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□اﺣﻤﺪ ﻫﻮﺑﺮ

اﺷﺎره:
اﺷﺎره

اﺣﻤﺪ ﻫﻮﺑﺮ روزﻧﺎﻣﻪ ﻧﮕﺎر ﺳﻮﺋﯿﺴﯽ ﮐﻪ از ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﻣﺘﻌﻬﺪ ارو ﺎ و از ﻃﺮﻓﺪاران ﺟﺪی اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ اﺳﺖ در ﺑﻬﻤﻦ ﻣﺎه  68ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺑﺎ ﺎزدﻫﻤﯿﻦ ﺳﺎﻟﮕﺮد اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ ﺑﻪ دﻋﻮت ﻫﺸﺘﻤﯿﻦ ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ
اﻧﺪ ﺸﻪ اﺳﻼﻣﯽ ﺑﻪ اﯾﺮان آﻣﺪه ﺑﻮد .وی ﺑﻪ دﻋﻮت ﺳﺎزﻣﺎن ﭘﮋوﻫﺶ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی آﻣﻮزﺷﯽ در ﺟﻤﻊ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن اﯾﻦ ﺳﺎزﻣﺎن ،ﺳﺨﻨﺎﻧﯽ ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان ﺗﺄﺛﯿﺮ اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ در ﺟﻬﺎن اﻣﺮوز اﯾﺮاد ﻧﻤﻮد ﮐﻪ
ﻣﺘﻦ ﺗﺮﺟﻤﻪ ﺷﺪه آن را ﻣﻼﺣﻈﻪ ﻣﯽ ﻓﺮﻣﺎﯾﯿﺪ.

ﺑﺴﻢ اﻟﻠﻪ اﻟﺮﺣﻤﻦ اﻟﺮﺣﯿﻢ

ﺧﻮاﻫﺮان و ﺑﺮادران ﮔﺮاﻣﯽ از ﻓﺮﺻﺖ ﺣﻀﻮر در ﺟﻤﻊ ﺷﻤﺎ ﺧﻮﺷﺤﺎل ﻫﺴﺘﻢ ﻣﻮﺿﻮع ﺳﺨﻦ ﻣﻦ ﺗﺄﺛﯿﺮ اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ در ﺟﻬﺎن ﺧﺎرج اﻣﺮوز اﺳﺖ .ﻣﯽ داﻧﻢ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ ﮔﻬﮕﺎه ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺗﺼﻮر ﮐﻨﯿﺪ
ﺟﻬﺎن ﺷﻤﺎ را ﺗﺤﻘﯿﺮ ﮐﺮده و ﺑﺎ ﺷﻤﺎ دﺷﻤﻨﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﻣﻦ ﺑﻪ ا ﻨﺠﺎ آﻣﺪه ام ﺗﺎ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﺑﮕﻮ ﻢ ﮐﻪ اﯾﻦ اﺣﺴﺎس ﺻﺤﯿﺢ ﻧﯿﺴﺖ و ﺷﻤﺎ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ آن اﻧﺪازه ﮐﻪ ﻣﯽ ﻨﺪار ﺪ ﻣﻨﺰوی ﻧﯿﺴﺘﯿﺪ ﺑﻠﮑﻪ در ﺟﻬﺎن دوﺳﺘﺎن
ز ﺎدی دار ﺪ.

ﺗﺄﺛﯿﺮات ﺳﻪ ﮔﺎﻧﻪ اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ

اﻣﺮوز در ارو ﺎ اﺣﺴﺎس ﻣﯽ ﺷﻮد ﺳﻘﻮط دﯾﻮار ﺑﺮﻟﯿﻦ ﺑﺎ اﻧﻘﻼب و ﻗﯿﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ ﺎزده ﺳﺎل ﭘﯿﺶ آﻏﺎز ﮐﺮد ﺪ ﻣﺮﺗﺒﻂ اﺳﺖ و اﯾﻦ ﻗﯿﺎم و ﺑﭙﺎﺧﺴﺘﻦ اﺳﻼﻣﯽ ﮐﻪ از اﯾﺮان آﻏﺎز ﺷﺪ اﻣﺮوز در ارو ﺎ ﻣﺤﺴﻮس
اﺳﺖ در ارو ﺎ ﺣﺪود  12ﺗﺎ  15ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻣﺴﻠﻤﺎن وﺟﻮد دارد ﮐﻪ  100ﻫﺰار ﻧﻔﺮ آﻧﻬﺎ در ﺳﻮﺋﯿﺲ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ و ﻣﻦ در ﺎزده ﺳﺎل اﺧﯿﺮ در ﺑﺴﯿﺎری از ﮐﺸﻮرﻫﺎ ﺑﻮده ام و ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﯿﺮ اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ ﺳﻪ
ﺗﻐﯿﯿﺮ اﺳﺎﺳﯽ را در ﺑﯿﻦ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ارو ﺎ ﮐﻪ ﻏﺎﻟﺒﺎً ﻫﻢ ﺳﻨﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮐﺮده ام.

