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محمد پورغالمى1
ــال از انعقاد نطفه غرب جديد مي گذرد؛ از قرن شانزدهم تا  چيزي حدود چهارصد س
امروز كه غرب در حوزه فرهنگي و تمدني آخرين مرحله قد كشيدن را تجربه كرده و افول 
و غروب را به تجربه نشسته است. در طي اين مدت بيش از دويست سال تجاوز به مرزهاي 

خاكي جهان اسالم و هجمه  فرهنگي عليه مسلمانان را شاهد بوده ايم.
ــكاف بر ديواره هاي تمدن متجاوز غربي،  ــت كه با بروز ترك و ش اما مدت سه دهه اس
شاهد نوعي تمايل به اسالم در جهان غرب هستيم. پيش تر، يكي از نمايندگان پارلمان 
هلند درباره اين موج اسالم گرايي از تعبير «سونامي اسالمي» استفاده كرد. موضوعي كه 
امروزه به عنوان يكي از مهم ترين بحران  هاي اجتماعي براي سياستمداران و انديشمندان 

غرب تبديل شده است. 
ــپتامبر و اعالم اين موضوع توسط  در دوران حاضر و به  طور خاص بعد از واقعه  11 س
جورج بوش كه جنگ هاى صليبى آغاز شده است، اين امر مورد توجه بيشتر تحليل گران 
قرار گرفت. برخى از سياستمداران غربى با اذعان به اين امر كه اسالم روز به روز در حال 

1. كارشناس ارشد علوم سياسي 

درآمدي بر مديريت استراتژيك امام خميني و امام 
خامنه اي در گسترش موج اسالم خواهي در جهان
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گسترش در جهان غرب است و جمعيت مسلمانان در حال افزايش در اين كشورهاست 
ــب پديد آمدن  ــد كه به تبع آن موج ــى» را مطرح كردن موضوعى به نام «اسالم هراس

منازعات جديدي در ابعاد جهاني و بين المللي شد.
چندي پيش سايت شبكه خبري CNN در گزارشي با اعالم اينكه زنگ هاي خطر براي 
كليسا به صدا در آمده است هشدار داد كه جمعيت مسلمانان در اروپا به نحو چشم گيري 
رو به گسترش است و ديري نخواهد پاييد كه قاره اروپا تبديل به قاره مسلمانان خواهد 
ــترش يافته است كه  ــالم آنچنان در بين رسانه هاي غرب گس ــد اس شد. نگراني از رش
ــدار مي دهند: «به زودي مردم  ــانه هاي آنان خطاب به دولتمردان و سياسيون هش رس

امريكا با صداي اذان از خواب بيدار خواهند شد.»
بر اين اساس بسياري از رسانه ها و مؤسسات وابسته به كارتل ها و تراست هاي امريكايي- 
ــالم در قاره امريكا و اروپا و همچنين كشورهاي  صهيونيستي، از ترس نفوذ فزاينده اس
حوزه نفوذ آنان، دست به تبليغات گسترده اي عليه اسالم و مسلمانان زده اند. به استناد 
ــال گذشته بيش از 40  ــي را كه طي 10 س يكي از گزارش ها، هزينه پروژه اسالم هراس
ميليون دالر صرف آن شده است، هفت بنياد امريكايي تأمين كرده اند. نام اين بنياد ها 

به اين ترتيب است: 
1. بنياد ريچارد ملون اسكايفي
2. بنياد لينده و هري برادلي

3. نيوتن و روشله بكر
4. بنياد و سازمان خيريه نيوتن و روشله بكر

5. بنياد راسل بريه، صندوق خيريه لنگرگاه و ويليام روزندال
6. صندوق خانواده
7. بنياد فربروك

ــناس انحراف افكار عمومي، رهبري و هدايت گسترش  بر پايه اين گزارش، پنج كارش
پروژه اسالم هراسي را بر عهده دارند و اين وظيفه را با استفاده از ابزار شركاي رسانه اي و 

سازمان دهي مردمي انجام مي دهند. نام اين افراد نيز بدين قرار است:
1. فرانك گفني از مركز سياست امنيت 

2. ديويد يروشالمي از انجمن امريكايي ها براي موجوديت ملي 
3. دانيل پايپس از انجمن خاورميانه 

4. رابرت اسپنسر از ديده بان جهاد و اسالمي شدن امريكا را متوقف كنيد 
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ــق درباره  ــون عضو پروژه تحقي ــتيون امرس 5. اس
تروريسم 

ــكل  تبليغات اين افراد در زمينه هاي گوناگوني ش
مي گيرد و داراي ابعاد مختلفي است. براي مثال دانيل 
ــه در طول فعاليتش  پايپس، عضو انجمن خاورميان
ــلمانان معاصر از  «خصومتي دردناك نسبت به مس
ــت. اگرچه او نسبت به مسلمانان  خود نشان داده اس
(علي الظاهر) ابراز ارادت مي كند، اما همواره رفتاري 
ــت.» (واشنگتن پست)  تحقيرآميز با آنان داشته اس
ــالم، وي بي حرمتي نژادي  سواي نفرت ژرف او از اس
نسبت به مهاجران مسلماني كه «تمايل به وارد كردن 
آداب و رسوم [مناطق] خاورميانه و جنوب آسيا [در 
جامعه امريكا] را دارند نشان مي دهد.» (لس آنجلس 

تايمز). وي در سال 1990 گفت: 
جوامع اروپاي غربي آمادگي الزم را 
ــترده  ندارند تا پذيراي مهاجرت گس
ــتي باشند كه  مردمان قهوه اي پوس

غذاهاي عجيب مي پزند و از معيارهاي متفاوت بهداشتي برخوردارند... 
ــب با خود  ــاي عجيب و غري ــوم و نگرش ه ــران آداب  و رس همه مهاج
مي آورند، اما آداب  و رسوم مسلمانان مسئله سازترين آنهاست. (نشنال 

ريويو)1 
البته در طول تاريخ ارتباط مستقيمي بين روند گسترش اسالم و اقدامات اسالم ستيزانه 
ــت؛ بدين معني كه هر گاه روند گسترش اسالم به ويژه  و اسالم هراسانه وجود داشته اس
ــدت گرفته، در واكنش به آن تالش ها براى مخدوش كردن  ــرزمين هاى غرب ش در س
ــت. در دوران معاصر و از حدود يك قرن  ــديد شده اس چهره اسالم و مسلمانان نيز تش
پيش موج مهاجرت مسلمانان به غرب دامنه دار شده و مسلمانان مقيم در اروپا و غرب، 
با مقاومت در برابر حل شدن در فرهنگ غربي و پافشاري بر نقاط افتراق و تقيد به ظواهر 
ــنا و بيگانه» مبدل شده اند. در كنار  ديني و شرعي، از نگاه غربي ها به «كلني هاي ناآش

1. اسماعيل سالمي، «اسالم  ستيزى؛ زمينه ها و انگيزه ها»، سايت www.psyop.ir، كد مطلب: 8730. 

