چارچوب حدود اسالمی گردد 

 .در اين فرصت گذرا ، نمی توان به همه آنها اشاره کرد

هم��ه اي��ن دس��تاوردها و بس��ياری از دس��تاوردهای ديگ��ر ، انقالب��ی در هم��ه ج��ا ايج��اد 

ب�ه ف�ردای اس�المی را ف�را راه ه�ای امي�د  ها را ب�ه س�ختی تک�ان داد و افق کرد و توده

ر م�زدورانش ب�رآن داش�ت ت�ا ش�بح آن�را در ه�ر ج�ايی آنان گشود ؛ چيزی که استعما

نشانه گيرند و درپی ناکامی همه محاسبات پيچيده انسانی و الکترونيکی در ارزيابی 

 .های خود گردند اوضاع جديد ، وادار به تجديدنظر در حساب

گو اينکه نبايد فراموش کنيم خيزش اسالمی عوامل و اسباب ديگ�ری ني�ز داش�ت ک�ه 

ی نقش ثانوی بوده و هرگز در حّد و اندازه عواملی که برشمرديم ارتقا بهرحال دارا

 .نيافتند
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 تداوم خيزش اسالمی 
 صيانت از خيزش: يکم 

اي�ن خي�زش از جمل��ه بزرگت�رين نعم�ت ه��ای اله�ی برماس�ت و شايس��ته اس�ت خداون��د 

اهن�گ سپاس اين نعم�ت ني�ز در هم. متعال را بخاطر ارزانی اين نعمت سپاس گوييم

 است ؛ ميم وتعميق و تداوم آن در زندگی جهت تع، درک آن و کوشش درشدن با آن 

پذيرند و رهبر بزرگ و  های خيزش است که تحوالت بزرگ تحقق می تنها در دوره

بی همتا کسی است که بتواند آگاههای پرشور و انقالب�ی را در مس�ير مس�ئله اساس�ی 

ف�روکش ک�ردن ش�ور و ش�وق اي�ن زي�را ارد ، زنده و پايدار نگاه د ملت خود بزرگ 

م��رگ اي��ن حرک��ت اس��ت ؛ بي��داری و ش��ور  ءب��دون تردي��د بمنزل��ه، انق��الب و حماس��ه 

و پلی برای ای برای پيروزی  انقالبی آگاهانه از موانع موجود برسر راه خود وسيله

کند و هم�ه توطئ�ه ه�ای خص�مانه را ب�ه ض�ربه  نيل به هدفهای بعدی خود استفاده می

ه�ای ه�رز   فو ه�م عل�انجامد  اش می های متقابلی مبدل می سازد  که هم به پاکسازی

 .و زيانمند را از پيرامونش ، دور می سازد

ه ای بس�ا بت�وان در اين ميان ، حقيق�ت مهم�ی را نباي�د از نظ�ر دور داش�ت و آن اينک�

ايمان را در لحظات خيرش و به سادگی تمام بدست آورد  ول�ی پاي�داری و اس�تقامت 

ها و موان�ع داخل�ی و  به مقتضای اين ايمان و مقاومت در برابر ضربهبر آن و عمل 

خارجی کار بسيار دشوار و شاقی است ؛ چه بسا همين دش�واری ، راز و رم�ز اي�ن 

چ��ون آي��ه » س��وره ه��ود م��را پي��ر ک��رد« :ه فرم��ود اس��ت ک��) ص(س��خن پي��امبر اک��رم 

س�وره (» ستقم کما امرت وم�ن ت�اب مع�ک أف«: استقامت در همين سوره قرار دارد 

ای پايداری کن و نيز آنکه همراه تو به سوی  پس چنان که فرمان يافته) (۱۱۲هود ـ 

 .)است  شتهخداوند بازگ
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اجتم�اعی ايج�اد م�ی ش�وند به همين ترتيب همه تحوالتی ک�ه در پ�ی خي�زش اس�المی 

 گردند  نيز شامل همين نکته می

گاهی سيلی خروشان و انقالبی بزرگ مط�رح اس�ت و ه�يچ ک�س ت�وان ايس�تادگی در 

م�ی ش�ود و بخ�ش بزرگ�ی از  خيزشای منجر به  برابر آنرا ندارد و گاهی نيز جرقه

يج اي�ن ن خيزش و حفظ نت�ايتوده ها را شامل می شود ولی نکته مهم ، پاسداری از ا

آن پ��س از آرام��ش توف��ان و فرص��ت ي��ابی دش��من ب��رای  داومانق��الب ش��کوهمند و ت��

