سرمقاله

خطرپیرویازغرب

سید احمد زرهانی

غرب سیاســی و نظامی حاضر است ملتها را در
مذبح نظام سرمایهداری قربانی کند و برای تأمین
منافع و مصالح سرمایهداران و صاحبان شرکتهای
بــزرگ و بنگاههای اقتصادی کالن ،پای بر روی
هر پیمانی بگذارد .غرب سیاسی و نظامی ،خادم
اسرائیل غاصب ،دشــمن آزادی قدس شریف و
مدافع صهیونیســم جهانی اســت .بخش عظیمی
از بحرانهای امروز جهان اســام ،مرهون تبعیت
سیاســی و فرهنگی ســران برخی از کشورهای
اسالمی از سیاســتهای ویرانگر غرب است .این
پیروی نه تنها سودی برای ملتهای مسلمان ندارد،
بلکه باعث فروپاشــی قدرتهای منطقهای و بر باد
رفتن تاج و تخت و کیان دولتهای خاورمیانه نیز
خواهد شد.
مقام معظم رهبری در این خصوص بیان میدارد:
«باید تجربه تلخ و دهشــتناک تبعیت از غرب در
سیاســت و اخالق و رفتار و سبک زندگی مورد

توجه دائم باشــد .کشورهای مسلمان در بیش از
یک قرن تبعیت از فرهنگ و سیاســت دولتهای
مســتکبر ،به آفات مهلکی همچون وابســتگی
و ذلت سیاســی ،فالکت و فقر اقتصادی ،سقوط
فضیلت و اخالق ،عقبماندگی خجلتآور علمی،
دچار شــدند و این در حالی بود که امت اسالمی
از ســابقهای افتخار انگیــز در همه این عرصهها
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برخوردار بود».
رهبران وابســته برخی از کشورهای اسالمی ،به
جای آب ،به ســراب دل بســته و بطانه خود را
به دست بیگانگان سپردهاند و همین سرسپردگی،
اسباب انحطاط فرهنگی ،سیاسی و اخالقی طیفی
از مسلمانان را به بار آورده است و جهان اسالم را
به سوی برادرکشی ،تهدید ،ارهاب و ارعاب سوق
میدهد .تداوم این وابســتگیها ،مســلمانان را از
قدرت همافزایی و دستاوردهای وحدت اسالمی
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محروم نگاه میدارد و آنان را به وادی خوفناک
تفرقــه پرتاب میکند .یکــی از میوههای تلخ این
وابســتگی و سرسپردگی به غرب ،ظهور فرقههای
خشن و جنگآور با ادعای اسالمگرایی در منطقه
و راهاندازی جنگهای خانمانســوز در جای جای
کشورهای اسالمی و تجزیه سرزمینهای مسلمانان
با انگیزههای واهی در جهت صیانت از کیان رژیم
اشغالگر قدس است.
حمایت مرموز غرب سیاسی و نظامی از جریانهای
ضد و نقیض و متخاصم در جهان اســام ،حرکتی
برای ایجاد انحراف در نهضت بیداری اســامی و
تحکیم تعصبات خشــک و مرزبندیهای نامیمون
بین فرق اســامی و تشدید ناســازگاریها به سود
استعمارگران اســت .همانطور که الابالیگری و
وادادگی و سست ایمانی مردود و غلط است ،قشری
مآبی و افراطیگری و تعصبات کور و خشونت نیز
نسبتی با دین حنیف و امت وسط ندارد.
مقــام معظم رهبری بیان میدارد« :اســام گرایی
نباید با تحجر و قشــریگری و تعصبهای جاهالنه
افراطی ،مشتبه گردد .مرز میان این دو باید پررنگ
باشد .افراطهای مذهبی که غالب ًا با خشونتهای کور
همراه اســت ،عامل عقبماندگی و دور شــدن از
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هدفهای واالی انقالب است».
اکنون که بخشــهایی از جهان اسالم گرفتار پیروی
از فرهنگ و سیاســت غرب گردیده است و طیفی
از مسلمانان تندرو در واکنش به این پدیده ،به دام

افراط و خشونت و برادرکشی افتاده و راه تعصب
و تحجر را در پیش گرفتهاند ،باید راه رستگاری را
جستجو کرد و برای رسیدن به ساحل رستگاری،
چارهای اندیشید .بهترین راهنما برای برونرفت از
این بحران ،توسل و تمسک به آیات نورانی قرآن
مجید است.
قرآن نسخه شفابخش بیماریهای فرهنگی ،اجتماعی،
سیاســی و اخالقی امت اسالمی است و با روشنی
«و ْاع َت ِص ُموا
راه را به ما نشان میدهد و میفرمایدَ :
هلل َج ِمي ًعا َو َل َت َف َّرقُوا َوا ْذ ُك ُروا ِن ْع َم َة ا ِ
بِ َح ْبلِ ا ِ
هلل َع َل ْي ُك ْم
ــدا ًء َف َألَّ َف بَ ْي َن ُق ُلوبِ ُك ْم َف َأ ْص َب ْح ُت ْم بِ ِن ْع َم ِت ِه
ِإ ْذ ُك ْن ُت ْم َأ ْع َ
إِخْ َوانًا َو ُك ْن ُت ْم َع َلى شَ َفا ُح ْف َر ٍة ِم َن الن ِ
َّار َف َأ ْنق ََذ ُك ْم ِم ْن َها
َك َذلِ َ
ونَ .ولْ َت ُك ْن
ك ُي َب ِّي ُن اهللُ لَ ُك ْم َآ َيا ِت ِه لَ َع َّل ُك ْم َت ْه َت ُد َ
ون بِالْ َم ْع ُر ِ
وف
ون ِإلَــى الْخَ ْي ِر َو َي ْأ ُم ُر َ
ِم ْن ُك ْم ُأ َّم ٌة َي ْد ُع َ
ــو َن َعنِ الْ ُم ْن َك ِر َو ُأولَ ِئ َ
ونَ .و َل
ــم الْ ُم ْف ِل ُح َ
ك ُه ُ
َو َي ْن َه ْ
ين َت َف َّرقُوا َواخْ َت َل ُفوا ِم ْن بَ ْع ِد َما َجا َء ُه ُم
َت ُكونُــوا َكالَّ ِذ َ
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ات َو ُأولَ ِئ َ
يم».
الْ َب ِّي َن ُ
ك لَ ُه ْم َع َذ ٌ
اب َع ِظ ٌ
«اعتصــام بحبل اهلل»« ،امر به معروف و نهی از منکر»
و «رعایت مرزبندی با اهــل تفرقه و اختالف» ،کلید
در گنج سعادت دنیوی و اخروی مسلمانان است .اگر
مسلمانان اعم از عالمان و نخبگان و سیاستمداران ،و
عموم مردم ،به قرآن مجید تمسک جویند و مطابق آن
شر وابستگی به بیگانگان و
عمل کنند ،بدون تردید از ّ
از مصیبت تندروی و خشــونت در امان میمانند و بار
دیگر سیادت امت واحده را احیا میکنند و جهان را با
پرتو توحید روشن میسازند.
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