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 بسم اهللا الرحمن الرحيم
 

 جهانی سازی ت جهان اسالم و درمان آن در پرتومشکال
 

جديد که به نوبه خ�ود سيستم جهانی  جهان از جمله جهان اسالم در پرتو همه
حالت تازه ای از تعامل غرب  با سازی بوده مظهر عظيمی از جنبش فراگير جهانی

ک�ه اي�ن مس�أله همگ�ان را . ياالت متحده امريکا روب�رو گردي�ده اس�تو در رأس آن ا
چراک��ه هم��ه زن��دگی  ب��ه موض��عهای خ��ود تجدي��د نظ��ر کنن��د نس��بت وادار م��ی کن��د ت��ا

جه��ان در مردم��ی  ه��ایاقتص��ادی و اجتم��اعی و فرهنگ��ی سياس��ی و حت��ی فولکلور
 .فراگير قرار گرفته استو  خيزش بزرگمعرض خطر اين 

م��ا ني��ز ب��ر اي��ن ب��اوريم ک��ه جه��ان اس��الم ب��يش از س��اير بخش��های جه��ان در 
به طوری ک�ه  -جهانی سازی وحشی  است چون معرض زيان اين پديده قرار گرفته

اس�تراتژی ه�ای  .ز داردروی آن تمرک� –ن�د ه اآن گذاش�ت ب�رخود غربيه�ا اي�ن ن�ام را 
تژی نظي��ر اس��ترا( ي��ن سيس��تم ب��ا ص��راحت ب��ه آن اش��اره دارن��د تهي��ه ش��ده در پرت��و ا

ه اي��ن حمل��ه در درج��ه ک�� بلک��ه م��ا نزدي��ک ب��ه يق��ين داري��م). ۱۹۹۷امريک��ا در س��ال 
نظ�امی و فرهنگ�ی و اقتص�ادی است با توج�ه ب�ه تمرک�ز فش�ارهای  نخست متوجه ما

همچ��ون ط��رح  م��ا متوج��هه��ای اس��تعماری ن��وين ب��زرگ و حرک��ت پ��روژه  علي��ه م��ا
 .ميانه بزرگ که در بر گيرنده جهان اسالم و اطراف آن است می باشدخاور

بع ان�رژی و ي�ا مکانه�ای خ�ود غ�رب در زمين�ه ه�ای من�ا و با توج�ه ب�ه اينک�ه
اس��المی م��ا اي��دولوژی  و ي��ا ني��روی انس��انی و ي��ا حرک��ت تم��دنی راهب��ردی ب��ی نظي��ر

ب��ا غ��رب  اکن��ون م��ی باش��د اشی از ارزش��ها و معياره��ای تم��دنی متن��اقض ب��ا بس��يار
 .روبرو است چالشهای بزرگی

ن تراکم ت�اريخی روان�ی ک�ه قرنه�ای زي�ادی از کش�مکش و تب�ادل عالوه براي 
ن ک��ه زم��انی جه��ا وج��ود داش��ته اس��ت نقش��های اح��راز پي��روزی نظ��امی مي��ان ط��رفين

و گاهی اشغال غرب متوجه همه جهان اسالم  اسالم به قلب غرب گسترش می يافت
 .است از آن دور نبوده منطقه ای د و هيچيمی گرد



 ۳ 

روان�ی ش�ده  ک کين�ه ت�اريخی و ي�ک حال�تي همه اين رويدادها باعث پيدايش
که تأثير خود را روی استراتژيهای طرفين در نگرش به يک�ديگر گذاش�ته اس�ت  بود

 موض�وعی تحليل علمی که رن�گو  هحتی در زمينه نظريه پردازی تاريخی و تجزي
س�الم ام�روزه از جه�انی جه�ان ا. ه اس�تم�نعکس ش�د است تی ضرورت تاريخیو ح

انی س�ازی ين رنج را می برد و اي�ن رن�ج ناش�ی از اي�ن نيس�ت ک�ه جه�سازی شديدتر
ک�ه بش�ريت را از کث�رت ب�ه وح�دت و همبس�تگی در  يک حال�ت تم�دنی طبيع�ی باش�د

و ش��کی در  و بج��ا پ��يش م��ی ب��رد، ک��ه چن��ين چي��زی شايس��تهزمين��ه ه��ای گون��اگون 
ب��ا س��وار  اش��ی از آن اس�ت ک��ه غ��رب ت��الش داردي��ن رن��ج نبلک��ه ا. واقعي�ت آن نيس��ت

شدن بر ترک اين اسب راه آن را به سوی تحقق ه�دفها و من�افع تن�گ نظران�ه م�ورد 
رد و س���لطه نظ���امی و ه���د و زم���ام هم���ه ام���ور را در دس���ت بگي���نظ���ر خ���ود س���وق د

بزرگ است که  را تعريف نمايد و اين همان خطر خود اقتصادی و فرهنگی و غيره
چنانچ�ه بخ�واهيم از مي�راث تم�دنی  ني�از داردم�ا مقابله با آن ب�ه برنام�ه ري�زی برای 

. پاسداری نم�ائيمجهانی عظيم خود و از وجود شرکت کننده خويش در ساختن تمدن 
ب�رای باي�د لذا ما بايد اجماالً مفهوم جهانی س�ازی را بشناس�يم ت�ا ب�دانيم چ�ه ک�اری را 

 .انجام دادمقابله با چالشهای آن 
 يف جهانی سازیتعر

اس�ت و  ای شکی نيست که تعريف جهانی سازی يک تعري�ف م�بهم و پيچي�ده
تنوع و گون�اگون اس�ت ودر واق�ع آدم�ی ب�ا تعريفهای ارائه شده برای آن متناقض و م

ش��ناخت ن��وع تفس��يرها و تعريفه��ای ارائ��ه ش��ده ب��رای جه��انی س��ازی پ��ی م��ی ب��رد ک��ه 
مايه داری و رغرب�ی و تحمي�ل س�جهانی سازی يک ت�الش ب�رای نف�ی تم�دنهای غي�ر 

از  تم�دنها و زي�ر س�لطه در آوردن جه�انتالشی برای تحميل مدل آمرکائی بر ساير 
 .سوی آمريکا است

 
 :ما در اين زمينه سه تالش از اينگونه تالشها را ياد آور می شويم

تعريف جهانی سازی ارائه شده از سوی کميت�ه ب�ين الملل�ی در  -۱
امور اقتص�ادی و جامع�ه و سياس�ت و فرهنگ�ی ا دخالت در رآن  ۱۹۵۸سال 



 ٤ 

و رفت���ار س���اير جوام���ع جه���انی از طري���ق الغ���ای مرزه���ا و تابعي���ت مل���ی و 
 0F۱.دانسته است اقدامهای دولتی ديگر کشورها

