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«ان اهلل سمیع دعوة المضطهدین و هو
للظالمین بالمرصاد»؛ 1خداوند دعای
ستمـدیدگان را می شنود و در کمین
ستمکاران است.
ملل مسلمان منطقه در قالب قیامهای متوالی
خود رخدادهای شعف انگیزی را خلق
کــرده اند که همچنان ادامه دارد و با پیام
گیری ازانقالب اسالمی ایران و با شعارهای
توحیدی درحال امتداد است .این درخت
تنومند که رهبر انقالب حضرت آیت اهلل
العظمی خامنه ای (مدظله العالی) بیداری
اسالمی نامش نهادند ،حاصل بذرهایی
است که حضرت امام خمینی(ره) در جهان
اسالم افشاند و پس ازسالها این بذر تبدیل به
درخت تنومندی شده که اکنون شاخ و برگ
و میوه داده است.
شاید بهتر باشدکه چند جمله ازسخنان امام
خمینی (ره) از باب مؤید این ادعا بیان کنیم
که ادعای گزافی نکرده ایم اگر بگوییم امام
امروز در این میدان حضور دارد و سخنانش
را با دیــدن این اوضــاع و احــوال بیان
فرمودهاند :امام راحل(ره) در  9اسفند 1362
در جمع کارکــنان رسانـههای سمعی و
بصری فرمودند« :امروز اینها دارند با اسالم
معارضه میکنند .مسأله ،مسأله ایران نیست؛
اگر تنها مسأله ایران بود ،چندان اهمیت
نداشت .اما مقابله با اسالم است نه مقابله

با ایران ،با تصریح می گویند که اسالم یک
خطری است و صحیح هم میگویند .نسبت
به اشخاص فاسد خطر است؛ اسالم نسبت
به چپاولگرها ،نسبت به دزدها ،نسبت به
زورگوها ،اسالم خطراست؛ ...امروز وضع
تغییرکرده است .دنیا امروز بیدار شده است.
مظلومین دنیا بیدار شده اند .امروز قدرتها
باید گوش کنند به حرف ملتها! امروز وضع
غیر سابق است و مظلومین باید برخیزند
از جا و مظلومین باید داد خودشان را از
ستمگران بگیرند و این یک مطلب شدنی
است و مسلمین باید با هم باشند .اگر
مسلمین با هم باشند یک قدرتی را تشکیل
می دهند که هیچ یک از این قدرتها مثل
آن قدرت نیست .اینها امروزه نمی توانند با
دخالت نظامی کار بکنند» 2.
اما آنچه که می توان با یک واکاوی و بررسی
به آن رسید این است که این سیاستهای
خاورمیانه ای امریکاست که میان ملتها و
دولتها ایجاد اختالف و شکاف کرده است
و سیاستهای امریکا و عواملش عامل اصلی
تحقیر و اختالف و دودستگی در میان ملت
هاست .امریکا و اروپا که در نگاه آنها فقط
قدرت است که ایجاد امتیاز می کند و همه
چیز را برای آسایش خود تعریف می کنند،
منشأ کشتار بسیاری از مردم در دو سده اخیر
شده و نمونه های آن در آفریقا ،فیلیپین ،هند،
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هیروشیما ،ناکازاکی ،حلبچه و بسیاری دیگر
از نقاط جهان ثبت است.
