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   واكنش ضرغامي به گران شدن بنزين
س��يدعزت اهلل ضرغامي رئيس پيشين صداوسيما و   
عضو شوراي عالي فضاي مجازي و انقالب فرهنگي در 
صفحه شخصي خود در توئيتر به گراني قيمت بنزين 

واكنش نشان داد و نوشت: 
اگر رئيس جمهور محترم برخالف برخي كارشناس��ان، معتقدند اين 
مدل »مديريت بنزين« به نفع مردم اس��ت بايد ابتدا آنان را نسبت به 
طرح توجيه كند و ثانياً قبل از اجرا، سهميه هاي نقدي را واريز نمايد. 

توضيحات پس از واقعه اقناع كننده نيست. 
زمان، زمان بارگذاري نيست زمان بار برداري است. 

........................................................................................................................
  رانندگي تاكسي در لندن شرف دارد به وطن فروشي

مرتضي سيميار يكي از كاربران توئيتر نوشت:  آقاي علي اصغر رمضان پور 
عضو شوراي سردبيري ايران)راشد( اينترنشنال، كاري كه شما در حال 
انجام آن هستيد س��خيف تر از مزدوري منافقين در عراق و همسنگ 

اعالميه هاي جنگنده هاي بعثي بر سر مردم است. 
ش��رافت كاري روزنامه نگاري كه هيچ، وطنتان را چند مي فروشيد؟ 
 روي س��خنم با همه كاركنان اين ابزار رس��انه اي بي هويت اس��ت، 
رانندگي تاكسي در لندن شرافت دارد به وطن فروشي، تاريخ شما را 
به عنوان مزدور س��عودي قضاوت مي كند، نان خود را از خون مردم 

خاورميانه جدا كنيد.
........................................................................................................................

     نگراني امريكايي ها از دسترسي ايرانيان به اينترنت
سهيل دولت شاهي يكي ديگر از كاربران توئيتر نوشت: 

شركت هاي اينترنتي امريكا و چندكشور غربي به بهانه تحريم، بسياري 
از سرويس های اكثر مجاني را براي ايرانيان بسته اند و االن ايشان نگران 
دسترسي ايرانيان به اينترنت شده اند چرا چون پروژه نفرت پراكني و 
خط دهي به اعتراضات از دستشان خارج شده. اينترنت فقط وقتي خوبه 

كه ملت فيلم بدبختي هاشون رو بفرستند. 
........................................................................................................................

     آسيب به مرده ها
محبوبه نياوراني نيز نوشت: 

ديروز)شنبه( مراسم خاكسپاري دختر ۲۰س��اله يكي از اقوام بود، تا 
ساعت ۳ بعدازظهر همه در بهشت زهرا منتظر جنازه بودن اما به دليل 
بسته بودن راه ها جنازه مجدداً برگشت بيمارستان و امروز)يک شنبه( 

مراسم برگزار شد. حتي آسيب اين اعتراضات به مرده ها هم رسيد. 
........................................................................................................................

   شعر معاون شهردار تهران درباره بارش برف! 
يكي از كاربران توئيتر با نام فريماه فالحي در صفحه خود نوشت: 

»برف باريده شهر را س��فيد كرده، خيابان ها را پاك مي كنيم، دوباره 
سفيد مي شود، برف نشس��ته و نمي توان برف را در هوا با تير زد، برف 

طبيعي است و بايد روي زمين بنشيند. 
شعر از مديركل خدمات شهري شهرداري تهران/۲۵ آبان ماه ۱۳۹۸«

........................................................................................................................
     تفاوت مردم و اغتشاشگران

يكي از كاربران توئيتر نوشت:
 توطئه دشمن هميشه ايجاد اغتشاش در سطح كشور بوده ولی دغدغه 
مردم اين است كه آيا مبلغ يارانه افزايش پيدا می كند؟ با اين پولی كه 
از درآمد فروش بنزين می گيرند قرار است چه كار مفيدی برای ملت 
انجام دهند؟ با درآمد حاصل از اين افزايش قيمت دولت قرار اس��ت 