ي��ک برخ��ی از تعريفه��ای عرب��ی ب��رای جه��انی س��ازی آن را  -۲
س�رمايه داری در س�ايه س�لطه کش�ورهای مرک�زی و حاکمي�ت  واقعيت تح�ول
 تعريفهای ديگ�ری ني�ز در زمين�ه ه�ای. انی نا برابر دانسته انديک سيستم جه

و ) ج�ابری(ی با توجه به لوازم آن از س�وی اقتصادی و يا ادبی و يا تعريفهائ
 1F۲.و غيره ارائه شده است) تيزين(

نی س��ازی تعري��ف جه��ا در وی. آمريک��ائی) روزن��او(تعري��ف  -۳
تج�انس و همانن�دی از د که آيا جهانی سازی ناشی سؤالهايی را مطرح می کن

اگون ؟ ی سازی من�ابع واح�دی دارد و ي�ا گون�تهاست؟ و آيا جهانيا تعميق تفاو
دد؟ و س�ر انج�ام معتق�د اس�ت و آيا جهانی سازی فرهنگ واح�دی دارد ي�ا متع�

ک��ه عبارتن��د از ب��ر . در مس��أله جه��انی س��ازی ذی رب��ط م��ی باش��ند س��ه مطل��ب
ع ب���زرگ و م���جوا مش���ابهتهای موج���ود در نم���ودن چي���دن مرزه���ا و برجس���ته

از اين��رو م��ا م��ی ت��وانيم بگ��وئيم ک��ه  2F۳.تحمي��ل روش زن��دگی آنه��ا ب��ر ديگ��ران
جهانی سازی در واقع امريکائی ش�دن رواب�ط سياس�ی و حق�وق اجتم�اعی در 
سطح جهان و تحمي�ل فرهن�گ س�لطه غ�رب ب�ر ديگ�ران اس�ت ک�ه اي�ن مس�أله 

از ت�وان  جهان غرب با بهره گي�ری. خطرناکتر از انديشه های شيطانی است
. تکنولوژی علمی و فرهنگی و نظامی خود اين انديشه را مطرح کرده اس�ت

آن  اج��رای و برخ��ی از فالس��فه و نويس��ندگان ني��ز تئوريه��ای نظ��ری را ب��رای
ه هنتنگ�تن آش�نا هس�تيم وی در اي�ن زمينه سازی ک�رده ان�د و هم�ه م�ا ب�ا نظري�

 امح و ظري����ه ب����ر تم����دن غ����رب تأکي����د دارد و آن را در زمين����ه ه����ای تس����ن
ي�ر غرب�ی ثر بر ديگر تمدنها متمايز می داند و تم�دنهای غانسان دوستی و تک

ظ از ارزشهای گذشته و ناکامی در ح�ل مش�کالت را به استبداد و پيروی مح
انسانی همچون فقر و بی کاری و س�طح پ�ائين زن�دگی و زي�ادی زاد و ول�د و 

تم�دنها  کند با ديگربه غرب پيشنهاد می  ظريهاين ن. م می کندديکتاتوری مته

                                                 
 .۱۹۸۸بهار سال  ۵۰مجلة النهج شماره  ۱
 .۱۵۳ص  ۱۶مجلة الواحة شماره  - ۲
 ديناميکية المعرفة -جيمس روزناو- ۳



 ٥ 

د و کش�ورهای غرب�ی د و تکنولوژی خود را به آنها صادر ننمايهمکاری نکن
اي�ن . تصادی و سياسی و اداری ب�ا ه�م وح�دت س�ازی نماين�ددر زمينه های اق

تئ��وری ب��ر اي��ن ب��اور اس��ت ک��ه تم��دن غ��رب روی مي��راث يون��انی و مس��يحی 
ق معه م�دنی و حق�وغربی و سکوالر و قانون ساالری و تکثر اجتماعی و جا

 تمايزه��ای تم��دن غ��رب بش��مار  بش��ر اس��توار اس��ت ک��ه اي��ن ام��ور بخش��ی از
 .تحقق نمی يابد می رود و در ديگر تمدنها

ا هدف و غايت تاريخ می داند و رمايه داری وکوياما نيز سيستم سرف 
ن�د و ب�ه س�وی س�رمايه داری حرک�ت کن همه جوامع بايد که بر اين باور است

س�ی و اجتم�اعی را ک�ه مهمت�رين آن ايج�اد تح�ول در س�اختار بايد ش�رايط سيا
و ق��ومی گرائ��ی حرک��ت  یاجتم��اعی اس��ت ب��ه س��وی براب��ری و ع��دم قش��ريگر

جامع�ه  و نيز) نمود(تحول را ايجاد نمايد و تفسيرهای مذهبی ذی ربط با اين 
اق�دام  توسعه يافته ب�ه ايج�اد نهاده�ای ميان�ه رو و اعت�دال مي�ان اف�راد و دول�ت

زوای وج�ب ان�مهمچنين عدم غلو کردن در برتری و تمايز قوميتی که و  کند
از  ادق�تفسيرهای روشن فکری از مت�ون م�ذهبی، و انت تمدنی می گردد و نيز

اق���دام نخبگ���ان ب���ه پش���تيبانی از ارزش���های  و ي���ه حرکته���ای اف���راط گ���راکل
 است، بن�ابراين او جامع�ه س�رمايه داری را خواستار شده دمکراسی و آزادی

د که همه تمدنها بايد به سوی آن حرکت ه عنوان يک هدف مطرح می کنرا ب
3Fکنند

٤. 
در  آن��را انديش��مند انگليس��ی ني��ز در سلس��له مق��االتی ک��هبي��دهام براي��ان 

ب�ر وج�ود مش�ابهت مي�ان  منتش�ر ک�رده ب�ود ۱۹۹۴وميست در سال اکون همجل
وض��ع اس��المی در ق��رن پ��انزدهم هج��ری و وض��ع اروپ��ا در ق��رن پ��انزدهم 

ن اي�ن دو وض�ع در ف�راهم آوردی تأکيد داشته و ب�ر اي�ن ب�اور اس�ت ک�ه ميالد
ن�زد  وج�ودممناسب برای انجام اصالحات و در ن�وع نهاده�ای م�ذهبی  هزمين

مسلمانان و نهاده�ای کليس�ا در ق�رن پ�انزدهم م�يالدی و در س�طح اس�تعماری 
که از آن رنج می برند و اشتياقی که برای بهب�ود اوض�اع از خ�ود نش�ان م�ی 

                                                 
 .۲، استاذ مجدالدين خمشی ص۵۱۲العربی شمارة  - ٤



 ٦ 

س�ت ک�ه ي�ک عام�ل وج�ود دارد وی بر اي�ن ب�اور ا. دهند با هم مشابهت دارند
 .را تحريک و پشتيبانی کرده است که اين وضعيت