اول ا ﻨﮑﻪ اﻣﺎم ﺧﻤﯿﻨﯽ)س( ﺑﻪ ﻣﺎ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﺧﺎرج از اﯾﺮان ﺑﻪ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ارو ﺎﯾﯽ ﺷﺎن و ﺷﺨﺼﯿﺖ ﺗﺎزه ای ﺑﺨﺸﯿﺪﻧﺪ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ ای ﮐﻪ ﻣﺎ د ﮕﺮ از ﻣﺴﻠﻤﺎن ﺑﻮدن ﺧﻮد ﺧﺠﻞ ﻧﯿﺴﺘﯿﻢ .دوم ا ﻨﮑﻪ اﻣﺎم
ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن را ﺳﯿﺎﺳﯽ ﮐﺮده اﺳﺖ ﻌﻨﯽ اﻧﺪ ﺸﻪ و ﺗﻔﮑﺮ ﺳﯿﺎﺳﯽ در ﻣﯿﺎن ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ا ﺠﺎد و ﺑﺴﻂ داده اﺳﺖ .ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن اﮐﻨﻮن در ﺎﻓﺘﻪ ا ﺪ ﮐﻪ اﺳﻼم و ﻗﺮآن و ﺳﻨﺖ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﮏ ﻣﻨﺒﻊ ﻗﻮی و ﭘﺮﺗﺤﺮک اﺳﺖ
ﮐﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ در زﻣﯿﻨﻪ ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺳﯿﺎﺳﯽ و ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ و اﻗﺘﺼﺎدی ﺗﺤﺮک ا ﺠﺎد ﮐﻨﺪ .اﻣﺮوز ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن در ﺎﻓﺘﻪ اﻧﺪ ﮐﻪ اﺳﻼم ﺗﻨﻬﺎ ﮏ ﺳﻠﺴﻠﻪ ﺗﺸﺮ ﻔﺎت و ﻣﻨﺎﺳﮏ ﻋﺒﺎدی ﺷﺨﺼﯽ ﻧﯿﺴﺖ .ﻧﻤﺎز ﺟﻤﻌﻪ ﻫﺎ
و ﺧﻄﺒﻪ ﻫﺎی آن روز ﺑﻪ روز از ﻧﻈﺮ ﻣﺤﺘﻮای ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻏﻨﯽ ﺗﺮ ﻣﯽ ﺷﻮد .و ﺑﺎﻻﺧﺮه ﺗﺄﺛﯿﺮ ﺳﻮم اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ اﻣﺎم ،ﻣﺎ اﻫﻞ ﺳﻨﺖ را ﺑﻪ ﺻﺪر اﺳﻼم ﮐﻪ ر ﺸﻪ ﻫﺎی اﺳﻼم در آن اﺳﺖ ﺑﺎزﮔﺮداﻧﺪه اﺳﺖ .ﻣﺎ اﮐﻨﻮن
در ﭘﺮﺗﻮ اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ و رﻫﺒﺮی اﻣﺎم ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﻢ واﻗﻌﯿﺖ ﺗﺎر ﺨﯽ زﻣﺎن ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ)ص( و وﺿﻊ اﺳﻼم را در دﻫﻪ ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ و ﻗﺮن اول درک ﮐﻨﯿﻢ و از آن ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ ﭘﯽ ﻣﯽ ﺑﺮ ﻢ ﮐﻪ در آﻏﺎز اﻧﺸﻌﺎب و
اﺧﺘﻼف ﺷﯿﻌﻪ و ﺳﻨﯽ در ﮐﺎر ﻧﺒﻮده اﺳﺖ .ﺗﻨﻬﺎ اﺳﻼم ﺑﻮده اﺳﺖ و ﻫﻤﻪ ﻣﺴﻠﻤﺎن ﺑﻮده اﻧﺪ و ﻏﯿﺮﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن را ﻣﻨﺎﻓﻘﺎن و اﺷﺮاف اﻣﻮی و ﻋﺒﺎﺳﯽ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽ داده اﻧﺪ .اﯾﻦ ﺣﻘﯿﻘﺖ ﻗﺒﻞ از اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ
و ﻗﯿﺎم اﻣﺎم ﺧﻤﯿﻨﯽ ﺑﺮای ﻣﺎ ﭘﻮﺷﯿﺪه و در ﺣﺠﺎب ﺑﻮد و ﻣﺎ از اﯾﻦ ﺣﻘﯿﻘﺖ ﻧﺎآﮔﺎه ﺑﻮد ﻢ .ﻣﺎ در ﺎﻓﺘﻪ ا ﻢ ﮐﻪ اﺋﻤﻪ ﭼﻬﺎرﮔﺎﻧﻪ اﻫﻞ ﺳﻨﺖ ﻌﻨﯽ اﻣﺎم اﺣﻤﺪ ﺑﻦ ﺣﻨﺒﻞ و ﻣﺎﻟﮏ و ﺷﺎﻓﻌﯽ و اﺑﻮﺣﻨﯿﻔﻪ ﺑﺎ اﻫﻞ ﺑﯿﺖ
ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ)ص( ﻫﻤﺮاه و ﻫﻢ داﺳﺘﺎن ﺑﻮده اﻧﺪ در ﻣﺤﻀﺮ اﻫﻞ ﺑﯿﺖ زاﻧﻮ زده و از آﻧﻬﺎ درس ﮔﺮﻓﺘﻪ اﻧﺪ .و ﺧﻮد اﯾﻦ اﺋﻤﻪ ﺳﻨﯽ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺧﻠﻔﺎی اﻣﻮی و ﻋﺒﺎﺳﯽ ا ﺴﺘﺎدﮔﯽ ﮐﺮده و ﺷﮑﻨﺠﻪ و زﻧﺪاﻧﯽ ﺷﺪه اﻧﺪ.
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ﻫﻤﺎن ﻃﻮر ﮐﻪ در آن روز وﺣﺪت ﺑﺮﻗﺮار ﺑﻮده اﺳﺖ ،اﮐﻨﻮن ﺲ از ﭼﻬﺎرده ﻗﺮن اﻣﺎم ﻣﻨﺎدی وﺣﺪت ﻫﺴﺘﻨﺪ .اﮐﻨﻮن ﻣﻘﺪاری از اﯾﻦ ﺟﻬﺎت ﺳﻪ ﮔﺎﻧﻪ ﺗﺄﺛﯿﺮ اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ ﺑﺨﺼﻮص ﺑﺮ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﺧﺎرﺟﯽ را
ﺗﻮﺿﯿﺢ ﻣﯽ دﻫﻢ:

ﺗﺠﺪ ﺪ ﻫﻮ ﺖ اﺳﻼﻣﯽ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن

ﻧﺨﺴﺖ درﺑﺎره ﺷﺄﻧﯽ ﮐﻪ اﻣﺎم ﺧﻤﯿﻨﯽ)س( ﺑﻪ ﻣﺎ ﺑﺨﺸﯿﺪ ﺻﺤﺒﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﻢ .در ﺳﻮﺋﯿﺲ ﻣﻦ از ﺎزده ﺳﺎل ﭘﯿﺶ ﺷﺎﻫﺪ ﺑﻮده ام ﮐﻪ ﮐﺎرﮔﺮان ﺗـُﺮک ﮐﻪ ﺳﺎﺑﻘﺎً در رﺳﺘﻮراﻧﻬﺎی ﻣﺎ آﺑﺠﻮ ﻣﯽ ﺧﻮردﻧﺪ ﺣﺎﻻ آب

