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سرمقاله

در عصر ما ،استعمار در جهان اسالم رخنه کرده است
و مسلمانان دستخوش جنگ ،فقر ،ناامنی و برادرکشی
شدهاند .هر روز بر حجم خصومتها و تهاجمها افزوده
میشــود و بیرحمی و خشــونت به جای برادري و
همدلی مینشیند .حتی مسلمانان در «حرم امن الهی»
هم ،دچار ناامنی میشوند و مظلومانه و دلخراش جان
میسپارند .روزی نیست که اخبار انفجار و بمبارانهای
مهیب و ویرانگر ،دل مردم را به درد نیاورد .در حالی
که اسرائیل غاصب در ســایه سرنیزه ،توپ و تانک،
تصرف ســرزمينها و سرکوب
با خاطر آســوده ،به ّ
مسلمانان ادامه میدهد ،مسلمانان از همدیگر «عذاب
الیم» میکشــند و به بهانههای مختلف ،محیط کار و
زندگی را تیره و تار میکنند .نه تکفیریهای تندرو به
حرف عالمان «ناصح» و «منصف» گوش میدهند و
نه از حکومتهای «فشل» منطقه حساب میبرند.
منکراتی چون كشــتار ،نسل كشي ،غارت و تخریب،
متأســفانه رنگ معروف گرفتهانــد و افراد تندخو و
مســ ّلح ،بیمحابا به همه جا میتازند و آهنگ شوم