واژه «اسالم هراسي» از اصطالحات 
تقريبًا تازه اي است كه در چند سال 
اخير در زمينه رابطه اسالم با غرب 
متداول شده است؛ هر چند مي توان 
گفت كه اين پديده ريشه كهني در 
تاريخ دارد كه سرشار از سلسله 
درازي از روابط ناآرام ميان غرب 
و اسالم است و در طي اين روابط 
ناآرام، هراس از اسالم در ذهنيت 
غرب تثبيت شده و موجب شده تا 
آنان اسالم را چونان خطري جدي 
بنگرند كه تهديدكننده هر چيز 
غربي است. از اين منظر شايد بتوان 
عقبه آن را به جنگ هاى صليبى كه 
بين مسلمانان و مسيحيان اروپايى 
در گرفت و نيز وارونه گويي ها و 
جعل سازي هاي آنان درباره اين 

حادثه دانست
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ــانه هاي غربي تصويري غير  ــئله اي رس چنين مس
واقعي از مسلمان و مسلماني ارايه داده و برداشتي 
ــالم را به افكار عمومي اروپا و غرب  يك جانبه از اس
ــلمانان خود را برتر از  عرضه كرده اند كه در آن مس
ــالم درصدد است بر سراسر  ديگران مي دانند؛ اس
جهان حكومت كند؛ قوانين اسالمي با حقوق بشر 
همخواني ندارد؛ اسالم ديني خشونت طلب، عصبي 
ــالم، جنگ و  ــم است؛ اس ــه تروريس و مولد انديش
خونريزي را امري مقدس برمي شمارد؛ مسلمانان 

افرادي بدبين، منزوي، جدايي طلب، گوشه گير و بي اعتنا به تغيير و تحول هستند و...1 
ــت كه در چند سال اخير در  اما واژه «اسالم هراسي» از اصطالحات تقريباً تازه اي اس
زمينه رابطه اسالم با غرب متداول شده است؛ هر چند مي توان گفت كه اين پديده ريشه 
كهني در تاريخ دارد كه سرشار از سلسله درازي از روابط ناآرام ميان غرب و اسالم است 
ــالم در ذهنيت غرب تثبيت شده و موجب شده  و در طي اين روابط ناآرام، هراس از اس
تا آنان اسالم را چونان خطري جدي بنگرند كه تهديدكننده هر چيز غربي است. از اين 
منظر شايد بتوان عقبه آن را به جنگ هاى صليبى كه بين مسلمانان و مسيحيان اروپايى 

در گرفت و نيز وارونه گويي ها و جعل سازي هاي آنان درباره اين حادثه دانست. 
ــه Islamophobia از كلمات  ــى بايد گفت ك ــه اصطالح اسالم هراس در بيان ريش
ــيك o و كلمه Phobia، به معناي ترس نامعقول از  Islam، حرف التين مابعد كالس
ــت. پسوند phobia دو كاربرد كلي و متفاوت  چيزي يا بيزاري از آن، تشكيل يافته اس
دارد. اين پسوند گاه در روان شناسي در مورد افراد به معناي نوعي بيماري به كار مي رود 
ــه ضديت با اقوام و مليت ها  و گاه در زمينه اي اجتماعي و در كنار اصطالحات مربوط ب
استفاده مي شود. مورد نخست، فاقد داللت مستقيم سياسي است؛ ولي مورد دوم داللتي 

سياسي دارد.2
ــى اروپا، معانى مشخصى دارد؛ چنانكه در قرن  واژه «اسالم هراسي» در قاموس سياس
ــت. تحت اين عنوان كه منظور از آن  نوزدهم، واژه «سامى ستيزى» چنين وضعى داش
ــى و فكرى در غرب برگزار شده  تروريسم اسالمى است، ده ها همايش و ميزگرد سياس

1. سيد عماد رضوى، «اسالم سياسي، اسالم هراسي و ارتباطات ميان فرهنگي»، رسالت، 1388/7/16. 
2. تبعيض و ناشكيبايي عليه مسلمانان در اتحاديه اروپا بعد از 11 سپتامبر (گزارش فدراسيون بين المللي حقوق 

بشر هلسينكي IHF)، ترجمه دكتر علي مرشدي زاد. 

به طور كلى مى توان گفت كه اسالم 
در بيشتر رسانه هاى تبليغاتى غرب، 
«خطرى بزرگ براى تمدن غربى» 
به حساب مى آيد و مسلمانان نيز 
عمومًا گروه هايي خشونت طلب 
و تندرو كه جهاد را پيشه خود 
قرار داده و به چندهمسرى (تعدد 
زوجات) اعتقاد دارند و مخالف 
سكوالريسم و آميختگى با ديگر 

مردم هستند، شناخته شده اند
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است تا به بررسى نقاط هراس از اسالم و مسلمانان و ابعاد فرهنگى، اجتماعى و اقتصادى 
آن بپردازد.

شايد نخستين كار نظرسنجى ميدانى در اين باره از سوى مؤسسه اى به ظاهر مستقل 
ــلمانان در انگلستان قرار  ــت» كه محور پژوهش خود را اوضاع مس به نام «رنيميد ترس
داده بود، انجام شد. اين مؤسسه پيش از اين نيز پژوهش مشابهى در باب سامى ستيزى 
ــه در پژوهش خويش،  ــام داده بود. اين مؤسس ــال 1994ميالدي انج در جهان، در س
ديدگاه  هاى مختلف در باب نزاع كنونى ميان مسلمانان و غيرمسلمانان را گردآورى كرده 
و در پايان، به مجموعه اى از رهيافت هاى اجتماعى و حقوقى دست يافته كه در برقرارى 

پل هاى تفاهم ميان گروه هاى دينى در انگلستان يارى مى رساند.
ــى»، ريچارد چارلز اسقف لندن و خاخام  در كميسيون تحقيق پيرامون «اسالم هراس
جولياتوبرگر و پروفسور اكبر احمد، استاد انسان شناسى دانشگاه كمبريج و دكتر زكى 

بدوى متفكر مسلمان و رئيس شوراى يهودى برابرى نژادى مشاركت دارند.
ــال گذشته، پديده اسالم هراسى روشن تر،  اين پژوهش اشاره مى كند كه در بيست س
خشن تر و خطرناك تر شده است و برانگيختن هراس از اسالم، گاه به گونه اى ويران گر و 
خباثت آميز جريان داشته است و به بخشى از زندگى روزمره بريتانيايى ها تبديل شده 

است.
ــت كه در اوايل قرن بيستم رواج داشته است. اين  اين پديده، شبيه سامى ستيزى اس
پژوهش مى افزايد شيوع احساسات ستيزه جويانه نسبت به مسلمانان، مى تواند صداهاى 
معتدل در متن اقليت هاى مسلمان را خفه كند و تندروى و دشمنى نسبت به فرهنگ 

