
راهبرد جهانى دشـمن

سرمقاله

جهان اسالم در شرايط دشوارى به سر مى برد و هر روز براى خنثى كردن بهار بيدارى اسالمى در گوشه اى با تردستى استكبار جهانى 
آتش فتنه اى روشن مى شود. استكبار جهانى به منزله دشمن همه جهان اسالم، تصميم گرفته است آتش فتنه هاى ساختگى را از خود 
جهان اسالم تأمين كند و بدون تحمل تلفاتهاى سنگين، اختالفات را به گونه اى سازماندهى و هدايت كند كه مسلمانان تحت عناوين 
مذهبى، مليتى و قومى با نگرشهاى محدود، همديگر را قلع و قمع كنند و مسير پيشرفت خود را به سمت تمدن اسالمى، ناهموار سازند 
ــترك را با دست خود به وجود آورند. بيدارى اسالمى، انرژى و قدرت فروخفته مسلمانان را آزاد مى كند  ــباب سلطه دشمن مش و اس
و اين قدرت مانند آتش فشانى شعله مى كشد و به تخريب سدهاى استعمارى و استبدادى مى پردازد. در اين ميانه، استعمار مى كوشد 
كه با جهت دهى ناروا به اين آتش فشان، آن را به جان جهان اسالم بيندازد و از طريق اين شگرد، مسير چرخه تخريب را تغيير دهد 

و با تضعيف و اضمحالل تدريجى مسلمانان، پايه هاى حضور خود را در منطقه تحكيم بخشد.
راهبرد جهانى دشمن جهان اسالم يعنى استعمار نو، دووجهى است:

ــانده، نيروهاى  ــت نش ــى كاذب  و تعريف رقيب به اصطالح قدرتمند و دس در يك وجه، تالش مى كند تا با راه اندازى بازى دموكراس
ــان را در گردونه  ــان دهد و آن ــيب پذير و فاقد پايگاه مردمى نش ــالمى را در اندازه هاى كوچك و آس ــن بيدارى اس ــته از مت برخاس
ــازد مانند آنچه كه در مصر اتفاق افتاد و پيش از آن در يمن به  ــتكبار برگزار مى كنند، كم ارزش جلوه گر س انتخاباتهايى كه عوامل اس

صورت ديگرى روى داد و منتهى به مهار حركت مردمى حداقل در يك برهه حساس گرديد.
در وجه ديگر، اين استراتژى با تحريك جنبه هاى قومى، مليتى و مذهبى حوزه هاى سياسى و فرهنگى جهان اسالم، مسلمانان را باهم 
ــاند و حتى رؤياى ساقط كردن آنها را  ــاند و دولتهاى هدف و غيرمطيع را به چالش مى كش درگير مى كند و بذر كينه و اختالف مى افش
در سر مى پروراند، تا كار را به دست نسل جديدى از مديران غرب گرا بسپارد و با آسودگى خاطر، هم بيدارى اسالمى را زايل كند، 
هم به غارت معادن و منابع نفت و گاز خاورميانه بپردازد و هم بازار فروش سالح را به دولتهاى ترسان و متزلزل منطقه فراهم آورد 

و حلقه وابستگى به استعمار را در جهان اسالم بازسازى كند. 
ــانه اى، اطالع رسانى، جنگ نرم و نفوذ عناصر هم صدا و همرنگ در صفوف  ــتراتژى دووجهى از قابليتهاى نظام رس در اجراى اين اس
ــالم استفاده مى كند، تا آنان با طرح شعارهاى فريبنده و جذب افكار عمومى در بزنگاهها، جاده نفوذ  ــاس جهان اس مردم و مراكز حس
ــتون پنجم و نامرئى، موجبات پوكى و فروپاشى نظامها، برنامه ها و  ــتكبار را فراهم و هموار كنند و به منزله س ــتعمار و اس فيزيكى اس
حركتهاى برخاسته از بيدارى اسالمى را فراهم آورند و به مهار انقالب اسالمى نايل گردند. مخالفتهاى آمريكا با مطالعات صلح آميز 

هسته اى ايران و كشتار مردم بى دفاع ميانمار و دخالتهاى استكبار در سوريه، نمونه هايى از اجراى اين استراتژى دشمن است. 

دكتر سيد احمد زرهانى
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ــالمى در جاى جاى جهان اسالم از اين حركت  ــتمداران با ايمان و متفكران اس ــلمانان به خصوص عالمان دين و سياس آگاهى مس
دووجهى و پيچيده استعمار، پشتوانه اى متين براى رستگارى مسلمانان و نجات آنان از كيد اهريمنى امپرياليسم و صهيونيسم جهانى 

است. اين آگاهى در چند زمينه بايد آثار خود را به جهان اسالم نشان دهد.
1. مذاكره و تعامل فكرى بين خواص و چهره هاى اثرگذار جهان اسالم و برقرارى ارتباط نزديك.

2. رعايت حكمت و اعتدال در اعالم جاذبه ها، دافعه ها، موضع گيريها و استفاده از تاكتيكهاى مناسب در اجراى استراتژى بيدارى 
اسالمى و استكبار ستيزى.

ــورهاى مسلمان و  ــالمى در همه كش ــجام اس 3. دامن نزدن به اختالفات و اجتناب از تفرقه و رعايت اصل مترقى اتحاد ملى و انس
توجه به اصل مصالح جهان اسالم در كنار منافع ملى.

