
امت   اسـالمى  و   افقهاى   نو

سرمقاله

ــته از چالشها مواجه شده است: اول؛ واكنش مردم كشورهاى سرمايه دارى به بى عدالتى و بحرانهاى  ــى با دو دس نظام ليبرال دموكراس
ــانى و مالى. دوم؛ حركت  ــلمانان و انهدام منابع انس ــورها و قتل عام بى رويه مس ــاير كش اقتصادى و تجاوزكارى دولتهاى غربى به س
بيدارى اسالمى و پيدايش موج جديد مبارزات مسلمانان براى درهم شكستن سلطه استعمار و استكبار و نفى ديكتاتورها و مهره هاى 
ــهاى فرسوده و غيرعقالنى  ــته به غرب و تجربه تنفس در فضاى آزاد اجتماعى. غرب در برابر اين دو چالش، از روش ــتبد و وابس مس
مثل سركوب، ترور، تهديد، حمله نظامى و زد و بند با عناصر فاسد در داخل كشورها استفاده مى كند و هر روز بر مشكالت ديگران 
و خود مى افزايد. برخى از متفكران غربى از تاخت و تاز و برخوردهاى خشن و نامعقول سياستمداران غرب نگرانند و اين رويكرد 
ــتمداران غرب به دامان  ــم مى دانند. اگر سياس ــانى از پيدايش فصل جديدى در تاريخ معاصر و از رونق افتادن بازار كاپيتاليس را نش
ــديد آهنگ  ــاده ترين اثر اين رويداد، تش ــالم اثر مى گذارد. س تعقل برنگردند، آثار تصميمات برون قاره اى آنها بر مقدرات جهان اس
ــورهاى مسلمان و افزايش فاصله شرق و غرب و مقدمه سازى براى آفرينش سازوكارهاى حقوقى و سياسى  ــالمى در كش بيدارى اس
و اقتصادى تازه اى در نظام بين الملل و خم شدن كمر تمدن فرتوت غرب و طلوع تمدنهاى شرقى به خصوص تمدن اسالمى در قرن 

21 ميالدى است. 
ــان مى دهد كه ديپلماتهاى قطب استعمار نو، تصميم به جلوس بر كرسى خردورزى و انصاف ندارند و مى خواهند با خريد  ــواهد نش ش
ــخت و ايجاد شكاف و آشفتگى  ــتقل، اعمال تلفيقى از جنگ نرم و س ــت بنيان، محاصره اقتصادى، تهديد نظامهاى مس مهره هاى سس
ــعارها و  ــم ريزند و به جاى دولتهاى كنونى، دولتهايى با ش ــورهاى هدف، تعادل آنها را به ه ــادى و اجتماعى در كش ــران اقتص و بح
ــورهاى نفت خيز منطقه  ــلطه گرى ادامه دهند. غرب در اصل دولتى را در كش رويكردهاى قدرى مدرن تر روى كار بياورند و به راه  س
قبول دارد كه نگهبان خوبى براى چاه هاى نفت و گاز باشد و تأسيسات استخراج و انتقال اين انرژيهاى حياتى به شمار آيد و وظايف 
ــر نباشد، اشكالى ندارد  ــتبدادى ميّس فروش نفت ارزان را با اقتدار انجام دهد. اگر اين كار در قرن 21ميالدى با كمك حكومتهاى اس
ــد. در اين گيرودارها، اگر  ــت انرژى ارزان براى غرب به خطر نيفت ــپارد، ولى امني ــبه دموكرات بس ــه جاى آنها را به حكومتهاى ش ك
كشورهايى آسيب اساسى ببينند و صنعت و اقتصاد آنها متالشى شود، از ديد غرب ايرادى ندارد، چون دولتهاى بعدى به ازاى فروش 
ــوند و بازار سرمايه دارى قدرى از ركود بيرون  ــعه مجدد مى ش ــليحات، ناچار به خريد فناورى و توس نفت ارزان، افزون بر خريد تس

مى آيد و دالرهاى نفتى به سمت كارتلها سرازير مى گردد. 
ــالمى به گونه ديگرى مى انديشند. آنان با الهام از انقالب  ــلمان كشورهاى اس ــتكبارى، مردم مس ــتعمارى و اس در برابر اين نگرش اس
ــلطه استكبار خارجى و استبداد داخلى روى آورده اند و مى خواهند جامعه اى با حاكميت قانون و بر مبناى  ــالمى، به نفى توأمان س اس