غربى را برانگيزد.1 
بار اصلي اين مسئله يعني ترويج اسالم هراسي بر عهده صنعت سينمايي غرب است. 
ــرارت را به يدك  ــر از امريكايى ها نوعى ش ــردم جهان به غي اگرچه در هاليوود تمام م
ــيايى ها، حيله گر؛ سياه پوستان، بى فرهنگ  مى كشند كه مثًال ايتاليايى ها، مافيايى؛ آس
ــوند كه شخصيت  ــنده مواد مخدر معرفى مى ش و مردم امريكاى التين خريدار و فروش
امريكايى بايد با تمام اين گروه ها مبارزه كند و افراد مظلوم را نجات دهد، ولى شايد بتوان 
گفت اين بى انصافى ها و دروغ گويي ها درباره مسلمانان و دين اسالم بيشتر از ساير اقوام 
و مذاهب بوده است. مسلمانان در فيلم هاى هاليوودى به عنوان افرادى به تصوير كشيده 
مى شوند كه هواپيماربايى مى كنند، بمب كار مى گذارند و آدم مى كشند و در اين ميان 

1. معرفى كتاب صوره االسالم فى  االعالم الغربى، سايت باشگاه انديشه. 
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زنان مسلمان، مظلومينى نشان داده مى شوند كه از سوى مردان مورد ظلم واقع مى شوند 
و در حقيقت برده مردان مسلمان هستند.

ارايه تصويري متوحش از مسلمانان، منتسب ساختن تمامي حوادث سوء، انفجارها، 
ترورها، بحران هاي اقتصادي به مسلمانان در دستور كار رسانه هاي غربي است. ساخت 
فيلم هايي شبيه فتنه، چاپ كاريكاتور و امثال اينها تنها يك از هزار نمونه هستند؛ ارايه  
تصويري از مسلمانان هواپيماربا، شهوت ران، بي رحم و تروريست در فيلم هاي هاليوودي 

بازوي ديگر اين پروژه است. 
ــاً  ــلمانان اساس ــئله را جلوه مى دهند كه عرب ها و به طور كلى مس آنها اين گونه مس
بى فرهنگ و خشن هستند و اسراييل و امريكا تنها براى حفظ حيات خود بين اين همه 
ــتفاده كنند. همين تبليغات كافى است كه  خشونت ناچار هستند از نيروى نظامى اس
حجم بمب و گلوله در افغانستان و عراق و ساير كشورهاى جهان به چشم جهانيان نيايد 
و به جاى آن وقتى بمب هاى رژيم صهيونيستى در سال 2006 خانه و كاشانه بسيارى 
ــانه هاى امريكايى به نقل از  ــهروندان جنوب لبنان را با خاك يكسان مى كند رس از ش
ــاكن امريكا اين اقدامات را به عنوان دفاع از يك  آلن درشويتس، نظريه پرداز يهودى س
كشور متمدن در برابر گروهى مسلح به نام «حزب  اهللا» ذكر كنند كه در صورت نبود اين 
حمالت كشورهاى متمدن ديگر نيز بايد منتظر حمالت از سوى مسلمانان تندرويى مثل 

حزب  اهللا و گروه هاى شيعى در ايران و پاكستان باشند.1 
به طور كلى مى توان گفت كه اسالم در بيشتر رسانه هاى تبليغاتى غرب، «خطرى بزرگ 
براى تمدن غربى» به حساب مى آيد و مسلمانان نيز عموماً گروه هايي خشونت طلب و 
تندرو كه جهاد را پيشه خود قرار داده و به چندهمسرى (تعدد زوجات) اعتقاد دارند و 

مخالف سكوالريسم و آميختگى با ديگر مردم هستند، شناخته شده اند.2 
ــده بود يكي از  ــي آغاز ش ــالمي كه تازه موج اسالم هراس در اوايل پيروزي انقالب اس
مخالفان اين جريان به نام «جك جي شاهيني» كتابي با عنوان عرب تلويزيوني منتشر 
ــال در اياالت  كرد كه در آن 100 برنامه تلويزيوني محبوب و پرمخاطب طي مدت 8 س
متحده مورد بررسي قرار گرفته بود. نويسنده نتيجه گرفته كه در اين 8 سال و طي اين 
100برنامه تلويزيوني كه حدود  صد و پنجاه ميليون نفر در اياالت متحده مخاطب داشته، 

حتي يك ويژگي خوب و مثبت هم از مسلمانان نشان داده نشده است.3
1. دوربين هاى هاليوود در مساجد آلپ سايت خبرى- تحليلى حيات، 1388/9/24. 

2. خبرگزارى جمهورى اسالمى (ايرنا)،1388/10/20، كد خبر 888381. 
3. رضا سراج، «اسالم ستيزى بازى برد- برد نظام سلطه عليه اسالم»، كيهان. 
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انقالب اسالمى و امواج اسالم هراسى
به  طور كلي مي توان موضوع اسالم هراسى در دنياى 
ــالمى به لحاظ تاريخى در  معاصر را بعد از انقالب اس
ــيم بندى كرد. اين مراحل به اجمال  ــه مرحله تقس س

عبارت اند از:
موج اول: پيروزي انقالب اسالمي

به موازات پيروزي انقالب اسالمي در 1979 ميالدي، 
ــد خورد. چرايي  ــي در غرب كلي موج اول اسالم هراس
عملياتي شدن اسالم هراسي و اسالم ستيزي به خوبي 
روشن است؛ غرب از اينكه مي ديد نظامي در ايران روي 
كار آمده كه از طرفي داعيه ورود دين به عرصه سياست 
و نظام سازي دارد و از طرفي ديگر الگوي جديدي براي 

حكومت مداري در جهان معرفي كرده است به شدت به وحشت افتاد. اريك هابسبام از 
تاريخ نگاران انگليسي معاصر معتقد است انقالب اسالمي ايران نخستين جنبش عمده 
اجتماعي در دوران جديد است كه سنت هاي 1789 و 1917 ميالدي را رد كرد. منظور 
او از سنت 1789 انقالب فرانسه بود كه در آن «بورژوازي» فرانسه عليه طبقه «اشراف» 
ــتي روسيه است كه در آن شاهد  قيام كرد و نيز مراد او از سنت 1917 انقالب كمونيس
انقالب طبقه «پرولتاريا» عليه «بورژوازي» بوديم. اما از منظر هابسبام، انقالب اسالمي 
ــود؛ چراكه در انقالب  ــتگاه طبقاتي و تعريف هاي طبقاتي ب ايران بدين معنا فاقد خاس
ايران، كارگران و بازاريان (پرولتاريا و بورژوازي)، روحانيون و روشنفكران توأمان با هم 

در شكل گيري و نضج انقالب نقش داشتند.
از سويي ديگر، انقالب ايران كه از پشتوانه هاي محكم ديني و ملي برخوردار بود موجب 
ــالمي ايران وارد مرحله جديدي از  ــي از انقالب اس شد تا ساير ملل اسالمي نيز با تأس
مبارزات خود با استعمار شرق و غرب شوند. به همين علت در اوايل پيروزي انقالب، شاهد 
شكل گيري جريان ها و گروه هاي اسالمي در سراسر جهان اسالم بوديم. واضح است كه 
غرب در مقابل چنين موضوعي چاره اي نداشت جز آنكه بخواهد با تبليغات رسانه اي و 