در زمانيکه مسلمانان عامل خارجی را در ايج�اد تح�ول در زن�دگی اروپ�ا در 
ب�رای پيش�برد جه�ان اس�الم  یبه ع�امل تشکيل داده بودند، غرب نيز امروزهآن زمان 

ول و پيش�رفت تب�ديل ش�ده اس�ت وی ني�ز معتق�د اس�ت ک�ه اي�ن حرک�ت از به سوی تح�
الج�رم  و. سوی اسالمگرايان آزاده ای که به دمکراسی ايم�ان دارن�د آغ�از م�ی ش�ود

وی در پايان مقاله های خ�ود س�ه . فراد با قدرت حرکت کردبايد برای پشتيبانی اين ا
ب�ا غ�رب و وارد ش�دن در توصيه به جهان اسالم ارائه م�ی ده�د ت�ا شايس�تگی تعام�ل 

 :د که عبارتند از پيدا کن را روان تمدن انسانی امروزیکا
 منسجم شدن با اقتصاد نوين -۱
 پذيرش انديشه برابری ميان مرد و زن  -۲
تالش در جهت بهره گيری از اص�ول دمکراس�ی و اج�رای آن در سيس�تم  -۳
4Fحکومتی 

٥. 
ی س��ازی و آمرک��ائی رون��د آم��اده س��ازی ب��رای تئ��وری جه��ان و ب��دين ترتي��ب

 ه زمين���ه ه���ای ک���امپيوتری و اينترنت���ی ونم���ودن روش���های زن���دگی در ب���ر گيرن���د
اينگون�ه . و زي�ر کنت�رل در آوردن س�ازمانهای ب�ين الملل�ی گردي�ده اس�ت یاماهواره 

دستگاهها برای دسترسی به اين هدف بايد پاسخ مثبت دهن�د و در غي�ر اي�ن ص�ورت 
د، همانگون�ه ن�د ک�رآنها را ب�ا م�وانعی روب�رو خواه ناديده گرفته می شوند و يا اينکه

که اخيراً ما شاهد تالش سازمان ملل متحد برای تش�کيل ش�ورائی ب�رای حق�وق بش�ر 
هر چند که اين مسأله تحق�ق بخ�ش . به جای کميته بين المللی مأمور اين مهم بوده ايم

 ش نف�وذ اي�ن کش�ور مج�ال گس�ترشعارهای آمريکا در اين زمين�ه ب�وده اس�ت ول�ی ب�ه 
رداری از آمريکا ب�ا به�ره ب�. در برابر آن ايستادآمريکا از اينرو  در آن داده نمی شد

جهان مطرح نماي�د  سپتامبر تالش کرد خود را به عنوان نيروی اول ۱۱رويدادهای 
همچ�ون . را زي�ر کنت�رل خ�ود درآورد کش�ورهای جه�ان و همه سرنوشتهای سياس�ی

در  ن فرهنگه��ا و ارزش��ها و دخال��تر آورددطراح��ی اي��ن کش��ور ب��رای زي��ر کنت��رل 
به نحوی که در کنف�رانس ه�ای خ�انواده در  نوگذاری های اجتماعی ديگر کشورهاقا

                                                 
 ، مقاله مؤلف پيرامون اين موضوع ۲۴۸،  سال ششم، ص ۲۲رجوع کنيد به مجله المنهاج شماره  - ٥



 ۷ 

شاهد آن بوده ايم ک�ه آمريک�ا ب�ا ش�عار کپنهاگ و مکزيکوسيتی و پکن غيره قاهره و 
دخال�ت م�ی  ديگ�ر کش�ورها حمايت از حقوق بشر در امور قانونگذاريهای اجتم�اعی

5Fنمود

 و افزودن حقوق های ديگری نظير حقوق جنسی و حقوق زايمان و نظير آن .٦
 .را خواستار می شود

 
 پيامدهای منفی جهانی سازی

. ده اس�ترانه برای همه جهاني�ان آش�کار ش�پيامدهای منفی اين انديشه خرابکا
ی س�ازی ديوان�ه و جه�انی ب�ه اوص�اف زي�ادی همچ�ون جه�ان از اينرو جه�انی س�ازی

شده است، تحقيقات  خورد و يا خورده می شود ناميدهيا چيزی که يا مي، و سازی تله
که ما در اينجا ب�ه برخ�ی  استانجام شده اين پيامدهای منفی را يادآور شده  گوناگون

 :ها اشاره می کنيماز آن
تس��لط و س��يطره ق��درتهای ب��زرگ ب��ر جري��ان اقتص��ادی جه��انی و من��ابع  -۱

 در جه�ان المللی تا آنجائيکه گفته می ش�ود ک�ه توليدی و مبادالت مالی و تجارت بين
درص��د حج��م تج��ارت ب��ين الملل��ی را زي��ر  ۷۰د ک��ه ش��رکت ب��زرگ وج��ود دار ۵۰۰

جمعي��ت جه��ان در وض��عيت  از درص��د ۲۰و تنه��ا . کنت��رل انحص��اری خ��ود دارن��د
 درص��د ازجمعي��ت جه��ان در وض��عيت  ۸۰خودکف��ائی ب��ه س��ر م��ی برن��د در حاليک��ه 

و از زم�ان  .ديگر کشورها زن�دگی را س�پری م�ی نماين�داز کمک و اعانات دريافت 
س�االنه در آم�د اي�االت متح�ده  مي�انگين ۲۰۰۵تشکيل سازمان تجارت جهانی تا سال 

ميلي���ارد دالر ب���وده در ح���الی ک���ه مي���زان زيانه���ای کش���ورهای  ۲۰۰آمريک���ا ح���داقل 
 6F۷.ميليارد دالر بوده است ۲۰۹افريقائی در اين سالها ساالنه نزديک به 

 کا بر رسانه های علمیتسلط آمري -۲
 .شکستن هيبت و اعتبار کشورهای کوچک و توان توسعه اين کشورها -۳
جه���ان همانگون���ه ک���ه در  قانونگ���ذاريهای داخل���ی ديگ���ر مل���ل دخال���ت در -۴

 .کنفرانس های خانواده و غيره شاهد آن بوده ايم
ر تهاجم فرهنگ�ی ب�ه هم�ه بخش�های جه�ان و ت�الش ب�رای ريش�ه کن�ی ديگ� -۵

فرهنگهای موجود در اين بخشها و خواستار شدن اجرای تطبيقه�ای عص�ر م�اورای 
                                                 

 .رانس جمعيت و توسعه قاهره و پيامدهای آن نوشته مؤلفرجوع کنيد به کنف - ٦
 .ارائه گرديد ۱۷/۳/۲۰۰۲که به تاريخ ) مهر(ه نقل از گزارش شورای ملی توليد و امور اقتصادی باستاد ميناوندی  - ۷
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مدرنيته و الغای نقش دين بطوريکه فيلسوف جاک دريدا خواستار برچي�دن نهاده�ای 
 7F۸.شده است در کليه کشورهای جهان دينی و آموزشی