دقيقاً چه كند؟

امام جمعه بافت:
 اگر تدبير قرارگاه خاتم)ص(  نبود

فوالد بافت افتتاح نمی شد
اگر تدبير قرارگاه خاتم االنبيا)ص( و پيش بيني اعمال تحريم هاي 
مضاعف توسط استكبار جهاني نبود، قطعاً آماده سازي پروژه فوالد 
بافت همچون گذش�ته معلق مانده بود و شاهد افتتاح آن نبوديم. 
به گزارش ش��بكه اطالع رس��اني راه دانا، هفته گذشته در جريان 
س��فر روحاني به بافت براي افتتاح پروژه فوالد اين شهر، رحماني 
وزير صمت در مراسم افتتاحيه اين كارخانه گفت: يكي از مزاياي 
كارخان��ه بافت كام��اًل ايراني ب��ودن آن اس��ت،۳۰درصد قبل از 
تحريم ه��ا و بعد از مدت��ي تعطيل��ي، ۷۰درصد ديگر به وس��يله 
مهندس��ان ايراني كاماًل بومي س��اخته و افتتاح شد، در حالي كه 
حسن روحاني افتتاح كارخانه فوالد بافت را يكي از دستاوردهاي 
برجام دانس��ت و اظهار داشت: ما توانس��تيم به كمک برجام اين 

كارخانه را تكميل و امروز افتتاح كنيم. 
با توجه به صحبت هاي ضد و نقي��ض رئيس جمهور و وزير صمت، 
مش��خص نش��د با وجود تحريم ها اين كارخانه كاماًل بومي ساخته 
ش��ده يا برجامي كه قرار بود تحريم ها را بردارد، باعث ساخت اين 

كارخانه شده است. 
   بهره برداري با تكيه بر قرارگاه خاتم االنبيا)ص(

حجت االسالم مهدي زاده، امام جمعه شهر بافت در اين خصوص اظهار 
داشت: بنده به مدت پنج سال است كه امام جمعه اين شهر هستم، از اين 
رو در جريان كامل اجراي مباحث و معطل شدن اقدامات آماده سازي 
اين پروژه هس��تم. همانگونه كه رحماني وزير صمت در سخنان خود 
گفت، اين كارخانه به دست تواناي جوانان ايراني ساخته شده و برجام و 

اعمال تحريم هاي جديد سبب تعطيلي اين كارخانه شد. 
حجت االسالم مهدي زاده مطرح كرد: زماني كه ترامپ رئيس جمهور 
امريكا برجام را پاره كرد، قرارگاه خاتم االنبيا)ص( با حمايت مالي گروه 
گردش��گري براي خريد تعدادي از ابزارآالت مورد ني��از اين كارخانه 
اقدام به برقراري ارتباط با يک ش��ركت آلماني كردند كه حتي جواب 
تلفن را ندادند. امام جمعه ش��هر بافت يادآور ش��د: اگر تدبير قرارگاه 
خاتم االنبي��ا)ص( و پيش بيني اعم��ال تحريم هاي مضاعف توس��ط 
اس��تكبار جهاني نبود، قطعا آماده س��ازي پروژه فوالد بافت همچون 
گذشته معلق مانده بود و ش��اهد افتتاح آن نبوديم. مسئوالن قرارگاه 
خاتم پيش از اعمال تحريم هاي شديدتر ابزارآالت فوالد را تهيه كرده 
بودند و به محض اعمال اين تحريم ها از ابزارهاي خود براي راه اندازي 

اين كارخانه استفاده كردند. 
   تعطيلي واحدهاي توليدي و بيكاري جوانان؛ ثمره برجام!

حجت االسالم مهدي زاده عنوان كرد: مردم ما آگاه هستند و مي دانند 
افتتاح اين پروژه ها ثمره برجام نيست، البته برجام ثمره هاي فراواني 
همچون تعطيلي كارخانه ها و واحدهاي تولي��دي، بيكاري جوانان، 
بس��ته ش��دن نطنز و فردو را به همراه داش��ت كه نمي ت��وان از آنها 

چشم پوشي كرد. 
امام جمعه ش��هر بافت ادامه داد: پروژه فوالد بافت به دس��ت توانمند 
جوانان ما و با اعتماد به خوداتكايي و خودباوري به بهره برداري رسيد 

و رسماً افتتاح شد. 
حجت االسالم مهدي زاده عنوان كرد: وقتي كه تمام هم و غم يک دولت 
ارتباط با كشورهاي بيگانه است، نخبه ها و استعدادهاي كشور معطل 
مانده و در نتيجه دچار ركود و عقب افتادگي خواهيم شد. روحاني در 
سخنراني خود اعالم كرد، ما از برجام خارج نمي شويم حال اين سؤال 
پيش مي آيد كه در س��ال آينده چه اتفاقي رخ خواهد داد كه در شش 

سال گذشته رخ نداده است. 

