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 مقدمه

جوم فکری بر جهان اسالم حقیقت آشکاریست که در گذشته ه
 چهرۀ زشتتر نمایان است و برای آینده صورت گرفته و در حال حاضر با

 است به این« حقیقت واقعی »برنامه ریزی میکند زمانیکه میگوییم یک 
 ذهنی را مطرح و فریضه های غیر واقعی را خیاالتمعناست که اشباح و 

ر هیم . بلکه مسائلی را تذکر میدهیم که دشمن در مورد آن فکشرح نمید
دسایسی را نشاندهی میکنم که دشمن در پی ساخت و بافت آن  میکند و
 است .

ی ما عمالً مشاهده میکنیم که صدها ارگان و نهاد شرقی و غربی، سر
و علنی، حکومتی و مردمی، دینی و غیر دینی، عسکری و مدنی، در 

جمع شده و تمام قوت های خود را بخاطر در هم  صفوف فشرده بهم
 کوبیدن ما از داخل بکار گرفته اند .

 وهنوز ادامه دارد و افغانستان، عراق  از خارجاگرچه هجوم نظامی 
ت سایر بالد اسالم شواهد زندۀ آن میباشد، اما، هجومیکه از داخل صور

رو ون اینکه س، قویتر و عمیقتر میباشد . بدداشتهمیگیرد استقرار بیشتر
ی ، انجام مصدایی ایجاد کند و در سطح بین المللی مشکالتی بروز نماید

اقات اتف زیرا ؛ با هجوم از خارج توازن بین الدول برهم میخورد !! یابد.
سری بین شرق و غرب در اثر اشغال نظامی ممکن دچار بحران شود اما 

ها ح تأمین و خوندر هجوم از داخل، بازی توازن بین الدول محفوظ، مصال
 از ریختن در امان میباشد .
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به همین علت، و سایر علتها، مقاومت در برابر جنگ فکر ترف 
 فکری و جنگ هوایی نیست بلکه شرط موجودیت و جوهر بقاء میباشد .

قای ما بمرتبط به توان تناسل ما نمیباشد، بلکه تنها بنابرین، بقای ما 
تعین سرنوشت و ابراز وجود  در گرو مقاومت، عمل، اثبات شخصیت،

 .ستما
، سلسله ای از دسایس و تهدیدات است، پس یچون جنگ فکر

مقاومت در برابر آن مبررات و تأکیداتی دارد که ضمن این مقدمه به 
  :را میتوان در هفت نکته خالصه کرد  مجوزاتشرح آن میپردازیم . این 

 اول : شرف و عزت دینی که به آن منسوب هستیم : 

دیدی نیست که خیر و صالح ما جز در پیروی از این دین تر
نا ناممکن است و بقای ما منحصر و منوط به هدایت همین دین میباشد . ب
 برین، هجوم قوتهای شر از هر سو بخاطر ریشه کن نمودن دین و نابودی

م از شریعت ما امر تصادفی نمیباشد . بلکه بهمان اندازه ایکه رسالت اسال
ی برخوردار است، شدت و وحشت هجوم نیز بهمان اندازه شرف و بزرگ

 میباشد . اگر اسالم دین کسالت، غیر معقول و مجموعۀ از مراسم مبهم
ر دینی میبود، هیچگاه بخاطر هجوم بر آن و تخریب آن از سوی قوتهای ش

 وفساد برنامه ریزی نمیشد .
 هایدیانتبر  استعماری اگر نه چنین است، پس بگویید کدام قدرت

 ارد ؟وضعی چون بودیزم و کنفوشیزم حمله نموده وبرنامۀ هجوم در آینده را د
بر ادیان تحریف شدۀ یهودیت و مسیحیت چه کسی هجوم برده 

 است ؟
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بلی! هجوم فقط بر اسالم صورت میگیرد و سبب آن فقط همین  
 متکامل را تنها در اسالم است که عقیدۀ زنده، تنظیم شامل و اندیشۀ

به همین علت است که همۀ طعنه ها بر اسالم وارد میشود و  .میابیم
تیرهای اتهام بسوی اسالم پرتاب میگردد و دسایس و توطئه ها بر ضد 

 اسالم چیده میشود .