ما ه�م اکن�ون ش�اهد ت�الش غ�رب ب�رای ص�دور برخ�ی از ارزش�های خ�ود ب�ه 
ديگر کشورهای جهان جهت پايبندی ب�ه  یهائی مسلم و بی چون و چراارزش عنوان

و آزادی جنس��ی هس��تيم ت��ا آنجائيک��ه اخي��راً  ی شخص��یآن همچ��ون دمکراس��ی و آزاد
آن را کن��ار گذاش��ت  نعن��وان ي��ک اص��ل انس��انی ک��ه نم��ی ت��وا مس��لک الئي��ک را ب��ه

ر درب��اره الگوه��ای اقتص��ادی غرب��ی د و ب��دين س��ان م��ی ت��وان. رح ک��رده اس��تمط��
چن�د را از ديد فرهنگی سخن گفت و نيز می توان درباره ته�اجم گس�ترده و  مصرف

و هويته��ای مل��ی و ايج��اد هويته��ای مج��ازی و بع��دی فرهنگ��ی و ت��الش در جه��ت مح��
 .بت کردتبليغاتی گسترده و تأثير گذار صح مصنوعی از طريق رسانه های

ب��ه نف��ع  آنه��ا اف��ل ب��ين الملل��ی و به��ره گي��ری ازجايگ��اه مح ب��ه دادنک��اهش  -۶
ق��درتهای ب��زرگ نظي��ر به��ره گي��ری از ص��ندوق ب��ين الملل��ی پ��ول و بان��ک جه��انی و 
س��اير س��ازمانهای ب��ين الملل��ی ب��ه منظ��ور اج��رای سياس��تهای مرب��وط ب��ه من��افع آنه��ا 
بطوريک��ه چن��د روز پ��يش رئ��يس يک��ی از کش��ورهای غرب��ی اع��الم ک��رد ک��ه ن��اتو و 

زمانهای بين المللی بزرگترين ضربه طر سوء استفاده آنها از ساانيروهای غربی بخ
 8F۹.را به نظم جهانی وارد کرده اند

ق�درتهای  آلوده کردن محيط زيست و قرب�انی ک�ردن مح�يط زيس�ت توس�ط -۷
 .آنها ادی و آز و حرص و طمعبزرگ برای تأمين منافع م

رخی از من�اطق بتغيير نقشه سياسی در  وجود تالش وحشتناکی در مورد -۸
 ک��ه) ال آفريق��ا و روس��يه و ت��ايوانمل��يج ف��ارس و منطق��ه ش��خه همچ��ون منطق��(جه��ان 

 .يرديد انجام می گجد یيکوپ يسااحتماالً به منظور ايجاد يک س
البته پيامدههای منفی زيادی ب�رای جه�انی س�ازی وج�ود دارد ک�ه م�ا فع�الً ب�ه 

 .دازيمرذکر آن نمی پ
                                                 

 )۵/۷/۲۰۰۲االهرام (اختيار الثقافة القومية  -الثقافة-دکتر عبدالعزيز حمودة ۸
و چنانچه اين سازمانها برای آنها سودی نداشته . وء استفاده ها روز به روز بيشتر می شودداليل مربوط به اين س - ۹

که آلودگی محيط زيست را ) کيوتو(باشد آنها را رها می کنند و اين همان چيزی است که در وضع آمريکا نسبت معاهده 
معاهده باعث کاهش توليد ذغال سنگ و نفت ممنوع می کند شاهد آن بوده ايم چون آنها متوجه شده بودند که اجرای اين 

در حاليکه اين کشو ر اخيراً اين معاهده را از سوی دادگاه جنائی بين المللی امصا . سنگين و انرژی اتمی شان می شود
کرده و در تشکيل آن مشارکت داشته بود ولی در جهت معافيت سربازان خود از اقدامات دادگاه قدم برداشت و نيز در 

مربوط به ممنوعيت آزمايشهای هسته ای تالش کرده است و تالش اجرائی خود ) ctbt(رج شدن از موافقتنامه جهت خا
 .را در زمينه تحريم سالحهای شيميائی را متوقف کرده است



 ۹ 

 موانع موجود بر سر راه جهانی سازی يکجانبه ای آمريکا
آمريکا ک�ه اي�ن حرک�ت جه�انی س�ازی را دنب�ال م�ی کن�د ب�ه  ينان داريمما اطم

آن  د نخواهد توانس�ت ه�دفهای خ�ود را توس�طاختيار دار ررغم امکانات زيادی که د
 :تحقق نمايد، چراکه موانع زيادی در اين راه وجود دارد از جمله

ک��ه اي��ن  در براب��ر آن ايس��تادگی کش��ورهای ب��زرگ و ائتالفه��ای جه��انی -۱
 . نافع آنها تعارض خواهد داشتانی سازی با مجه

ايستادگی ملتهای جهان در برابر طرفهای مرب�وط ب�ه مس�خ هوي�ت آنه�ا و  -۲
 .در بطن اين طرح وجود دارداحتماالً احتمال اشغال کشورهايشان که 

های جهانی در زمينه های گوناگون و به ويژه در زمينه های بروز بحران -۳
انرژی ک�ه احتم�االً هم�ه سيس�تم جه�انی را ب�ه خ�ود گرفت�ار اقتصادی همچون بحران 

 .خواهد کرد
ع��دم امک��ان ادام��ه رون��د امريک��ا در ب��ه چ��الش کش��يدن سيس��تم رواب��ط ب��ين  -۴

ه��ان را علي��ه آمريک��ا حرک��ت الملل��ی و نادي��ده گ��رفتن نهاده��ای جه��انی بطوريک��ه ج
 .خواهد داد
ج��ب اف��زايش اف��زايش آگ��اهی جه��انی نس��بت ب��ه وج��ود اي��ن طرحه��ا ک��ه مو -۵

از اين��رو امک��ان تب��ديل ش��دن اب��زار م��درن م��ورد اس��تفاده  خواه��د ش��د رون��د مقاوم��ت
جه��انی س��ازی ب��ه اب��زاری ب��رای آگ��اهی بخش��ی م��ردم جه��ان نس��بت ب��ه وج��ود اي��ن 

 .طرحها
آگ��اهی روب��ه اف��زايش م��ذهبی مل��ل جه��ان ک��ه بزرگت��رين م��انع در مقاب��ل  -۶

 . طرحهائی که در صدد محو آن می باشند خواهد بود
 ميان جهان مداری اسالمی و جهانی سازی غربی

