بسم اهلل الرحمن الرحيم
هندسه اهانت به مقدسات

اين روزها موضوع اهانت رسانه هاي غربي به ساحت مقدس اشرف مخلوقات و مهربانترين موجود خلقت ،گسترده ترين
خبر سياسي جهان شده است .از غربي ترين مناطق مسكوني كره زمين تا شرقي ترين نقطه آن عكس العمل مسلمانان
عنوان هاي رسانه اي نوشتاري و گفتاري و تصويري را پر كرده است .دنياي غرب هم
چهره هاي متفاوتي را در قبال اين انگيزش ها به نمايش گذاشته است ،چهره هايي كه
سناريوهاي متفاوت اما وابسته اي را پي گيري مي كنند گويا از سياست پلكاني براي
مقابله با برنامه اي كه از قبل طراحي كرده اند پيروي مي كنند.
چه كاري كردند؟
آنها با تحريف چهره رسول خدا(ص) به عنوان رهبريت دين مبين اسالم ،اصرار
دارند كه چهره اسالم عزيز را خشن و ناسازگار جلوه دهند و هدفي بزرگ تر را به معني
ضرورت مقابله با اسالم به نمايش بگذارند آنها با اين اقدام خود يك كشور و يا يك ملت را نشانه نگرفته اند بلكه يك دين
و يك فرهنگ راهدف گرفته اند .و به اين معني اصرار دارند و مطمئناً آنرا ادامه خواهند داد.
چرا چنين كردند؟
اسالم به جاي گيري در قلوب ربع ساكنين روي زمين در معادله هاي فرهنگي ،سياسي ،اقتصادي و اجتماعي فعال است
و اين حضور نمي تواند از ديد مديران اين كره خاكي بدور بماند و آنها كه سوداي اداره جهان را در سر مي پرورانند بايد
برنامه اي عملي براي آن طراحي كنند .در طراحي هاي مديريتي انجام پايلوت هاي اجتماعي (نمونه هاي اجتماعي) يك
استراتژي شناخته شده است .يعني سياسيون و مديران امور اجتماعي هر وقت بخواهند اقدامي عملي را در ساختار جامعه
پياده كنند ،ابتدا گوشه اي از آنرا به نمايش مي گذارند تا بازتاب هاي فرهنگي ،اجتماعي آن را ارزيابي كنند .اين از اصول
اوليه اي است كه در كالس هاي درس امور اجتماعي تدريس مي كنند .ما هم خاطره مشابهي از اين اقدام را در انقالب
اسالمي خود داريم.نوشتار ساواك در روزنامه اطالعات عليه وجود مبارك حضرت امام خميني(ره) قريب يكسال پيش از
اتمام دوره تبعيد ايشان از همين قماش تجربيات اجتماعي مديران است .كه اين بار قرعه فال به نام روزنامه دانماركي
درآمده است .وقرار شده است آنها اين نمونه را پياده كنند وبازتاب اجتماعي آنرا ارزيابي كرده تا قدم هاي بعدي را مطمئن
تر و مؤثرتر بردارند.
وضعيت كنوني مسئله چگونه است؟
انديشه استكباري جهاني برنامه جامعي براي مقابله با اسالم طراحي كرده است و آنرا در قالب انعكاس نمونه اي

نوشتاري شروع كرده است ،عكس العمل سياسي و سپس اجتماعي مسلمانان جهان در قبال اين رفتار سريع ،مناسب ،تند و
منطقي بوده است ،در نتيجه در وهله اول با فرافكني موضوع سعي در جهاني كردن حركت نامناسب خود داشتند وبه همين
دليل موضوع توسط رسانه هاي بقيه كشورهاي اروپايي تكرار شد اين اتفاق خود نشان از تصميم گيري متمركز براي حركت
عليه اسالم عزيز در قالب جامعه اروپا دارد .با شدت يافتن اعتراضات اجتماعي در قبال اين رفتار ،عذرخواهي ها شروع شد،
مقامات دانمارك به شكل هاي مختلف عذرخواهي كردند ،و سپس آقاي خاوير سوالنا كه جايگاهي به عنوان مسئول امور
سياست خارجي جامعه اروپا را دارد وارد ميدان شد و دو حرف مهم را زد :يكي اينكه ما در فكر تدوين قانوني هستيم تا كسي
ديگر به مقدسات اسالمي توهين نكند ،دوم اينكه قصد دارد به عنوان سفير صلح به كشورهاي اسالمي برود تا با عذرخواهي
حضوري موضوع را فيصله دهد .چگونه مي شود كه اين كار را عملي كرد كه مسئول سياست خارجي جامعه اروپا وظيفه خود
مي داند عكس العمل نشان دهد ،مگر موضوع در قالب يك روزنامه و يا حداكثر يك كشور نبود پس چرا آقاي سوالنا موضع
گيري مي كند؟ يقيناً طراحي اين توطئه عظيم برعهده يك كشور و يك روزنامه باالتر بوده است و همان پارلمان قاره اي
چنين تصميم هايي را هدايت مي كند ،منظورم انتخاب استراتژي نيست بلكه تبيين هدف است تا با روش هاي گوناگوني
جاري شود .فراموش كردن عقبه اين مجموعه ما را به سطحي نگري و آسان انديشي محكوم مي كند.