 دوم : دشمنی دایمی بین خیر و شر :

این کشمکش و دشمنی از آغاز پیدایش خیر و شر وجود داشته و 
ا مین تبارز کرده است. اگر امروز در هر زمانی در اشکال مختلف و متبا

رد جوهر ایمان و صفای فکری را تمثیل میکنیم، تعداد ما بیشتر از ملیا
ند امیرسد که در بیشتر از چهل کشور امتداد داریم، مهاجمین گمان کرده 
د که ما این سرمایۀ ایمان را از دست داده ایم و از عمق خط دفاعی خو

 دست بردار شده ایم !!
 یت چیز دیگریست، ما هنوز این سرمایه و پس انداز را دراما واقع

اختیار داریم، و با تمام قوت از عمق منطقۀ استراتیژیک خود حمایت 
دانی میکنیم. اگرچه امروز کسانی وجود دارند که آگاهانه و یا از روی نا

ی بر روی این منبع زالل ما خاک پاشیده و نورانیت آنرا از انظار مخف
 نموده اند 

محفوظ آن مگر سرچشمۀ اسالم هنوز صاف و عمق خط دفاعی 
الح تصمیم و اردۀ قوی، ص ،میباشد و بیشترین چیزی که به آن نیاز داریم

 پیشتازان و استمرار دفاع میباشد .
از اسالم روگردان و از جوهر ایمان در سلوک و  ابعضی هاگر 
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و جدی عملکرد خود دور شده اند، علت آن جهل و عدم معرفت درست 
ازا سالم میباشد . در جوامع اسالمی ده ها ملیون مسلمانان وجود دارد که 

اسالمی بزرگ شده اند اما هیچ چیزی از اسالم نمیدانند و با  محیطدر 
عملکرد خود تصویر ناقصی از اسالم تقدیم مینمایند ابتداءً، بدون در نظر 

قیادتها  بدوشاین حالت ناهنجار  بخش بزرگ مسئولیت ،داشت حوادث
، قبل از عهده دار فعالیت اسالمی میباشند که قرار میگیردی و تنظیمهای

 آنکه مهاجمین و مبشرین را مسئول بدانیم .

 بیرحمی هجوم : سوم : وحشت و

صر این هجوم در مثلث شر یعنی استعمار، صهیونیزم و کاپیتالیزم در ع
ته همچون حاضر شکل گرفته است که پیوند و تداخل عمیق بین هم داش
 منشور بلورین است که از سطوح بهم پیوست تشکیل شده است .

به هیچ صورت نمیتوان گفت که این مثلث شیطانی قطعات پراگنده 
و قطب های در حال تضاد میباشند . بلکه این ثالوث خبیث مجموعه ای 

اما  .از تارهای بافته بهم میباشد که بعضی آن بارز و بعضی آن مخفی اند 
 مشترک و اهداف متداخل میباشد . ۀقاعد ،ها یکیاصل آن

مختلف آن, فرقها و  حبر سطوی گاهگاهاین درست است که 
این  شکستگی هایی ظاهر میشود . اما سیر حوادث و تأنی و دقت در

 سلسله پیوند هایی بین این ثالوث شر را بخوبی ظاهر میسازد و دسایس
 مشترک آنها را برمالء میگرداند .

 ه ایت که این برنامه های شیطانی، قصه های اسطورطبیعی اس
برنامه پولسی نیست، بلکه سعی و تالش پیگیر وفوق العاده ای است که 
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و نهایت سری آنرا اداره  دمیگیرد، ارگانهای معق آن سالها را دربر ریزی
مخارج برمیدارد بهترین استعدادها و دانشمندان  دالرمیکند، ملیون ها 
 . . . .گردهم میآیند و 

 از همینجاست که در دایرۀ ارگانهای پالنگذاری و اجرای هجوم فکر
دانشمندان و علماء در رشته های مختلفی چون روانشناسی، جامعه 
ی شناسی، مردم شناسی، زبان شناسی، تاریخ، اقتصاد، سیاست و استراتیژ

 حضور دارند و بخاطر نفوذ فرهنگی، مغز شویی و محو یادگارها مشترکاً 
 ش میکنند .تال

در بدو امر یک نوع  -یا اقاًل بخشی از آن  -اگرچه این سخنان 
راتب بزرگنمایی و تهویل بنظر میرسد، اما واقعیت خیلی تلختر و حقایق بم

 ست .ز آندردناکتر ا
این را همه میپذیریم که هجوم نظامی و اشغال فزیکی سرزمینها 

ناسی، جغرافیه، زمین ضرورت به دانشمندان و آگاهان دررشته های هواش
شناسی، اقتصاد، تدریب عسکری، سوق و اداره و برنامه های استراتیژیک 
دارد . اما باید بدانیم که جنگ و اشغال فکری پیچیده تر و عمیق تر از آن 