 می بايد در اي�ن رابط�ه انج�ام ده�دبه اقدامی که امت اسال ما بيش از پرداختن
م��ا و جه��انی  اس��المی وج��ود مي��ان جه��ان م��داریمس��عی خ��واهيم ک��رد م��وارد تف��اوت 

 .سازيشان را بطور خالصه يادآور شويم
 :جهان مداری اسالمی به نکات زير تمايز دارد

ود را ب��ه مل��ل جه��ان اعی اس��ت ک��ه اي��دولوژی خ��ن��دارای جنب��ه جه��انی و اقت* 
د و روش زن�دگی ديگ�ر مل�ل را س�لب کن�فرهن�گ  تحميل نمی کن�د و ت�الش نم�ی کن�د
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ک�ه چن�ين چي�زی ب�ا مت�ون  ،بلکه در جهت هم زيس�تی و تف�اهم ب�ا آنه�ا ت�الش م�ی کن�د
رد تأکي�د ق�رار گرفت�ه و اسالمی و رويدادهای تاريخی قاب�ل انس�جام ب�ا اي�ن مت�ون م�و

 ژادی در آن انج�ام اخر ن�فتو يا ديگران هيچگونه اجبار در عقيده و يا مسخ فرهنگی 
 .گيردن

 .به سلب حقوق و چپاول منابع ديگر کشورها تالش عدم* 
مفهومه�ای مرب�وط ب�ه  وگس�ترش عهاعدم تالش جهانمداری اسالمی ب�ه اش�* 

ي��ان خ��ط مش��يهای خ��ود و تولي��د مه مص��رفی بلک�� م��ادی نظي��ر تعمي��ق الگوه��ای من��افع
و هرگون�ه کف�ر ورزي�دن ب�ه نعمته�ای  ني�از عم�ومی موازن�ه ايج�اد م�ی کن�د انسانی و

پ�يش از ه�ر  د و ه�دف آننه ظلم و ستم در توزي�ع را نف�ی م�ی نماي�خداوندی و هرگو
است و اسراف در توليد و در توزيع م�واد مص�رفی  خوشبختی و کرامت انسان چيز

 .درا مردود می شمار
ه اف�راد و گروهه�ا و ي�ا ر صدد وارد آوردن زيان بدجهان مداری اسالمی * 

و امني��ت را در زمين��ه ه��ای  بلک��ه در جه��ت اعط��ای ح��ق ب��ه ذی ح��ق جوام��ع نب��وده
 .گوناگون برای همگان فراهم می نمايد

ملت�ی و ي�ا قش�ری و ي�ا ف�ردی  س�لطه جهان مداری اسالی تالش نمی کند تا* 
را ب��ر ديگ��ران تحمي��ل نماي��د و ب��ا هرگون��ه ديکت��اتوری و برت��ری طلب��ی مب��ارزه م��ی 
نمايد و آنرا مظهری از مظ�اهر ط�اغوت م�ی دان�د و مب�ارزه ب�ا ط�اغوت را يک�ی از 

 .می داندپرستش خداوند در زمين دو هدف پيامبران در کنار 
س��ترش ارزش��های انس��انی و گو  جه��ان م��داری اس��المی در جه��ت اش��اعه* 

 .اپذير تالش می نمايدناخالق نيکو به عنوان يک هدف اجتناب 
ا بقي�ه مظ�اهر انس�انی در رفت�ار تالش واقع بينانه و با اصالتی می نماي�د ت� * 

 . و اجتماعی و بين المللی خود تجلی نمايد شخصی
ا ه زمين�ه ه�از اين عناصر فطری عدالت است که دين در تحق�ق آن در هم�* 

 .نمايدمی چيزی که با آن منافات داشته باشد حذف  تالش می کند و هر
 ديگران احترام بگذارد و منطق گفتگ�و را بهتا اين جهانمداری تالش دارد * 

ی عل�ی بين�ة و يهل�ک م�ن هل�ک ي�ليحيی من ح( پيش از هر کار ديگری گسترش دهد
هد باش�ند فرص�ت به کس�انيکه خواه�ان زن�دگی ب�ر اس�اس ش�وا بدين معنی«) عن بينة
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د در پ��يش گرفت��ه باش��ند ب��ه اههالک��ت را ب��ا ش��و هک��ه را را کس��انی زن��دگی م��ی ده��د و
 .و اين مسأله نيز جزء اقتضاهای فطرتهای انسانی است» هالکت می رساند

ارف�ة آن تالش می کن�د همک�اری و مع و از جمله اصولی که در جهت نشر *
 .و همياری اجتماعی است یهو استخالف ال

 .ارزيابی می نمايد را با معيارهای تعهد و کار او ن و مرکزيت اوانسا* 
ميان آزاديه�ای ف�ردی و من�افع اجتم�اعی ت�وازن ايج�اد م�ی کن�د و س�رانجام * 

رک�ت ايانه استوار می نمايد که از آن حهمه مسائل اجتماعی را برپايه فلسفه واقعگر
ا مج�الی ب�رای ذک�ر آن د و خود را به مقتضيات آن و ويژگی هائی که در اينجمی کن

 . نيست متعهد می نمايد
اما جهانی سازی غربی را می توان گفت که در موض�ع نق�يض آنچ�ه گذش�ت 

انگون��ه ک��ه ق��بالً گفت��ه اي��م دارای ويژگ��ی نف��رت مه -اي��ن جه��انی س��ازی. ر دارداق��ر
بش�کل پيش�رفته و م�درن  گی و چپاولگری يا بگونه وحشيانه و ديوان�ه وار و ي�انفره

در جهان تعميم دهد و در همه  مصرفی را ز تالش می کند منطق حيوانیو نياست، 
و ه�دف تی در زمينه های اجتماعی و مدنی آن دخالت م�ی کن�د امور ديگر جوامع ح

و هيچگون�ه معن�ائی ب�رای  د در همه زمينه ها بر ديگ�ران اس�ت،تحميل سلطه خو آن
و ه��دفهای راض ارزش��های اخالق��ی قائ��ل نيس��ت بلک��ه اخ��الق را در جه��ت تحق��ق اغ��

 دکائی ش�اهيسياسی خود بکار می گيرد همانگونه که اخيراً در بيانيه انديشمندان امر
آن بوده اي�م در فرهن�گ خ�ود ج�ائی ب�رای مس�ائل معن�وی وج�ود ن�دارد بلک�ه ب�ا هم�ه 
 اب��زاری ک��ه در اختي��ار دارد از جمل��ه رس��انه ه��ای تبليغ��اتی و آزادی جنس��ی ب��ا آن