تفرقه و تکفیر مینوازند .بمبارانهای خشــونتبار از
مراکز نظامی ،به بازارها ،بیمارستانها و مجالس عزا و
تسری پیدا کرده است و هر روز دهها زن و
عروســی ّ
کــودک و افراد بیگناه و غیرنظامی ،در خاک و خون
غوطهور میشــوند .ســازمان همکاریهای اسالمی،
ظرفیــت و قدرت مداخله و مصالحه ندارد و ســران
کشورهای اسالمی و عالمان برجسته هم از سازوکار
و برنامهای ،برای مهار بحرانها و ترویج فرهنگ مدارا
و برادری برخوردار نیستند .در اثر همین هرج و مرج،
صدها هزار مسلمان در اردوگاههای آوارگان ،با فقر،
بیماری و مرگ تدریجی دست و پنجه نرم میکنند و
عده زیادی هم از فضای پرماجرای داراالســام ،به
ناچار دل کنده ،و با تحمل مشــقتها و دلهرهها ،روانه
اروپا شــدهاند و با تحقیر ،فالکت و سرکوب روزگار
میگذرانند.
بخش عظیمی از نفت و گاز منطقه ،با «ثمن بخس» به
این و آن فروخته میشود و بخش مهمی از درآمد آن،
صرف خرید جنگافزار از غرب و شــرق میگردد و
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برخی از دولتمردان جهان اسالم ،به جای پرداختن به مصادیق بارز مهلکه است.
آبادانی ،سازندگی ،توسعه ،تعلیم و تربیت ،بهداشت و
رفاه مسلمانان ،علیه همسایگان نقشه میکشند و با تکیه  )2دیدار و گفتگو
بر اندیشــه تنازع برای بقا ،به حذف رقبا میپردازند و مقام معظم رهبري و همه مصلحان دینی اعم از شــیعه
در این مزرعه آفتزده ،تخم طوفان میکارند و خداوند و سنی ،مدافع گفتگو میباشند .قرآن مجید میفرماید:
«ظ َه َر الْ َف َسا ُد ِفي الْ َب ِّر َوالْ َب ْح ِر بِ َما «ا ْد ُع ِإلَى َســبِيلِ َربِّ َ
چه نیکو فرموده استَ :
ك بِالْ ِح ْك َم ِة َوالْ َم ْو ِع َظ ِة الْ َح َســ َن ِة
1
َك َس َب ْت َأ ْي ِدي الن ِ
َّاس».
ــن» 5و همچنین حکیمانه ندا
َو َجا ِدلْ ُهم بِالَّ ِتي ِه َي َأ ْح َس ُ
ون
ون الْق َْو َل َف َي َّت ِب ُع َ
ين َي ْس َت ِم ُع َ
ــر ِع َبا ِد .الَّ ِذ َ
راســتی برای برونرفت از این بحرانهــا ،کجرویها و میدهدَ « :ف َب ِّش ْ
ناراســتیها چه باید کرد و با کدام کلید میتوان درهای َأ ْح َســ َن ُه» 6.در مکتبی که فراخواندنش به ســوی راه
بسته امت اســامی را گشود؟ در پاسخ بیدرنگ باید پروردگار ،آمیخته با «حکمت»« ،موعظه حســنه» و
گفت :کلید د ِر سعادت امت واحده ،قرآن و سنت پیامبر «جدال احسن» است و در فضای عقالنی آن ،بندگان
اسالم(ص) است .تا امت مسلمان به سرچشمه حیات باید سخنان را بشنوند و برترین آنها را برگزینند ،جایی
طیبه خود ،برنگردد و بــه «ثقلین» روی نیاورد ،هیچ برای خصومت ،آشــوب و برادرکشی وجود ندارد و
دری به روی او باز نمیشــود و به گفته امام دارالهجره نادیده انگاشــتن این تعالیم روشن ،نشانگر «انحراف»
یعنی مالک بن انس« :ســرانجام ایــن امت ،با همان و «اعوجاج» است .اسالم مدافع «نیکوکاري و پاسخ
چیزی راســت شود که انجامش راســت شد و انجام بدی را به نیکی دادن» است و قرآن حکیمانه میفرماید:
7
َ
الس ِّيئ ََة».
آن نیز ،تنهــا با کتاب خداوند متعال و ســنت پیامبر «ا ْد َف ْع بِالَّ ِتي ِه َي أ ْح َس ُن َّ
گرامیاش(ص) راســت گردید» 2.برخی از آموزههای وقتی اســوه مســلمانان پیامبر اســام(ص) است که
«و ِإن َ
َّــك لَ َع َلى خُ ُل ٍق
دینی و آیات قرآن مجید کــه درگاه خروج از بحران خداوند در حــق او ميفرمايدَ :
و تفرقه ،و آســتانه ورود به همگرایی ،اتحاد و برادری َع ِظيمٍ » 8و همان فرســتاده خدا ،فلســفه نبوت خود
قلمداد میشوند و راه رســتگاری را به روشنی نشان را اتمــام و اکمال مکارم اخالق اعــام میدارد ،چرا
برخی از مســلمانان موازین شرعی و فضایل اخالقی
میدهند ،از اين قرارند:
را نادیده میگیرند و جان ،مال و ســرزمين مسلمانان
 )1اعتصام بحبل اهلل
را نابود میکنند؟ آیــا آنان در قرآن مجید نخواندهاند:
«و ْاع َت ِص ُموا بِ َح ْبلِ ا ِ
ان» 9.امروز به جای گفتگوهای
هلل َج ِمي ًعا َو َل
يز َ
ــروا الْ ِم َ
َ
قرآن مجید میفرمایدَ :
«و َل ُتخْ ِس ُ
َت َف َّرقُوا» 3.عمل به آموزههای این آیه شــریفه ،موجب رودررو و ســازنده ،برخی از مسلمانان از راه دور به
همگرایی و دســتیابی به افق ســلم ،صلح و برادری« ،تقبیح» و «تحقیر» همدیگــر از طریق ماهوارهها و
و غفلت از آن ،هالکتبار و خطرآفرین اســت .قرآن رسانههای مجازی میپردازند و با تمسک به «أنا خیر
«و َل ُت ْلقُوا بِ َأ ْي ِد ُ
يك ْم ِإلَى منه» نســبتهای ناروا به هم میدهند .این روش کجا با
مجید با حکمت میفرمایــدَ :
ال َّت ْه ُل َك ِ
ــة» 4.عبــور از وحدت و ورود بــه تفرقه ،از مسلمانی سازگار اســت؟ وقتی در آیین اسالم ،آمده
 .1روم.41 ،
 .2منشور اتحادیه جهانی علمای مســلمان ،به نقل از :المعجم الكبير،
طبرانی؛ المستدرک علي الصحيحين ،حاكم نيشابوري.
 .3آل عمران.103 ،
 .4بقره.195 ،