ــالم به خصوص در هنگامه پيدايش اختالفات و بروز حوادث  ــازوكار مؤثّر براى توليد فكر و تدبّر در جهان اس 4. ايجاد يك س
غيرمترقبه و ايجاد بحرانها و اهتمام در مديريت بحرانها با سرمايه گذارى اجتماعى، فقهى، علمى و سياسى و جلوگيرى از گسترش 

آشوبها و برادركشيها و تسكين آالم، عواطف و هيجانات مقطعى و كم ارزش و يا خطرناك و تفرقه آفرين.
5. ترويج سعه صدر و بلند نظرى در جهان اسالم با حسن مساعدت نخبگان و رهبران كشورهاى اسالمى و سردمداران نهضتها و 
ــيق مسلمانان توسط همديگر و رفع شبهات و روشنگرى در مسير هم گرايى  ــالمى و جلوگيرى از تكفير و تفس مرّوجان بيدارى اس

اسالمى و تحكيم اخوت مسلمانان.
ــالم از تهمت، افترا و توهين به مقدسات فرق اسالمى و رعايت احترام متقابل و تمركز بر مشتركات  ــانه هاى جهان اس 6. تطهير رس

دينى و توليد برنامه هاى تصويرى فرامليتى با رويكرد اينترناسيوناليسم اسالمى.
7. اتفاق نظر علماى برجسته جهان اسالم بر داراالسالم بودن همه اراضى و ممالك مسلمانان و ممانعت از حضور استعمارگران در 
ــالمى و رعايت قاعده نفى سبيل و تقبيح ميدان دادن به ارتش كشورهاى مستكبر براى سركوب مسلمانان و حل و  ــرزمينهاى اس س

فصل اختالفات بدون سلطه بيگانه و با طرق عقالنى و دينى در چهارچوب مصالح جهان اسالم.
8. استفاده معقول از ظرفيتهاى سازنده اى مثل حج، عمره و ماه رمضان، براى رشد فكرى مسلمانان و حل اختالفات و دستيابى به 

افقهاى روشن تر در جهت رسيدن به امت واحده.
ــلمانان و ترويج ارزشهاى اسالمى مورد اتفاق با نگرش ايجاد همبستگى و مفاهمه در بين  ــى ويژه همه مس 9. ايجاد مراكز پژوهش
ــار يافته هاى تحقيقاتى در قالب كتاب، نرم افزار و نشريات در كشورهاى مسلمان و ايجاد انگيزه در آينده سازان  ــلمانان و انتش مس

جهان اسالم براى درك مصالح امت اسالمى و رعايت بايدها و نبايدها و اهتمام در حفظ كيان اسالم در برابر استكبار جهانى.
ــگاهها و مدارس  ــالمى به صورت تطبيقى در حوزه هاى علميه، دانش 10. ترويج فرهنگ تقريب و فقه مقارن و مطالعه معارف اس
ــائل سياسى، اجتماعى، اقتصادى، فرهنگى، تربيتى و اخالقى و بسط ميدان  ــالم و گسترش دامنه فقه جهانى اسالم بر مس جهان اس
ــانى غرب، حركت جهانى سازى را تسهيل مى كنند و هويت مسلمانان  ــالمى بر حوزه هايى كه امروزه متأثّر از علوم انس فقاهت اس

را به چالش مى كشانند.
ــان مى دهد كه انقالب اسالمى ايران از  ــه هاى صائب امام خمينى(ره) و مقام معظم رهبرى(مدظله العالى) نش تأملى در آراء و انديش
آغاز تا امروز مرّوج برادرى و اخوت دينى و حامى فالح و رستگارى همه مسلمانان بوده است و هرچند بر يكى از مذاهب فقهى 
يعنى مكتب اهل بيت(ع) اتكا دارد، ولى مدافع حقوق همه مسلمانان و خواستار احياى عزت اسالمى در سراسر جهان اسالم است و 
از موضع التزام به قرآن و سنت و عترت رسول اعظم(ص)، با نگاهى درخور عظمت جهان اسالم و متناسب با مصالح امت واحده، 
ــلمانان پيشنهاد مى كند و از حقوق مسلمانان اعم از شيعه و سنى، به نيكى دفاع مى كند. تعامل  ــازنده اى به عموم مس راهكارهاى س
ــنى و هرزگوين، فلسطين و لبنان در رويارويى با صربها و نسل كشى اسرائيل غاصب، در حافظه تاريخ  ــالمى با مردم بوس ايران اس
ــالمى، مصلحان دورانديش و منصف با رويكرد مشابهى به مصالح و منافع  ــنده است. در ساير كشورهاى اس معاصر زنده و درخش
ــينى براى بازگشت به قرآن و احياى تفكر دينى و مهندسى امت واحده دارند.  ــند و عزم و اراده درخور تحس امت واحده مى انديش
ــبزى آينده جهان اسالم و نجات مسلمانان از كيد اجانب مى دهد.  ــتن اين دو رودخانه پربركت، خبر از طراوات و سرس به هم پيوس

اين پيوند در پرتو تقرب به خدا، كليد نجات جهان اسالم از شّر راهبرد جهانى دشمن مشترك است.
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