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 چکيده
است که اثرمحسوس  21ن قرن انقالب اسالمی ایران یکی ازمهمترین پدیده بیداری اخری

جهان باعث  حطجهانی داشت. اهمیت انقالب اسالمی ایران درسدرتغییرمناسبات سیاسی ومعادالت 

شدتاپژهشگران متفکران علوم سیاسی متخصصان تحوالت اجتماعی فرهنگ شناسان دین شناسان 

ین انقالب قرانی بودن جامعه شناسان هریک به تحلیل وتفسیراین پدیده بپردازند.بزرگترین ویژگی ا

وتبعیت ازقران راافتخارخودمی  ان است.رهبری انقالب به دست کسی است که مفسروعاشق قران است

هورکردکه جهان اسالم دروابستگی کامل جهان غرب قرارداشت وهویت اسالمی به ظ ودرزمانیداند.

رف طسالم بیدارشدوازرف جهان اطپیروزی انقالب اسالمی ایران ازیک باکلی فراموش شده بود.اما

ارتزلزل شد.یکی ازکارکردهای انقالب اسالمی اتحادمسلمانان چدیگرابهت جهان غرب وشرق د

ونزدیکی قلوب مسلمین به هم نمادی ازبیداری رابرای درمراسم حج بوده است. باایجاد روشنفکری 

به این  ی می پردازد.انان رقم زد. دراین مقاله به نقش انقالب اسالمی درمراسم حج دربیداری اسالم

اصلی دربیداری اسالمی ایدولوژی انقالب اسالمی وصدوران ازطریق حج برای نتیجه می رسدکه عامل 

 .مسلمین بوده است

 انقالب اسالمی، بیداری اسالمی امام خمینیحج، :يديکل واژگان
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 مقدمه

مین دلیل این منطقه از موقعیت استراتژیک بسیار باالیی برای اند و به هبه اتفاق مسلمانان، در منطقه خاورمیانه ساکن قریب اکثریت

ست. اهمیت این منطقه وقتی دو چندان می شاهده میجهان غرب برخوردار ا سالم کنیم گزارشگردد که م سترش روز افزون ا های موجود از گ

ن دلیل آمریکا که هم اکنون پرچم رهبری نظام لیبرال ، قرن اسالم باشد را تقویت نموده است. به همیآیندهحکایت دارد و این احتمال که قرن 

طلبی آمریکا دارد، دموکراسی را در دست گرفته، با این سؤال اساسی مواجه است که با این دین آسمانی )اسالم( که ماهیت ناسازگاری با توسعه

ستراتژی امنیت ملی آمریکا در قرن .چگونه باید برخورد کند سال  21پروژه ا سال تهیه  1998که در  سه  سط وزارت دفاع آمریکا و به مدت  تو

برای این مسأله تدوین نموده است. در این استراتژی به تفصیل درباره اهداف و موانع و راهبردهای آمریکا در خاورمیانه  ساله 25شد، یک برنامه 

 :گونه تشریح گردیده استکا ایننشین خاورمیانه برای آمریهای منطقه مسلمانسخن به میان آمده است و اهمیت و ویژگی

ای پیمانانش منافع کلیدی و مهم دارد. این منطقه تنها منطقه خاورمیانه که منبع فسييیلی جهان اسييت، برای ایاالت متحده و هم1

 .است که آرایش نظامی آمریکا به طور پیوسته در آن ادامه داشته است

 .ثباتی به شمار آیددست کم باید به عنوان یک محرک مهم و بی این سرزمین محل اسالم مسلّح و سیاسی نیز هست که-2

 .ای میان شیعه و سنی، مسلمان و هندو، یهودی و مسیحی و قبطی، بهائیان و بودائیان نیز استاین منطقه محل رقابت فرقه-3

 .ها و ... نیز وجود داردها، فارس و ارامنه و آذریخشونت قومی درون هر کشور حتی میان کشورهایی که شامل کردها، ترک4

در یک طرح تفصیلی، مسلمان مورد اشاره در استراتژی آمریکا را به چهار « رند»در همین حال بخش مطالعات خاورمیانه پژوهشکده 

در کمک  . این پژوهشکده اولویت کمک آمریکا راگرايانعرفیو  گرايانسنت، تجددگرايان، بنيادگرايانکند که عبارتند از: قسم تقسیم می

توان در قالب دو های اسييتراتژیک غرب برای ایجاد فتنه در جهان اسييالم را میگسييتره طرح.داندطلبان میروها و اصييالحبه تجددگرایان یا میانه

سخت و نر شیوه  ست به دو  صدد ا ضر آمریکا به نمایندگی از غرب در  سخت مورد مطالعه قرار داد. در حال حا م طرح کلی قدرت نرم و قدرت 

ترین بخش این طرح بر روی قدرت رو کند، امّا مهمافزاری کشييورهای اسييالمی و مسييلمانان را با تغییرات ماهیتی و هویتی از درون و برون روبه

افزاری متمرکز است. قدرت آمریکا به لحاظ عدم کاربرد، فرسودگی و خطاهای فاحش؛ به طور محسوسی در حال حرکت از قدرت سخت به نرم

های فاحش آمریکا در عراق تری نیز برخوردار است. پس از شکستپذیری پایینتر بودن، از ریسکباشد که ضمن کم هزینهت و نرم مینیمه سخ

سین شه تئوری ستان، اندی شتر مورد توجه قرا« جوزف نای»های غربی همچون و افغان صیه کرده بود. پس از واقعه بی  سپتامبر  11ر گرفت که تو

های مختلف همچون رادیو اندازی رسانهکاران اقدام به راهقرار گرفت. دولت نئومحافظه جدی غربیها له با جهان اسالم مورد توجهشیوه برای مقاب

ئه . فعالیت گسترده این توطکنندمیخود را دنبال  استراتژیکساعته، اهداف  24های ها با تولید برنامهاند. این رسانهآمریکا، رادیو فردا و ... نموده

سالمی شوب در جوامع ا سالمی ایران بخصوص جامعه برای ایجاد فتنه و آ ست. اما آنچه که می تواند این توطئه ها را خنثی کند بیداری  ا بوده ا

صیرت آنان  سلمانان و ب سلمانان در ایام حج می تواند تحقق پذیرد.می م صیرت در اجتماع عظیم م شد که این بیداری و ب سم حج درواقع  با مرا

م لیگاه جهانی اسالم است که پس ازپیروزی انقالب اسالمی باایجاد نزدیکی مسلمانان به همدیگر اتحادوهمدلی انها رفع کدورتها ومعرفی اسالتج