ﻣﻌﺪﻧﯽ ﻣﯽ ﺧﻮرﻧﺪ و از ﻧﻮﺷﯿﺪن آﺑﺠﻮ ﺧﻮدداری ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ،ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ زﻧﺎن ﺗﺮک در ﺳﻮﺋﯿﺲ و آﻟﻤﺎن و ارو ﺎ ﺑﻪ ﺣﺠﺎب روی آورده اﻧﺪ .ﭼﺮا؟ وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﻣﺎ از آﻧﻬﺎ ﺳﺆال ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﻣﯽ ﺷﻮ ﻢ ﮐﻪ ﻫﯿﭻ
ﮔﻮﻧﻪ ﻓﺸﺎر و اﺟﺒﺎری در ﮐﺎر ﻧﺒﻮده اﺳﺖ ﺑﻠﮑﻪ آﻧﺎن ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺷﺪه اﻧﺪ ﮐﻪ ﺣﺠﺎب ﮏ ﺳﻼح ﭘﺮﻗﺪرت و ﺷﮕﻔﺖ آوری اﺳﺖ ﮐﻪ ﺧﺪا ﺑﻪ زﻧﺎن داده اﺳﺖ و آﻧﻬﺎ از اﯾﻦ ﺳﻼح و ﺳﭙﺮ ﺑﺎ ﺪ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻨﺪ .اﻣﺮوزه
در ﻏﺮب رواﻧﺸﻨﺎﺳﺎن ﮐﺸﻒ ﮐﺮده اﻧﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺑﺮﻫﻨﮕﯽ ﺣﺎﮐﻢ ﺑﺮ ﺗﻤﺪن ﻏﺮﺑﯽ ﮐﻪ ﻫﻤﻪ ﺟﺎ را ﻓﺮا ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺳﯿﻨﻤﺎﻫﺎ ،ﻣﺠﻼت و در و دﯾﻮارﻫﺎ آﮐﻨﺪه و آﻟﻮده ﺑﺪان اﺳﺖ ﻣﻮﺟﺐ ﺳﺴﺘﯽ و ﺗﺒﺎﻫﯽ رواﺑﻂ
ﻼ ﺑﻪ ﻓﺴﺎد ﺟﻨﺴﯽ آﻟﻮده ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺴﯿﺎری از زﻧﺎن و ﻣﺮدان ﺑﻪ ﻫﻢ ﺟﻨﺲ ﺧﻮد
ﺑﯿﻦ زن و ﺷﻮﻫﺮ ﮔﺸﺘﻪ ،ﺑﻪ ﻃﻮری ﮐﻪ در ﺳﻮﺋﯿﺲ اﮐﺜﺮ ازدواﺟﻬﺎ ﺑﻪ ﻃﻼق ﻣﻨﺠﺮ ﻣﯽ ﺷﻮد و  85درﺻﺪ ﺧﺎﻧﻮاده ﻫﺎ ﻋﻤ ً
روی آورده و ﺑﭽﻪ ﻫﺎ ﻧﯿﺰ ﺷﺎﻫﺪ اﯾﻦ وﻗﺎﯾﻊ ﺗﻠﺦ ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﻫﻤﮕﯽ ا ﻨﻬﺎ از آﺛﺎر ﺣﮑﻮﻣﺖ و ﺷﯿﻮع ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺑﺮﻫﻨﮕﯽ در ﻏﺮب اﺳﺖ ﻣﺎ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻏﺮﺑﺰده ﺑﻮده ا ﻢ ﺣﺎﻻ ﺑﻪ ﺣﮑﯿﻤﺎﻧﻪ ﺑﻮدن دﺳﺘﻮرات و اﺣﮑﺎم
اﺳﻼم و ﻗﺮآن ﭘﯽ ﺑﺮده ا ﻢ و اﮐﻨﻮن ﻣﯽ ﻓﻬﻤﯿﻢ ﮐﻪ ﺧﺪا در ﻗﺮآن ﺑﺎ ﺣﺠﺎب ﻣﺎ را از ﭼﻪ آﺛﺎر ﺳﻮﺋﯽ ﻣﺼﻮن و ﻣﺤﻔﻮظ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ .اﮐﻨﻮن ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ زﻧﺎن ﺗﺮک و ﻋﺮب در ارو ﺎ ﺑﻪ ﺣﺠﺎب روی آورده اﻧﺪ ﺑﻠﮑﻪ زﻧﺎن
ﺳﻮﺋﯿﺴﯽ ﻫﻢ ﺗﻘﺎﺿﺎ دارﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺮای آﻧﺎن ﻟﺒﺎس ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺗﺮی ﺑﺎ ﭘﻮﺷﺶ و ﺣﯿﺎی ﺑﯿﺸﺘﺮی ﺗﻬﯿﻪ ﮔﺮدد.