هجوم نمی آورد  بر سرزمینهاییمیباشد . زیرا در جنگ فکری، دشمن 
وی نظامی مواجه نمیشود بلکه عقلها را هدف قرار میدهد، با لشکر و ارد

بلکه با ملتها مقابله میکند، ساحه ای را اشغال نمیکند، بلکه فرهنگ را 
سنگری هجوم نمیبرد بلکه شخصیتها را هدف قرار میدهد،  میکوبد، بر

را زهر آلود میگرداند، وسایل و  چاهی را مسموم نمیسازد بلکه شهر ها
ثقافت را تخریب  وساختارهای مادی را ویران نمیکند بلکه فرهنگ 

میکند. لذا این هجوم، خیلی ها پیچیده و عمیق بوده و به سعی و تالش 
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 زیاد، صبر طویل و نفوذ زیرکانه ضرورت دارد .

 چهارم : تنوع جوانب هجوم :

هدف هجوم فکری منحصر به یک بخش زندگی ما نمیباشد بلکه 
سم رر، زبان، شامل اقتصاد، سرزمین، سیاست، قانون، تعلیم، رسانه ها، هن

 و رواجها، لباس و . . . . میگردد . 
دنیا، و و به اختصار میتوان گفت که ؛ این هجوم عقل و نقل، دین 

 روی زمین و زیر زمین را هدف قرار میدهد .
پس زمانیکه طبیعت جنگ فکری از این قرار است، الزم است تا 

حمایت مان همزطبیعت دفاع نیز همه جانبه بوده از سرزمین و صاحب آن 
آینده ها را  نسلهای کند از تاریخ و حاضر دفاع نماید، نسل جوان و

حفاظت نماید و دراین میان حمایت و محافظت آینده از اهمیت خاصی 
 وبرخوردار میباشد . هجوم فکری مغزهای نسل آینده را هدف قرار داده 

ر ما س بمیخواهد آنرا بگونه ای موافق با خواسته های خود عیار نماید . پ
نیم کالزم است که نسل آینده را مورد توجه قرار داده و بگونه ای تربیت 

 ضد ما، به مصلحت امت اسالمی عمل که در کنار ما قرار گیرند، نه بر
 برما هجوم آورند . دشمن ی باهمدستدر نمایند نه اینکه 

اداره اگر حوادث و جریانات را بدقت بنگریم، خواهیم دید که 
گ فکری جوانهای امت را قبل از بزرگان آن هدف قرار داده جنکنندگان 

آنها میخواهند تا  .اند و آیندۀ امت را بیشتر از حاضر آن در نظر دارند
جوانان را از امت اسالمی جدا نموده و از فرهنگ و ثقافتش بیگانه 
سازند . و مثالهای زیادی در این مورد وجود دارد و وقایع متعددی از 
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تاریخ معاصر میباشد اما علی الرغم تمام این دسایس و  اینگونه ثبت
نسل جوان مسلمان در هر جا در حال خیزش است، با اعتماد  ،تالشها
عقیده و متمسک بدینش بهر نوع انحراف و گمراهی پشت پا زده  کامل بر

کرده است . آنها از ناحیه ای که گمان میکردند که اسالم را ویران 
از همان ناحیه خیرو مصلحت اسالم را تأمین نمود .  ، اهلل متعالمیتوانند

امروز پدیدۀ جوانان مسلمان توجه همگان را بخود جلب کرده است . و 
برعکس توقعات مروجین ایدیولوژیهای وارداتی و احزاب گمراه, سیر 
جامعۀ جهانی بسوی اسالم آغاز یافت آنها گمان میکردند که ساحۀ کار و 

ی بوده و جز آنها جریان دیگری وجود ندارد اما فعالیت فکر کاماًل خال
واقعیت ها نادرستی دعواها و ناکامی برنامه های شان را نشان داد . 
رهبران جنگ فکری میخواستند سیکوالریزم را بحیث فلسفۀ زندگی و نظام 
اجتماعی بر مردم تحمیل نمایند، اما در برابر آن خیزش های پاکیزه ای 

ایمان با چنان درخششی تبارز کرد که حتی در  مد و گوهرهایآبجوش در
جوامعی که سیکوالریزم و اندیشه های کفری بیشتر از شصت سال تحمیل 
شده و با آتش و آهن بر آنها حکمرانی کردند، مشاهده میکنیم که بارقه 

 های امید بدرخشید و اشعۀ زرین ایمان چشمها را خیره کرد .