مواجه می کرده اسييت که نتیجه ان بیداریهای اخیرجهان اصييیل به عنوان یک اهرمی که جهان غرب ودیکتاتورهای منطقه راهمیشييه باچالش 

 است. اسالم بوده 

تبلیغات بیگانگان را خنثی نماید و زمینه  تاام حج تالشهای زیادی انجام داد؛ گذشته در ای ین راستا انقالب اسالمی طی سه دههدر ا 

 م کند .بیداری اسالمی را فراه

شکل  ساس گفتمانهای  سالمی برا ست بیداری ا سالمی ، متفاوت بودگرفته اما آنچه مهم ا ست خارجی جمهوری ا سیا ست و در  ه ا

بل از آن در آسیای میانه و بعضی از کشورهای قگرچه  اسالمی، امروزه نتیجه داده است، تالش انقالب اسالمی جهت بیداری ،نتیجه این سه دهه

فرضیه ،حج در تحقق بیداری اسالمی چه نقشی ایفا کرده است مراسم در ایام  انقالب اسالمی سئوال اصلی تحقیق،منطقه تأثیر گذار بوده است. 

 به افزایش بیداری اسالمی در مراسم حج کمک کرده است. انقالب اسالمی ایران  تحقیق،
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 تعریف حج

ست. ست و سوره ای در قرآن بدان نام یافته ا سالم ا ساسی ترین پایه های احکام فرعی ا و ده بار از آن در مناسبت های  حج یک از ا

 ،این هر دو از یک ریشه است و هر دوی حج و عمره را در تمامی موارد شامل است «.البیتحج »و یکبار  « حج»گوناگون یاد شده است. نه بار 

 مگر قرینه ای باشد که از هم جداشان کند.

زیارت قصد شده است و »: حجُّ البیت»واجب است « ناس»قصدِ زیارتست و حِجّ نتیجه قصد که زیارتِ مقصود باشد. و آنچه بر « حَجّ»

صد زیارت،  شقراول   حَجّپس نه تنها ق شد حِجّمقدمه و پی سلمین می با ست. و محل تجمع م سبت داده  .ا در قرآن این خانه را خدا به مردم ن

ست  ِضعَ لِلناس ....»« خانه مردم»ا ست « 1اِن اوّل بِیتٍ وُ یعنی « هدیً و مبارکاً « »قیاماً لِلناس»خداوند این خانه را برای قیام مردم قرار داده ا

سل ستحج برای م ستان مند و ارجمند از خطر بی دینی و بیش، پس ارزمین پناهگاه ه شداری .دینان و هجوم خود پر ست برای بیداری  و ه ا

 کشور داری مسلمین. علمی ، اخالقی، نظامی و ،برای تنظیم و تقویت امور سیاسی ، اقتصادی ،و پایگاهی است ،مسلمین غافل

ایستگی های زندگی مسلمین و هدایت و برکت است برای جهانیان و امن است برای آری حج البیت بپا خاستن است برای تکمیل ش

تعریف                هایی دارد تا  بتواند عملی شود. مؤلفهحج تمرین عملی است برای تشکیل دولت جهانی واحد اسالمی ؛ که این نیاز به  انسان.

ست که مرداف و سی ا سالمی: بیداری از واژگان فار صیرت>>، <<یقظه <<اژه هایبیداری ا علم ومعرفت در زبان عربی به کار برده می .  <<ب

درعرف عام به حالتی اطالق می شود که قدرت درک و انتخاب به انسان می دهد. بیداری شامل کسانی می شودکه به تعقل ، تدبر،تفکر از شود. 

کشورهای اسالمی، تحقق یده ای است که در بسترتاریخی نه چندان دور، دراثربه مؤثر، ازمخلوق به خالق و... می رسند. بیداری  اسالمی هم پد

سالمی ومانند آن دار شرایط مفهومی بامقوله هایی مانند اصالح دینی ، احیاگری دینی ا سالمی نوع همپوشانی یا  ست.بیداری ا د. وجریان یافته ا

اما .(سایت راسخون )( 2لبعث االسالمی، التباراالسالمیه، الحرکت االسالمیه. )ودرزبان عربی معاصرنیزباتعابیر گوناگون مانند الصحوه االسالمیه ،ا

سان  شخص ویک ست که تقریباً همگان بدان معتقدند وموجد پاره ای رفتارهای نام سته ازباورهای مردم ،باورهای تعمیم یافته ا تعریف دیگرآن د

  سخون(( )سایت را3نزدهمه است. بیداری اسالمی ازاین سنخ باورهاست. )

 

 هاي بيداري اسالمی از طريق حج  مؤلفه
 اخوت است. تحکمحج -1

شورهای  سلمانان ک سر جهان این مجال را پیدا می کنند تا با م سرا سلمانان  سم حج م سته همدلی و همراهی کنند و در مرا به پا خا

اد صييفا ، صييمیمیت یکدلی و یکرنگی اسييت. علی رغم حمایت خود را اعالم و راهکارهای خود را برای نیل به اهداف بلند مطرح سييازند. حج نم

تالش دشمنان بر تفرقه افکنی و ایجاد اختالف و جدایی بین مسلمین این مراسم با شکوه هر سال برگزار می شود و فرصتی است برای تحکیم 

 و اخوت بین مسلمین. مودت

رات همدیگر بهتر و بیشتر آشنا می شوند و با تمسک به حج با نظرات اسالم و نظ مالقات کنند، مسلمانان وقتی از نزدیک همدیگر را

 ابراهیمی ، آوای وحدت سييرمی دهند و ابراهیم گونه برائت و انزجار خود را از دیکتاتورها و نمرود های زمان جهت اسييتمرار حاکمیت اسييالمی 

منابع و توانمندی های خود علیه رژیم صييهیونیسييتی و  و ذخایرواحده شييوند می توانند از  یداعالم می کنند. اگر یک و نیم میلیارد مسييلمان 

 داری و عمل به فرامین اسالمی است.یالزمه این ید واحده شدن بصیرت و بپیمانان آنان استفاده کنند.  و همامریکا 

ه مقام معظم جهت بیداری مسلمین مخصوصاً در ایام حج کارهای زیادی انجام داده است، بعث نقالب اسالمی ایران به مدت سه دهها

ستکبر سلمانان را به بیداری در مقابل م شده و م سیس  سلمین تأ ستقر در مکه در ایام حج جهت ارتباط نزدیک و پیوند م دعوت  ینرهبری م