برترين هاي نيروهاي مسلح كشور روز گذشته در 
جريان جشنواره مالك اشتر و با حضور فرماندهان 
عالي رتبه نظامي معرفي ش�دند. رئيس ستاد كل 
نيروهاي مس�لح طي س�خناني در اين مراس�م، 
تأكيد كرد كه در ايران نيرو هاي مسلح در مسئله 
مقابله با تهديد هاي نظام�ي و حفظ امنيت ملي و 
همچنين در برقراري امنيت داخلي كشور و توسعه 
و تعميق انقالب اسالمي مسئوليت سنگيني دارند. 
   جوانگرايي و جانشين پروري از خواست هاي 

اصلي فرمانده كل قواست
س��ردار سرلش��كر محمد باقري، رئيس س��تاد كل 
نيروهاي مس��لح كش��ورمان در دهمين جش��نواره 
مالک اش��تر نيرو هاي مسلح كه در س��الن ۵آذر اين 
س��تاد برگزار ش��د، گفت: قدرداني از عزيزاني كه با 
تالش و مديريت بهت��ر بتوانند خود را در راس��تاي 
فرامين فرمانده معظم كل قوا قرار دهند و رتبه هاي 
باالتري كسب كنند، رسم خوبي است. وي ادامه داد: 
امروز نيرو هاي مس��لح ما در مبارزه با ظلم و س��تم 
مسئوليت س��نگيني دارند و در اين راه، فشار هاي 
زيادي را متحمل مي ش��وند. نيرو هاي مسلح ضمن 
مقابله با تهديد هاي نظام��ي، در حوزه هاي امنيت 
ملي، حفظ استقالل و تماميت ارضي، توسعه انقالب 
اسالمي در داخل و منطقه مسئوليت هاي سنگيني 

را بر عهده دارند. 
س��ردار سرلش��كر محمد باقري با ابراز خرسندي 
از برگ��زاري اين جش��نواره گفت: برخالف س��اير 
كشور ها كه نيرو هاي مس��لح در موارد خاص خود 
كار مي كنند، در جمهوري اسالمي ايران نيرو هاي 
مسلح در مسئله مقابله با تهديد هاي نظامي و حفظ 
امنيت ملي و همچني��ن در برقراري امنيت داخلي 
كشور و توسعه و تعميق انقالب اسالمي مسئوليت 

سنگيني دارند. 
وي ب��ا تأكيد بر اينك��ه خادمي مل��ت ايران تحت 
فرمانده��ي نايب حض��رت وليعصر)ع��ج( فرصت 
مه��م و بي نظيري براي ماس��ت كه باي��د قدردان 
آن باش��يم، افزود: بحث اشراف، از ابداعات شخص 
فرمانده معظم كل قواس��ت و ايشان همواره تأكيد 
دارند تا عالوه بر مس��ير هاي س��تادي بايد با طرح 
سؤال هايي از فرماندهان نقاط ضعف و قوت نيرو ها 

به دست آيد. 
سرلشكر باقري با بيان اينكه در اشراف، انتظار مي رود 
كه ابتدا اطالعات شخص فرمانده نسبت به سرپنجه ها 
و عناصر عملياتي در خط مقدم باال رود، اضافه كرد: 

ما به لحاظ ش��رعي و قانوني وظيفه داريم گزارش را 
صادقانه، دقيق و شفاف تنظيم كنيم، هر چند نظارت 
و ارزيابي هاي ستادي و ميداني قرارگاه مركزي خاتم 
و ستاد كل نيرو هاي مسلح تكميل كننده گزارش هاي 

اشراف است. 
وي با اشاره به اينكه ارزيابي از مجموعه سازمان هاي 
كشور نشان مي دهد نيرو هاي مسلح در اين خصوص 
پيش��گام هس��تند و اش��راف فرمانده معظم كل قوا 
نس��بت به نيرو هاي مس��لح قابل مقايس��ه با ديگر 
دستگاه ها نيست، گفت: گزارش هاي اشراف در دقت 
تصميم گيري و اس��تحكام مأموري��ت نقش اصلي را 
خواهد داشت و بايد اين گزارش ها بتوانند زمينه هاي 