ﺗﻮﺟﻪ دادن ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﺑﻪ اﻣﻮر ﺳﯿﺎﺳﯽ

درﺑﺎره دوﻣﯿﻦ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﺑﺎ ﺪ ﺑﮕﻮ ﻢ ﮐﻪ ﭘﯿﺎم و اﻧﻘﻼب اﻣﺎم ﺧﻤﯿﻨﯽ ﻣﺎ را ﺳﯿﺎﺳﯽ ﮐﺮد و ﺑﻪ اذﻫﺎن ﻣﺎ ﻗﺪرت ﺗﻔﮑﺮ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺑﺨﺸﯿﺪ .در ارو ﺎی ﻏﺮﺑﯽ اﻣﺮوزه ﻧﻔﻮذ ﺳﻌﻮدﯾﻬﺎ رو ﺑﻪ ﮐﺎﻫﺶ اﺳﺖ .ﭼﻨﺪ ﺳﺎل ﭘﯿﺶ
ﺳﻌﻮدﯾﻬﺎ ﺑﺎ ﭘﻮل ز ﺎد ﺧﻮد ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ ﻫﻤﻪ ﻣﺮاﮐﺰ اﺳﻼﻣﯽ را ﺗﺤﺖ ﮐﻨﺘﺮل و اﺷﻐﺎل ﺧﻮد در ﺑﯿﺎورﻧﺪ .آﻧﻬﺎ در اﯾﻦ ﻣﺮاﮐﺰ اﺳﻼﻣﯽ ،اﺳﻼم ﺟﻬﺎﻟﺖ ،ﺗﺴﻠﯿﻢ و ﺧﻀﻮع در ﺑﺮاﺑﺮ اﻣﺮ ﮑﺎ را ﺗﺒﻠﯿﻎ ﻣﯽ ﮐﺮدﻧﺪ.
ﻋﻠﺖ ا ﻨﮑﻪ اﻣﺮوزه ﻧﻔﻮذ آﻧﻬﺎ ﮐﺎﻫﺶ ﺎﻓﺘﻪ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ اوﻻً ﻧﻤﺎ ﻨﺪﮔﺎن ﺳﻌﻮدی در ارو ﺎ ﺑﺴﯿﺎر ﻓﺎﺳﺪ و ﺑﯽ ﺷﺨﺼﯿﺖ ﺑﻮده و رﻓﺘﺎر ﻧﺎﺷﺎ ﺴﺘﻪ ای دارﻧﺪ .آﻧﻬﺎ ﻣﺴﺖ از ﺑﺎده ﮔﺴﺎری و ﻏﺮق در ﻓﺤﺸﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ
ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ ای ﮐﻪ ﺑﺴﯿﺎری از رﺟﺎل ﻋﺎﻟﯿﺮﺗﺒﻪ اﻋﺮاب و ﺳﻌﻮدی در دادﮔﺎﻫﻬﺎی ارو ﺎﯾﯽ ﭘﺮوﻧﺪه دارﻧﺪ .ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل ﺧﻮد ﺷﺎه ﻓﻬﺪ در دادﮔﺎه ﺳﻮﺋﯿﺲ ﭘﺮوﻧﺪه دارد .ﺛﺎﻧﯿﺎً ﻧﺤﻮه ﺗﺒﻠﯿﻐﯽ ﮐﻪ در ﻣﺴﺎﺟﺪ ﺧﻮدﺷﺎن
ﻼ ﺳﻌﻮدﯾﻬﺎ ﭼﻨﺪﯾﻦ ﺳﺎل ﭘﯿﺶ ﺑﺎ ﺻﺮف ﻫﺰ ﻨﻪ ای ﺑﺎﻟﻎ ﺑﺮ  50ﻣﯿﻠﯿﻮن دﻻر ﮏ ﻣﺴﺠﺪ ﺑﺎﺷﮑﻮه در ژﻧﻮ ﺳﺎﺧﺘﻨﺪ اﻣﺎ از ﻋﺠﺎ ﺐ
ﻼ ﺟﺎذﺑﻪ ای ﻧﺪارد .ﻣﺜ ً
ﺑﺮای اﺳﻼم ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﺑﺴﯿﺎر اﺑﻠﻬﺎﻧﻪ و اﺣﻤﻘﺎﻧﻪ اﺳﺖ و اﺻ ً
اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻌﺪ از اﺗﻤﺎم ﮐﺎر ﻣﺴﺠﺪ ﻣﻌﻠﻮم ﺷﺪ .ﻗﺒﻠﮥ آن رو ﺑﻪ ﻣﮑﻪ ﻧﯿﺴﺖ و ﻣﻨﺤﺮف ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﻟﺬا ﺑﺎ آﺑﺮورﯾﺰی ﻣﺠﺒﻮر ﺷﺪﻧﺪ ﮐﻪ ﮏ ﭼﻬﺎرﭼﻮب ﭼﻮﺑﯽ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻗﺒﻠﻪ ﻧﺼﺐ ﮐﻨﻨﺪ و روی آن ﻓﺮش ﭘﺮ زرق
و ﺑﺮﻗﯽ اﻧﺪاﺧﺘﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﺪﯾﻦ وﺳﯿﻠﻪ ﺟﻬﺖ ﺻﺤﯿﺢ ﻗﺒﻠﻪ را ﻧﺸﺎن ﺑﺪﻫﻨﺪ .اﯾﻦ ﺑﻪ ﻧﻮﺑﻪ ﺧﻮد از رﻣﻮز ﻏﯿﺒﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ وﻗﺘﯽ ﺳﻌﻮدﯾﻬﺎ ﻣﺴﺠﺪ ﻣﯽ ﺳﺎزﻧﺪ ،ﺧﻼﺻﻪ ﺎ ﺳﻘﻒ ﻓﺮود آ ﺪ و ﺎ ﻗﺒﻠﻪ ﮐﺞ آ ﺪ!

ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺑﻪ ﺻﺪر اﺳﻼم

ﺗﺄﺛﯿﺮ ﺳﻮم ،ارﺟﺎع و ﺑﺎزﮔﺮداﻧﺪن ﻣﺎ ﺑﻪ ﺻﺪر اﺳﻼم و ر ﺸﻪ ﻫﺎی اﺳﻼم اﺳﺖ .ﻫﻢ اﮐﻨﻮن ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﮏ ﻧﻤﻮﻧﻪ ،زﻧﺎن ﻣﺴﻠﻤﺎن ارو ﺎﯾﯽ ﺑﺎ دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ و ﺳﺮﭼﺸﻤﻪ ﻫﺎی اﺳﻼم ﺣﻘﯿﻘﯽ در ﺎﻓﺘﻪ اﻧﺪ ﮐﻪ
زن در اﺳﻼم دارای ﻣﻘﺎم و ﻣﻨﺰﻟﺖ ﺧﺎﺻﯽ اﺳﺖ .در ﻃﻮل ﭼﻬﺎرده ﻗﺮن ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪ ﺑﻌﻀﯽ ﻋﻠﻤﺎ و ﻣﺮدان ﺧﻮدﺧﻮاه اﯾﻦ ﺗﻠﻘﯽ ا ﺠﺎد ﮔﺮد ﺪه ﺑﻮد ﮐﻪ در ﺧﺎﻧﻮاده زن ﺑﻪ ﻣﻨﺰﻟﮥ ﺧﺪﻣﺘﮑﺎر و ﺑﺮده و ﺑﻨﺪه ﺑﻮده و
ﻣﺮد ﺑﻪ ﻣﻨﺰﻟﮥ ارﺑﺎب و رﺋﯿﺲ .اﻣﺎ ﻫﻢ اﮐﻨﻮن ﺑﺎ رﺟﻮع ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ اﺻﯿﻞ اﺳﻼﻣﯽ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺗﺎرﯾﺦ ﺻﺪر اﺳﻼم و دﺳﺖ ﺎﺑﯽ ﺑﻪ اﺳﻼم ﻧﺎب ﻣﺤﻤﺪی در ﺎﻓﺘﻪ اﻧﺪ ﮐﻪ زن و ﻣﺮد در ﺧﺎﻧﻮاده ﺣﮑﻢ دو
ﺷﺮ ﮏ را دارﻧﺪ .د ﮕﺮ ا ﻨﮑﻪ اﺳﻼم و ﺷﺨﺺ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ اﮐﺮم)ص( ارزش و اﺣﺘﺮام ﺧﺎﺻﯽ ﺑﺮای زن ﻗﺎﺋﻞ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺷﺎﻫﺪ ﺑﻪ ﺑﺮﺧﻮرد ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ)ص( ﺑﺎ ﻫﻤﺴﺮان ﺧﻮ ﺶ از ﺟﻤﻠﻪ ام ﺳﻠﻤﻪ ﻣﯽ ﺗﻮان اﺷﺎره
ﮐﺮد .از آ ﻪ و اﻟﻤﺆﻣﻨﻮن و اﻟﻤﺆﻣﻨﺎت ﺑﻌﻀﻬﻢ اوﻟﯿﺎء ﺑﻌﺾ ﺳﻮره ﺗﻮﺑﻪ ﻧﯿﺰ ﻣﯽ ﺗﻮان اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮد ﮐﻪ ﮔﺮﭼﻪ ﻣﺮد ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ ﺟﺴﻤﺎﻧﯽ ﻧﻮﻋﯽ ﺗﻔﻮق و ﺑﺮﺗﺮی دارد ،اﻣﺎ ﻣﺒﻨﺎ و اﺳﺎس در رواﺑﻂ ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ ﺑﯿﻦ زن و
ﻣﺮد ،ﻫﻤﮑﺎری ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ و ﻣﺸﻮرت ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﻧﻪ راﺑﻄﻪ ارﺑﺎب و ﺧﺪﻣﺘﮑﺎر اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ را ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﻗﺮآن ﺑﻠﮑﻪ زﻧﺪﮔﯽ ﺣﻀﺮت ﻋﻠﯽ)ع( و ﺣﻀﺮت ﻓﺎﻃﻤﻪ)س( ﻧﯿﺰ ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ .ﻌﻨﯽ راﺑﻄﻪ ﺣﻀﺮت ﻋﻠﯽ)ع( ﺑﺎ
ﺣﻀﺮت ﻓﺎﻃﻤﻪ)س( در ﺧﺎﻧﻮاده ﻣﺎﻧﻨﺪ ارﺑﺎب ﺑﺎ ﺧﺪﻣﺘﮑﺎر ﻧﺒﻮده اﺳﺖ ﺑﮑﻠﻪ ﺑﺎ ﻫﻤﺪ ﮕﺮ ﻓﺮزﻧﺪاﻧﯽ ﺗﺮﺑﯿﺖ ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻓﺮزﻧﺪان ﻣﺎ ﻪ ﻧﺠﺎت و اﺣﯿﺎی اﺳﻼم ﮔﺸﺘﻨﺪ .در زﻣﺎن ﻣﺎ ﻧﯿﺰ اﻣﺎم ﺧﻤﯿﻨﯽ ـ ﻗﺪس ﺳﺮه
ـ در ﻃﻮل اﯾﻦ ﻣﺪت در ﮐﻠﯿﻪ ﭘﯿﺎﻣﻬﺎ و وﺻﯿﺘﻨﺎﻣﻪ  ،ﺗﻤﺎﻣﯽ آن آﻣﻮزﺷﻬﺎ را ﻃﺮح ﮐﺮده و ﻣﺎ را ﺑﺎ آن آﺷﻨﺎ ﻧﻤﻮدﻧﺪ.
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ﺗﺄﺛﯿﺮ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﻧﻬﻀﺖ اﻣﺎم ﺧﻤﯿﻨﯽ