حال در میان این همه هیاهو و شکوه و
عظمت پوشالی غرب و امریکا ،انقالب
اسالمی ایران پا به عرصه وجود گذاشت
که جریانی راهنما برای کشورهای اسالمی
محسوب میشود؛ بلکه یک فرهنگ بیداری
در جهان هم هست که ماحصل آن یک
جریان معکوس و مخالف با سلطه اروپا
محوری و امریکا مرکزی محسوب می شود؛
جریانی که با موفقیت فراگیر خود ،جهان
جدید فرهنگی و دینی را نوید می بخشد
که البته متفاوت با هنجارهای غالب غرب
است و مبنای آن توحید و سیره پیامبراعظم
(صلی اهلل علیه واله وسلم) می باشد .امروز
مرکزیت همه نهضتهای اسالمی توحید
است و سیره پیامبر گرامی اسالم؛ امروز
اسالم در مرکز است و انقالب اسالمی ایران
و نهضتهای بیداری اسالمی در تونس ،مصر،
لیبی ،اردن ،بحرین و ...پیرامون ارزشهای
اسالمی شکل می گیرد ،توسعه می یابد
و نهادسازی می کند .در حقیقت می توان
خصوصیات این نهضتها را توحیدگرایی،
سلطه ستیزی ،شهادت طلبی ،مقاومت تا
پیروزی ،خردگرایی الهی و استقالل گرایی
برخاسته از الاله االاهلل برشمرد.
تقریب ًا همه تحلیل گران دنیا اذعان دارند که
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کالم آخر
عقل و منطق اقتضا می کند که پیرو آن رهبران
دینی خود باشیم که نسبت به ما دلسوز بوده
و آگاه به سنت و سیره پیامبر(ص)هستند؛
رهبرانی که بنایشان بر وحدت و یکپارچگی
امت اسالمی بوده است .در همین جهت
بوده که امام خمینی(ره) هفته وحدت را پایه
گذاری کردند؛ چرا که آرمان امام(ره) عزت
مسلمانان در سراسر جهان بود.
پی نوشت:
 .1نهج البالغه ،نامه.53
 .2صحیفه نور ،ج  ،18ص .362
 .3پایگاه اطالع رسانی مقام معظم رهبری.
 .4خبرگزاری رویترز.
 .5پایگاه اطالع رسانی مقام معظم رهبری.
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مشکل اساسی جهان اسالم
غرب همواره دنیای اسالم را تحقیرکرده
و هر دولت و ملتی که بخواهد در مقابل
این تحقیر حرکت کند و توانایی های
خود را نشان دهد ،با مخالفت و کارشکنی
غرب مواجه خواهد شد؛ لذا اگر دنیای
اسالم توانایی ها و ظرفیتهای باالی خود
را بشناسد ،شرایط بسیار متفاوت خواهد
شد و دنیای اسالم میتواند به عنوان یک
قدرت تأثیرگذار در تحوالت بین المللی
نقش ایفا کند .همه سیاستها و تدبیرهای
کشورهای اسالمی باید در جهت اتحاد
و افزایش قدرت جهان اسالم باشد .برای
نیل به این هدف باید فرموده مقام معظم
رهبری را سرلوحه کار قرارداد که فرمودند:
«دردهای ملتهای منطقه تنها با کوتاه کردن
دست شیطان بزرگ امریکا ،از سرنوشت
ملتها و کشورها عالج خواهد شد؛ کلید حل
مشکالت مسلمانان در جمع شدن بساط
امریکا در منطقه نهفته است» 5.
اساس مشکل در دنیای اسالم امریکاست.
حضور مستکبران و مستعمران در دنیای
اسالم همیشه بیشترین و بزرگترین ضربه را
به هویت اسالمی و مردمی ملتها زده است .از
شرق دنیای اسالم ،اندونزی و مالزی و هند
گرفته تا افریقا ،همه جا حضور مستعمران
بوده که ملتها را ضعیف کرده است .زمانی
«مبارزه با کفار و تقلاّ برای گسترش دین
خدا» بهانه تهاجم به دیگر کشورها بوده
و زمانی دیگر «بردن پیام تمدن»« ،برادری
و برابری»« ،دزدان دریایی» و غیره بهانهی
قتل و کشتار و چپاول سایر ملتها بود و
امروزه «گسترش دموکراسی و حقوق بشر»،
«مبارزه با تروریسم» و امثالهم بهانه تجاوز و
ناامنی شده است و قوانین بین المللی فقط
در خدمت به صاحبان قدرت اعتبار دارند.