اجراي بهتر مأموريت را فراهم كنند. 
سرلشكر باقري برگزيدگان اين جشنواره را از ذخيره ها 
و سرمايه هاي نيرو هاي مسلح دانست كه به عنوان فرد 
و مجموعه الگو، مسئوليت سنگيني را بر عهده دارند و 
گفت: فرمانده معظم كل قوا بر ويژگي هاي شخصيتي 
مالک اشتر و نام اين جشنواره تأكيد ويژه اي دارند و 
فرمودند بصيرت و شناخت صراط مستقيم از جمله 

ويژگي هاي مالک اش��تر ب��ود و حال كه اي��ن نام را 
انتخاب كرده ايد، بايد اين ش��خصيت را الگوي خود 
قرار دهيد. رئيس س��تاد كل نيرو هاي مسلح با بيان 
اينكه جانش��ين پروري از مهم ترين انتظار هاي رهبر 
معظم انقالب اس��ت، تأكيد كرد: با وجود اقدام هاي 
مؤثر در حوزه جانش��ين پروري و همتاپروري هنوز 
با نقطه آرماني فاصله داريم، زيرا عمر خدمتي نسلي 
كه جنگ را تجربه كرده رو به پايان اس��ت و وظيفه 
فرماندهان اين است كه تالش خود را براي باز كردن 
فضاي مديريتي براي جوان تر ها بيشتر كنند چراكه 
جوانگرايي و جانش��ين پروري از خواست هاي اصلي 

فرمانده معظم كل قواست. 
سرلش��كر باقري در ادام��ه كانون هاي انديش��ه ورز 
را از ديگر مس��ائل قابل توجه برش��مرد كه مي تواند 
راهكار هاي مؤثري را در اختيار فرماندهان و كاركنان 
قرار دهد. وي همچنين با اش��اره ب��ه نقش نيرو هاي 
مس��لح در اجراي بيانيه گام دوم انقالب گفت: براي 
اجرايي شدن اين بيانيه به فرماندهان شجاع و انقالبي 

نياز داريم كه بايد مورد توجه قرار گيرد. 

   برترين هاي نظامي ايران 
در جش��نواره مالک اش��تر از ۴۰نفر از فرماندهان و 
كاركنان رده هاي مختلف نيرو هاي مس��لح با حضور 
سردار سرلش��كر پاس��دار محمد باقري رئيس ستاد 
كل نيرو هاي مسلح قدرداني شد. نيروي زميني سپاه 
به عنوان موفق ترين س��ازمان در بين س��ازمان هاي 
نيروهاي مسلح انتخاب ش��د و نيروي زميني ارتش 
باالترين ميزان رش��د را در س��طح نيروهاي مسلح 
كسب كرد. سازمان عقيدتي سياسي وزارت دفاع به 
عنوان سازمان منتخب از بين سازمان هاي عقيدتي 
سياسي نيروهاي مسلح شناخته شد. همچنين پليس 
راهور به عنوان موفق ترين پليس تخصصي در سطح 
ناجا انتخاب ش��د و سپاه سلمان اس��تان سيستان و 

بلوچستان عنوان سپاه منتخب استاني را گرفت. 
فرماندهي انتظامي اس��تان مازن��دران و فرماندهي 
مرزباني استان خوزس��تان به ترتيب عناوين برتر را 
در حوزه فرماندهي انتظام��ي و فرماندهي مرزباني 
اس��تان هاي كشور كس��ب كردند. س��ازمان صنايع 
دفاع نيز به  عنوان سازمان  برتر وزارت دفاع به عنوان 

سازمان منتخب در اين جشنواره برگزيده شد. 
همچنين معاونت رزمي مهندسي سپاه پاسداران در 
بين معاونت هاي رزمي مهندسي و پدافند غيرعامل 
نيروهاي مسلح موفق به كسب رتبه برتر شد. سازمان  
بسيج عشايري و سازمان بس��يج زنان كشور نيز در 
دهمين جشنواره مالک اشتر نيروهاي مسلح به عنوان 

سازمان هاي منتخب بسيج اقشار انتخاب شدند. 
پايگاه هوايي ش��هيد فك��وري تبريز ني��ز در ميان 
پايگاه هاي هوايي كش��ور عنوان پايگاه منتخب را 
به خود اختصاص داد و قرارگاه فرهنگي و عمليات 
رواني فرماندهي كل ارتش به عنوان قرارگاه منتخب 