اﻣﺎم ﺧﻤﯿﻨﯽ ﻧﻪ ﻓﻘﻂ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن را ﺑﯿﺪار ﮐﺮدﻧﺪ ﺑﻠﮑﻪ در ﺟﻬﺎن ﻏﯿﺮ اﺳﻼم و ﻏﯿﺮ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﺟﻬﺎن ﻧﯿﺰ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﺑﺮ ﺟﺎ ﻧﻬﺎدﻧﺪ ،ﮐﻪ ﺑﻪ اﺧﺘﺼﺎر ﮏ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺷﮕﻔﺖ آور را ﺗﻮﺿﯿﺢ ﻣﯽ دﻫﻢ .دﯾﻮار ﺑﺮﻟﯿﻦ ﻓﺮو ر ﺨﺘﻪ
و رژ ﻤﻬﺎی ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺘﯽ در ارو ﺎی ﺷﺮﻗﯽ ﮑﯽ ﺲ از د ﮕﺮی ﺳﻘﻮط ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ .ﻣﺮدی ﺑﻪ ﻧﺎم ﮔﻮرﺑﺎﭼﻒ در ﺷﻮروی ﻣﺠﺒﻮر ﺷﺪه اﺳﺖ ﺗﺎ ﺗﺤﻮﻻﺗﯽ در روﺳﯿﻪ و ارو ﺎی ﺷﺮﻗﯽ ا ﺠﺎد ﮐﻨﺪ .زﯾﺮا د ﮕﺮ ﺣﻔﻆ
رژ ﻢ ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺘﯽ در ﺷﻮروی ﻣﻤﮑﻦ ﻧﺒﻮد .ﺑﻪ ﭼﻪ ﻋﻠﺖ اﯾﻦ اﺟﺒﺎر ﺑﺮای ﮔﻮرﺑﺎﭼﻒ ﭘﯿﺶ آﻣﺪه ﺑﻮد؟ ﻋﻠﺖ اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ اﻗﺘﺼﺎد ﺷﻮروی رو ﺑﻪ ورﺷﮑﺴﺘﮕﯽ ﺑﻮد و د ﮕﺮ ﺑﺮای ﺷﻮروی ﻣﻤﮑﻦ ﻧﺒﻮد ﮐﻪ ﺑﺘﻮاﻧﺪ اﻗﻤﺎر
ﻣﺘﻌﺪد ﺧﻮد را در ارو ﺎی ﺷﺮﻗﯽ زﯾﺮ ﺑﺎل و ﭘﺮ داﺷﺘﻪ و آﻧﻬﺎ را اداره ﮐﻨﺪ .ﺟﻨﮓ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﻋﺎﻣﻞ ﻣﻬﻤﯽ در ﺑﻪ ورﺷﮑﺴﺘﮕﯽ ﮐﺸﺎﻧﺪن اﻗﺘﺼﺎد ﺷﻮروی ﺑﻮد .زﯾﺮا روﺳﻬﺎ ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺟﻨﮓ،
ﺳﻪ ﺎ ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﭼﻬﺎر ﻫﻔﺘﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻃﻮل ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﮐﺸﯿﺪ و اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺗﺤﺖ ﮐﻨﺘﺮل درﺧﻮاﻫﺪ آﻣﺪ .اﻣﺎ اﯾﻦ ﺟﻨﮓ ده ﺳﺎل ﻃﻮل ﮐﺸﯿﺪ و اﻗﺘﺼﺎد ﺷﻮروی را ﺑﻪ ورﺷﮑﺴﺘﮕﯽ ﮐﺸﺎﻧﯿﺪ ،ﻋﻠﺖ ورود روﺳﻬﺎ ﺑﻪ
اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﺮژﻧﻒ ﮔﻔﺘﻪ ﺑﻮد ﺑﻌﺪ از اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان ﻣﻦ ﻧﻤﯽ ﺧﻮاﻫﻢ در ﻣﺮزﻫﺎی ﺟﻨﻮﺑﯽ ﺧﻮد ﮏ اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ د ﮕﺮی داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻢ .ﻋﻠﺖ ﺗﺮس و وﺣﺸﺖ ﺑﺮژﻧﻒ از اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ اﯾﻦ
ﺑﻮد ﮐﻪ او د ﺪه ﺑﻮد ﮏ ﭘﯿﺮﻣﺮد ﺑﺎ ﻣﯿﻠﯿﻮﻧﻬﺎ ﻣﺮدم ﻣﺴﺘﻀﻌﻒ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ در اﯾﺮان ﻗﻮ ﺘﺮﯾﻦ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺧﺎورﻣﯿﺎﻧﻪ را ﺳﺎﻗﻂ ﮐﺮده و ﺑﻪ ﻧﻔﻮذ اﻣﺮ ﮑﺎ در اﯾﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺧﺎﺗﻤﻪ ﺑﺪﻫﻨﺪ ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ اﮔﺮ اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ
د ﮕﺮی در ﻣﺮزﻫﺎی ﺟﻨﻮﺑﯽ ﺷﻮروی ﺑﻪ وﺟﻮد آ ﺪ ،روﺷﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﻮروی ﭼﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد و ﺷﻤﺎ ﻣﯽ ﺑﯿﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﮏ واﮐﻨﺶ زﻧﺠﯿﺮه ای ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪ از اﯾﺮان ﺑﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن از اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺑﻪ ﺷﻮروی از
ﺷﻮروی ﺑﻪ ﮐﺸﻮرﻫﺎی ارو ﺎی ﺷﺮﻗﯽ ﺗﺎ دﯾﻮار ﺑﺮﻟﯿﻦ ﭘﯿﺶ رﻓﺘﻪ اﺳﺖ و ﻟﺬا آﻏﺎزﮔﺮ اﯾﻦ واﮐﻨﺶ ﺷﻤﺎ ﻣﺮدم اﯾﺮان ﺑﻮد ﺪ و اﯾﻦ ﺗﺄﺛﯿﺮ اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان ﺑﻮد ﮐﻪ ﺗﺎ ارو ﺎ و اﻣﺮ ﮑﺎ ﮐﺸﯿﺪه ﺷﺪه .اﯾﻦ ﺗﺤﻠﯿﻠﯽ
ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ اراﺋﻪ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن آن ﺑﺎﺷﯿﺪ اﯾﻦ ﻗﻮﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺧﻮد ارو ﺎﯾﯿﻬﺎ در ﺑﺮرﺳﯿﻬﺎی ﺧﻮد ،ﻋﻨﻮان ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ.