گروهه���ای  و روي���ارويی و برنام���ه ري���زی  علي���ه آن و زم���انی اس���ت  ک���ه عناص���ر

بسياری از مردم ، به دليل مباينت با منافع خود و يا به دليل ع�واملی ک�ه معم�والً ب�ر 

 .شيدندکنار ک از آن، گردد  ح میسر راه دست اندرکاران و رهبران انقالب مطر

از اينجاس��ت ک��ه هم��ه رهب��ران آگ��اه و ه��ر مس��لمانی ب��ه درگ��اه خ��دايش دس��ت ب��ر دع��ا 

يش از هرچي��ز ب��ه و ب��برم��ی دارد ک��ه او را راهب��ر پرهيزگ��ارانش ق��رار ده��د ، پ��يش 

اش بينديش�ند و  ي�زش و گس�ترش آن و بيش�تر س�اختن ش�ور انقالب�یخپاسداری از اين 

و مراقب��ت از آن عم��ل کنن��د ک��ه در غي��ر اي��ن ص��ورت ، خيان��ت  در راس��تای ص��يانت

آنه�ا باي�د ب�ا تم�ام ت�وان خ�ود ؛ اند  بزرگ و ب�ی ت�وجهی نن�گ آوری را  مرتک�ب ش�ده

و چرخه���ای نهض���ت فک���ری و عمل���ی را ب���ه پ���يش برانن���د و پ���يش از آن ني���ز خ���ود 

ی برهانن��د زي��را ره��ايبيگانگ��ان  یو بردگ��ه��ا  توهای خ��ود را از س��لطه طاغ انديش��ه

 .خويشتن شرط اساسی روند رهايی و آزادسازی اجتماعی است

اي��ن رهب��ران هرگ��ز نباي��د از تش��ديد و اف��زايش ش��ور و ش��وق انقالب��ی غفل��ت کنن��د ک��ه 

هرگون��ه غفل��ت و کوت��اهی مطمئن��اً براب��ر ب��ا شکس��ت اس��ت ؛ وقت��ی از ش��ور و ش��وق 

ط��ری و فم��راد م��ا ايج��اد تغيي��رات س��ازنده در خ��ط  ،آوري��م  انقالب��ی س��خن بمي��ان م��ی

چي�زی اس�ت ک�ه در ب�اال با عواطف و اعم�ال يعن�ی هم�ان  مفاهيمسويی اعتقادات   هم

 .ديمبدان اشاره کر

 خيزش و افراط گرايی: دوم 
ان�در  ی ، با عوارضی همراه گردد که دستممکن است روند خيزش يا حرکت انقالب

 :کاران حتماً بايد بدان توجه کنند 
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جه�اد و نف�ی هرگون�ه در ارزي�ابی راط�ی گ�ری از ميان عوارض و آفات خيزش ، اف

گفتگوی سازنده يا تن دادن به رفتاری ويژه به بهانه درگيری با امرجه�اد و حت�ی از 

آن مهمتر بذل همه توجه ها به متون جهادی و بی توجهی به متون ديگ�ر اس�ت ح�ال 

آنکه همه اين متون ، تش�کيل دهن�ده مجموع�ه هماهن�گ ، همس�و و مرکب�ی اس�ت ک�ه 

ا در صورت ترکيب با يکديگر ، آثار و پيامدهای سازنده خ�ود را بج�ای خواهن�د تنه

 منحص�راً گزارد ؛ ما در ايران و جاهای ديگر ، گرفتار جاهالنی بوديم که اسالم را 

فهميدن�د و چن�ان منح�رف ش�دند ک�ه کارش�ان ب�ه نف�ی  می) معنای جه�ادی(به اين معنا 

 .الحادی کشيدو در افتادن به آغوش مسلک چپ  سالمخود ا

ی ،اف���راط در رون���د تج���دد و نف���ی اص���ول و ته���اداز ديگ���ر ع���وارض آن در بع���د اج

هايی است که بزرگان گذشته ما پی ريزی کرده و گسيختن از ميراث برجای  شالوده

 .مانده به بهانه خيزش نوين اسالمی است 

 جوش��ی انس��انی و ه��م ج��انبگیهمو ح��ال آنک��ه اگ��ر رهب��ری خي��زش ک��امالً آگ��اه باش��د 