ب�ا من�افع تن�گ  باي�د نس�بی اس�ت بطوريک�ه آن نظ�ر از مبارزه م�ی کن�د و ع�دالت ني�ز
نظرانه اش سازگار و متناس�ب باش�د و س�رانجام منط�ق کش�مکش را ب�ه ج�ای گفتگ�و 

معي�ار ع�دالت و ارزي�ابی ه�يچ معي�ار و  درب�اره ام�ا. بطور وحشيانه مطرح م�ی کن�د
از اين��رو  .نظران��ه خ��ود را نم��ی شناس��د ع��دالت و ارزي��ابی ج��ز ق��درت و من��افع تن��گ

ک��ه  بک��ار م��ی گي��رد ب��دين معن��یدر تعام��ل ب��ا ديگ��ران وا را ياس��ت ي��ک ب��ام و دو ه��س
در تقس�يم بن�دی جوام�ع ب�ر  طب�ق نظري�ه ه�ابز -انس�انی را ن�دارد ديگران ح�ق تعام�ل

ک��ه ام��روزه پي��روان بيش��تری از انديش��مندان غرب��ی و ب��ه وي��ژه در  -اس��اس مدرنيت��ه
ون��ه ک��ه گفت��يم جه��انی س��ازی و س��رانجام همانگ. انگل��يس و امريک��ا پي��دا ک��رده اس��ت
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ی می نمايد بی آنکه ب�ه بيند بهره بردار غربی از شرايطی که برای خود مناسب می
 .که توجيه گر تهاجم وحشيانه اش باشد تکيه نمايد يک فلسفه واقعی

 :اوضاع امروز امت اسالمی
سال وش�ايد ص�دها  اکه دهه را امت اسالمی امروزه آثار يک نبرد درازمدت

برخ�ی  در داشت از خود زدوده است چراکه برخ�ی از گون�ه ه�ای اش�غال سال ادامه
از مناطق جهان اسالمی همچون اندونزی از سوی غرب به بيش از س�ه ق�رن ادام�ه 

رنجه�ای بس�يار و شکس�تها و غارته�ای گون�اگون و  و اين ملل ط�ی اي�ن م�دت. اشتهد
ه��دايت دين���ی و از  ی و غي��ره متحم��ل گردي��دهتجزي��ه جغرافي��ای و ت��اريخی و زب��ان

قرار گرفت�ه  غرب انه و غيرهمحروم و در معرض آموزه های الئيکی و ستيزه جوي
ن قرن بيس�تم در اث�ر غفل�ت و خيان�ت و ع�دم برنام�ه ري�زی دچ�ار آس�يبهای و در پايا

با اي�ن وج�ود اي�ن ام�ت ه�م اکن�ون در مع�رض طرحه�ای بزرگت�ر و . ه انددراوان شف
را ه�دف ق�رار داده  ت فرهنگ�ی و تم�دنیدي�ق�رار گرفت�ه ک�ه هم�ه موجو یخطرناکتر

 هبنابراين امت اسالمی چه اقداماتی می تواند انج�ام ده�د ؟ م�ا ب�راين ب�اوريم ک�. است
ح�د ک�ه مس�لمانان در پ�ی شکس�ت آنه�ا در جن�گ اُ  تا ميزان زيادی به وضعيتیوضع 

ح��د در مع��رض در آن زم��ان م��ردم مس��لمان در پ��ی جن��گ اُ . داش��ته ان��د ش��باهت دارد
اشی از زخمهای جن�گ و تفرق�ه و نف�اق و تش�کيک ب�ه عقي�ده ق�رار گرفت�ه دردهای ن

قريش را ب�ه  ک طرح شيطانی به گوششان می رسد وبودند که خبرهائی از وجود ي
به��ره  و ب��ه آنه��ا خب��ر م��ی ده��د ک��ه آنه��ا از س��رگيری جن��گ ب��ا مس��لمانان وا م��ی دارد

آنگ��اه رهب��ر  ان��دي��روزی انج��ام ن��داده بط��ور کام��ل ب��رای پ را ب��رداری از جن��گ اح��د
د حخبر آگاه می شود و مسلمانان شرکت کننده در جنگ اُ  از اين »پيامبر« مسلمانان

يران غ�ران بي�رون بياين�د، ت�ا ج�ائی ا يک بار ديگر آماده نبرد می کند تا همچون شر
ر ج�ای خ�ود م�ی نش�يند و از ق�ريش از چن�ين آم�ادگی ب�ا خب�ر م�ی ش�ود و س� قبيله که

 .رف نظر می کندصطرح تجاوز کارانه خود
و آم�وزه ه�ای ) ص(ما باي�د آن وض�عيت و طرحه�ای حض�رت رس�ول اک�رم 

اکن��ون ب��ا آن  در آن زم��ان بررس��ی نم��ائيم و از آن ب��رای وض��عی ک��ه را ق��رآن ک��ريم
 .يريمروبرو هستيم بهره بگ



 ۱۳ 

ح��د ن��ازل نم��ود ت آي��ه از س��وره آل عم��ران را در روز اُ خداون��د متع��ال شص��
مهم ذل�ک و ة م�ا ک�ان ف�ی ي�وفيه�ا ص�ف(م�ی گوي�د  وده ابن هشام در س�يره خ�کبطوري

ش��دار ب��ه مس��لمانان نس��بت ب��ه هخداون��د متع��ال در پ��ی . 9F۱۰)معاتب��ة م��ن عات��ب م��نهم
ح�د را تها و وق�ايع در جن�گ اُ درس عبر) ۱۲۰-۱۱۸آيه های (انشان طرحهای دشمن

 :بقرار زير مرور می نمايد
اک��رم  مط��رح ش��دن ش��ايعات از س��وی دش��منان در حاليک��ه حض��رت رس��ول -

دو گروه  نمود که اين مسأله موجب می شودمسلمانان را برای نبرد آماده می ) ص(
وش مؤمنان گذشته های عقيدتی و عامل توک�ل ب�ر خداون�د عزي�ز و توان�ا را فرام�از 

رم آنه�ا را ب�ه راه ص�حيح و کشوند که وعده رسول ا کنند، و دچار شکست و ناکامی
 .رستگاری باز می گرداند

ن�د ژگيهای ايمان امت را مشخص م�ی کنآموزه های قرآنی که وي پس از آن -
ج��زو  ک��ه اي��ن مس��أله و چنانچ��ه خ��ود را ب��ه آن پايبن��د نماين��د پي��روز م��ی ش��وند چ��را

 ).آل عمران ۱۳۷آيه (سنتهای تاريخی است 
 پ��س از آن مس��أله تقوي��ت معنويته��ا ف��را م��ی رس��د و ش��خص م��ؤمن متوج��ه -

، او زخمه�ای وارد آم�ده ب�ه ب�دن وجود به رغم است االترو و او پيروز همی شود ک 
فين وجود داشت و دشمنان نيز دچار آن شده بودند و پيروزی و چون زخمها در طر