فرهنگي و عمليات رواني انتخاب شد. 
گفتني  است جشنواره مالک اشتر هر سال به منظور 
قدرداني از موفق ترين فرماندهان سازمان ها، نيروها 
و يگان هاي نيروهاي مسلح و الگوسازي واحدهاي 
نمونه براي ساير واحدها و ترويج شايسته گزيني و 
شناسايي عناصر كارآمد برگزار مي شود. در فرآيند 
انتخاب برترين ه��اي نيروهاي مس��لح، با دريافت 
گزارش هاي فصلي از يگان هاي مختلف و بررس��ي 
توسط كارگروه هاي تخصصي اش��راف فرماندهي 
معظم كل قوا، ارگان هايي كه بيش��ترين امتياز را 
كسب كنند، به عنوان يگان هاي موفق تر نيروهاي 

مسلح برگزيده مي شوند. 
امير سرلشكر »سيد عبدالرحيم موسوي« فرمانده كل 
ارتش، حجت االسالم والمسلمين »علي سعيدي« 
رئيس دفتر عقيدتي سياسي فرماندهي معظم كل 
قوا، س��ردار سرلش��كر »مصطفي ايزدي« فرمانده 
قرارگاه جنگ هاي نوين ستاد كل نيرو هاي مسلح، 
امير سرلش��كر »عطاءاهلل صالحي« جانشين سابق 
رئيس ستاد كل نيرو هاي مسلح، سردار سرتيپ »علي 
عبداللهي« معاون هماهنگ كننده ستاد كل نيرو هاي 
مس��لح، امير دريادار »حبيب اهلل س��ياري« معاون 
هماهنگ كننده ارتش، سردار سرتيپ »محمدرضا 
نقدي« معاون هماهنگ كننده س��پاه پاس��داران، 
سردار سرتيپ »قاسم تقي زاده« جانشين وزير دفاع 
و پشتيباني نيرو هاي مسلح، امير سرتيپ »كيومرث 
حيدري« فرمانده نيروي زميني ارتش، امير دريادار 
»حس��ين خانزادي« فرمانده نيروي دريايي ارتش، 
امير سرتيپ خلبان »عزيز نصيرزاده« فرمانده نيروي 
هوايي ارتش، امير س��رتيپ »عليرضا صباحي فرد« 
فرمانده نيروي پدافند هوايي ارتش و سردار »يعقوب 
سليماني« رئيس س��ازمان بسيج مس��تضعفين از 

حاضران در اين مراسم بودند.

رئيس ستاد كل نيروهاي مسلح در جشنواره مالك اشتر:

وظيفه فرماندهان باز كردن فضاي مديريتي براي جوانان است

   گزارش

 يكي از مس�ائلي كه هميشه جمهوري اس�المي بر آن اصرار 
مي ورزيده، مس�ئله  وحدت امت اس�المي و دوري از تفرقه و 
ايجاد گسل هاي مذهبي و فكري بوده است. اثر عملي وحدت 
اس�المي، كاهش فاصله بين دولت ها و ملت هاي مس�لمان و 
همگرايي مس�تضعفان خواهد بود. وحدت اس�المي، هزينه  
كنش هاي اجتماعي و سياسي را به حداقل مي رساند و با توجه 
به احساس تعلق همگاني، هزينه  مديريت را پايين مي آورد. 
در عين حال، قدرت بزرگي را در مقابل مطامع و افزون طلبي 
دولت هاي غيراس�المي و جهان اس�تكبار تشكيل مي دهد. 
س�يره  امام خميني)ره( مؤيد اين مورد اس�ت اما با اين حال، 
مسئله  ظهور گرايش هاي افراطي در اسالم سياسي و منافع 
برخي دولت هاي منطقه اي در راستاي ايجاد وحدت نيست. 
انديشكده خبري تحليلي برهان در گزارشي به اين موضوع اشاره 
كرده و نوشته است: امروز نيز از يک سو تفرقه از مهم ترين مصايب 
جهان اسالم است و از سوي ديگر، دش��منان جهان اسالم نيز به 
سبب تفرقه  مسلمانان، بزرگ ترين ضربات را به جوامع و كشورهاي 
اسالمي وارد مي كنند؛ ذخاير و امكانات مادي و اقتصادي جوامع 
اس��المي را غارت مي كنند، كش��ورها و جوامع اسالمي را اشغال 
مي كنند، براي از بين بردن فرهنگ اس��المي هر روز گس��تاخ تر 
مي شوند و در بسياري از جوامع اسالمي حكومت هاي دست نشانده 