د ، هرگ�ز رها در نظ�ر گي� اسالمی را به عنوان ي�ک ه�دف اس�المی در هم�ه عرص�ه

 .گرايی نمی شود و افراطر انحراف اچد

گ����و اينک����ه نباي����د مس����ئله مهم����ی را از نظ����ر دور ب����داريم و آن اينک����ه بس����ياری از 

گرايی که خيزش اس�المی و رهب�ران آن�را نش�انه گرفت�ه و از اي�ن  های افراط برچسب

ی ب�رای بي�انگر توطئ�ه چين�ی ه�ای مفس�ده آمي�ز ،اس�تفاده م�ی ش�ود  برچسب عليه آن

فهمی ايستا يا به تماي�ل و خواس�ت و يم شدنش دربرابر درک لچيره شدن بر آن يا تس

 .گونه خواستهاستين سد و افاکمی اح

 خيزش اسالمی و تهمت ها: سوم 
ان�د  هبزرگان کفر و سردمداران آن ط�ی ت�اريخ نس�بت ب�ه خي�زش اس�المی هش�دار داد

ه�ای  اند ک�ه اس�الم ب�ا حرک�ت مردم�ی و در ص�ورت آگ�اه ش�دن توده زيرا متوجه ش�ده

های آين��ده آنه��ا را برج��ای  ه��ای وابس��ته و من��افع و برنام��ه مس��لمان چي��زی از رژيم

گذارد ؛ و گفتيم پايداری در اين راه و تداوم خي�زش ، در س�ايه گس�ترش ش�بهات  نمی

اری دشوارتر از اصل آن اس�ت ب�ه هم�ين دلي�ل ، ک.... ها و ترديدها و  تهمت القایو 
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م�ا در :  گ�ردد های استکباری از هرسو و به اشکال مختلف بر آن سرازير می تهمت

: هايی چ��ون  ه��ا و برچس��ب اينج��ا و آنج��ا و درب��اره رهب��ران خي��زش اس��المی تهمت

گروههای سنتگرا ، گروههای ارتجاعی ، گروههايی که عرف اجتم�اعی را  نادي�ده 

 .شنويم را می.....  ورد ، گروههای انتحاری ، تروريسم اسالمی گي می

ها ، توانستند مسير حرکت پرشکوه و خروشان اسالم  ها و برچسب اگر اين تهمت

در صدر اول تاريخ آنرا متوقف سازند ، امروزه نيز قادر به اثرگذاری بر آن 

ها در  افته و تودههستند ولی اينک و در حالتی که آگاهی انقالبی اصيل ، گسترش ي

دار گسترش حقيقت هستند ،  صحنه اسالمی حضور دارند و انديشمندان آگاه عهده

و شياطين کوچک به فضل و ياری خداوند متعال شيطان بزرگ های  طئهمسلماً تو

 .ان باز خواهد گشت دشو با عنايت او ، به خو

 خيزش اسالمی و بازدارندگی  :چهارم  
است که اسالم  یاز جمله خطرناکترين عمليات، تحريف  روند باز دارندگی و سپس

طی تاريخ طوالنی خود با آن روبرو شده و اينک همين امر ، خطرناکترين چالش 

 در خيزش اسالمی را تشکيل می دهد ، خيزش اسالمی بيانگر عطش شديد توده ها

ی پياده کردن اسالم برتمامی جنبه های زندگی و مطرح ساختن آن به عنوان اصل

و تمامی غده های برش رنگ می بازد ااست که همه اصول منحرف در بر

طاغوتی در زندگی را نفی می کند و هم از اينرو و هنگامی که استکبار احساس 

کرد قادر به ايستادگی در برابر اين سيل خروشان مردمی نيست به توطئه چينی 

ها از راه نمايش شو برای بازدارندگی آن يا خنثی سازی اينهمه شور و شوق توده 

ها و عمليات و شعارهای براق و دهان پر کن و تهی از هرگونه محتوايی پرداخت 

در اينجا بود که شاهد گرايش بسياری از رژيم ها برای مطرح ساختن اسالم و . 