و اي�ن مس�أله . شکست دست خداوند است که هيچ نيروئ�ی ت�وان شکس�ت او را ن�دارد
اس�ت  ب�وده برای مؤمنان يک آزمايش و شناسائی و برای ک�افران زوال و فروپاش�ی

)۱۳۹-۱۴۰.( 
) ص(تعرض به نگرش نادرست به کيفيت ارتباط با حضرت رسول اک�رم  -

هب�ر مرب�وط م�ی ش�ود و ب�ه مح�ض پخ�ش فرا می رسد تا جائيکه ثب�ات ب�ر زن�دگی ر
زوم ايم�ان ب�ه د از اين�رو ب�ر ل�قت�ل ايش�ان مؤمن�ان دچ�ار ض�عف م�ی ش�دنشايعه  شدن

مقتضای شکر نعمت ت به آن تاکيد می شود و چنين چيزی ابت قدمی نسبرسالت و ث
 ).۱۴۴(رسالت است 

حماسه و اميد و پايداری بر خ�ط ايم�ان و انتظ�ار  شور و لزوم حفظ روحيه -
 ).۱۵۱-۱۴۶(الهی و پرهيز از وعده های دشمن  هوعد

                                                 
 .چاپ دار اجياء التراث -۱۱۲سيره ابن هشام جزء سوم ص  ۱۰
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گاميک�ه ب�ه عده ای حقيق�ی اس�ت ک�ه مس�لمانان ب�ا چش�م خ�ود هنوعده الهی و -
را که شرط پي�روزی ب�ود  بر و تقویديده اند و هنگاميکه صا خط او پايبند بودند آنر

 )۱۵۲. (از دست دادند با آزمايش شکست روبرو گرديدند
شکست ناشی از حي�رت برخ�ی از مس�لمانان و ع�دم فراموش�ی من�افع تن�گ  -

س از م�رگ و توج�ه ب�ه رنظرانه و ابراز شک تردي�د نس�بت ب�ه برنام�ه رهب�ری و ت�
 یون اص�لت�ب�ار ديگ�ر ب�ه می ش�يطانی از اين�رو ق�رآن ک�ريم آنه�ا را ي�ک اوسوسه ه�

اج�ل ي�اد  ف�را رس�يدن معن�ای م�رگ و مربوط به قدرت الهی و وعده های پيروزی و
  )۱۵۸-۱۵۵. (د و آنها را آز تخيلهای جاهليت بر حذر می داردآوری می کن

پ��س از آن دع��وت ب��ه س��ازماندهی وض��ع موج��ود و از س��رگيری وض��عيت  -
و رحم�ت و نش�ر مش�ورت و  ارچوب ن�رمشطبيعی روابط مي�ان رهب�ر و ام�ت و چ�

حه�ای پذيرش مسؤوليت مشترک با حفظ رهبری برای حرک�ت ب�ه س�وی اج�رای طر
 ) ۱۵۹.(خداوند فرا می رسد آماده شده در چارچوب توکل به

ب��ه ) ص(اک��رم پ��س از آن گ��ام حماس��ی ب��زرگ ف��را م��ی رس��د ک��ه رس��ول  -
ی ک�ه داش�تند به رغم زخمه�اي آنهائيکه در جنگ احد شرکت داشته مسلمانان و بويژه

م به ريش�ه کن�ی وج�ود اس�المی در مجهز شدن را جهت مقابله با دشمن مصمدستور 
ا قريش متوجه ميزان عزم و نام داشت صادر می نمايد ت) حمراءاالسد(واقعه ای که 

 خ�ود ب�رای حمل�ه ب�ه مس�لمانان در پ�ی ش�ود و از تص�ميم می م رهبر مسلمانانيصمت
 نماي��د م��ی ک فرص��ت از س��وی مس��لمانان ع��دولآگ��اهی ي��افتن از تب��ديل تهدي��د ب��ه ي��

 )۱۷۲-۱۷۴(. 
 از آن اس�تفاده نماين�د پيوسته که بايد مسلمانها درسهای تاريخی و بدين ترتيب

از باي�د  ويرانگ�ر جهانی سازی مقابله با تهاجم وحشيانه یو ما نيز برا ادامه می يابد
 .آن بهره بگيريم 

 
 در برابر جهانی سازی برداردموضع امت اسالمی و گامهای عملی که بايد 

ب�ا  جه�انی س�ازی ع�الی ب�اپيش از تبيين اين گامها نأکيد می کنم که مخالفت انف
خواهد بود چراکه برخی از گونه های جهانی س�ازی  بی نتيجهآن  شکلهای گوناگون

ش�ان داد و ن دواهانه است بلکه بايد تأم�ل از خ�ودربرگيرنده حالتهای طبيعی و ترقيخ



 ۱٥ 

اي�ن  جنب�ه ه�ای منف�ی را جه�ت ايس�تادگی در براب�ر ای و حس�اب ش�ده گامهای عمل�ی
 :تهاجم جهانی بزرگ برداشت

اقدام به تهيه يک راهب�رد علم�ی و روش�ن و فراگي�ر ک�ه اوالً همگ�ی در تهي�ه 
نظري�اتی ک�ه زمين�ه  و ني�ز. و ثانياً آن را به اج�را در آورن�د آن مشارکت داشته باشند

 .بايد رسوا کرد م کرده اندرا برای اين نگرش تخريبی فراه
 و در م��ورد راهب��رد م��ورد نظ��ر م��ا چن��د گ��امی را ک��ه در اي��ن زمين��ه مه��م 

 :مطرح می نمائيم ممی داني
 در سطح جهانی 

ای ه� هل�وژی س�لطه امريک�ا و ه�دف اص�لی از مقاي�دولو های ما بايد جنبه -۱
ر دخال��ت دهمچ��ون دهک��ده کوچ��ک جه��انی و آزادی ب��ازار و آزادی (اي��ن بخ��ش را 
 .و رسوا نمائيم روشن گشايش مرزها و نظاير آن راو  امور ديگران

ما بايد برای جلوگيری از تسلط بازار بر جنبه سياسی در کليه مظاهر آن  -۲
 .نمائيم آن برنامه ريزی جدی و حذف

لزوم تالش در جهت تعميق ارزش فطری انسان ب�ا ارائ�ه تئ�وری فط�رت  -۳
 .اسالمی

و آگاهی دادن ب�ه  جهان ای منطقه ای و هويتهای ملللزوم تأکيد بر هويته -۴
 .ا جهت حفظ هويتها و فرهنگهای خودملته

 .لزوم باال بردن توان علمی و توسعه ای ملتها -۶
 .لزوم تالش به اعطای آزاديهای و حقوق اصلی ملتها  -۷
 .و تعميق استقالل عمل آنهالزوم تقويت نهادهای بين المللی  -۸
 . بع فرهنگی متنوعلزوم تعميق منا-۹
 