ﻧﮕﺎﻫﯽ ﮐﻮﺗﺎه ﺑﻪ آ ﻨﺪه

در ﺎ ﺎن اﯾﻦ ﺑﺤﺚ ﺧﻮب اﺳﺖ ﻧﮕﺎﻫﯽ ﺑﻪ آ ﻨﺪه داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ .دو ﻣﺴﯿﺮ و دو روﻧﺪ وﺟﻮد دارد ﮐﻪ اﯾﻦ ﻫﺮ دو ﻣﺴﺘﻘﯿﻤﺎً ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﯿﺮ اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ اﺳﺖ .دﯾﻮار ﺑﺮﻟﯿﻦ ﺳﻘﻮط ﮐﺮده اﺳﺖ و آﻟﻤﺎن ﺧﻮاه
ﻧﺎﺧﻮاه ﻇﺮف ﮑﯽ دو ﺳﺎل آ ﻨﺪه ﺑﻪ ﺻﻮرت ﮏ آﻟﻤﺎن ﻣﺘﺤﺪ در ﺧﻮاﻫﺪ آﻣﺪ و اﯾﻦ ﻗﻮﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در ارو ﺎ ﺟﻤﻠﮕﯽ ﺑﺮ آن ﻫﺴﺘﻨﺪ و اﻣﺮ ﮑﺎ و ﺷﻮروی ﻫﻢ ﺑﺮای ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از اﺗﺤﺎد آﻟﻤﺎن ﻫﯿﭻ ﮐﺎری ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ
ﺑﮑﻨﻨﺪ و اﻋﻼم ﮐﺮده اﻧﺪ ﮐﻪ ﮐﺎری از دﺳﺖ ﻣﺎ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﻧﯿﺴﺖ و اﺗﺤﺎد دو آﻟﻤﺎن ﻗﻄﻌﯽ اﺳﺖ ﺑﺎ اﺗﺤﺎد آﻟﻤﺎن ارو ﺎﯾﯿﻬﺎ ﻣﺘﺤﺪ ﺷﺪه و ﺑﺴﯿﺎری از ﮐﺸﻮرﻫﺎ در اﯾﻦ اﺗﺤﺎد ﮏ ﺷﮑﻞ ﺗﺎزه ای ﭘﯿﺪا ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ .آﻟﻤﺎن
ﺑﺎ ﺻﻨﻌﺖ ﻓﻮق اﻟﻌﺎده ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ و ارو ﺎ ﺑﺎ  500ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺟﻤﻌﯿﺖ ﺑﺎﻋﺚ ﺑﻮﺟﻮد آﻣﺪن ﻗﺪرت ﺗﺎزه ای ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ و ﻣﺮﮐﺰ ﺗﺴﻠﻂ ﻧﺎﺗﻮ ﺑﺮ ارو ﺎ ﮐﻪ ﺑﺮوﮐﺴﻞ ﺑﻮد ،از ﺑﯿﻦ ﻣﯽ رود و ﻣﺮﮐﺰ ﻗﺪرت ﺑﻪ ﺑﺮﻟﯿﻦ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻣﯽ
ﺷﻮد و در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺗﺴﻠﻂ ﺻﻬﯿﻮﻧﯿﺴﺘﻬﺎ ﺑﺮ ارو ﺎ زاﯾﻞ ﮔﺸﺘﻪ و ارو ﺎی ﻧﻮ ﻨﯽ ﺑﺎ رﻫﺒﺮی آﻟﻤﺎن و ﻫﻤﮑﺎری ژاﭘﻦ ﺑﻮﺟﻮد ﻣﯽ آ ﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺟﺎی اﺑﺮﻗﺪرت ،اﺑﺮ ﻫﻤﮑﺎر ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ.