دينداری دروغين بسياری از احکام و برگزاری  بسياری از کنفرانس های آنچنانی 

و ) اسالمی (سالم و حتی تاسيس نهادهای بين المللی و پر زرق و برق به نام ا

شعبه های اختاپوسی آنها و با دربرگيرندگی جنبه های مختلف بوديم ؛ انسان 

مسلمان با مالحظه اينهمه حرکت و فعاليت ، خيره می ماند و شگفت زده می شود ؛ 
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در ی متحد مسلمانان صااز ديگری در راستای بيان آرزوها قطعنامه ها يکی پس

شد و شماری از سازمانها و جمعيت های بزرگ به نام کوشش برای معرفی اسالم 

به سرتاسر جهان ، شکل گرفت و بدين ترتيب شاهد بازگشت رژيم ها به اسالم و 

باصطالح مسلمان گشتن آنها و سردمدارانشان گشتيم و گوشمان از سخنانی در اين 

 .پر گشت ، باره 

می تواند بدينگونه توده های مسلمان را فريب دهد و  استکبار بر اين گمان بود که

جذب برخی افراد و گروهها به اين . از حدت و شدت و شور و شوق آنان بکاهد 

بازی ، اين تصور استکباری را قوت بخشيد ، ولی پس از آنکه عقب نشينيهای 

 فزاينده در برابر دشمنان و فروش ارزان ثروت های ملی و تقويت دشمنان و اين

اسراف و ولخرجی ها و فسق و فجوری که همه پرده ها و ماسک ها را دريد و 

را عيان ساخت و اين توطئه های آشکار عليه اميدهای نوين اسالمی و  چيزهمه 

اين شکاف های وحشتناک طبقاتی و حتی اين کشتارها در يک سو و رقاصی ها در 

به (گونه در جای ديگر سوی ديگر ، اين گرسنگی در يک جا و پرخوريهای بيمار 

گرسنگی هر فقيری در برابر فربهی ثروتمند ) عليه السالم (گفته موالی متقيان 

، از سوی توده های مسلمانان ديده شد، حقيقت همچنان درخشان و تابان ، .) است 

 .ت خود باقی ماند وّ به ق

بايد و مطلب آخری که خطاب به آنهايی که در برابر خيزش اسالمی می ايستند ، 

خداوند متعال چنين مقرر فرموده که دوران بازگشت روند حاکميت اسالم : گفت 

آغاز گردد و انواع توطئه ها و نقشه ها و ترفندها و تهمت ها و بازدارندگی ها 

 .هرگز قادر به متوقف کردن اين سيل خروشان و مقدس اسالمی نيست 

يد نسبت به ياری خداوند متعال همواره با به توده ها آگاه اسالمی نيز می گوييم که

و کمکهای او مطمئن باشيم و تا زمانی که در درون خويش ، شايستگی دريافت 

کافی است بدانيم .  فيض الهی را يافتيم او هرگز در برابر بندگان بخل نمی ورزد

 . ن بهره برداری کنيم که چگونه از آ
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هنگامی است که ـ به ب مندرد و رنج کنونی ما نيز درست همچون درد و رنج دش

ياری خداوند متعال که بزرگترين نيروی ياريگر و پيروز بخش ماست ـ بر او 

ان تکونوا تالمون فانهم يالمون کما تالمون وترجون من هللا ما  «: چيره می گرديم 

اگر شما در پيکار با آنها به رنج افتاده ايد ، ) ( ۱۰۴سوره نساء ـ (»  ال يرجون

 ...)به رنج افتاده اند و شما به خدا اميدی داريد که آنان ندارند  آنان نيز چون شما

 از رهنمون تا گمراهی : خيزش اسالمی 
مزدورانی را که چون و مسئله خيزش اسالمی امروزه فکر و ذکر استکبار جهانی 