ست. سالمی ،  کرده ا شاراتی به تالش رهبرانقالب ا شدوباا سالمی وبهره مندی معنوی خواهند  شمندبرای ارتباط باامت ا حج رافرضی گرانبهاوارز

ستند سم حج، تنها راه غلبه براین توطةه رانزدیکترشدن دولتها وتقویت همدلی دان ( 4).دشمنان برای اختالف افکنی ومقابله باموج بیداری درمرا

 سایت نشرآثارامام خامنه ای( 1390مهر  12)

تعادل خارج  انی ، با هدف ازز جنگ دوم جهانی و با آغاز جنگ سيييرد از طریق رویکرد جنگ نرم و از طریق اوالً جنگ رواسيييتعمارا

سرویسهای اطالعاتی خود ، ثالثاً  فضای اجتماعی جامعه مسلمین و ثانیاً جنگ اطالعاتی، در جهت تضعیف ثبات جامعه اسالمی و با کمک کردن

ضد بنیان های فکری اخالقی جنگ شی و برانبر  سالمی و رابعاً فروپا شورهای ا ستحاله ک ستای ا شی و رفتاری در را سالمی و ، ارز دازی جنبش ا
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باید این را پذیرفت که غربیها از زمان شروع  .بوده است ی و هانتینگتونی و رهیافت اندلسیایجاد تفرقه در میان آنها از طریق رهیافت جین شوب

ستعمار گریشان و از طریق جاسوسان خود در شتن مسلمانان موفق بودند که نمونه هایی ا ا ن ، تشکیل فرقه آ ززمینه اختالف و در جهل نگهدا

سلمانان  ستوهابیت در جهت مقابله با دیگر م سالها قبل آینده پژوهی امنیت محور پیرامون دورنمای جغرافیای . بوده ا اتاق های فکر آمریکا از 

وسط ، فکس نیوز، سی ان شبکه هایی مانند العربیه، الشرق اال کرده اند . مطالعاتی خود را تعریف های  سیاسی شیعه را به عنوان یکی از اولویت

 ان و... بخشی از سناریوی ایران ستیزی را از طریق ترفند شیعه هراسی دنبال می کنند.

مریکا معتقد است بکارگیری دیپلماسی  عمومی پیرامون هالل شیعه از ظرفیت باالی تنش زایی بین جمهوری اسالمی و کشورهای ا

کارهای ایاالت متحده برای مزیت سيييازی امنیتی از نا آرامی های منطقه دامن زدن به عرب منطقه برخوردار اسيييت. بطوری که یکی از راه

ست  سی ا شود.سناریوی ایران هرا شود که در کوتاه مدت بر دامنه و برد آن افزوده  ست مانعی .5پیش بینی می  امااین راهکارهای آمریکانتوان

اینها نمونه های کوچکی از مداخله استعمارگران در میان ه ومسلمانان جهان .باشدبرای جلوگیری ازنفوذانقالب اسالمی درمیان کشورهای منطق

شد. سلمانان منطقه می با سلمان م شد تا م صیرت  مؤلفهبر  انو ایام حج می تواند فرصتی با شن بینی کنند و بر ب شتراکی عقیدتی خود رو های ا

ند. ید کن تاک عد عمومیجوامع اسيييالمی  ید: درب ما قام معظم رهبری می فر بدون  م ندهای اسيييالمی  وبین المللی حج، همدلی وتقویت ، پیو

شان باتاکید براینکه درنظرگرفتن ملیت ها، مذهب هاوقومیت ها  شود ای ستفاده  شدن دلهاا صت برای نزدیک  موردتوجه جدی قرارگیردوازاین فر

ص  1390)ماهنامه پگاه حوزه مرداد (5حضوریابند.)مسلمانان یک تن واحد هستند، می فرمایند؛حجاج ایرانی باید بانگاه عمومی وجهانی درحج 

که یکی ازمهمات فلسييفه حج ایجادتفاهم  حضييرت امام می فرمایند: عموم برادران وخواهران اسييالمی باید توجه داشييته باشييند              ( 10

ست. سلمین ا شرآثارامام خامنه ای  6)وتحکیم برادری بین م سایت ن ضرت امام درای12-1390( ) ن باره می فرماید: حج تجلی وتکرارهمه (. ح

حج، مناسييک زندگی اسييت وازآن جاکه امت اسييالمی  صييحنه های عشييق آفرین زندگی یک انسييان ویک جامعه متکامل دردنیاسييت ومناسييک

شکیل این زندگی توحی شد. حج تمرین وت شودتابه خیل امت محمد)ص( پیوند بخوردویکی گرددوواحد ست ازهرنژادوملتی باید ابراهیمی  دی ا

شاهکارهای علمی ،از سرزمین هایی بوده است که  تقریباً هفت قرن  ییک راکه اندلس ندلسی راساس رهیافت ا(.ب199ص 9(.)صحیفه نورج 7).

امعه اسييالمی داده فرهنگی و هنری فراوانی پدید آورد و یکی از بزرگترین پایگاههای ترویج و تبلیغ اسييالم بود و اندیشييمندان بزرگی تحویل ج

تمدنی تسخیر غرب در آمد و همه سوابق درخشان به برا اثر جنگ نرم ذهنیت مردم و ایجاد شبهه در باورها و ارزشهای آنان به طور کامل  بود،

. مسیحیان اروپا که از اسالم هراس داشتند با یک برنامه ریزی حساب شده و از راه تهاجم فرهنگی جنگ نرم به و فرهنگی آن به تاریخ پیوست

 رهیافت اندلس را دچار فرد یا شئ درونی نمودند. کمک

 یینددر مواردی ضد  گری و حتیاباحی جنگ نرم به کمک رهیافت اندلس تالش می کند با عادی سازی مفاهیم غیر دینی و ترویج 

سالمی بخصوص در ایام حج ززمینه ال سازد. م برای بهره برداری های بلند مدت را در جوامع ا سالمعلت ضدیرا فراهم  باید در این  را ت آنان با ا

 ( 176)همان ص 8«ما به دنبال امپراطوری اسالمی هستیم»مقوله چیست که امام )ره( فرمود 

برکت انقالب اسالمی در حال تحقق  که امروزه به آنچه که می تواند این رهیافت را خنثی کند بیداری مسلمانان در ایام حج می باشد

ست و جرقه های آن در تونس ست. ا شدن ا شکوفا  صر، لیبی، بحرین و... در حال  ست که ، م حج ایام تحکم مودت و  و این هم به این دلیل ا

 برادری است

 حج باز سازي تمدن اسالمی است.-2

سالم تبلور  ست که درقالب دین ا صرتمدنی گنجینه های فرهنگی وفکری وآراءاجتهادی تکامل یافته ای برخورده ا سالمی ازعنا امت ا