عمليات رواني، از حجم آن بكاهد.
موج دوم: فروپاشي اتحاد جماهير شوروي 

ــالمي و آغاز موج اول اسالم هراسي يعني در سال  ــال پس از پيروزي انقالب اس ده س

به موازات پيروزي انقالب 
اسالمي در 1979 ميالدي، موج 
اول اسالم هراسي در غرب كليد 
خورد. چرايي عملياتي شدن 
اسالم هراسي و اسالم ستيزي به 
خوبي روشن است؛ غرب از 
اينكه مي ديد نظامي در ايران 
روي كار آمده كه از طرفي داعيه 
ورود دين به عرصه سياست 
و نظام سازي دارد و از طرفي 
ديگر الگوي جديدي براي 
جهان  در  حكومت مداري 
معرفي كرده است به شدت به 

وحشت افتاد
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ــوروي از هم فروپاشيد. فروپاشي  1989، اتحاد جماهير ش
شوروي به منزله فروپاشي يكي از دو بلوك جهاني بود و حاال 
ديگر بلوك غرب بود كه ميدان سياست جهاني را بر عهده 
داشت. به طور كلي بعد از فروپاشي شوروي، سه دسته نظريه 

در عرصه روابط بين الملل به  سرعت فراگير شد: 
نظريه «دهكده  جهاني» مك لوهان كه معتقد بود گسترش 
رسانه هاي جمعي باعث نزديكي هر چه بيشتر اقوام، ملل و فرهنگ ها به هم شده است 
و بنابراين از اين پس جهان بايد به سمت «يكسان سازي» در فرهنگ و سياست حركت 
ــت كه اين جهان جديد  كند. نتيجه منطقي كه در پس اين نظريه خوابيده بود اين اس
ــت و آن هم كسي نيست جز اياالت متحده و  براي مديريت خود نيازمند كدخدايي اس
نرم فزاري هم كه بايد براي آن در نظر گرفت چيزي نيست جز «الگوي زندگي امريكايي». 

(American Life Style)
ــت برتر بنگاه رند،  ــيس فوكوياما، استراتژيس نظريه دوم نظريه «پايان تاريخ» فرانس
وابسته به نيروي دريايي اياالت متحده بود. فوكوياما معتقد بود بعد از فروپاشي شوروي، 
ــرمايه داري پناه برده و عمًال تنها  جهان چاره اي ندارد جز آنكه به دامان نظام ليبرال س

نسخه اي كه براي كشورها تجويز مي شود چيزي نيست جز «نظام سرمايه داري». 
اما نظريه سوم كه از استقبال بيشتري در بين سياست مداران و دولتمردان امريكايي 
برخوردار شد نظريه معروف «برخورد تمدن ها»ي ساموئل هانتينگتون بود. هانتينگتون 
ــم را جهاني مملو از منازعات و تنش هاي  برخالف دو نظريه  قبل، جهان مابعد كمونيس
جديد بين تمدني قلمداد كرد. او در نظريه خود كه به جهان پس از فروپاشى بلوك شرق 
ــت، به جاي تأكيد بر نقش «قطب» در روابط بين ا لملل، بر «تمدن»ها تأكيد  نظر داش
ــكل گيرى چندين تمدن  جديد  مي كند. وي در نبود ايدئولوژي كمونيسم، سخن از ش
ــى و تمدنى مي داند.  ــات بين الملل را در عرصه فرهنگ  كرد و از آن پس روابط و منازع
هانتينگتون از ميان همه تمدن هايى كه نام برد بيش از همه به «تمدن اسالمى» تأكيد 
مى ورزد و معتقد است رويارويي اصلي غرب در جهان پس از اين، با تمدن اسالمي است؛ 
ــد فرهنگي را دارد.  ــرايط موجود توانايي بازتولي ــت كه در ش چراكه تنها اين تمدن اس
بنابراين جهان غرب به هر شكل ممكن كه شده، بايد اين تمدن را مهار كند. او حتي در 
آثار بعدي خود از جمله «موج سوم دموكراسي»، راهكارهاي عملياتي براي انجام چنين 

پروژه اي را نيز ذكر  كرد. 

سومين موج اسالم هراسي 
پس از حادثه 11 سپتامبر 
و انفجار برج هاي دوقلوي 
سازمان تجارت جهاني 
انفجار  و  نيويورك  در 
در ساختمان پنتاگون در 

واشنگتن عملياتي شد
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ــي نيز  ــوج دوم اسالم هراس ــود كه م ــا ب از همين ج
ــد. جهان غرب كه تصور مي كرد با فروپاشي  شروع  ش
كمونيسم و اتحاد جماهير شوروي به رؤياي هميشگي 
ــك جهان  ــدرت هژموني ــتيابي به ق ــود يعني دس خ
ــكل جديدي به نام «تمدن  دست مي يابد حال، با مش
ــده كه به مراتب سخت تر از جهان  اسالمي» مواجه ش
شرق است. پس القاي اين مفاهيم كه قوانين اسالمي 
ــالم ديني خشونت طلب و  ناقض حقوق بشر است، اس

ــرفت است، اسالم مولد  ــت، دين اسالم بنيادگرا و مخالف علم و پيش مروج عصبيت اس
انديشه تروريسم است و... در دستور كار سياسيون و رسانه هاي غربي قرار گرفت. 

موج سوم: حادثه 11 سپتامبر
سومين موج اسالم هراسي پس از حادثه 11 سپتامبر و انفجار برج هاي دوقلوي سازمان 

تجارت جهاني در نيويورك و انفجار در ساختمان پنتاگون در واشنگتن عملياتي شد. 
ــه «جنگ هاى صليبى»  ــپتامبر جورج بوش اعالم  كرد ك بالفاصله بعد از واقعه 11 س
ــورها را از اين پس به دو گروه دوست و دشمن اياالت  مجدداً شروع شده است. وى كش
متحده تقسيم بندى كرد و با صراحت اعالم كرد كه «هر كه با ما نيست پس بر ما است». 
ــالمي را به عنوان كشورهاى  ــخن از «محور شرارت» كرده و كشورهاى اس از اين رو س

حامى تروريست و نقض كننده منافع دنياى آزاد و جهان غرب معرفى كرد. 
ــانه اي نظام سلطه  ــتيزي توسط امپراتوري هاي خبري و رس اسالم هراسي و اسالم س
آنچنان سازماندهي شد كه نخست وزير وقت ايتاليا در اظهاراتي نسنجيده، تمدن غرب 
ــلمانان را به علت آنچه او فرودستي مي ناميد،  را اصيل تر از تمدن اسالمي خواند و مس