مانعی بر سر راه امت قرار داده است ، بخود مشغول کرده و آنها همواره در اين 

از سوی ديگر . چگونه آنرا ناکام بگذارند يا از محتوايش تهی سازند انديشه اند که 

مسئله خيزش اسالمی ، مسئله اصلی و اساسی مبلّغان آگاه و دعوتگران به حق را 

ها نيز در اين انديشه اند که چگونه آنرا رهنمون کنند و بر شدت آنتشکيل می دهد و 

دن اسالم به جريان زندگی ، و حدتش بيافزايند و از اين فرصت برای بازگردان

 . بهره برداری نمايند 

بنابر اين موضوع خيزش اسالمی ، موضوع پر اهميتی است و دو گرايش نسبت 

 :به آن مطرح است 

 .ـ گرايش برای ناکامی و کنترل آن 

 .ـ گرايش ديگری برای رهنمونی و تشديد شور و شوق فکری و عاطفی آن 

و شوق آنرا ، رهبران اسالمی و پيشاپيش  سمت گيری رهنمونی و افزايش شور

نها انقالب شکوهمند اسالمی و رهبر عظيم الشان آن بر عهده دارند زيرا اين آ

انقالب مهمترين دليل و سبب ايجاد و شکل گيری اين خيزش بوده است ؛ اين 

گرايش ، راه به دلهای مسلمانان و بويژه دل جوانان آگاه دارد؛ پرتو افکنی های 

انقالبی آن حد و مرزی نمی شناسند و به اعماق دلها راه می يابند و  فکری و

فرت از نگاهی و شور و دلبستگی به اسالم و آهمچون درختی پرشاخ و برگ ميوه 

شار بر سردمداران مزدور برای دشمنان و پيگيری و تعقيب نظامات کفر و ف

 .کشيدن از مزدوری خود را به بار می دهند  دست
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و پيامدهاست که نگرانی های انعکاس يافته بر زبان مسئوالن در  همين گستردگی

آنها به برنامه ريزی و نقشه چينی . کشورهای استکبار جهانی را تشکيل می دهد 

برای مقابله و رويارويی با آن و در جهت کنترل و به انحراف کشاندن آن و 

سرانجام شيوه  سازی اش از محتوای انقالبی و بی خطر کردن آن پرداختند و تهی

 کدام است ؟  ها هايی برای مقابله با آن در نظر گرفتند ، اين شيوه

آنها به اين نتيجه رسيدند که مقاومت در برابر آن بيهوده است ، خيزش اسالمی و 

بهره گيری از مزدوران  اانقالب اسالمی خواهی نخواهی در راه است ، پس بايد ب

ن و ساده دالن در اينجا و آنجا ، به آن و عوامل خود يا بوسيله فريب خوردگا

روش آنها مبارزه با انقالب اسالمی با ياری گرفتن از شيوه های . نزديک شوند 

اسالم به  مذهبی درست مانند زهر افکنی های اسرائيلی هايی است که سعی داشتند

به شيوه ها و روش های خودش ضربه زنند ، اين شيوه ها عمالً اشکال مختلفی 

 :گرفتند بخود 

ـ گاهی به صورت برگزاری کنفرانس ها و سمينارهای اسالمی از يک سو و الگو 

آن از سوی ديگر و تکيه بر برداری از شکل ظاهری برای انحراف از 

 .های نهان است  گمراهی

ـ و گاهی نيز با طرح انديشه های تسليم طلبانه و راه حلهای ميانه و استناد به متون 

 .جداسازی آنها از شرايط عينی و اوضاع واقعی آنها اسالمی ، البته با

افراط گرايی ، خشونت ، : ـ و يا با اتهام کسانی که تسليم اين روش ها نمی شوند به 

سنت گرايی ، ارتجاع ، خروج از راه پيشينيان ، عصيان در برابر اولی االمر و 

امروزه چون  متفرق کردن مسلمانان و بفراموشی سپردن اينکه برخی از حّکام ،

تيشه هايی در ويران ساختن وحدت حقيقی و موانعی بزرگ بر سر راه وحدت 

 .مسلمانان ، عمل می کنند 

فريبکارانه ترين انديشه ها در اين ميان ، همانی بود که در پی ايجاد ارتباط ميان 

حکام و جوانان مسلمان بپاخاسته به حساب خود اسالم و با کوتاه آمدن از مقتضيات 

ن اسالم بود ، در اين ميان حتی از خود مزدوران خواسته شد که خود پل اي
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ارتباطی ميان اين دو بخش درگير با يکديگر باشند تا هر دو طرف از طرف ديگر 