 پنجم : تعدد اشکال هجوم :

که هجوم فکری و فرهنگی منحصر به یک جانب نمیباشد، همچنان 
اشکال آن نیز متعدد است . گاهی از خارج حمله میکند، گاهی از داخل 
زهر افشانی میکند . گاهی بصورت مستقیم هجوم می آورد گاهی از 
راههای مخفی نفوذ میکند . گاهی از باال به پرواز می آید، گاهی از پایین 
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صدارت آنرا بعهده میگیرد، گاهی « رجال دین»نفوذ میکند . گاهی 
سیاستمداران و علماء رهبری آنرا بدوش میگیرند، گاهی ردای کهنوتی 
بتن میکند گاهی چپن سفید داکتران را . گاهی مستقیمًا بردین هجوم می 
آورند، گاهی مذاهب گمراه بهدف ویران کردن اسالم از داخل ایجاد 

 یکنند . کرده و آنرا منسوب به اسالم م
گاهی قیادتها را تصفیۀ جسدی میکند، گاهی قیادتهای مصنوعی را 
در برابرشان ایجاد میکنند، گاهی تحت پردۀ توزیع گندم و شیر خشک 
ها عمل میکنند، گاهی از در تهدید و گاهی از راه تطمیع و خریدن شخصیت

افکار وارداتی،  شبا پخپیش می آیند . گاهی باگرسنه سازی، گاهی 
پیمان  ی به بهانۀ مساعدت، گاهی با قطع روابط، گاهی از طریق همگاه

تنه شدن با مسلمانان، گاهی با اشغال کشورهای اسالمی، گاهی به ایجاد ف
اهی با گها و گاهی به بهانۀ قطع فتنه ها، گاهی به بهانۀ کمک با اقلیتها، 

ز ی اوارد کردن اقلیت ها گاهی از طریق نفوذ در دستگاههای دولتی، گاه
ق شورش علیه نظامها، گاهی از طری ایجادطریق کودتا ها گاهی از طریق 

ا ایجاد ارگانهای خیری گاهی از طریق ویران کردن این مؤسسات، گاهی ب
اشغال قدس، گاهی تحت شعار عمل برای آزادی قدس، گاهی با اشغال 

ز ا افغانستان، گاهی تحت نام ایجاد تحالف برای آزادی افغانستان، گاهی
طریق صلح، گاهی از راه مقاطعه و محاصرۀ اقتصادی گاهی با فرستادن 
ل مخفیانۀ سالح، گاهی از طریق منع فروش سالح، گاهی با ایجاد اسرائی

 و دعوت شناخت رسمی اسرائیل گاهی با فرانسوی سازی . . . . . 
و در مستوی های  متعدداشکال متعدد و گونه های مختلف، درجهات 

می آید و از خالل آن سیطرۀ خود را استحکام بخشیده و متنوع بحرکت 
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 کوششها برای ذوب کردن شخصیت اسالمی را عمیق تر میسازد .
و با و با همین فراگیری مستوی  ندر همیپس باید مقاومت ما نیز 

 همین عمق صورت گیرد و از همین اهمیت برخوردار باشد .
و  ، سطحیطبسیبزرگترین خطاء خواهد بود اگر اشکال دفاع 

، باشد در حالیکه هجوم به اشکال متعدد در چند مورد خاص صرنحم
 صورت میگیرد.عمیق و همه گیر 

خطاء است اگر دفاع و مقاومت به وعظ و خطابه خالصه شود، در 
 حالیکه اشکال هجوم خیلی عمیق و سنجیده شده میباشد 

خطاء خواهد بود اگر دفاع به صورت سطحی و سادگی صورت 
در حالیکه گونه های هجوم قوی ترین عقلیت ها و بزرگترین گیرد 

 خود دارد .  امکانات را با
لذا وسایل مقاومت باید برتر و مؤثر تر از وسایل هجوم باشد تا 

فاع دف آنرا محو نماید. بعد از آن از موق ویرانگر فشار آنرا خنثی و آثار
ن حرکت و ، از سنگر مقاومت بسوی دشمبپردازدبرخاسته وبه هجوم 

 حمالت خود را آغاز نماید 

 ششم : هجوم پیهم و مستمر :

هجوم در گذشته، حال و مستقبل هرگز توقفی نداشته و فقط چهره و 
و  تغیر یافته است . پس باید مقاومت هم مستمر بوده سستی ه های آنشیو

کوتاهی در آن رخ ندهد . ودر جریان حرکت خود باید گذشته ها را 
 حال دفاع و آینده را صیانت کند . توضیح دهد، از

گردیده و عظمت و جالل آن بیان  به این معنا که توضیح گذشته
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عیبها و خطاهای مرتکب شده  باز نمایی گردد وزیبایی و هیبت آن 
زیرا، هیچ  پاکسازی شود و این نکته از اهمیت بسزایی برخوردار است .