مورد تحقير قرار داد. 
در ادامه اين روند، فوكوياما يك ماه پس از حادثه 11 سپتامبر در مصاحبه اي با روزنامه 
گاردين تأكيد كرد كه اسالم تنها نظام فرهنگي است كه مدرنيته غربي را تهديد مي كند. 
ــورهاي اسالمي در برابر  ــتن مقاومت كش او تصريح كرد كه امريكا مي تواند براي شكس

مدرنيته، از توان نظامي خود نيز استفاده كند. 
در همين رابطه ويليام كوهن، وزير دفاع اسبق امريكا و از استراتژيست هاي برجسته 
اين كشور اعالم كرد جنگ امريكا و متحدانش با اسالم، جنگ چهارم جهاني است. وى 
جنگ جهانى سوم را دوران جنگ سرد و به مدت 45 سال مى داند و جنگ جهانى چهارم 

واژه «اسالم هراسي» در قاموس 
سياسى اروپا، معانى مشخصى 
دارد. تحت اين عنوان كه منظور 
از آن تروريسم اسالمى است، 
ده ها همايش و ميزگرد سياسى و 
فكرى در غرب برگزار شده است 
تا به بررسى نقاط هراس از اسالم 
و مسلمانان و ابعاد فرهنگى، 
اجتماعى و اقتصادى آن بپردازد
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را هم نبرد بين تمدن غرب و تمدن اسالم معرفى مى كند.1 
ــي به افغانستان و ايجاد  ــغال آن كشور به مدت ده سال، لشكركش حمله به عراق و اش
ــك القاعده كه در  ــم و گروه ــور به بهانه مبارزه با تروريس پايگاه هاي نظامي در آن كش
ــتان،  ــهرهاي پاكس ــاخته خود اياالت متحده بود، بمباران دايمي ش حقيقت دست س
ــايه ايران با توجيه مهار ايران و در نهايت  اردوكشي به كشورهاي حاشيه خليج و همس
جنگ افروزي در فلسطين و لبنان و كشتار هزاران هزار مسلمان بي گناه، همه و همه از 

پيامدهاي موج سوم اسالم هراسي بود.
ــال هاي اخير شدت يافت موضوع  ــي، مسئله اي كه در س در كنار موضوع اسالم هراس
«شيعه هراسي» و به تبع آن «ايران هراسي» بود. نظام سطله به خوبي دريافته آن مكتب 
و مذهبي كه در اسالم از بيشترين توانايي بازتوليد فرهنگي برخوردار است مذهب تشيع 
است. الگوي موفق واليت فقيه در ايران كه مبتني بر انديشه ديني- سياسي تشيع است 
موجب شد تا به سرعت به  عنوان يك نظام مردم ساالر ديني در جهان اسالم مورد توجه 
قرار گيرد. از اين رو پروژه شيعه هراسي در سال هاي اخير از دامنه وسيعي برخوردار شد. از 
طرفي ديگر شتاب فزاينده جمهوري اسالمي در عرصه هاي علمي- تكنولوژيك، سياسي، 
ــد تا غرب براي آن كه «الگوي  ــته اي باعث ش اقتصادي و به  خصوص فن آوري هاي هس
ــود به مقابله با آن برخاسته و موضوع ايران هراسي  انقالب اسالمي» در جهان تكثير نش

را هم دامن بزند. 
ــال، غرب همواره تصور مي كرد با اعمال سياست هاي  در طول مدت اين سي واندي س
ــي مي تواند از نفوذ انقالب اسالمي در جهان  اسالم هراسي، شيعه هراسي و ايران هراس
اسالم بكاهد. اما شواهد امر گوياي چيز ديگري بود. رشد اسالم بر خالف تصوري كه غرب 
ــتاب بيشتري گرفت؛ براي مثال  مي كرد به جاي آنكه فرآيند معكوس به خود گيرد، ش
كارشناسان آمار با مقايسه رشد دو جمعيت مسلمان و مسيحي در فرانسه به اين نتيجه 
رسيده اند كه اين كشور حداكثر تا 40 سال آينده به كشوري با اكثريت جمعيت مسلمان 
تبديل خواهد شد. تا سال 2025 از هر پنج فرانسوي يك نفر مسلمان خواهد بود و نرخ 

رشد جمعيت اگر به همين منوال ادامه يابد به يك كشور اسالمي تبديل خواهد شد. 
ــال قبل 82 هزار نفر بوده كه هم اكنون اين  جمعيت مسلمانان در انگليس نيز 30 س
ــت. در آلمان نيز به رغم وجود تبعيض نژادي  ــيده اس جمعيت به 2/500/000 نفر رس
ــالم مي گروند. نيمي  ــاالنه چهار هزار آلماني به اس و فشار و خشونت ضد مسلمانان س

1. همان. 
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ــه دنيا مي آيند  ــال در هلند ب از كودكان كه هر س
ــتند و چنانچه اين روند ادامه يابد  ــلمان هس مس
ــال آينده  ــد را در 15 س ــت هلن ــي از جمعي نيم
مسلمانان تشكيل خواهند داد. جمعيت مسلمانان 
روسيه 23 ميليون نفر است و 40 درصد نيروهاي 
ــور را در چند سال آينده مسلمانان  ارتش اين كش
تشكيل خواهند داد. 25درصد جمعيت بلژيك نيز 
ــتند و نيمي از كودكاني كه هر سال  مسلمان هس
ــلمان هستند.  ــور به دنيا مي آيند، مس در اين كش
ــلمانان امريكا در سال 1970 يكصد  جمعيت مس
هزار نفر بود اما در سال 2008 به 9 ميليون نفر بالغ 

شده است.1 
در ديگر كشورهاي غربي هم رشد اسالم آن قدر 
ــيحيان مي گويند  چشم گير بوده كه برخي از مس
ــا را نخواهند  ــان فرهنگ و دين آنه كه نوادگانش

ــم به جهان خواهند گشود. واتيكان كاتوليك بيشتر  ديد چراكه در جوامع اسالمي چش
ــالم بزرگ ترين دين جهان خواهد بود. روزنامه   شده و در ظرف 5 الي 6 سال، ديگر اس
ــالم به سرعت مرزهاي جغرافيايي را پشت  پر تيراژ سيدني برنينگ هرالد نيز نوشت اس
سر مي گذارد، مكتب هاي سياسي و رژيم هاي ملي را در مي نوردد و كشورهاي گوناگون 

شاهد تحريكات سياسي و رشد پاينده اسالم خواهند بود.
حال سؤال مهم اين است كه چرا و چگونه برخالف همه تحليل هاي رايج تحليل  گران و 
سياسيون غربي، پروژه اسالم هراسي و اسالم زدايي به موضوع «اسالم خواهي» در جهان 
ــانه هاي غربي و بنگاه ها و كارتل هاي مالي و معنوي حمايت كننده از  منتج شد؟ آيا رس
اين پروژه، در كار خود كوتاهي كرده يا كار خود را به  درستي انجام نداده اند؟ يا موضوع 

چيز ديگري است و علت ها را بايد در جاي ديگري جست وجو كرد؟
شواهد و مدارك موجود گوياي آن است كه رسانه هاي وابسته به «نظام سلطه» جهاني 
ــلمانان كوتاهي نكر ده اند كه با تمام  ــالم و مس نه تنها در اقدامات و اعمال خود عليه اس
ــده و دشمني با اسالم و  ــتند وارد ميدان ش قدرت و توان خود و هر آنچه در چنته داش

1. «فرانسه جمهوري مي شود»، سايت تابناك، كد مطلب: 46978. 