حریم حاکمیت کشورها نیز تازمان اطاعت
و فرمانبرداری آنها محفوظ است.
امروزه در رأس مستکبران امریکاست که
اراده آنها را ضعیف کرده و خون آنها را
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حرکت کنونی در منطقه خاورمیانه و شمال
افریقا ناشی ازقیام ملت ایران است .حرکت کنونی
منطقه نتیجه انباشت تدریجی انگیزهها ،فکرها و
تصمیم هاست که بروز کرده است و این
موضوع نیز ناشی از ایستادگی و ثبات قدم
ملت ایران است و به تعبیرمقام معظم رهبری
(مدظله العالی)« :عزت ملت و سربلندی
سیاسی نظام اسالمی پیشرفتها و نوآوریها
در عرصه های مختلف علمی و اقتصادی
و کوتاه نیامدن در مقابل قدرتهای زورگو،
ملت ایران را به الگویی برای ملتهای منطقه
تبدیل کرده است» 3.
حتی این تأثیرپذیری را در اعتراف بنیامین
نتانیاهو ،رییس کابینه رژیم صهیونیستی در
دیدار با آنگال مرکل می توان دید که گفته:
«خیزش های منطقه از انقالب اسالمی
ایران الهام گرفته است»  .و حتی در کالم
تظاهرکنندگان بحرینی که گفته اند« :ما از
امام خمینی (ره)و انقالب اسالمی ایران الگو
گرفته ایم»4.

گرفته است؛ لذا بزرگترین بدبختی امروز دنیای
اسالم حضور امریکا در منطقه است و باید در
وهله اول این مشکل را عالج کرد.
امروز دنیای اسالم دریک مقطع مهم تاریخی
قرار دارد .این مقطع هم می تواند به حل
مشکالت دنیای اسالم منتهی شود و هم اگر
این مقطع را درست نشناسیم و از آن بهرهی
صحیح را نبریم ،ممکن است مشکالت
دیگری را برای ما ایجاد کند .در این زمینه
مهمترین موضوع در دنیای اسالم حفظ و
تقویت وحدت اسالمی و پرهیز از افتادن
در دام بیگانگان به منظور ایجاد اختالف و
تفرقه است .یکی از الزامات بسیار مهم برای
ادامه حرکت عمیق امت اسالمی به سمت
پیروزی ،اتحاد و انسجام اسالمی است.
سیاست جبهه استکبار ایجاد اختالف و
نزاع قومی و مذهبی میان مسلمانان است که
برای مقابله با آن باید وحدت و انسجام میان
امت اسالمی تقویت شود؛ چرا که وحدت
اسالمی اولین اثرش این است که ملتها با
هم احساس همــدردی می کنند و وقتی
در گوشــهای ازجهان مسلمانی یا گروهی
از مسلمانان مورد اذیت و آزار و هتک
حرمت قرار گیرند ،گویا به همه مسلمانان
بی احتــرامی شده و همه واکنــش نشان
می دهند و بیدار می شوند و این بیداری
دنیای اسالم است که خطری بزرگ برای
قدرت های استکباری و نظام سلطه جهانی
می باشد.
حال باتوجه به وضعیت حساس کنونی
جهان ،باید شکرگزار خداوند تبارک و تعالی
باشیم که میان مسلمانان انس و الفتی برقرار
کرده است« :و اذکروا نعمت اهلل علیکم اذ
کنتم اعداء فالف بین قلوبکم فاصبحتم بنعمته
اخوانا و کنتم علی شفا حفرة من النار فانقذکم
منها» (آل عمران،آیه )103و اگر به جای این
انس و الفت ،اختالف میان امت و جامعه
اسالمی بود ،آنها را در خطر نابودی و نیستی
قرار می داد .همچنان که امروز شاهدیم که
اگر عده ای از مسلمانان در منطقه مورد قتل
عام قرار می گیرند ،عامل آن عده ای از
فریب خوردگان خودی هستند که اینها نیز
البته روزی پشیمان خواهند شد.
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