ست که به  یافته شریع وقانونگذاری تکمل یافته . که همه اینها مدت طوالنی بوده ا سالم برای فردوجامعه چه دربعدجهان بینی وچه دربعدت اند. ا

آنها بعضا به فراموشی سپرده شده بود. لذاباپیروزی انقالب اسالمی ، تمدن اسالمی احیا شد. نمونه آن دلیل اختالفات فرقه ای وانحراف وتحریف 

مسيلمان و بهره گیری از فناوری های مدرن  ملتهایبه  فرهنگیبا اعطای خود باوری انقالب اسيالمی ایران ادرایام حج می توان مشياهده کرد. ر

شیارتباطی برای انتقال  سالم رویکرد تمدنی خود را به  نواندی صهدینی در جهان ا شهایی چون عدالت  من ساند، همچنین از رهگذر احیای ارز ر

صلح طلبی، عزت نفس، استقالل ، عدالت گستری ، توسعه و تعالی همه جانبه و درون زا، توسعه عدالت محور ، کرامت انسانی و آزادی محوری و

سعه شکوفایی حس خداجویی ، حقیقت طلبی،اخالقی و دین مدار گرایی، تو سازی  ستی و تحکیم مبانی مردم علم درونی و نوع  ی، هنجار  دو

گسييترش آن، موجبات شييکوفایی و بالندگی مجدد تمدن  اسييالمی را در راسييتای تمدن سييازی نوین فراهم آورد.حج سيياالری دینی و بسييط و 
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زگشت به اسالم اصیل و مبارزه با استکبار جهانی است. که ابراهیمی به معنای واقعی آن دارای رویکردهای مبارزه با طاغوت دارد و این مبارزه با

 .مونی فرهنگی غرب به چالش کشیدن هژ -ب احیای هویت جهان اسالم  -الف دارای ویژگی های زیر می باشد:

تشيييکیل دولت واحد جهانی ، حج ابراهیمی امت را به وحدت و به یکپارچگی جهت جهانی وايجادحکومت انقالب فرهنگی -3

صلی بین مسلماندعوت می ک م و حاکمان گرچه صهیونیز .ان می باشدند و لزوم این کار زدودن خرافات، اختالفات جزئی و توجه به مشترکات ا

را باید بعد از  آن هایاما نمونه  .پیدا نکند حققاسالمی مانع تراشی های زیادی کرده اند تا این انقالب فرهنگی تو بی هویت کشورهای  بی دین

م اسالم گسترش پیدا کند.و رسالت انقالب این نوید وجود دارد که به سراسر عال دیکو تونس شاهد باشیم و در آینده ن امروزه در مصر ،دهه ها

 ؛قدم بردارد های زیر تأکید و مؤلفهبر  که اسالمی اقتضا می کند

رساندن پیامهای حج ابراهیمی -5معنویت اسالمی-4قالب اسالمیصدور ان-3نفی ظالم و حمایت از مظلوم-2ارتقای بیداری اسالمی-1

سلمانان سالمی-6به گوش م سالمی-7دعوت ا ضت های آزادی بخش ایتحم-8وحدت ا سم-9از نه صهیونی برقراری -10جهانی کردن مبارزه با 

سالمی شورهای ا سالمت آمیز با ک ستانه و م ست ورروابط دو سالم دین جهانی ا ست . ازآنجاکه ا شته ا سالت جهانی دا سلناک »سوالنی بار وماار

ونذارت خویش رابا قانونی جهانی که هدایت جهانی رابشيييارت  . آنهانیزدکترین رهبری(210ص) 13( )همان ج 9)«ونذیرااالکافة للناس بشيييیرا

. گزارهایی چون خانواده ، (185ره بقره آیه )سييو (11)«هدی للعالمین»(  28()سييوره سييباء آیه 10)«لهدی للناس»داشييت تنظیم کرده بود.

سالمی مبتنی برتفکرجهان وط ست. ملیت،قوم،نژاد،جغرافیادرقاموس آنها نمی گنجید بلکه تفکردین ا سم حج می توان که نمونه آن رانی ا درمرا

 رواحد شيييایدعمالممکن نباشيييد اما بهمشييياهده کرد. آنجانه نژاد ،نه جغرافیا ،نه مذهب ونه قوم.....معناندارد.البته در جهان امروزامکان کشيييو

ی یک نفرحکومت کندزیرااین کاری من نمی گویم برهمه کشييورهای اسييالم»که فرمود :  بادی می توان توجه کردتعبیرسييیدجمال الدین اسييدآ

بسييیاردشييواراسييت...ولی امیدوارم که حاکم وسييلطان همه ی ملتهای مسييلمان قرآن باشييد. وعامل وحدت ویگانگی آن دین آنهابااین وحدت 

ت ی ملش به بقاهرپادشييياهی می تواند درکشيييورش برای حف  حقوق دیگرکشيييورهای اسيييالمی تالش کند. زیراحیات اوبه حیات دیگروبقای

ست. سته ا سلمان واب سوره بقره آیه  (1359مجله اینده:) 12دیگرم سلمانان قرآ  ( 185) سلطان همه ی م شد ومرکزوحدت من آرزودارم که  ن با

پس اگرمسييلمانان قرآن راسييرلوحه ی زندگی خودشييان قراردهند،بیداری ایجاد می شييود. وقتی بیداری ایجادشييد {34}همان .13آنان ایمان.

   م بامرکزیت قرآن شکل خواهد گرفت. حکومت جهانی اسال

ست. سالمی ا صدور معنوی انقالب ا سالمی از طریق  سالمی و نفی ظالم و وحدت ا صدور انقالب به معنای فیزیکی و  ارتقای بیداری ا

و هسييتی سييیاسييی بدان  مکانیکی آن نیسييت بلکه هدف ، حمایت و یاری معنوی جنبشييها و نهضييت های آزادی بخش و دادن خط فکری

که می تواند الگو و سر مشق سایر ملت ویژگی های انقالب اسالمی از ن حمایت می تواند در ایام حج از تمام مسلمانان صورت بگیرد. .ای14هاست

ت پیامبر در هایی می باشند که در حکوم مؤلفهها باشد استبداد ستیزی و ظلم ستیزی آن است. و خود ظلم ستیزی و استبداد ستیزی همان 

شد. ایام حج شند و این معن» در این باره می فرماید: محضرت اماتبلیغ می  شته با سالمی این ویژگی ها را دا ایی ما می خواهیم که هم ممالک ا

سالمی و همه مستضعفان جهان در  شود به تمام ممالک ا سالمی باشد و این انقالب صادر ب ست در همه ممالک ا که در ایران تحقق پیدا کرده ا

ستکبرا شان را بگیرندمقابل م شان را اخذ کنند و حق خود سائل خود ستند و م شورهای  «ن بای سالمی برک )محمدباقرحشمت زاده تاثیرانقالب ا

 ( 60ص  1385اسالمی

سالمی به  سالمی عالوه بر تحکیم موقعیت دولت ا صلحت گرایی انقالب ا سالمی و همچنین گفتمان م گفتمان آرمان گرایی انقالب ا

ن اسيييالم، انقالب اسيييالمی را فراملی و دارای اهداف و آرمان های فراملی میداند که یکی از اهداف فراملی ان در ایام حج عنوان ام القری جها

 بیداری مسلمانان بوده است.