در كنار موضوع اسالم هراسي، 
مسئله اي كه در سال هاي اخير 
شدت يافت موضوع «شيعه هراسي» 
و به تبع آن «ايران هراسي» بود. 
نظام سطله به خوبي دريافته آن 
مكتب و مذهبي كه در اسالم از 
بيشترين توانايي بازتوليد فرهنگي 
برخوردار است مذهب تشيع است. 
الگوي موفق واليت فقيه در ايران 
كه مبتني بر انديشه ديني- سياسي 
تشيع است موجب شد تا به سرعت 
به  عنوان يك نظام مردم ساالر ديني 
در جهان اسالم مورد توجه قرار 
گيرد. از اين رو پروژه شيعه هراسي 
در سال هاي اخير از دامنه وسيعي 

برخوردار شد
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ــاندند كه تنها يك نمونه آن ماجراي فتنه 88 در  مسلمانان را به باالترين حد خود رس
ايران است. پس بايد روند گسترش اسالم خواهي را در جاي ديگري جست وجو كرد.

ــالم خواهي مي توان داليل و عوامل متعددي را بيان  ــترش اس براي تحليل روند گس
ــالم و توجه به  ــمول بودن دين اس ــر، جهان ش كرد. داليلي مانند فطرت خداجوي بش
ــان و.... اما به نظر مي رسد  ــخ به نيازهاي همه جانبه انس همه ساحت هاي بشري و پاس
ــتراتژيك» امام خميني و رهبر انقالب  مهم ترين و كليدي ترين موضوع، «مديريت اس
ــالم خواهي در جهان بوده است. توضيح آنكه  در ايجاد، ساخت، حفظ و تداوم فضاي اس
ــت.  ــناخت، مهار و كنترل «فرصت» ها و «تهديد»ها اس ــتراتژيك، علم ش مديريت اس
ــت بايد محورها و نقاط فرصت و تهديد را به خوبي رصد كرده و با  يك مدير استراتژيس
شناخت كامل و دقيق از آنها، در وقت مشخص و معين، بهترين بهره را از آن ببرد. رهبر 
ــيب زا و تهديد را به خوبي مي شناسد و هم  استراتژيست رهبري است كه هم نقاط آس
نقاط قوت زا و فرصت را. در مرحله بعد كار يك رهبر استراتژيست آن است كه تهديدهاي 
ــتم را تبديل به فرصت كرده و از آنها در جهت پيشبرد اهداف و  به وجود آمده در سيس

رسالت سيستم و مجموعه خود استفاده كند.
ــي و رهبر انقالب اين موضوع را  از اين منظر، دقت و تأمل در رفتار و گفتار امام خمين
نشان مي دهد كه اين بزرگواران بيش از هر كس ديگري در مدت اين سي سال، فرصت ها 
و تهديد هاي پيش آمده براي انقالب اسالمي و جهان اسالم را شناسايي كرده و در مواقع 
لزوم به آن جهت داده اند. از همين رو آنان توانسته اند تا از تهديداتي به نام اسالم هراسي، 
ــد مثال ها و  ــايد بهتر باش ــازند. براي فهم اين نكته ش ــالم خواهي بس فرصتي به نام اس
ــش رهبر انقالب در جمع  ــم. به عنوان نمونه چندي پي مصداق هايي براي آن ذكر كني
ــاه، از موضوعي به نام «موج سوم اسالم خواهي»  روحانيون شيعه و اهل سنت كرمانش
ــه دوره تاريخي بيان فرمودند. توجه به اين سه دوره، ما را در  سخن گفته و براي آن س
جهت شناخت هر چه بهتر مديريت استراتژيك امام راحل و مقام معظم رهبرى كمك 

مي كند.

موج اول اسالم خواهي 
از نظر رهبر انقالب موج اول اسالم خواهي مصادف بود با پيروزي انقالب اسالمي. اگر 
ــت، بايد در تحليل انقالب اسالمي هم  ــانه، پيام اس زماني مك لوهان گفت كه خود رس
گفت خود وقوع انقالب يك پيام بود. انقالب اسالمي در ذات خود حامل پيامي به همه 
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مردم جهان و به  خصوص جهان اسالم بود؛ پيام بيداري 
ــت به هويت اصيل اسالمي و بومي كه  اسالمي و بازگش
ــتعمارگران مواجه بود.  براي قرن ها با تحقير غرب و اس
براي همين بود كه حضرت روح اهللا از همان اوايل پيروزي 
انقالب اسالمي، با پيش دستي بر دول غربي، استراتژي 
مهم «صدور انقالب» را بيان فرمودند. امام خميني اتخاذ 
«استراتژي فعال» در سياست خارجه جمهوري اسالمي 
ــتراتژيك» اردوگاه  و الگوي حمله به عمق «گفتمان اس
شرق و غرب را در رأس اقدامات دايمي و اصول اساسي 

كشور مد نظر قرار دادند. امام بارها و بارها با صداي رسا اعالم كرد كه: 
... ما اين واقعيت و حقيقت را در سياست خارجى و بين الملل اسالمى 
ــترش نفوذ اسالم در جهان و  خود بارها اعالم نموده ايم كه درصدد گس
كم كردن سلطه جهان خواران بوده و هستيم. حال اگر نوكران امريكا نام 
اين سياست را توسعه طلبى و تفكر تشكيل امپراتورى بزرگ مى گذارند، 
از آن باكى نداريم و استقبال مى كنيم. ما درصدد خشكانيدن ريشه هاى 
فاسد صهيونيسم، سرمايه دارى و كمونيسم در جهان هستيم. ما تصميم 
گرفته ايم به لطف و عنايت خداوند بزرگ، نظام هايى را كه بر اين سه پايه 
ــتوار گرديده اند نابود كنيم؛ و نظام اسالم رسول اهللا(ص) را در جهان  اس
ــتكبار ترويج نماييم و دير يا زود ملت هاى دربند شاهد آن خواهند  اس

بود...1
ــلطه كه عليه انقالب  ــتراتژي صدور انقالب يعني حمله به مواضع آفندي نظام س اس
اسالمي در حال جريان بود. گرچه در يك نگاهي كلي تر، صدور انقالب در حقيقت همان 
وقوع انقالب بود و وقوع انقالب، خود عامل صدور آن بود؛ موضوعي كه بعدها رهبر انقالب 

در سخناني به آن اشاره كردند: 
ــالب، يك بار صادر  ــادر كنيم. انق ــروز نمى خواهيم ص ما انقالب را ام
ــر دنيا، گرايش و ايمان  مى شود و شد! اينكه مى بينيد امروز در سرتاس
ــت؛ اينكه مى بينيد ملت ها در شمال آفريقا و در  اسالمى زنده شده اس
ــالمى بيدار شده اند؛ اينكه  ــرق و غرب كشورهاى اس خاورميانه و در ش

1. صحيفه امام، ج21، ص81. 