در اين روزها همه سعي مي كنند تا واسطه گري كنند تا موضوع به عكس العمل «تند» از سوي مسلمانان ختم نشود.
به طوري كه آقاي كوفي عنان مي گويد «چاپ مجدد اين كاريكاتور عين بي عقلي و بي ادبي است»او درست مي گويد ولي
اين جمله هيچ اثر وضعي در اتفاقي كه افتاده ندارد و هيچ مسئوليتي را هم متوجه سازمان ملل نمي كند.
رهبر مذهبي آفريقايي از مسلمانان جهان طلب عفو وبخشودگي مي كند و مطمئناً در آينده هم عده اي ديگر از
اشخاص و نهادهاي مصلح(!) چنين درخواستي از جهان اسالم خواهند كرد.
اعتراضات مردم مسلمان در جهان دو وجهه داشته است ،مردمي و دولتي .تقريباً در همه كشورهاي مسلمان نشين و
حتي كشورهايي كه مسلمانان در اقليت بوده اند ،مردم اعتراض خود را به زيباترين وجهي ابراز و به نمايش گذاشته اند و مي
توان ادعا كرد كه مسلمانان اداي دين كرده اند ،اما در محافل دولتي اين چنين عمق اعتراض نمايان نيست.حداكثر در
بعضي كشورها ،نمايندگان سياسي كشورهاي اروپايي احضار شده اند كه به نظر نمي آيد اين نتيجه مناسب و درستي از اين
همه اعتراضات مردمي باشد .در بعضي كشورها هم عكس العمل هاي اقتصادي را به عنوان تحريم كاالي دانماركي شروع
كرده اند كه بيشتر درخواست هاي مردمي است تا برنامه ريزي هاي دولتي.
چه بايد كرد؟
هرآنچه از طرف مسلمانان جهان صورت گرفته است درست است و بايد براي چگونگي استمرار آن برنامه ريزي كرد،
اما در كوتاه مدت بهترين راه مقابله بااين حركت كه قطعاً تأثير بيشتري از همه فعاليت هاي ديپلماتيك و سياسي دارد تأسي
به كالم مبارك حضرت امام(ره) است كه قريب به اين مضمون بيان فرمودند« :اگر آنها به دين ما بزنند ما هم به دنياي آنها
خواهيم زد ».اين دستور مؤثرترين روش اجرايي است كه بايد در قالب تحريم مصنوعات دانماركي در درجه اول عملي شود

و با برنامه اي منظم و علمي گسترش يابد.