شهای  سترش ارز سالمی و فراملی می داند که یکی از اهدافش گ سالمی را هم دارای ماهیت و هویت ا گفتمان واقع گرایی ، انقالب ا

ست. سایر جوامع ا سالمی به  صحیفه نور ج  ا سالمی را نیز یک انقالب (     119ص  13) صول گرایی عدالت محور ، انقالب ا فراملی  گفتمان ا

سالمی، آرمانهایی نقالب دارای اهداف ا تعریف می کند. لذا شود.  اهداف ا شی می  سانی نا سالمی و ان شها و آرمان های ا ست که از ارز فراملی ا

ستیزی، نفی  ستکبار  صلح و چون ا ضعفان  ست سلمانان و م سالم، دفاع از م سالم، حکومت جهانی ا سلطه پذیری، وحدت جهان ا سلطه گری و 

ین، شکل نرم و با مفاهیمی همچون اتحاد مسلم م حج بهااین مسائل در ای اسالمی را در بر می گیرد . که عدالت جهانی و صدور گفتمان انقالب

 و... تحقق پیدا می کند. برائت از مشرکین شرکت در منا
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 اسالم است. سیاسی حج پیام-3

سوره مائده بر شعائر اهللبر خداوند در قرآن  شعائر الهی تاکید می کند من یُعّظّم  شتن  ستان ، پا دا ستی با دو شعائر الهی دو از جمله 

شييمنان خدا امروزه د ( 142ص  1389)سييید جالل دهقانی فیروز آبادی الگوهای صييدور انقالب اسييالمی . (خدا و برائت از دشييمنان خداسييت.

خواهند توانست آنها را از بالد  دست نشانده غرب هستند. و مسلمان اگر این حکام را بشناسند و بیدار شوند ونیزم، استکبار و حکام جاهل وصهی

سالم می باشد که در ایام حج روشن بینی کنند و بر دوستی خود و طرد دشمن تاکید  سالمی بیرون کنند. و وظیفه مبلغین و نخبگان جهان ا ا

سالم، »: نمایند. به تعبیر امام ره ستی را که در حج به کار رفته از طرف ا سیا سلمین اگر حج را پیدا کنند آن  ست. م همان را پیدا کنند کافی ا

شان را پیدا کنند.برای این ستقالل خود سوره ماکه ا سلمانانی که در (       32سوره حج آیه  2ده آیه ئ) یا در جایی دیگر امام ره می فرماید:ای م

حج ابراهیمی و (     116ص  1یفه نورج صح).«ستادگان در مقابل آمریکا و سایر ابر قدرت ها دعا کنید... شسته اید به ایکنار خانه خدا به دعا ن

سول اهلل حج صر ر شرکان مفهومی ندارد همان چیزی که در ع صر )ص( به پیروی از ابراهیم خلیل احیاء محمدی )ص( بدون برائت از م و در ع

حمایت از محرومان و مظلومان گردید. اعالم برائت از مشرکان و مستکبران عالم و امام خمینی احیاگر حج ابراهیمی بار دیگر طرح  حاظر توسط

و حمایت جدی آن از عفان فلسفه مهم دیگر حج است که خود حکایت از پیوند حج با حکومت دارد. زیرا این مهم بدون حضور حکومت و مستض

شود. زائران بیت شر اله الحرام عمل نمی  صلی ت سوی تعدادی از افراد هدف ا ستور را تأمین برائت انفرادی از   . برائتی دارایدنمی کنیع از این د

 :.به تعبیر امام خمینی)ره( وباشدحجاج و در اجتماعی عظیم  هاثر و ثمر است که با هدایت امام و حاکم جامعه از سوی هم

س» سایر م ست که پایان بخش غارتگری آمریکا و  ستفریاد برائت مکه و مدینه ا سلمین ا سبت به ذخائر م ص  13)همان ج .تکبران ن

84 ) 

صدر ا ستوار آن ابالغ پیام برائت برعهده سالم در  سیس حکومت مدینة النبی  و ا شد و آن حضرت پس از تأ سول اکرم )ص( نهاده  ر

 از این فرصيييت -اعم از عادل و غیرعادل  -همواره در طول تاریخ رهبران و حاکمان اسيييالم   به این ماموریت اعزام نمود. را نیز امیر مومنان

 از زمان  که پیامبراکرم)ص( با یاران محدودش در مکه حضييور داشييتند و تحت محاصييره و ؛کردنداده سييیاسيي  م نظیر به نفع خود اسييتفب 

ستفاده  بردند، همواره در پ  فرا رسیدن ایام حجبه سر م هاى شدیدىشکنجه بودند تا از این فرصت ارزشمند براى انتقال پیام اله  به مردم ا

سم عبادى نمایند. پیامبر گرام  از این م س  چنان براى ترویج دین  -را شرک و کفر بهره م  توحیدیسیا شرکین قریش و طرد  گرفت که م

شدند تا عده صدد  شتند بگویند که اى را در دروازهدر سم حج را دا شرکت در مرا صد  سان  که ق شهر مکه مامور کردند تا آنها به ک هاى ورودى 

  .کند و شما در گوش خود پنبه بگذارید تا پیام او را نشنویدی  دارد که شما را سحر م هاشخص  در این سرزمین هست که مطالب و ایده

ثمره چنین تالشيها بود که « پیمان عقبه»بردند تا پیام انقالب اسيالم  را به مردم برسيانند و اما پیامبر و یارانش حداکثر بهره را م 

سالم انس سالم بارها از همین کنگره حج مردم مدینه در نتیجه همین رفت و آمدها با ا ستا پیامبر ا سالم گرفتند و در همین را سترش ا براى گ