و مورد نظر خود را روي كار مي آورند. 
  جايگاه وحدت در انديشه  زعماي جمهوري اسالمي

اگر به سخنان امام خميني و سلوك سياسي و اجتماعي ايشان 
دقت كنيم، درمي يابيم كه از نظر ايشان، وحدت صرفاً يک توصيه  
اخالقي و يک ارزش فرهنگي و اجتماعي نيست، بلكه بزرگ ترين 
راهبرد و بهترين روش سياس��ي براي قدرتمند ش��دن جوامع 
اس��المي براي مقابله با دش��منان و براي قد علم كردن در برابر 
تجاوزگران نيز محسوب مي شود. به عبارت ديگر، طرح راهبردي 
امام خميني)ره( در تحقق »وحدت سياس��ي جهان اس��الم« را 
مي توان در قالب يک نظريه  سياس��ي تحت عن��وان »وحدت«، 
به عنوان امري راهبردي تلقي كرد. موض��ع حضرت امام)ره( در 
قبال پديده  »امت اسالمي« بازتاب نگرش ديني- سياسي ايشان 

در ابعاد مختلف حيات بشري است. 
حضرت ام��ام)ره( با رويكرد فقه��ي خاص، دين��داران و پيروان 
اس��الم را صرف نظر از تعلقات ملي، نژادي و مذهبي، به اجتماع 
حول محور »توحيد« به تحق��ق و عينيت خارجي امت قدرتمند 
اسالمي فرامي خواند، زيرا اين انديشه، تفسير عيني تفكري است 
كه در متن تعاليم ديني، رسالت پيغمبر خاتم)ص( را چنين بازگو 
مي نمايد: »برانگيخته ش��ده براي راهنماي همه  خلق ها به سوي 
خير و دعوت همه  م��ردم به اعتقاد پيدا كردن ب��ه خداي يكتا«؛ 
دقيقاً همين نگرش توحيدي و ديني حضرت امام)ره( در نظريه  او 
راجع به امت اسالمي بازتاب پيدا مي كند. حضرت امام اين موضوع 
را چنين بازگو مي نمايند: »اسالم آمده است تا تمام ملل دنيا را، 
عرب را و عجم را، ترك را و فارس را، همه را با هم متحد كند و يک 
امت بزرگ به نام امت اس��المي در دنيا برقرار كند… نقشه هاي 
قدرت هاي بزرگ و وابستگان آنها در كشورهاي اسالمي اين است 
كه قشرهاي ُمس��لم را كه خداوند تبارك و تعالي بين آنها اخوت 
ايجاد كرده است و مؤمنان را به اخوت ياد فرموده است، از هم جدا 
كنند و به اسم ملت ترك، ملت كرد، ملت عرب، ملت فارس، از هم 
جدا، بلكه با هم دشمن كنند و اين درست برخالف مسير اسالم و 

مسير قرآن كريم است. 
پس از ارتحال امام خميني)ره(، مقام معظم رهبري )مدظله العالي( 
نيز به عن��وان ولي امر مس��لمين همچنان بر وح��دت ميان ملل 
اسالمي تأكيد و توجه ويژه دارند. اين مسئله از جمله اصلي ترين 
و بنيادي ترين موضوعات در انديش��ه  سياس��ي و فرهنگي رهبر 
انقالب اسالمي اس��ت. اهميت اين موضوع نزد آيت اهلل خامنه اي 
تا آنجاست كه ايش��ان وحدت اس��المي را به عنوان »مسئله اي 
راهبردي« و نه تاكتيكي معرفي نموده و همواره علما، روشنفكران، 
برجستگان سياسي و آحاد امت اسالمي را به وحدت ذيل دستورات 
و آموزه هاي قرآن كريم و ارادت و محبت به پيامبر اسالم حضرت 
محمد)ص( دعوت كرده اند. در انديشه  ايشان اتحاد مسلمانان و 
پرهيز آنان از اختالف و تفرقه، زمينه اي مساعد براي ايستادگي 
جمعي در برابر زورگويي هاي نظام سلطه و دفاع از منافع و حقوق 