جمهوري  فزاينده  شتاب 
عرصه هاي  در  اسالمي 
علمي- تكنولوژيك، سياسي، 
خصوص  به   و  اقتصادي 
فن آوري هاي هسته اي باعث 
آن كه  براي  غرب  تا  شد 
«الگوي انقالب اسالمي» در 
جهان تكثير نشود به مقابله 
با آن برخاسته و موضوع 
ايران هراسي را هم دامن بزند
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ــورهاى گوناگون به زيبايي هاى دين  مى بينيد جوانان مسلمان در كش
ــت كه انقالب اسالمى در اول  و قرآن رو آورده اند، همه حاكى از اين اس
ــت. ما كه نمى خواهيم بعد از گذشت چهارده  وقوع خود صادر شده اس
سال، تازه به فكر صدور انقالب باشيم! يك بار انقالب صادر مى شود و آن 
هم شد. وقتى كه انقالب، پيروز شد و خبر و جذابيت آن، دنيا را پر كرد، 
ــما از آن ناراضى هستيد...  ــود شد. همان كارى كه ش كارى كه بايد بش
ــده و كار از كار  ــمناك مى شويد، ش و همان كارى كه به خاطر آن خش
گذشته است! شما هم هيچ كارى نمى توانيد بكنيد و هيچ كس ديگرى 

هم نمى تواند كارى بكند. كار از كار گذشته است!1 

موج دوم اسالم خواهي
ــالم خواهي را همزمان با فروپاشي نظام كمونيستي شوروي  رهبر انقالب موج دوم اس

مي دانند: 
موج دوم، آن وقتى شد كه نظام ماركسيستى شكست خورد. حتى در 
ــالمى، جوان هاى زياد و مردمان بااخالص زيادى بودند  كشورهاى اس
ــته بودند؛ فكر مي كردند  كه اميد خودشان را به نظام ماركسيستى بس
ــتى خواهند توانست فقر و بى عدالتى و چه  با تشكيل دولت سوسياليس
و چه و چه را از كشورهاشان دور كنند؛ بعضى هاشان هم واقعاً مردمان 
صادقى بودند؛ بنده بعضى از اينها را ديده بودم؛ چه از مسلمان هاشان، چه 
از غير مسلمان هاشان؛ مردمان صادقى بودند، اما به اسالم هيچ اعتقادى 
نداشتند؛ ماركسيست شده بودند براى خاطر اينكه خيال مي كردند در 
ماركسيسم اميدى براى مردم هست؛ بعد كه ماركسيسم شكست خورد، 

اينها ديدند نه، فايده اى ندارد؛ لذا به سمت اسالم آمدند.2
ــد تا اين مردماني كه رهبر انقالب از آنها سخن گفته اند، به  اينكه چه عاملي باعث ش
ــتراتژي فعال حضرت  ــالم گرايش يافتند به نظر مي رسد دليل عمده آن اس سمت اس
ــال  ــد. نامه حضرت روح  خدا در اولين روز س روح اهللا در ماجراي نامه به گورباچف باش
1989 ميالدي- 11دي1367- به ميخاييل گورباچف، آخرين رئيس جمهور شوروي، 

1. بيانات رهبر معظم انقالب در خطبه هاى نماز عيد سعيد فطر، 1372/1/4. 
2. بيانات رهبر انقالب در جمع روحانيون شيعه و اهل سنت كرمانشاه ، 1390/7/20. 
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در حقيقت نامه اي بود به تمام كشورهايي كه زير 
ــده بودند آن هم  سايه اردوگاه كمونيسم جمع ش
درست قبل از آنكه موج دوم اسالم هراسي توسط 

غرب آغاز شود. 
ــه رئيس جمهور  ــرد جهان معاصر ب نامه آن ابرم
اتحاد جماهير شوروي در شرايطي منتشر شد كه 
هنوز اين كشور به عنوان يك مجموعه واحد برقرار 
بود و هنوز اين ايدئولوژي كمونيسم بود كه قوانين 
ــامان مي بخشيد. هنوز جنگ  و قواعد جامعه را س
سرد- كه چنانچه اشاره شد برخي از تحليل گران 
از آن به عنوان «جنگ جهاني سوم» ياد مي كنند- 
تمام نشده بود و عمر آن نزديك به نيم قرن رسيده 
بود؛ همچنين هنوز ديوار برلين كه به عنوان نماد 
جدايي اردوگاه شرق و غرب بود نيز فرو نريخته بود.

ــه  امام،  ــار نام ــل از انتش ــال قب ــه از يك س البت
ــعه سياسي موسوم  ــائل مربوط به توس ميخاييل گورباچف دكترين خود در حوزه مس
ــعه اقتصادي خود به نام «پرسترويكا» را كه  ــت» و نيز راهبردهاي توس به «گالسنوس
قرار بود با هماهنگي و همكاري غرب باشد، آغاز كرده بود تا از اين طريق بتواند كشتى 
به گل نشسته كمونيسم را به حركت بيندازد. اما كشورهاي غربي مانند هميشه با خلف 
وعده هاي خود و عدم مساعدت هاي الزم به دولت گورباچف عمًال زمينه فروپاشي دولت 
او و در نهايت اتحاد جماهير شوروي را موجب شدند؛ يعنى موضوعى كه در طول اين 45 

سال خواست هميشگي آنان بود.
ــيار و با درايت سياسي، همه اين موضوعات را به  امام خميني به عنوان يك عالم هوش
ــه اي براي شوروى كشيده است.  دقت زير نظر داشتند و مي دانستند كه غرب چه نقش
ايشان از يك طرف مي دانستند كه ايدئولوژي چپ به دليل «ماهيت مادي گرايانه» اي 
كه دارد عمًال قادر به پاسخ گويي به نيازهاي موجودي چندبعدي مانند انسان نيست و 
ــتند در  از طرف ديگر چاره كار نيز، برخالف تصوري كه گورباچف و كابينه او مي پنداش
پناه بردن به نظريه هاي نظام سرمايه داري و الگوهاي ليبراليستي غرب هم نيست. براي 
همين امام در اين نامه، ابتدا به آفت «دين زدايي» در مكتب كمونيسم اشاره كرده و آن 

جهان غرب كه تصور مي كرد با 
فروپاشي كمونيسم و اتحاد جماهير 
شوروي به رؤياي هميشگي خود 
يعني دستيابي به قدرت هژمونيك 
جهان دست مي يابد حال، با مشكل 
جديدي به نام «تمدن اسالمي» 
مواجه شده كه به مراتب سخت تر 
از جهان شرق است. پس القاي اين 
مفاهيم كه قوانين اسالمي ناقض 
حقوق بشر است، اسالم ديني 
خشونت طلب و مروج عصبيت 
است، دين اسالم بنيادگرا و مخالف 
علم و پيشرفت است، اسالم مولد 
.. در  انديشه تروريسم است و.
دستور كار سياسيون و رسانه هاي 