نهراسد و انقالب اين يک و خشونت آن يک اندکی آرام گيرد تا اين بحران به 

 !سالمت طی شود 

کردن زير پای حاکمان در پی به لرزه  جز محکم چيزیولی اين انديشه ها ، مگر 

مزدوری آنان برای بيگانگان و ناکام گذاردن  ثبيتجز ت چيزیدر آمدن آن و 

خيزش اسالمی و کنترل آن به روش هايی با رنگ و بوی دينی است ؟ و مگر جز 

مناسب برای  یبه معنای به عقب کشاندن چرخ تاريخ به رغم فراهم آمدن فضاي

فردايی روشن ؛ فردايی با نويد حاکميت اسالم بر تمامی پيشرفت آن به سوی 

سرزمين های اسالمی ، فردايی با اميد به پياده کردن احکام اسالم در تمامی شئون 

زندگی و فردايی در رويارويی با طاغوت های بزرگ و تحقق رويای پيامبران 

 خداست ؟ 

اير اعالم گرديد ، به هر حال ، همينکه برگزاری کنفرانس خيزش اسالمی در الجز

مزدوران  ها پرداخت و از همه يدهخش اين اپبه ) اسالمی (تئوری پردازی دروغين 

هفته نامه معلوم الحال . نها نيز از اين خط پيروی کنند و قلم بمزدان خواست که آ

تا علما و محققان (نيز که حاوی مطالبی درباره هنرپيشه گان و رقاصه ها ) المجله(

م برابر با اول تا  ۱۹۸۴ژوئن تا ششم ژوئيه  ۳۰، مورخ  ۲۲۹ه در شمار) است 

پرده از ) يعنی اندکی پيش از برگزاری اين کنفرانس (هـ ق  ۱۴۰۴هفتم شوال 

خطر ياد شده برگرفت و اقدام به ترسيم اين خطر برای ما کرد ؛ کسانی که نوشته 

اد توطئه فوق الذکر نظريه پرداز دينی المجله را مطالعه کرده باشند بخوبی به ابع

حسن نيت در روابط حاکمان با مبلّغان : " پی برده اند چه در مطلبی با عنوان 

 : ، می نويسد" اسالمی 

اين زنجيره باطل کنش ها و واکنش ها در رابطه ميان جنبش اسالمی و مبلغان « 

اسالمی از يک سو و مقامات حاکم از سوی ديگر ، حتماً بايد شکسته شود زيرا 

چنانکه پيش از اين گفتيم زنجيره ای است که جز به کين توزی و دشمنی بيشتر هم

نمی انجامد و آنرا تشديد می کند و اين به زيان هر دو طرف اين پيوند است و زيان 
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به سود دشمنان اين امت است  تنهابزرگتری نيز متوجه تمامی امت می کند و 

است و بهتر آنکه اوضاع همچنانکه  تسليم شدن و راه حل های ميانه ، به سود امت[

 2F۳.»]هست بماند

مد آباطل ، و حلقه های پياپی و لعنتی آن بيرون  ءولی چگونه بايد از اين زنجيره

حال آنکه احساساتی را درپی داشته که از عدم اعتماد آغاز می گردد و محدود به 

شورش  و به ّحد[هراس و بيم هر يک از دو طرف نسبت به ديگری هم نمی ماند 

 ].عليه ستمگران نيز می رسد

اگر هر يک از طرفين بدانند که طرف ديگر چه می خواهد و آنرا حق مشروعی 

برای وی قلمداد کنند و بتوانند خود را متقاعد سازند که می توانند با اين حق ، 

همزيستی داشته و آنرا بپذيرند ، می توان گام بعدی را نيز برداشت يعنی بجای 

اعتماد نسبت به يکديگر و حتی به جای انديشيدن به اهانت و آزار ترس و عدم 

حسن نيت را در ميان آنها جايگزين ساخت و آنرا که به مرحله عمل نيز ، يکديگر 

رساند و بعبارت ديگر کاری را که حتی بيش از سی سال در کشورهای عربی 

از هر دسته از انجام نشده است ، بمورد اجرا گذارد ، به نظر شما ، حکومت ها 

شهروندان خود که با آن هم نظر نيستند و شيوه حکومتی آنرا ، نمی پسندند ، چه 

 :اين پرسش را مطرح کنيم ، اين پاسخ را دريافت خواهيم کرد که می خواهند ؟ اگر

خود و رژيمش ، از سوی آن  شخصحاکم ، اوالً می خواهد مطمئن شود که 

مورد . يعنی که از وی سوال نشود [نيست ال ؤمجموعه و گروه شهروندان زير س

انتقاد هم قرار نگيرد و هر چه دلش می خواهد انجام دهد و هرگونه که می خواهد 

 ].حکومت کند

برنامه های خود را به مورد اجرا (!) ثانياً می خواهد بدون موانع غير قانونی 

ای برنامه های بگذارد  و بدين ترتيب مسئله تنها در تداوم حکمرانی حاکمان و اجر

و خدای را شکر که هيچ هدف استعماری هم مطرح [… می شود  خالصهآنان 

 !!] نيست 

                                                 
 . است]جناب آقای تسخيری[آمده ، يادداشت های نويسنده [] ـ آنچه ميان قالّب ۳
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و آنچه که جنبش اسالمی و سردمداران آن می خواهند ـ بنابر آنچه که بزرگان و 