آ ﻨﺪه اﻣﺮ ﮑﺎ

اﺑﺮﻗﺪرﺗﻬﺎ رو ﺑﻪ ﺳﻘﻮط ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﻣﺎ ﺳﻘﻮط ﺷﻮروی را د ﺪ ﻢ ﺣﺎل ﺧﻮب اﺳﺖ راﺟﻊ ﺑﻪ ﺳﻘﻮط اﻣﺮ ﮑﺎ ﻗﺪری ﺻﺤﺒﺖ ﮐﻨﯿﻢ .اﻓﺘﺎدن اﻣﺮ ﮑﺎ ﺑﻪ ﺳﺮاﺷﯿﺐ ﺳﻘﻮط و ﺿﻌﻒ ،ﺗﺒﻠﯿﻐﯽ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ اﯾﺮاﻧﯿﻬﺎ ﺎ
ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﻬﺎ ﮐﺮده ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺑﻠﮑﻪ ﻫﺸﺪاری اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎﻧﮑﺪارﻫﺎی ﺳﻮﺋﯿﺲ ﻣﯽ دﻫﻨﺪ .اﻟﺒﺘﻪ در ﻇﺎﻫﺮ اﻣﺮ ﮑﺎ ﺧﯿﻠﯽ ﭘﻮﻟﺪار و ﻣﺮﻓﻪ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽ رﺳﺪ وﻟﯽ در واﻗﻊ اﻗﺘﺼﺎد اﻣﺮ ﮑﺎ ﺑﯿﻤﺎر اﺳﺖ ﻫﻤﺎن ﻃﻮر ﮐﻪ اﻗﺘﺼﺎد
ﺷﻮروی ﺑﯿﻤﺎر ﺑﻮده و ﻫﺴﺖ .اﻣﺮ ﮑﺎ  2300دﻻر ﺑﻪ ارو ﺎ و ژاﭘﻦ ﻣﻘﺮوض اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺑﺪﻫﯽ دو ﺑﺮاﺑﺮ ﮐﻞ ﺑﺪﻫﯽ ﺟﻬﺎن ﺳﻮم اﺳﺖ و اﯾﻦ زﻧﮓ ﺧﻄﺮی اﺳﺖ ﺑﺮای اﻗﺘﺼﺎد اﻣﺮ ﮑﺎ .اﻣﺮ ﮑﺎ ﺑﺮ ﺧﻼف ﺎﻧﺰده ﺳﺎل
ﭘﯿﺶ ﮐﻪ در ﺑﺴﯿﺎری از ﺻﻨﺎﯾﻊ ﭘﯿﺸﺘﺎز ﺑﻮد و در واﻗﻊ ﺑﺎﻧﮏ اﻋﺘﺒﺎری ﺑﺮای ﮐﺸﻮرﻫﺎی دﻧﯿﺎ ﺑﻮد ،اﻣﺮوز ﭘﯿﺸﮕﺎﻣﯽ ﺧﻮد را در ﺑﺴﯿﺎری از ﺻﻨﺎﯾﻊ از دﺳﺖ داده و ﺑﻪ ﻣﺮاﺣﻞ دوم و ﺳﻮم و ﭼﻬﺎرم در ﺻﻨﻌﺖ
ﺳﻘﻮط ﮐﺮده و ﺟﺎی ﺧﻮد را ﺑﻪ ژاﭘﻦ و آﻟﻤﺎن داده اﺳﺖ .دﻟﯿﻞ آن ،اﻓﺖ ﻧﻈﺎم آﻣﻮزﺷﯽ و ﺳﻄﺢ ﻋﻠﻤﯽ در اﻣﺮ ﮑﺎﺳﺖ اﻣﺮوزه اﻣﺮ ﮑﺎﯾﯿﻬﺎ ﺳﻌﯽ ﺑﺴﯿﺎری در ﺟﺬب ﻣﻐﺰﻫﺎی ﻣﺘﻔﮑﺮ و داﻧﺸﻤﻨﺪان از ارو ﺎ دارﻧﺪ
وﻟﯽ ﺑﺮﺧﻼف ﮔﺬﺷﺘﻪ ﮐﻪ اﺳﺘﻘﺒﺎل ز ﺎدی ﺑﺮای رﻓﺘﻦ ﺑﻪ اﻣﺮ ﮑﺎ ﺑﻮد اﻣﺮوز در اﯾﻦ ﻣﻮرد اﮐﺮاه وﺟﻮد دارد و ﻋﻠﺖ آن ﻧﯿﺰ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ آﻧﻬﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﺄﻣﯿﻦ زﻧﺪﮔﯽ ﺳﺎﻟﻢ ﺑﺮای زن و ﻓﺮزﻧﺪ و ﺧﺎﻧﻮاده ﺷﺎن ا ﻤﻦ
و ﺧﺎﻃﺮ ﺟﻤﻊ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ .آﻧﻬﺎ از ﻓﺴﺎد ،اﻋﺘﯿﺎد ﺑﻪ ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر ،ﺗﺠﺎوز ﺑﻪ ﻋﻨﻒ و اﻣﺜﺎل اﯾﻦ ﮔﺮﻓﺘﺎرﯾﻬﺎ ﮐﻪ در ﺟﺎﻣﻌﻪ اﻣﺮ ﮑﺎ ﺑﺮای ﮐﻮدﮐﺎن و زﻧﺎن ﺑﻮﺟﻮد آﻣﺪه ﺑﯿﻤﻨﺎک ﻫﺴﺘﻨﺪ .اﻣﺮ ﮑﺎ ﺑﯿﻤﺎر اﺳﺖ و ﺑﺎﻧﮑﺪاران
ﺳﻮﺋﯿﺴﯽ اﯾﻦ را ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﺣﺪاﮐﺜﺮ در ﺳﻪ ﺳﺎل آ ﻨﺪه ﺑﻮش ﻣﺠﺒﻮر ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ﮏ ﭘﺮوﺳﺘﺮ ﮑﺎ در اﻣﺮ ﮑﺎ ﺑﺮ ﺎ ﮐﻨﺪ و اﯾﻦ اﻣﺮ ﺑﺪﯾﻦ ﻣﻌﻨﺎﺳﺖ ﮐﻪ اﻣﺮ ﮑﺎ ﻧﯿﺰ ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﺷﻮروی از ﺣﻀﻮر
ﺧﺎرﺟﯽ و ﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ از ﮐﺸﻮرﻫﺎی دور دﺳﺖ و اﻗﻤﺎر ﺧﻮدش ،دﺳﺖ ﺑﺮ ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ و ﻫﻤﺎن ﻃﻮر ﮐﻪ رژ ﻤﻬﺎی ارو ﺎی ﺷﺮﻗﯽ ﻣﺜﻞ روﻣﺎﻧﯽ و ...ﺳﻘﻮط ﮐﺮدﻧﺪ ،ﻣﺎ ﺑﺎ ﺪ ﻣﻨﺘﻈﺮ ﺳﻘﻮط ﭼﺎﺋﻮﺷﺴﮑﻮﻫﺎی ﻋﺮب
در ﺑﯿﻦ ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﮐﻪ در ﺧﺎورﻣﯿﺎﻧﻪ ﻧﻮﮐﺮ اﻣﺮ ﮑﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺑﺎﺷﯿﻢ .ا ﻨﻬﺎ ﻫﻤﺎن ﺳﺮﻧﻮﺷﺘﯽ را ﭘﯿﺪا ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﻧﻮﮐﺮﻫﺎی ﺷﻮروی در ارو ﺎی ﺷﺮﻗﯽ ﭘﯿﺪا ﮐﺮدﻧﺪ ﺑﺎ ﺿﻌﻒ اﻣﺮ ﮑﺎ ،ﮐﺴﺎﻧﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﺒﺎرک و ﺷﺎه
ﺣﺴﯿﻦ و ﻓﻬﺪ و د ﮕﺮان ﺑﺎ ﺪ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﮐﺎر ﺧﻮدﺷﺎن ﺑﺮوﻧﺪ .ﺷﻤﺎ ﺑﺪاﻧﯿﺪ آن ﻣﺮد ﺳﺎﻟﺨﻮرده ای ﮐﻪ رﻫﺒﺮ ﺷﻤﺎ ﺑﻮد ﻫﺮﮔﺰ ﻧﻤﺮده اﺳﺖ ﺑﻠﮑﻪ ﻫﻤﻮاره زﻧﺪه و ﻓﻌﺎل اﺳﺖ .ﭼﺮا ﮐﻪ اﯾﻦ ﻫﻤﻪ ﺗﺤﻮﻻت ﺑﻪ دﺳﺖ ا ﺸﺎن
ا ﺠﺎد ﺷﺪ .ﻣﺎ ﺧﺪا را ﺷﮑﺮ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ و ﺑﻪ ﺧﻮدﻣﺎن ﺗﺒﺮ ﮏ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﯿﻢ ﮐﻪ ﮏ ﭼﻨﯿﻦ ﮔﻮﻫﺮ و ﻧﻌﻤﺖ را ﺑﻪ ﻣﺎ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﻋﻨﺎ ﺖ ﮐﺮد و ﺷﻤﺎ اﯾﺮاﻧﯿﻬﺎ ﮐﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎﯾﺮ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن اﻓﺘﺨﺎر ﻣﻀﺎﻋﻔﯽ دار ﺪ
ﻣﺮاﻗﺐ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﮐﻪ ﻣﻐﺮور ﻧﺸﻮ ﺪ و ﺑﺪاﻧﯿﺪ ﮐﻪ ﺧﺪا ﺑﺎ ﺻﺎﺑﺮان و ﺷﮑﯿﺒﺎ ﺎن اﺳﺖ.
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