غربي قرار گرفت
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را بزرگ ترين علت فروپاشي شوروي قلمداد كرد. 
بالفاصله پس از انتشار نامه امام، موجي از اظهارات و تحليل هاي مثبت و منفي پيرامون 
آن شكل گرفت. اما متأسفانه گورباچف و آن دسته از سياسيوني كه مي بايست متوجه 
منظور امام شوند، نشدند. كما اينكه هشت هفته بعد، هنگامي كه ادوارد شوارد نادزه، وزير 
خارجه وقت شوروي در روز هفتم اسفند 1367 پاسخ گورباچف را در حسينيه جماران 
به اطالع امام خميني رساند، نشان داد بيش از آنكه درصدد تبيين و تحليل محتواي نامه 
امام بر آمده باشند سعي كرده اند تا اقدامات و اعمال خود را توجيه كنند. به همين علت 

حضرت روح اهللا پس از شنيدن سخنان شوارد نادزه به او پاسخ دادند: 
ــان بگوييد كه من مي خواستم  ــند، ولي به ايش ان شاءاهللا سالمت باش
ــما يك فضاي بزرگ تر باز كنم. من مي خواستم دريچه اي به  جلوي ش
ــت را براي  دنياي بزرگ، يعني دنياي بعد از مرگ كه دنياي جاويد اس
آقاي گورباچف باز نمايم و محور اصلي پيام من آن بود. اميدوارم بار ديگر 

ايشان در اين زمينه تالش نمايند.
ــدا، گورباچف طي  ــالگرد رحلت روح  خ ــال 1378 و در س ــال بعد، يعني در س ده س
ــدارهاي آن روز  ــكو از اينكه به هش ــد مركزي خبر در مس مصاحبه اي با خبرنگار واح
بنيان گذار جمهوري اسالمي ايران بي اعتنايي كرده بود، اظهار تأسف كرد. گورباچف در 
اين مصاحبه گفت: «مخاطب پيام آيت اهللا خميني از نظر من، همه اعصار در طول تاريخ 
ــاس كردم كه شخصي  بود». و ادامه داد: «زماني كه من اين پيام را دريافت كردم احس
كه اين پيام را نوشته بود متفكر و دلسوز براي سرنوشت جهان است. من از مطالعه اين 
پيام استنباط كردم كه او كسي است كه براي جهان نگران است و مايل است من انقالب 

اسالمي را بيشتر بشناسم و درك كنم.»
ــريح نابساماني هاي اقتصادي و سياسي  ده سال از نامه امام گذشت تا گورباچف با تش
ــي را در آن پيام جدي  ــگويي هاي آيت اهللا خمين ــيه اعتراف كند كه: «اگر ما پيش روس

مي گرفتيم امروز قطعاً شاهد چنين وضعيتي نبوديم.»1 

موج سوم اسالم خواهي
سال 1368 روح خدا به خدا پيوست و جايگزين او، مردي از تبار او شد. خط او خط امام، 
ــيره امام بود. «خامنه اي» به تمام معنا تالي تلو «خميني» بود. رهبر  و سيره او همان س

1. جمهوري اسالمي، 1378/3/11. 
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انقالب در عرصه بين الملل همان روش امام خميني 
ــتراتژيك غرب را  يعني حمله به عمق گفتمان اس
سرلوحه اعمال خود و نظام جمهوري اسالمي قرار 

داد. 
ــال از  ــت س رهبر انقالب در طول مدت اين بيس
ــئله جنبش  ــان، از طرفي با تأكيد بر مس واليت ش
ــاخت  نرم افزاري و نهضت توليد علم و به تبع آن س
مدل نظام اسالمي، موجب رشد فزاينده و جهشي 
ايران شدند و از طرفي ديگر در حوزه مسائل كالن 
ــلطه و توجه به  جهاني، با حمله به مواضع نظام س
جنبش ها و نهضت هاي اسالمي، موجبات بيداري 
اسالمي و بازگشت هويتي مسلمانان را ايجاد كردند. 
حاال ديگر دامنه  موج اسالم خواهي «تا قلب اروپا و 

امريكا» به پيش رفته است. 
ــالم خواهي در جهان در حقيقت برخاسته از اتخاذ چنين راهبردي بوده  موج سوم اس
است: نااميدي از نظام ليبرال سرمايه داري و اميدواري به هويت اصيل اسالمي. چنانچه 

رهبر انقالب فرمودند: 
ــت؛ مأيوس شدن از ليبراليسم  يك مقطع هم حاال به وجود آمده اس
غربى، ليبرال دموكراسى غرب، اقتصاد كاپيتاليستى. مى بينيد چه خبر 
ــئله را در تبليغات كوچك كنند. واقع قضيه  است؟ مي خواهند اين مس
كه كوچك نمي شود. در مركز مالى امريكا، در پايتخت اقتصادى امريكا، 
ــتريت» كه كانون اصلى  يعنى در نيويورك، آن هم در خيابان «وال اس
ــوند، بگويند ما  ــت، هزاران نفر جمعيت جمع بش سرمايه دارى دنياس
سرمايه دارى را نمي خواهيم. اينها نه مهاجرند، نه همه سياه پوست اند، 
ــگاه هست،  ــتاد دانش ــان اس نه از طبقات پايين جامعه اند؛ در ميان ش
سياست مدار هست، گروه هاى دانشجويى به اينها پيوسته اند؛ مي گويند 
ما نظام كاپيتاليستى را نمي خواهيم. خوب؛ اين همين حرف ماست؛ ما 
هم كه از اول گفتيم نه شرقى، نه غربى، يعنى نه نظام كاپيتاليستى، نه 
نظام سوسياليستى؛ آن سوسياليستى اش بود كه به جهنم رفت، اين هم 

حمله به عراق و اشغال آن كشور 
به مدت ده سال، لشكركشي به 
افغانستان و ايجاد پايگاه هاي 
نظامي در آن كشور به بهانه مبارزه 
با تروريسم و گروهك القاعده 
كه در حقيقت دست ساخته خود 
اياالت متحده بود، بمباران دايمي 
شهرهاي پاكستان، اردوكشي به 
كشورهاي حاشيه خليج و همسايه 
ايران با توجيه مهار ايران و در 
نهايت جنگ افروزي در فلسطين و 
لبنان و كشتار هزاران هزار مسلمان 
بي گناه، همه و همه از پيامدهاي 

موج سوم اسالم هراسي بود
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دارد يواش يواش سرازير مي شود. بعد از اين حادثه، اقبال به اسالم بيشتر 
خواهد شد. اين هم يك موج ديگر است؛ موج سوم است.1 

1. بيانات رهبر معظم انقالب در جمع روحانيون شيعه و اهل سنت كرمانشاه ، 1390/7/20. 