 و در چارچوب اسالمی الزم است عالوه بر آنچه گذشت 
 :روی موارد زير تأکيد نمائيم

اسالمی و فعال نمودن  نشمولیجهاتقويت نهادهای  جهت ق تالش درتعمي -۱
 .آن دربخشهای سياسی و اقتصادی و فرهنگی

 .اريخلزوم ايجاد تحول در مطالعات منطقه ای و جهانی و توجه به ت -۲
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 ل��زوم تقوي��ت کلي��ه عوام��ل پاي��داری و همک��اری و وح��دت همچ��ون مس��أله -۳
در دله��ا ک��ه  ته��ايونی معو ل��زوم احي��ازب��ان عرب��ی و تعمي��ق آن  آم��وزش و فراگي��ری

م��ی  ۱۰۴وج��ه تم��ايز ب��ر دش��منان م��ا اس��ت ک��ه خداون��د متع��ال در س��وره نس��اء آي��ه 
 :فرمايد

ف�انهم ي�ألمون کم�ا ت�ألمون و  و ال تهنوا فی ابتغاء القوم ان تکونوا تالمون«
سس�تی نکني�د اگ�ر ش�ما در ( .»ترجون من هللا ما ال يرج�ون و ک�ان هللا عليم�ا حکيم�ا

 -امي�د داري�د ا ب�ه خ�داد ش�ما در رن�ج هس�تند و ح�ال آنک�ه ش�مرنج باشيد آنها ني�ز مانن�
 ).آنچه را که آنها به آن اميدی ندارند و خدا بسيار دانا و حکيم است

اندن حالت طبيعی رهبری اسالمی و روش تعامل آن با امت لزوم بازگرد -۴
 )نرمش و محبت(در چارچوب 

ل��زوم از س��رگيری تعمي��ق ارزش��ها در دله��ای ام��ت م��ا درب��اره زن��دگی و  -۵
مرگ و تمدن  و نوع مساهمت تمدنی و نوع ارتباط با خداوند متعال و ايمان بقدرت 

و آگ���اهی و ام باي���د دله���ا او و توک���ل ب���ر او و ب���دون تع���رض ب���ه يک���ديگر و س���رانج
احساسات خود را برنگ قرآن ک�ريم و آي�ات آن از جمل�ه آي�ات س�وره آل عم�ران ک�ه 
بدان اشاره شد در آوريم و تح�ت ت�أثير طرحه�ای جه�انی س�ازی مرب�وط ب�ه آم�وزش 

 .پرهيز نمائيم راطی گری سطحی و قشری و تکفيری متهورانهقرار نگيريم و از اف
قيقی از توازن حکيمانه اسالمی است از اينرو باي�د روی اسالمی بيان د هميان

 . دنخست کشف شود و سپس در دلها تعميق گرد
ه مشورت را در همه معانی آن در جامعه خ�ود بر ما الزم است که روحي -۶

 .گسترش دهيم
 .ما وظيفه داريم مواد اعالميه حقوق بشر اسالمی را به دقت اجرا نمائيم -۷
تهدي�دهای گون�اگون ب�ه فرص�تها انج�ام  ب�ديلا جه�ت تهر گونه اقدام الزم ر-۸

دهيم همانگونه که آيات گدشته سوره آل عمران و به ويژه در اين گفت�ه خداون�د آم�ده 
و  اً الذين قال له�م الن�اس ان الن�اس ق�د جمع�وا لک�م فاخش�وهم ف�زادهم ايمان�« : است

ب�ه آنه�ا گفتن�د ) قمن�اف(آن مؤمنانی که چون مردم ( 10F۱۱»نا هللا و نعم الوکيلقالوا حسب

                                                 
 .۱۷۲آل عمران آيه  ۱۱
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لشکر بسياری عليه شما فراهم شده پس از آن�ان ب�ر ح�ذر باش�يد ب�ر ايمانش�ان اف�زوده 
 ).مددی است ند خدا ما را کفايت است و نيکوشد و گفت

را و اجته�اد جمع�ی ما در تحقيقات مذهبی خود بايد اص�الت و ن�وگرائی  -۱۰
ب�ر اي�ن حمل�ه جه�انی ب�زرگ بياموزيم و هرگونه اقدامی که منجر ب�ه ايس�تادن در برا

 .يمويج دهتربايد شود 
 .ه از مسأله بيداری اسالمی حمايت کنيمبر ما الزم است ک -۱۱

ک�ه ي�ک جه�انی س�ازی ب�زرگ ب�ه م�وازات آن  انجام نبايد فراموش کردو سر
از و آن عب��ارت اس��ت وج��ود دارد  زی ه��م اکن��ون در ح��ال گس��ترش اس��تجه��انی س��ا

ي�ات و روح دين�داری ن�زد مل�ل جه�ان و تف�اهم وسمت و س�وی جه�انی ب�ه توس�عه معن
همه جانبه اسالم مورد توج�ه ميان رهبران مذهبی و به ويژه در جهان اسالم که فهم 

 .طلوب خود قرار می دهدمقرار گرفته است فهمی که اين امت را در جايگاه تمدنی 
يم که مظاهر اين سمت و س�وی جه�انی روز ب�ه روز ريش�ه ما بر اين عقيده ا

 :تر می گردد که برای مثال ما شاهد دار
الم ب��ه س��وی دين��داری و حرک��ت ش��يفته وار ت��وده ه��ای م��ردم در جه��ان اس�� -آ
برای دخالت مستقيم در زندگی عمومی مردم و اب�راز نظ�ر  ی دينیاز علما خواستن

 .آنها در مسائل عاجل
تحک��يم نق��ش کليس��ا در مس��ائل سياس��ی و اجتم��اعی در جه��ان مس��يحی و  -ب
 س��ازی ش��ی ش�وروی تش�کيل يافت�ه ان�د و آزادکش�ورهائی ک�ه پ�س از فروپا ب�ويژه در

 .ب آسيائی در اتخاذ تصميمات اجتماعی در جنونيروی مذهبی بودا
 .افزايش اقبال مردم به نظريات و کتابهای دينی -ج

حرکت اخير سازمان ملل متحد بسوی رهبران مذهبی همانگون�ه ک�ه در  -هـ 
 .آن بوده ايم دوک شاهکنفرانس های نيويورک و بانک

گس��ترش گفتگ��و مي��ان ادي��ان و م��ذاهب گون��اگون از اين��رو روح��انيون اي��ن  -و
 .اديان بايد به وظيفه خود در پشتيبانی از اين روند رو به افزايش عمل نمايند

 
 والسالم عليکم و رحمة هللا و برکاته                                                 
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