رهبرانش باز می گويند ـ آنست که آزادانه مشغول فعاليت تبليغی خود برای مردم 

را آزادی کامل ، به انتخاب بپردازند و فراخوان به اسالم باشند و مردم نيز خود با 

بپذيرند يا ّرد کنند و اينکه مبلغان اسالمی بتوانند آزادانه با مردم سخن گويند بی 

هيچ هراس و واهمه و فشاری از سوی رژيم های حاکم ، مزايای اسالم را برای 

ده خود ، کامالً اطمينان و نها بازگويند و در انجام اين وظيفه نسبت به خود و خانواآ

امنيت داشته باشند ؛ هدف ، آزادی تبليغ و فراخوان مردم به اسالم و نه چيز ديگر 

 !] ولی اجرای احکام اسالمی و نفی ظلم اصالً مورد نظر نيست [است 

و اين بدان معناست که خواسته های اساسی دو طرف ، امنيت و آزادی عمل هر 

و البته تحقق و اجرای اين خواست و توافق در  يک در گستره کار خويش است

خصوص آنها ، در صورت وجود حسن نيت از سوی هر دو طرف ، امر دشواری 

ختی نيست ، کشورهای بسياری را نيست ؛ وجود حسن نيت هم کار چندان س

بينيم که در گذشته با هم جنگيده و دشمنی ورزيده اند و جنگشان گاه سالهای  می

زا کشيده ولی سرانجام ، صلح کرده و روابطشان بهبود يافته و متمادی هم بدرا

دوستی جای دشمنی های گذشته را گرفته است و کافی است نگاهی به وضع آلمان 

موضوع ، عملی تر هم ، با فرانسه و بريتانيای امروز بياندازيم ؛ در سطح افراد 

بدين . می شونددر مثل هم داريم که دوستی ها تنها پس از دشمنی حاصل ؛ هست 

ولذا بايد [نزديک در پی دشمنی ها مطرح می شوند  خيلیمعنی که دوستی های 

يا ميان شاه ]افغانی[دوستی گرم و صميمانه ای ميان ببرک کارمل و مجاهدين 

، بايد گفت که ) مبلغان(در مورد امنيت .] ايران و انقالب اسالمی برقرار گردد 

تظمين امنيت شهروندان است و مبلّغان و عمالً محقّق است ، وظيفه دولت ، 

دعوتگران به اسالم نيز گروهی از شهروندانی بشمار می روند که دين خود را به 

عنوان آيين و قانون زندگی برگزيده و خواسته اند مردم را به چنين آيينی فراخوانند 

 در گزينش آنها نيز چيزی وجود ندارد که آنرا از محدوده شهروندانی که دولت

حسن نيت  دمين امنيت آنها را بر عهده دارد، خارج سازد و با وجوضوظيفه ت
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متقابل در هر دو طرف ، دليلی برای محروم ساختن اين مبلغان از امنيت ، وجود 