ستفاده را نمودند که نمونه شرک و کفر حداکثر ا سال نهم »، «جریان فتح مکه»، «پیمان عقبه»هاى بارز آن ناب و نابودى  تعیین امیرالحاج در 

ستفاده نمود و بام « الوداعحجة آن حضرت در هاىخطبه»و « هجرت ساله رهبرى و والیت»شد. چنان که پیامبر از همین موقعیت ا حضرت م

  .را در میان آن جمعیت انبوه مطرح فرمود« امیر

ست و از آنجای  که منصب امیرالحاج عالوه بر سرپرست   ،خود حضرت امیر نیز در زمان خالفت ستفاده نموده ا بارها از این فرصت ا

سالحجاج در امور دین  و. شت، در  س  هم دا سیا شخص  بنام  شخص  بنام عبداهلل او)ه.ق.( هم از طرف  37.. بار  بن عباس واز طرف معاویه 

بن عثمان توافق  بن شييجره رهاوى براى تصييدى این امور عازم شييدند که کارشييان به نزاع کشييید و سييرانجام بر شييخص ثالث  بنام شييیبة یزید

 ( 233ص 2)همان ج .(21)نمودند

س  دیده م در ت سیا شابه  از این حرکتهاى  سالم موارد م سم حجشود که عدهاریخ ا ستهاى خویش از مرا سیا بهره  اى براى اجراى 

)ه.ق.( امیرالحاج مردم شد و در همان  136چنان که معاویه مساله جانشین  یزید را در سفر حج مطرح کرد و منصور دوانیق  در سال ؛بردندم 

سم به نفع خود ب سال به حج رفت و در کنار کعبه همچنینیعت گرفت. مرا ضرت ابوذر در زمان عثمان یک  ضمن نقل روایات  که از پیامبر  ،ح

نیز عمل ناصييرتشييکریان (    و 1374 -14)فصييلنامه معرفت شييماره 220اکرم درباره دوسييت  با عترتش فرموده بود، از وضييع موجود انتقاد کرد

باشد که حت  براى این منظور ن  انقالب  آن حضرت در بین جمعیت، نمونه بارز استفاده سیاس  از حج م سیدالشهدا)ع( در ایام حج و سخنرا

  .مردم از سراسر عالم در این مکان جمع شوند و حضرت به تبلیغ بپردازد رسد و چند ماه در مکه توقف نمود تا موسم حج فرا
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نفرى به انتقاد از معاویه پرداخت و  1000سييرزمین من  در بین جمعیت )ه.ق.( دو سييال قبل از مرم معاویه در  58و یا در سييال 

اما بعد همانا این طاغوت (      300)ابی منصور طبرسی االحتجاج ص  23«اما بعد فان الطاغیة قد صنع بنا و شیعتنا ما قدعلمتم و رایتم»فرمود 

به نکته دیگر اشاره کرد که همان  اید و در دنباله روایتاید و گواه بودهد و دیدهدانی)معاویه( برخوردهای  با ما و شیعیان ما نمود که همه شما م 

شد. فرمود: پیام سپارید و وقت  که به محل سکونت»رسان  با شنوید و به خاطر ب اطمینان  خود برگشتید پیام مرا به افرادى که مورد گفتارم را ب

 ( 305)همان ص 24«...این اوضاع حق فرسوده گرددابالغ نمایید...من ترس آن دارم که با  هستند شما

س  م  سیا ستفاده  سات و ذکر احادیث، ا شکیل جل ضور خود در ایام حج و ت از جمله جریان امام  ؛کردندهمچنین دیگر ائمه: با ح

و شاید روایات   .بدان اشاره شد هاى دیگرى از فعالیتهاى سیاس  کهبن عبدالملک و شعر فرزدق در مدح امام سجاد)ع( و...و نمونه سجاد و هشام

  :باره فرمود بیانگر بعد سیاس  قضیه باشد چنانکه امام صادق)ع( در این« حج نوع  جهاد است»که نقل شد که 

یک  از دو جهاد است و آن جهاد افراد ضعیف  حج»(  306)همان ص « هو )حج( احد الجهادین و هو جهاد الضعفاء و نحن الضعفاء»

ض ست و آن  ستیما شاره م  .«عفا ما ه ست ا سیا ست و  ;کندامام)ع( با بیان این مطلب به  ست ما نی ستیم و حکومت در د ضعفا ه یعن ، ما 

 و مردم را بیدار کنیم. .بردارى سیاس  و فرهنگ  نماییمبهره برویم و از آن موقعیت توانیم با کفر، مبارزه عمل  نماییم، پس الاقل به حجنم 

صوال اطالق ج شترک  بین آن دو را م  هاد بر حجا ساختن آیات یک نوع وجه م طلبد تا نام جهاد بر حج اطالق کرد چنان که همراه 

بهترین مکان براى  فهماند که میان حج و جهاد رابطه خاصيي  وجود دارد و آن این که سييرزمین حجبه ما م  در سييوره مبارکه حج حج و جهاد

ست که مو سالم  ا س  و دفاع  خود را به بحثتجمع متفکران ا سیا شکیل دهند و از طریق  قف  صف واحدى ت بگذارند و از نیروهاى پراکنده 

سالم بکا شمنان ا سربازى که در میدان آموزش تعلیم دیده، خود را در مقابله با د سب نمایند و مانند  صحیح حج، آمادگیهاى الزم را ک ر انجام 

مجاهد ف  سبیل »؛ روایات متعدد مجاهد و حاج را کنار هم قرار داده و براى آن دو یک حکم نموده استرو پیامبر گرام  اسالم در گیرد، از این

شان به اجابت م  شود را با و در روایات دیگر، نفقه«. رسداهلل و حاج  و معتمر مهمانان خدایند که اگر دعا کنند دعای اى که در راه حج مصرف 

صرف م نفقه سه گراى که در راه جهاد م ضر الفقیه ج.کرددد مقای ضرت امام درموردکعبه می فرماید: یک همچو(        359ص  2)من ال یح  ح

جمع ان ممالک اسالمی هیچ قدرتی ، همه ممالک اسالمی وسرنمی توانددرست کند، سالم درست کرد مثل حج، هیچ قدرتیمجلسی هایی که ا

شون شد... .اید که نیم میلیون جمعیت رایک جایی ببرندنخواهندمب ست. نوفق  سی ا سیا سخون اجتماعات،اجتماعات  سایت را ( درجای 1390)

درهرسال بشودکه مسلمین درچه حال هستند. این سفرحج برای این مسایل بوده است  دیگرمی فرماید: درحج... باید بررسی ازاوضاع مسلمین