ضايع شده  جهان اسالم به شمار مي آيد. 
   چالش هاي پيش روي وحدت اسالمي

با نگاهي به جغرافياي جهان اسالم، درمي يابيم كه قسمت اعظم 
مناطق راهبردي جهان در دست مسلمانان قرار گرفته است كه 
اين مس��ئله پديدآورنده  فرصت ها و تهديدات مختلفي براي اين 
كشورها بوده است. اين نكته نش��ان مي دهد كه وحدت در ميان 
جوامع اسالمي از چنان جايگاه و كاركرد ممتازي برخوردار است 
كه در صورت تحقق آن، بس��ترهاي الزم براي به فعليت رساندن 
پتانسيل هاي مسلمانان جهت پيشرفت و شكوفايي تمدن نوين 
اسالمي فراهم مي گردد و به جاي پراكندگي و تشتت در سياست 
خارجي دولت هاي اسالمي، با ايجاد وحدت رويه در جهت گيري 
نسبت به نظم بين المللي غربي، قطبي كارا و مؤثر به وجود مي آيد 
كه قادر اس��ت هژموني دول غربي و خصوصاً اي��االت متحده را 
دستخوش چالش و تغيير كند اما متأسفانه به  رغم وجود چنين 

ظرفيتي در ميان كشورهاي اسالمي، داليل متعددي سبب فاصله 
گرفتن سران اين كشورها و حتي تخاصم با يكديگر گرديده است 

كه در ادامه به آنها اشاره خواهيم كرد. 
1 - بازي قدرت در بين بازيگران

يكي از قواعد و عناصر اصلي نظام بين الملل، تالش براي كس��ب 
قدرت و حفظ و افزايش آن است. اين قاعده بدون استثنا، در بين 
جوامع سياسي گوناگون با ش��دت و ضعف پيگيري مي  شود. در 
ميان كشورهاي اس��المي منطقه نيز اين قاعده به طور محرزي 
حكمفرماس��ت. پس از پيروزي انقالب اس��المي، عربستان كه 
هميشه به دنبال فرصتي براي پيشي گرفتن از ايران و تبديل شدن 
به قدرت اول منطقه بود، در اين مسير با جديت گام  برداشت. از 
بدو شكل گيري جمهوري اسالمي ايران، اختالف در ايدئولوژي، 
گفتمان قدرت و مشروعيت سياسي و سياست خارجي دو كشور 
به وضوح پديدار شد و اين مس��ائل به عمده ترين وجوه تمايز دو 
كشور و زمينه هاي تعارض آنها مبدل شد. كشورهاي عربي بعد از 
پيروزي انقالب اسالمي، شوراي همكاري خليج فارس را به وجود 
آوردند كه در اين چارچوب بتوانند در مقابل ايران همكاري هاي 
امنيتي با يكديگر داشته باشند. پيامبر اسالم)ص( با هدف ايجاد 
جامعه  واحد كه حول محور اسالم و اعتقاد به وحدانيت گرد آمده 
باشد، مبعوث شد و در سال هاي حياتش، مدينه  فاضله اي ايجاد 
كرد كه در آن هيچ فردي بر فرد ديگر و هيچ قوميتي بر قوم ديگر، 
برتري نداش��ت و بنا به آيات الهي، تنها عامل برتري افراد نسبت 
به هم، عامل »تقوا« بود. اما پس از درگذشت ايشان، آداب اعراب 
جاهليت و خصيصه هاي تفاخرجويانه و كاذب آنها دوباره در جامعه  

