
خطر پیروی از غرب

سرمقاله

سید احمد زرهانی

غرب سياســی و نظامی حاضر است ملتها را در 
مذبح نظام سرمايه داری قربانی كند و برای تأمين 
منافع و مصالح سرمايه داران و صاحبان شركتهای 
بــزرگ و بنگاههای اقتصادی كالن، پای بر روی 
هر پيمانی بگذارد. غرب سياسی و نظامی، خادم 
اسرائيل غاصب، دشــمن آزادی قدس شريف و 
مدافع صهيونيســم جهانی اســت. بخش عظيمی 
از بحرانهای امروز جهان اســالم، مرهون تبعيت 
سياســی و فرهنگی ســران برخی از كشورهای 
اسالمی از سياســتهای ويرانگر غرب است. اين 
پيروی نه تنها سودی برای ملتهای مسلمان ندارد، 
بلكه باعث فروپاشــی قدرتهای منطقه ای و بر باد 
رفتن تاج و تخت و كيان دولتهای خاورميانه نيز 

خواهد شد.
مقام معظم رهبری در اين خصوص بيان می دارد: 
»بايد تجربه تلخ و دهشــتناك تبعيت از غرب در 
سياســت و اخالق و رفتار و سبك زندگی مورد 

توجه دائم باشــد. كشورهای مسلمان در بيش از 
يك قرن تبعيت از فرهنگ و سياســت دولتهای 
وابســتگی  مهلكی همچون  آفات  به  مســتكبر، 
و ذلت سياســی، فالكت و فقر اقتصادی، سقوط 
فضيلت و اخالق، عقب ماندگی خجلت آور علمی، 
دچار شــدند و اين در حالی بود كه امت اسالمی 
از ســابقه ای افتخار انگيــز در همه اين عرصه ها 

برخوردار بود«.1
رهبران وابســته برخی از كشورهای اسالمی، به 
جای آب، به ســراب دل بســته و بطانه خود را 
به دست بيگانگان سپرده اند و همين سرسپردگی، 
اسباب انحطاط فرهنگی، سياسی و اخالقی طيفی 
از مسلمانان را به بار آورده است و جهان اسالم را 
به سوی برادركشی، تهديد، ارهاب و ارعاب سوق 
می دهد. تداوم اين وابســتگيها، مســلمانان را از 
قدرت هم افزايی و دستاوردهای وحدت اسالمی 

 1. »سخنرانی مقام معظم رهبری«، 1392/2/9ش.
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محروم نگاه می دارد و آنان را به وادی خوف ناك 
تفرقــه پرتاب می كند. يكــی از ميوه های تلخ اين 
وابســتگی و سرسپردگی به غرب، ظهور فرقه های 
خشن و جنگ آور با ادعای اسالم گرايی در منطقه 
و راه اندازی جنگهای خانمان ســوز در جای جای 
كشورهای اسالمی و تجزيه سرزمينهای مسلمانان 
با انگيزه های واهی در جهت صيانت از كيان رژيم 

اشغالگر قدس است.
حمايت مرموز غرب سياسی و نظامی از جريانهای 
ضد و نقيض و متخاصم در جهان اســالم، حركتی 
برای ايجاد انحراف در نهضت بيداری اســالمی و 
ناميمون  تحكيم تعصبات خشــك و مرزبنديهای 
بين فرق اســالمی و تشديد ناســازگاريها به سود 
استعمارگران اســت. همان طور كه الابالی گری و 
وادادگی و سست ايمانی مردود و غلط است، قشری 
مآبی و افراطی گری و تعصبات كور و خشونت نيز 

نسبتی با دين حنيف و امت وسط ندارد.
مقــام معظم رهبری بيان می دارد: »اســالم گرايی 
نبايد با تحجر و قشــری گری و تعصبهای جاهالنه 
افراطی، مشتبه گردد. مرز ميان اين دو بايد پررنگ 
باشد. افراطهای مذهبی كه غالبًا با خشونتهای كور 
همراه اســت، عامل عقب ماندگی و دور شــدن از 

هدفهای واالی انقالب است«.2
اكنون كه بخشــهايی از جهان اسالم گرفتار پيروی 
از فرهنگ و سياســت غرب گرديده است و طيفی 
از مسلمانان تندرو در واكنش به اين پديده، به دام 

 2. »سخنرانی مقام معظم رهبری«، 1390/6/26ش.

افراط و خشونت و برادركشی افتاده و راه تعصب 
و تحجر را در پيش گرفته اند، بايد راه رستگاری را 
جستجو كرد و برای رسيدن به ساحل رستگاری، 
چاره ای انديشيد. بهترين راهنما برای برون رفت از 
اين بحران، توسل و تمسك به آيات نورانی قرآن 

مجيد است.
قرآن نسخه شفابخش بيماريهای فرهنگی، اجتماعی، 
سياســی و اخالقی امت اسالمی است و با روشنی 
راه را به ما نشان می دهد و می فرمايد: »َواْعَتِصُموا 
ُقوا َواْذُكُروا ِنْعَمَة اهلِل َعَلْيُكْم  بَِحْبِل اهلِل َجِميًعا َوَل َتَفرَّ
ِإْذ ُكْنُتْم َأْعــَداًء َفَألََّف بَْيَن ُقُلوبُِكْم َفَأْصَبْحُتْم بِِنْعَمِتِه 
ِإْخَوانًا َوُكْنُتْم َعَلى َشَفا ُحْفَرٍة ِمَن النَّاِر َفَأْنَقَذُكْم ِمْنَها 
ُن اهللُ لَُكْم َآَياِتِه لََعلَُّكْم َتْهَتُدوَن. َولَْتُكْن  َكَذلَِك ُيَبيِّ
ٌة َيْدُعوَن ِإلَــى الَْخْيِر َوَيْأُمُروَن بِالَْمْعُروِف  ِمْنُكْم ُأمَّ
َوَيْنَهــْوَن َعِن الُْمْنَكِر َوُأولَِئَك ُهــُم الُْمْفِلُحوَن. َوَل 
ُقوا َواْخَتَلُفوا ِمْن بَْعِد َما َجاَءُهُم  َتُكونُــوا َكالَِّذيَن َتَفرَّ

َناُت َوُأولَِئَك لَُهْم َعَذاٌب َعِظيٌم«.3 الَْبيِّ
»اعتصــام بحبل اهلل«، »امر به معروف و نهی از منكر« 
و »رعايت مرزبندی با اهــل تفرقه و اختالف«، كليد 
در گنج سعادت دنيوی و اخروی مسلمانان است. اگر 
مسلمانان اعم از عالمان و نخبگان و سياستمداران، و 
عموم مردم، به قرآن مجيد تمسك جويند و مطابق آن 
عمل كنند، بدون ترديد از شّر وابستگی به بيگانگان و 
از مصيبت تندروی و خشــونت در امان می مانند و بار 
ديگر سيادت امت واحده را احيا می كنند و جهان را با 

پرتو توحيد روشن می سازند.

 3. آل عمران، 105-103.
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