 (.                                                            1390)سایت راسخون .فعش کوشش کنندادرک کنندودر رکه برای قیام ناس بوده است . برای این بوده که مسلمین مشکالت مسلمین ر

 ت از مشرکین است.حج برائ-4

دی جنبه اعتقات ازدشمنان خداوآنچه مانع رشدوتکامل انسان وسدراه خوشبختی اواست  قبل ازآنکه مسأله سیاسی،اجتماعی باشدبرائ

ت ،سييیاسييت اصييولی مکتب اسييالم ،به خصييوص درعمل حج اسييت. بنابراین برحج گذران ومومنان اسييت که داردومی توان گفت برائ وتربیتی

س شاندن م سالم وبه ذلت وبدبخت ک صمم به نابودکردن ا شرک والحاد، که م شمنان خداوبت های زمان وقطب های  لمانانند برائت جویند. ازد

خارجی اسييالم راباجهان  سييیاسييت واین بااسييتکباروفسيياداسييت ومقابله کفروشييرک درمقابل روانی –لیغی ت اقدام عملی ودفاع تباعالم برائ

،تحریض وتشجیع مسلمانان ،به آنان توصیه می  د. خداوند متعال درآیات سوره برائتکفردرصحنه روابط بین الملل وتبلیغ وجهادمشخص می کن

سندوتنهاازخداپروا کنند. چه خد شمن نحرا ست مؤمنان عذاب وگرکندکه ازد ستد،پس برائابه د شمن می فر سلمانان فتاری را برد شجیع م ت ت

شق موحدین جزبه ظهورکامل  شا که خلوص ع ضرت امام می فرماید: حا ست وتقویت جبهه توحید. ح شود ا سر شرکین ومنافقین می نفرت ازم

ت به ایام و مراسم حج میسر نشود که باید مسلمانان فضای سراسرعالم وطهارت..... . ونه تنهااعالن برائوکدام خانه ای سزاوارترازکعبه وخانه امن 

واقع (      در 140) )فصلنامه معرفت پیشین ص را از محبت وعشق نسبت به ذات حق ونفرت وبغض عملی نسبت به دشمنان خدا لبریزکننند...

اسييت که مسييلمانان را درایام مراسييم حج درجهت مقابله تی که امروزه مسييلمانان انجام می دهند ازکارکردهای نظام جمهوری اسييالمی برائ

ست ،که  سد ایجاد شده ا ستکبارجهانی وحکام فا ستکبارجهانی پیوند زند . لذایک نوع پیوند همبستگی واتحاد دراین ایام برای مقابله باا زمینه باا

 خیزش اسالمی را درکشورهای اسالمی فراهم کرده است .
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 ين .مسلم یمرکز ارتباطات جهان -5
شکیل بعثه مقام رهبری در ایام حج سالمی و ت ست.  ،با پیروزی انقالب ا سلمانان افزایش پیدا کرده ا ارتباطات فکری، عقیدتی بین م

.خداوند کعبه را خانه امن قرار داده اسييت تا همه مردم در آنجا قیام نموده و برای با موانعی همراه بوده اسييت ولکن بی تأثیر نبوده اسييتگرچه 

)صحیفه ،30ناسجَعَل اهلل الکَعبة البیت الحرام قیاماً لِل می فرماید:اط و نزدیکی با همدیگر و مشارکت در امور مسلمین همت گمارند. خداوند ارتب

و زمینه بیداری اسييالمی را فراهم د و کننگبنشييینند و مباحثه و گفتمکان امن  این درپس همه مسييلمانان می توانند ( .    112ص  20نور ج

شرکت در برائت از مشرکین فراهم کرده ند. انقالب اسالمی در ایام حج از این ویژگی استفاده کرده است و زمینه بیداری اسالمی را از طریق کن

 است .

سالمی کنگره ارتباط دیگری که در  شد روابط متقابل مذاهب و فرق گوناگون ا شته با ست، جهانی حج باید تحقق عینی و عملی دا ا

تبادل افکار  که یباشد . به طوربین المذاهب اسالمی بوده و اکنون می تواند   قریبون اصلی تبادل فکری و بهترین مرکز ثقل دارالتحج کانزیرا 

شر و مناظره های  سفی و ادیان در طول تاریخ ب شهر مکه و در ائمهو در زمان پیامبر کالمی اعتقادی فل می گرفت . علمای  انجامایام حج )ع(در 

سالم هم سالمی اختالفات فرقه ای کاهش کنند. این ارتباط را جهت بیداری مسلمین برقرار  ائمهه باید به تبعیت از پیامبر و ا با پیروزی انقالب ا

 شد.پیدا کرد و زمینه اتحاد مسلمین بخصوص در ایام حج بیشتر 

سازمان سوی  ساله همایش های مختلفی چه از  سالمی هر  سلمانان برگزار می رهبری جهت و بعثه مقام معظم  ارتباطات ا نزدیکی م

در حالی (       97ده آیه )سوره مائ "31اال تفرقو و جمیعاًبحبل اهلل   و اعتصموا"زیادی شده است.  شود. در قرآن بر عدم تفرقه مسلمین تاکید 

. حضرت د تا مسلمانان را مقابل هم قرار دهندفرقه ای استفاده می کنن حربه و از این ی در تفرقه انداختن مسلمانان دارند عکه دشمنان فقط س

 .ر هوشیاری مسلمانان تاکید داشتنداستعمار تاکید کرده اند  و بحربه به این  مکرراًامام 

سالم  " ست از جمله خیانت هایی که بدخواهان  به ا سنی ا شیعه و  شدند ایجاد اختالف بین برادران  سوره آل عمران آیه ."مرتکب  (

103 )  

از  بر وحدت مسييلمین تاکید کرده و مسييلمین را امت واحده معرفی کرده اسييت .و یکیانون اسيياسييی جمهوری اسييالمی حتی در ق

امت واحده است . قانون اساسی همین تشکیل  12و11جمهوری اسالمی ایران  در  اصول  اصول سیاست خارجی ترین و حیاتی ناستراتژی تری

صل  شریف 11و در ا سی به حکم آیه  سا ستجوی راه ازکالم امام دفتر پانزدهم ص "33ان هذه امتکم امة واحده"ه قانون ا همه  (      126)درج

و  دولت جمهوری اسالمی ایران سیاست کلی خود را بر پایه ائتالف و اتحاد ملل اسالمی قرار داده است و کوشش می کند   مسلمانان یک امتند

صوص  در  سالمی بخ شد.که ایامیاین وحدت از طریق بیداری ا سلمانان تجمع دارند، تحقق بخ سلمانان اگر به حکم خداوند تبارک و ، همه م م

اال ان "چرا که خداوند این مژده را به آنها داده اسيت  ی از آن آنهاسيت زپیامبر اعتقاد کامل  داشيته باشيند باید بدانند که پیرو  تعالی و سيیره

 ةفمن یکفر بالطاغوت و یومن باهلل فقد اسيييتمسيييک بالعرو"یا در جایی دیگر می فرماید   (    213)سيييوره بقره آیه  "43نحزب اهلل هم الغالبو

وقتی با طاغوت مبارزه کردی و ایمان به خدا داشته باشی بدان که پیروز می شوی . مسلمانان می توانند  (       56ده آیه )سوره مائ"35 الوثقی....