اين اقدام از طرف مردم شروع شده است و در راهپيمايي شكوهمند  22بهمن هم پوسترهايي چاپ شده بود كه
كاالهاي دانماركي را معرفي مي كرد و اعالم مي نمود كه همه باركدهايي كه با عدد  75شروع مي شود دانماركي است و
بايد تحريم شود ،اما واقعيت اين است كه تحريم كاالهاي دانماركي و برخي كشورهاي اروپايي نيازمند برنامه ريزي جامعي
از سوي وزراي بازرگاني و اقتصاد همه كشورهاي مسلمان دارد ضرورت دارد مجامع مختلف كشورهاي اسالمي با هماهنگي
يكديگر چگونگي اين تحريم رامطالعه و چگونگي جايگزيني محصوالت و مصنوعات را بويژه از ميان كشورهاي مسلمان
بررسي كنند كه اگر اين اتفاق بيافتد يعني محصوالتي از كشورهاي مسلمان جايگزين محصوالت و مصنوعات ساخته هاي
دانماركي شود ،حمله اي گازانبري در قبال حمله آنها اتفاق افتاده است و تأثيري مضاعف خواهد داشت .بديهي است چنين
رفتاري ديپلماسي قدرت ضدي را مي طلبد كه وزراي امور خارجه كشورهاي مسلمان بايد بار به ثمر نشستن آنرا به دوش
بكشند .دراين ميان وظيفه مقامات دولتي جمهوري اسالمي ايران به دليل سردمداري كه در مقابله با استكبار جهاني دارند
بسيار متفاوت و سنگين تر از ساير كشورهاي مسلمان است .وزارت امور خارجه ما بايد آنچنان ديپلماسي قوي داشته باشد
كه از اين تحركات مردمي بيشترين بهره را بگيرد و حتي آنهايي را كه تمايل برعكس العمل ندارند پشت ميز تعامل جهاني
بكشاند .وزارت بازرگاني و اقتصاد جمهوري اسالمي بايد در زمينه اي آماده شده توسط ديپلمات هاي وزارت امور خارجه
سردمداري رفتار اقتصادي مناسب با كشورهاي غربي بويژه دانمارك كه فعالً در صف مقدم ايستاده است را طراحي و
پيگيري كنند ،اين اقدامات مي تواند گوياي حركت مؤثر دولت اسالمي و مردمي ما و همچنين شاخصي براي ارزيابي
اقدامات آنها باشد.
اما در درازمدت ،ضرورت دارد وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي با بهره گيري از ديپلماسي آماده شده توسط وزارت امور
خارجه و خانه هاي فرهنگ مستقر در كشورهاي اسالمي با برقراري رابطه با نهادها و تشكل هاي مردمي و اسالمي
كشورهاي مسلمان چگونگي مقابله با مجموعه هاي فرهنگي كار را تبيين كند و با نگاه درست به جامعه اسالمي ،مردم را
آگاهانه در صحنه تقابل با همهمه هاي بيگانگان نگاه دارد .اين جامع نگري با بهره گيري از جامعه نگري درست مديران
متناسب ترين روش ماندگار براي استفاده از فرصتي است كه خداوند تبارك و تعالي در اختيار مسلمانان قرار داده است.
ديگر چه بايد كرد؟
كار آخر اينكه ،آنچه استكبار انجام داده است و موفق هم بوده است تحريم سياسي جمهوري اسالمي ايران با بهره
گيري از موضوع انرژي هسته اي است .يعني توانسته است با جهاني كردن موضوع انرژي صلح آميز هسته اي ايران و با
تحريف هايي كه در واقعيات انجام داده است ،بهره مناسب سياسي خود را ببرد .روش مشابهي براي ما نيز مي تواند مؤثر
باشد ،واقعيت اين است كه مجموعه دنياي غرب عليه دستيابي ما به انرژي هسته اي تنها يك واكنش عليه ايران وايرانيان
نيست .بلكه عكس العملي است كه بر جهان اسالم نشان داده است ،آنها استقالل جمهوري اسالمي ايران را باور كرده اند و
به همين دليل نمي خواهند خودباوري و توان قوي اين كشور را بپذيرند ،آن هم نه به دليل اتفاقاتي كه در چهار ديواري

ايران اسالمي پيش مي آيد بلكه به دليل اينكه دنياي اسالم و در تعقيب آن دنياي استضعاف مي تواند از اين نمونه ،الگو
برداري كند .و آنوقت ميدان براي تك تازي غرب به جمهوري اسالمي ايران را آنگونه كه واقعيت دارد با استفاده از همين
فضاي مردمي ايجاد شده در جهان اسالم به هجوم عليه اسالم و عليه كشورهاي جهان سوم تبديل كند و پشتيباني مناسب
آنها را به دست آورد .ما از ديپلماسي هاي پيشين راضي نيستيم ،چگونه است كه همه مقامات سياسي كشوري به ظاهر
دوست در سخنراني ها و مصاحبه هاي خود حق ايران را تأييد مي كنند و اما در رأي گيري سازمان ملل نتيجه ديگري
حاصل مي شود ،اين بار ما بايد با آگاه سازي مردم زمينه را آنچنان فراهم كنيم كه اين مقامات پاسخگوي افكار عمومي
مردم كشور خود باشند،اين رفتار را جامعه نگري مناسب در قبال جامع نگري انديشه مديرانمان مي دانيم و آن را راه منطقي
مقابله با تهاجم غرب مي شناسيم.
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