 .5نحل.125 ،
 .6زمر17 ،و.18
 .7مؤمنون.96 ،
 .8قلم.4 ،
 .9الرحمن.9 ،

 .10منشور اتحادیه جهانی علمای مسلمان ،به نقل از :صحیح مسلم.
 .11مائده.2 ،

 .12حجرات.10 ،
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است« :اگر کسی برادر مسلمان خود را تحقیر کند ،در اراده اهالی قبله طلوع میکند.
شمار اشرار است» 10،چرا باید این همه درشتگویی و
اهانت علیه پیروان مذاهب اسالمی ،در فضای مجازی  )4احیای اخوت اسالمی
ون
مبادله شود؟ آیا وقت آن نرسیده است که عقالی امت قرآن مجید بــا صراحت میفرماید« :ان ََّمــا الْ ُمؤْ ِم ُن َ
ــن َأخَ َو ْي ُك ْم» 12.اقتضای عمل به این
اسالمی چارهای بیاندیشند و جلوي این همه تجاوز را إِخْ َو ٌة َف َأ ْص ِل ُحوا بَ ْي َ
بگیرند و مرهمی بر این زخمها بگذارند؟ بيترديد زمان ســخن حکمتآمیز ،حل و فصــل اختالفات در پرتو
برادری اســت ،ولی در عصر ما ،اســتعمار نو در کنار
اصالح امت محمدی(ص) ،فرا رسیده است.
جنگ نرمی که علیه مسلمانان راه انداخته است ،وظیفه
جنگ سخت را بر عهده دولتهای سرکش و گروههای
 )3تعاون و همکاری متقابل
ــر َوال َّتق َْوى َو َل تندرو گذاشــته اســت و به آتش «ارهاب» در منطقه
اونُوا َع َلى الْ ِب ِّ
خداونــد میفرمایدَ « :ت َع َ
اونُوا َع َلــى ْ ِ
الث ِْم َوالْ ُع ْد َو ِان» 11.براســاس اين آيه دامن میزند و دوســت دارد و مرموزانه تالش ميكند،
َت َع َ
شريفه ،قرآن مجید دو میدان مجاز و غیرمجاز در تعاون تا دو کشور ایران و عربســتان را درگیر جنگ کند و
را به نیکی نشان میدهد« .میدان نیکوکاری و تقوا» که نفت و گاز منطقه را به یغما برد و از این رهگذر ،امنیت
بهترین قلمرو مســلمانان برای همگرایی ،دادوستد و اسرائیل را تضمین کند .هرچند رهبری انقالب اسالمی،
تعاون است و «میدان گناه و دشمني» که منطقه ممنوعه هوشمندانه تحوالت جاری را رصد میکند و به موقع
و خطرخیز در عرصه همکاریهای معصیت آلود است .هشــدار میدهد ،اما رفتارهای تحریکآمیز قدرتهای
متأسفانه امروزه در جهان اسالم ،در برخی از مناطق ،نفتی منطقه ،استمرار دارد و بهرغم پوسیدگی ساختاری
جای این دو میدان عوض شده است و از منکر به جای و مشــکالت داخلی ،رسم ًا شاخ و شانه میکشند و بر
معروف استقبال میشود .مهمترین نماد تعاون ،سازمان آتــش تفرقه میدمند« .اصالح ذات بین» و ایجاد یک
کنفرانس اسالمی اســت که پرچم همکاری مسلمانان نظــام داوری «مرضی الطرفیــن» و «نافذ الکالم» در
را بر دوش میکشــد و اگرچه مفید است ،ولی کفایت جهان اسالم ،اجتناب ناپذیر است .اگر آتش جنگهای
نمیکند و از قدرت و نفوذ اقتصادی ،سیاسی و فرهنگی سفارشی و نیابتی استعمار نو ،شعلهورتر شود ،ناامنی از
چندانی برخوردار نیست و در مقایسه با اتحادیه اروپا ،منطقه فراتر میرود و دامن آتش افروزان را میگیرد.
کارایی قابل ذکر ندارد .آیا زمان آن نرســیده است که آیا وقت آن نرسیده اســت که عقالی جهان اسالم به
سران کشورهای اسالمی باهم به تبادل نظر بپردازند و خود آیند و دری به ســوی همگرایی ،گفتگو ،تعاون و
نهاد توانمندی برای حل و فصل مشکالت جهان اسالم برادری بگشایند؟
با اختیارات کافی و قدرت بازدارنده به وجود آورند؟
همگرایی برخی از کشــورهای منطقه با سیاســتهای
آمریکا و اســرائیل ،مانع از پیدایش چنین ساختاری
است و باید متفکران اســامی چارهای بیاندیشند .به
هر حال این شــب رخوت و سستی ،به بامداد بیداری
و نشــاط میانجامد و خورشید وحدت اسالمی از افق