شتن و خود باوری و عدم واردا شت به خوی ست که امروزه با بازگ سالمی ا به ت کاالهای غربی، آنها را مطیع خود کنند و الزمه این کار بیداری ا

صييادر می کند که مقام معظم رهبری هر سييال در ایام حج تمتع و برائت از مشييرکین  . پیام هایی برکت انقالب اسييالمی در حال تحقق اسييت

ست و این پیام ها یقیناً سلمانان جهان ا ست و همین پیام ها بوده که در ایام حج ب خطاب به همه م سلمین رخنه ی تاثیر نبوده و نی بر قلوب م

 نا. این را هم باید پذیرفت که عده ای کرده و زمینه بیداری مسلمین را جهت مقابله با استکبار و استبداد و فرعون های زمان فراهم کرده است 

می گذرد همیشه بر تفرقه دامن می زنند  از پیروزی انقالب اسالمی که ر این سه دهه بخرد در میان مسلمانان که جیره خوار استکبار هستند د

ساپورت می شوند به این اختالفات دامن می زنند امروزه قریب به چندین شبکه که از سوی استکبار  ،و اجازه بیداری را به مسلمانان نمی دهند

بصیرت آنها از عقاید همدیگر می باشد . مشکل مسلمانان عدم . مشکل مسلمانان ند و انقالب اسالمی را هراسی برای کشورهای اسالمی می دان

 از سوی علمای اسالم در ایام حج برطرف شود. می تواند ت. که این مشکال نصوص دینی می باشددینی و عدم عمل به  عرفتعدم م

دری و رفع اختالفات دینی بین طبقات مسيييلمین می از جمله آثار اجتماعی بیداری مسيييلمین در ایام حج ، ایجاد تفاهم، تحکیم برا

ست می آید شد . همانگونه که از آیات و روایات بد ست، دین ظلم  دین با ست، دین رحمت ا ست ،  دین محبت ا سالم ، دین اتحاد و یگانگی ا ا
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 "ه للکافرین علی المومنین سبیالاللن یجعل "فرازی و سربلندی مسلمین بر مستکبرین است  سرستیزی است، دین نفی استکبار است و دین 

 ( 256)سوره بقره آیه 

 نتيجه گيري :
سالمی ایران در ایام حج جهت بیداری مسلمانان سیاسی حج و تاثیر انقالب ا شاره شد و همانطور که  در این مقاله بر ابعاد  مختصرا ا

شد تمام اعمال حج شدن برای خ ،ذکر  ست . پیام برای عبودیت و برای خالص  ست و الزمه عبودیت نفی بردگی، نفی فرعونیت، نفی پیام ا دا ا

ستکبار  صیرت ذو نفی تمام راباحی گری  نفی امانیسم نفی ا ست . و رسیدن به این مقام ب ست، تفکر و تائل  حیوانی ا ست که باید و تامل دبر ا ا

سقوط افتاد صعودی و دوره تمدنی به ذلت و  سلمانان که بعد از یک دوره  ستکبار و و  نددر میان م سعی در جهل  ماندند و ا ستثمار گران هم  ا

یک جرقه ای جهت اما با پیروزی جمهوری اسيييالمی  ؛دور بمانند هویت دینی و ارزش های رسيييمی خودتا از  کردند آنها را در جهل قرار دهند

سالمی  شد و پیام امام خمینی و پیام رهبر معظم انقالب و پیام انقالب ا سلمین زده  ست که اتحبیداری م سلمانان بوده ا سلمین، بیداری م اد م

شانده های آنها ایجاد شده بود تعدع منمساله علی رغم موااین  ستکبار و دست ن آنها بر این مساله و بعضا هم موفق بوده اند امادی که از سوی ا

متعدد و  کنفرانس های ایام حج برگزاری در و  .انقالب ملت ایران نبوده بلکه انقالب همه ملل اسييالمی بوده اسييت ،انقالب اسييالمیواقفند که 

در کشييورهای منطقه به وضييوح قابل  ثمرات آنگر، زمینه بیداری آنها را فراهم کرده که امروزه تبادل افکار و نزدیکی قلوب مسييلمین به همدی

شاهد این بیداری  در سراسر  1390ال مشاهده است. اما برای تسریع در بیداری اسالمی و اتحاد مسلمین در جهان همانگونه که در روز قدس س

باید یک سری موانع را از سر راه برداشت که کارهای مهمی باید انجام داد که به اهم آنها اشاره عالم هستیم و مستکبرین را به چالش کشانده ، 

 می شود :

       کرد. بیشتر تبلیغدوره تنش زدایی مسلمین فرا رسیده است و این تنش زدایی را باید  -1

 دامن زد.  کنفرانسها و همایش های بیشتری بین نخبگان جهان اسالم برگزار کرد، تا به بیداری اسالمی -2

 در ایام حج جلسات مذاکره، مباحثه و تبادل افکار در بین علمای اسالم برگزار کرد. -3

 اختالفات جزئی پرهیز کرد. از  بر اصول کلی مشترک بین مسلمین تاکید کرد و -4

ستیز روابط علمی، تحقیقی، پژوهشی در سطح دانشگاه ها و حوزه و استکبار  ندالمی که به گونه ای غرب ستیزبین کشورها ی اس -5

 های علمی برقرار کرد.

 در میان کشورهای اسالمی نمایشگاه های بین المللی علمی، هنری، اقتصادی ..... برگزار کرد. -6

شود و مرزی برداشته شود، قانون اسالمی واحد تاسیس و دیوار حصار های  جامعه اسالمی همانند اتحادیه اروپا تاسیس شود اتحادیه 

     کنند لوای حکومت جهانی اسالم تاکیدتحت که تشکیل امت واحده بر آرمان مشترک پیامبر 
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