 . نخواهد داشت 

و در خصوص امنيت حاکمان بر خود و اطمينان از رژيم خود از سوی مبلغان 

اختيم که ترورهای سياسی ، روش يا شيوه اسالمی نيز ، پيش از اين خاطرنشان س

بش ها با انديشه های کودتا نيز نعملی جنبش های اسالمی نيست ، همچنانکه اين ج

بيگانه اند ، بنابراين در اصل ، و به رغم حوادث تروری که در عمل صورت 

گرفته است برای حاکمان و رژيم های آنان ، امنيت وجود دارد ؛ عمليات 

عملياتی فردی بوده که در پاسخ به  ،نيز همچنانکه روشن ساختيم تروريستی قبلی 

اهانت يا تجاوز به اسالم و از جمله ناشی از تّصورات و توهمات کسانی بوده که 

به اين عمليات تروريستی دست يازيدند و بهر حال ، عمليات فردی را نمی توان 

که نمی توان بخشی در شمار اصول کلی مورد پذيرش همگان ، تلقی کرد ، همچنان

از شهروندان را به گناه چند نفر و تنها به دليل اشتراک در انديشه های کلی و 

سوی طرفين ، گو اينکه احساس بروز حسن نيت از مورد مواخذه قرار داد، اصول 

 . خود بزرگترين ضامن عدم تکرار چنين عملياتی است 

نست که دولتی که در يک آزادی عمل نيز قاعدتاً بايد محقق باشد ؛ فرض بر اي

کشور اسالمی تشکيل می شود ، با اسالم دشمنی نمی ورزد و سعی نمی کند صدای 

خود را تبليغ اسالم  هدفاسالم را خاموش سازد و تا زمانی که جنبش اسالمی 

قرار داده است ، حداقل به لحاظ نظری ، قرار نيست که دولت آنرا از رسيدن به 

، اگر هدف جنبش اسالمی تنها منبر و موعظه باشد ، چه  بله. [اين هدف باز دارد 

 ] ضرری دارد ؟

در خصوص آزادگی عمل حاکمان نيز ، اصل آنست که امت می تواند حاکمان را 

همان اندرز : " می فرمايد ) ص(آنچنانکه پيامبر خدا " دين"پند و اندرز دهد و 

به خدا :" پاسخ فرمود اندرز به چه کسی ؟ : از آنحضرت پرسيدند  وقتیو " است 

و اينگونه ، اين مزدوران ، رهبران " [و رهبران مسلمانان و عامه مردم مسلمان

بنابراين حاکم ـ هر حاکمی ـ نيازمند اندرز و پند امنای .] مسلمانان تلقی می شوند 
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. امت برای اجتناب از لغزش و فجايعی است که زيان آن گريبان امت را می گيرد 

ست اندرز و پند حاکم ، حق امت و وظيفه آن باشد ؛ حال اگر مبلّغان و مگر قرار ني

اسالمی احساس کنند که حاکمی به اندرز امت گوش می دهد ، آنها نيز به عنوان 

، اندرز آنها را بخشی از امت ، می توانند او را پند و اندرز دهند ولی پس از آن 

، صرف اندرز دادن ـ اگر بنابراين [نخواهند  ویچيزی از بپذيرد يا نپذيرد،

 .] ترين هدف بشمار می رود المخاطره ای در پی نداشته باشد ـ با

مگر فراموش کرده ايد که مبلّغان اسالمی « : در اينجا ، ممکن است گفته شود 

هدف خود را اجرای شريعت اسالم قرار داده اند که ای بسا ، حاکمان آنرا نپذيرند 

ين تناقضی پديد نمی آيد و دشمنی و عداوتی مطرح ا در اين صورت ميا ن طرفآيو 

3F» نمی گردد ؟ 

٤  

شمارهای بعدی مجله ، ز پس از اين مقاله و درپاسخ اين پرسش را آقای نظريه پردا

ارائه می دهد که در کوشش برای قانع کردن حکام به ضرورت تغيير و اينکه به 

ر چنين شد که مرحله اگ« : سود آنها هم هست ، خالصه می شود ، او می نويسد 

 »ايم  با موفقيت تمام ، پشت سر گذارده دشوار را

ن است که ما نمی دانيم کدام يک برای خيزش اسالمی خطرناکتر است آواقعيت 

سازش با اين حکام يا سمت گيری اين حکام در راستای تحقق آنچه در باال بدان 

کبار و مزدوران اشاره شد و تبديل سرزمين اسالم به گاو شيردهی برای است

رسوای آن ؟ ولی آنچه را که خيلی خوب می دانيم از اين قرار است که همه اين 

ها را امت اسالمی نفی کرده و چندی است که اين فريبکاريها ، در  شيوه ها و راه

 آنهای اسالمی نسبت به راه و اهداف و موانعی که بر سر  برخورد با آگاهی توده

گشته و سرانجام سپيده اسالم پس از تاريکی شب ديجور ، قرار داده شده ، بی اثر 

 .فرا خواهد رسيد 

با اين حال ياد آور می شويم و تأکيد می کنيم که اگر کاستن از فاصله حاکمان و 

 .محکومان ، در خدمت به اسالم باشد ، ما با تمام وجود با آن موافقيم 
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