اسالمي غلبه پيدا كرد. 
2 -  اختالف قومي و نژادي

كش��ورهاي اس��المي از قوميت هاي مختلف عرب، فارس، كرد، 

ترك، افغان و… تشكيل شده اند كه محوريت عمده  آن با اعراب 
اس��ت. اعراب از آن جهت كه خاستگاه اس��الم در ميان آنها بوده 
و پيامبر مكرم اس��الم)ص( هم به نژاد آنها تعلق دارد، براي خود 
جايگاه ممت��ازي قائل هس��تند. در مقابل، فارس ه��ا يا عجمان 
قوميت برجسته  ديگري در ميان مسلمانان را تشكيل مي دهند 
كه بنا به س��ابقه  تاريخي و تمدني خود، با اعراب و ترك ها داراي 
تمايزات و اختالفات روشني هس��تند. ترك ها هم كه در دوره اي 
داراي امپراتوري ش��كوهمند اس��المي بودند، ب��ر اصالت قومي 
خود و شايستگي براي سردمداري جهان اسالم پاي مي فشارند. 
اوج افراط گري در تفك��رات قوم گرايانه و نژادپرس��تانه در قالب 
انديشه هاي پان تركيسم، پان عربيسم، پان كرديسم و پان ايرانيسم 
كه مورد آخ��ر در جامعه  فعلي ايران محلي از اع��راب ندارد، قابل 
بررسي است. اين مسئله به معني يكدستي كامل در هر نژاد يا قبول 
آن از طرف عموم افراد متعلق به آن نژاد نيس��ت، براي مثال خود 
اعراب از نژادهاي مختلفي هستند. مذهب مشتركي هم ندارند؛ 
عرب هاي لبنان، بحرين و عراق شيعه هستند، در حالي  كه مابقي 
اهل سنت هستند. آنچه امروزه همه  عرب ها را به هم پيوند داده 

است، نه نژاد يا مذهب، بلكه تنها زبان عربي است. 
3 - تقدم منافع ملي بر مصالح اسالمي

پيامبر اسالم)ص( با هدف ايجاد جامعه  واحد كه حول محور اسالم 
و اعتقاد به وحدانيت گرد آمده باش��د، مبعوث شد و در سال هاي 
حياتش، مدينه  فاضله اي ايجاد كرد كه در آن هيچ فردي بر فرد 
ديگر و هيچ قوميتي بر ق��وم ديگر، برتري نداش��ت و بنا به آيات 
الهي، تنها عامل برتري افراد نس��بت به هم، عامل »تقوا« بود اما 
پس از درگذشت ايش��ان، آداب اعراب جاهليت و خصيصه هاي 
تفاخرجويانه و كاذب آنها دوباره در جامعه  اسالمي غلبه پيدا كرد. 
در شرايط كنوني هم دولت هاي مسلمان و خصوصاً اعراب، به  رغم 
آنكه داعيه  احياي دين و مذهب را دارند، همچنان به سنت هاي 
غلط خود پاي مي فشارند و با درك نادرست از داليل عقب ماندگي 
مسلمانان، به جاي اتحاد و سرلوحه قرار دادن مصالح اسالمي، به 
منافع ملي خود توجه و تأكيد مي كنند. تقدم منافع ملي بر مصالح 
اسالمي، موجبات دوري امت مسلمان از هم، تشديد اختالفات و 

هدررفت قوا و پتانسيل كشورهاي مسلمان مي شود. 
4 -  توطئه و تحريك اجانب

يكي از موان��ع بيروني اتحاد ملل اس��المي، زايي��ده  اغواگري ها، 
نيرنگ ها و توطئه هاي پيدا و پنهان قدرت هاي استعماري جهان 
است كه اتحاد و همبس��تگي مس��لمين را براي خود دردناك و 
تحمل ناپذير مي دانند و س��عي دارند با ايج��اد تفرقه، اختالف و 
منازعه در ميان ملل مس��لمان جهان، مانع تش��كيل امت واحد 
اسالمي ش��وند. به همين دليل است كه دش��منان جهان اسالم 
نيز صدها سال اس��ت كه ايجاد تفرقه در ميان جوامع اسالمي را 
به  عنوان بزرگ ترين و بهترين راهبرد براي تس��لط يا اس��تمرار 
تسلط بر جوامع اسالمي برگزيده اند و از اين طريق، به همه  اهداف 
استعماري و دشمنانه  خود دس��ت يافته اند. بعد از گذار از دوران 
استعمار كهنه، بايد زمينه هاي مناسبي براي تداوم سياست هاي 
اس��تعماري و چپاولگرانه پيدا مي ش��د و حاصل آن برنامه هاي 
بلندمدت، در ش��رايط كنوني خاورميانه، به وضوح قابل مشاهده 
است؛ منطقه اي ناآرام كه هر روز آبستن وقايع ناگوار بسياري است. 
برآيند اين تنش ها چيزي جز افزايش قدرت غرب، فضاسازي براي 

رژيم صهيونيستي و تضعيف و كشتار مسلمانان نيست.

وحدت امت اسالمي و چالش هاي پيش رو

جهان اسالم در كشاكش چندپارگي يا وحدت

تحلیل