دكتر سيد احمد زرهانى
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ــيادت كاذب اسرائيل غاصب را  ــتعمارگران رها گردند و س ــعادت خود به وجود آورند و از زير نفوذ اس دين و در جهت تأمين س
ــپارند. با اين وصف، در يك ميدان اجتماعى دو رودخانه از دو مسير حركت مى كنند؛ رودخانه استعمار نو  ــتان تاريخ بس به گورس
ــتيزانه مردم مسلمان منطقه، نقطه تالقى اين دو رود افكار عمومى است و جاذبه و  ــالمى و حركتهاى ظلم س و رودخانه بيدارى اس
ــته است. در اين كشاكش نقش عالمان و متفكران اسالمى، بسيار برجسته و  ــازى جوامع به پا خاس دافعه ملتها و كانونهاى تصميم س
خطير و سرنوشت ساز است. مردم اين كشورها نياز به هدايت و رهبرى و برنامه ريزى دارند و نخبگان دينى، سياسى و اجتماعى، 
بايد با رصد تحوالت و آينده پژوهى، به تدوين راهبردها و تخمين رويدادها بپردازند و راه را براى عبور از بحرانها هموار سازند. 
ــمندى رهبران جهان اسالم، پشتوانه اى معتبر براى غلبه رودخانه صداقت بر رودخانه دروغ در عرصه اين رويارويى تاريخى  هوش
ــيم كنند و با شيطنت، آنها را باهم به منازعه  ــران استكبار جهانى، مخالفان خود را به دو دسته تقس ــمنان اسالم و س ــت. اگر دش اس
ــند. در اين صورت، به هر طرف  ــازند، زودتر به اهداف خود مى رس ــاط هردو طرف را نابود س ــانند و انرژى و نش و درگيرى بكش
ــخن از وحدت جهان اسالم و انسجام  ــتكبار تمام مى شود. مصلحانى همانند مقام معظم رهبرى كه س ــيب برسد، به سود اس كه آس
ــتراتژى استكبار جهانى خبر دارند و خطر را  ــالمى را به يگانگى فرا مى خوانند، از عمق اس ــلمانان به ميان مى آورند و امت اس مس
ــمن مسلح در داراالسالم به انهدام جان و  ــند و پديده برادركشى را ناميمون مى شمارند. راستى چرا وقتى دش ــتى مى شناس به درس
ــلمان به جاى طرد دشمن، همديگر را قتل عام مى كنند و اسباب شادمانى شياطين را  ــلمانان مى پردازد، عده اى مس مال و زمين مس

فراهم مى آورند؟ 
ــتگى به گردن آويختن است. براى عبور از  ــاده لوحانه، آب به آسياب استعمار ريختن و زنجير وابس ــابهاى س اين قبيل تسويه حس

بحرانهاى استعمارى و به ثمر نشستن شجره طيبه بيدارى اسالمى، عنايت به نكات ذيل حائز اهميت است: 
ــگاه ها، سرلوحه كار انديشه ورزان مسلمان قرار گيرد و به اصل  ــالم در حوزه هاى علميه و دانش ــتراتژى وحدت در جهان اس 1. اس

نظريه پردازى در حوزه تقريب و هم گرايى اهتمام مضاعف شود. 
2. ديدار عالمان و متفكران مسلمان تسهيل شود و چهره هاى برجسته مذاهب اسالمى با رويكرد مصلحانه براى حل مسائل جهان 

اسالم و حفظ هويت امت واحده چاره انديشى كنند. 
ــامانه هاى خبر پراكنى و اطالع رسانى در جهان  ــى و تربيتى و سايتها و س ــتگاههاى فرهنگى و آموزش ــيما، دس 3. مراكز صدا و س
اسالم، از يك جانبه گرايى و تفرقه آفرينى احتراز كنند و با تمركز بر مشتركات دينى، از دامن زدن به اختالفها خوددارى ورزند و با 

ايجاد سازوكارهاى نظارتى مجارى توليد تفرقه و سوء تفاهم را مسدود كنند. 
ــعه پيدا  ــالم، در چهارچوب تفاهم نامه ها و توافق نامه هاى جديد توس ــى و اقتصادى در جهان اس 4. روابط فرهنگى، علمى، پژوهش
كند و در مناطقى كه دولتها دل خوشى از همديگر ندارند، ميدان براى نهادهاى دينى و مردمى و اجتماعى بازگردد، تا بدنه جوامع 
اسالمى باهم مراوده علمى داشته باشند و نتيجه مطالعات و پژوهشهاى آنها، باهم مبادله گردد. علما و استادان و متخصصان تعامل 
ــت آورند، تا زيربناى مفاهمه در دنياى اسالم استحكام پيدا كند و بيگانگى مسلمانان از همديگر كمتر  ــترك به دس و همكارى مش

شود.
ــالمى، روش هاى تشكيل امت واحده، تعامل  ــاالرى دينى، اقتصاد اس 5. ميدان عمل براى تفكر در حوزه هاى تخصصى مثل مردم س
دانشگاه ها و مراكز پژوهشى و درمانى جهان اسالم، تشكيل بازارهاى مشترك منطقه اى در سرزمينهاى اسالمى باز گردد و متفكران 
ــادرت كنند، تا ادبيات حكومت دينى  ــاس جهان بينى توحيدى مب ــى وضع موجود و طراحى نظامهاى مطلوب براس ــه نقد و بررس ب

غنى تر گردد و به تدريج نظامهاى اسوه به وجود آيند و خأل ها را پر كنند.
ُروا َما بَِأْنُفِسِهْم»1 خداوند حكيم براى حركت تاريخ، قوانينى وضع كرده  ُر َما بَِقْوٍم َحتَّى يَُغيِّ به هر حال بايد دانست كه «ِإنَّ اهللا َال يَُغيِّ
است و اگر ملتها براى رسيدن به سعادت، اين قانون مندى ها را مراعات كنند، به اهداف مقدس مى رسند و در اين گيرودار، رسالت 
دانايان امت سنگين تر است؛ زيرا مردم چشم اميد و اعتماد به آنان دوخته اند و انتظار دارند تا در پرتو الطاف الهى و اهتمام عالمان 
دين و متفكران مسلمان، به حيات طيبه نايل گردند. بدون ترديد ستاره بخت استكبار جهانى رو به افول و خورشيد اسالم بر پهناى 

قرن 21ميالدى در سرزمينهاى اسالم تأللؤ بى نظيرى خواهد داشت.

1 . رعد، 11.
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