نقاط سیاه و تاریکی  _کم یا بیش _امتی نیست که در صفحات تاریخ آن 
محو  وجود نداشته باشد . باید به این امر اعتراف کرده بخاطر عالج آثار و

آن بکوشیم . اما تصور عکس آن، سادگی مفرطی است که منفی  نتایج
 بجای نفع زیانبار خواهد بود .

یه یا توج عده ای بر این تصور اند که، تجاهل از نکات سیاه تاریخ و
یکه را ضمانت میکند . در حالها نسل عاری از عقده  دایجاآن یر منطقی غ

واقعیت برعکس آن است . زیرا اگر برای نسل جدید، عیبها و خطاهای 
تاریخی توضیح نگردد، در حال بیخبری به آسانی شکار بزرگنمایی و 

 سوء استفادۀ دشمن قرار میگیرند .
 واناییپس باید در قدم نخست به آن اعتراف کنیم تا نسل جدید از ت

 .بیشتر مناقشه برخوردار شود و قضایا را بصورت درست تحلیل نماید
نباید آنها را چشم و گوش بسته در معرض شکار تجسیم و بزرگنمایی 

 حوادث از سوی دشمن قرار دهیم .
دفاع پاکیزه و با ادای شهادت ، دفاع صورت گیردباید از حاضر  
 حق .

ن تصور اند که تمام حکومتهای حاکم بر کشورهای اسالمی بری
سازمانها و تجمعات باید مصروف ثنا خوانی و مدح سرایی آنها گردیده 
سخنی از نقد و طرح عالج بر زبان نیاورند. نتیجۀ نهایی چنین تصور 

 ی اینست که نسل جوان در موقف متزلزل قرار میگیرند .و شیطاننادرست 
 دو فسالیکه عوامل شر د در حانتمام سازمانها ثنا خوانی و مدح سرایی میکن
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 !طغیان میکنددر هر ناحیه  زو تجاوو مظاهر ظلم  آشکار استدر اطرافش 
ئه همۀ حکومتها گوشزد میکنم که دفاع از حاضر به معنای تبر لذا به

و مدح سرایی آنها نیست، باید بدانند که این تصور و طرز برخورد، 
ا را سست آنه شخصیت مقاومت نسل جوان را تضعیف نموده و بافت

 میسازد .
به همین علت است که تعدادی از جوانان ما با اشتیاق و حماس 

قد، بسوی فرهنگ غرب میروند زیرا میشنوند که در آنجا آزادی مناقشه و ن
 تحلیل، رد کردن، استجواب و استفسار وجود دارد .

 آینده باید حمایت و حفاظت شود .
که بادین ما  حوینبا آماده سازی و پافشاری بر ساخت آن به 

ناسب و با ارزش های ما مرتبط بوده و متناسب با حجم چالشها و تم
 خواسته های عصر باشد .

به مصلحت و درین صورت است که آینده از ما و به نفع ما میشود 
 ما میچرخد نه به مصلحت دشمن .

ی و این کار جز از طریق برنامه ریزی و تدبیر درست مبتنی بر آگاه
 ممکن است  و بصیرت نا

باید بدانیم که در بیشترین حاالتی که دشمن به مؤفقیت دست می 
قیق یابد، تنها نتیجۀ تفوق مادی آنها نیست بلکه تقصیر و عدم محاسبۀ د

. دشمن برای ده ها سال سازدماست که راه پیروزی دشمن را هموار می
 آینده برنامه ریزی میکند در حالیکه ما مشغول حالت ناهنجار فعلی
میباشیم و حتی در بسیار جاها از آن هم فراتر رفته و مصروف 

 عی میشویم .وبرخوردهای جانبی و مسایل فر
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 میدان معرکه و سنگرهای اساسی آن ؛لذا با تکرار و تأکید میگویم
هنوز هم در دفتر آینده ثبت است و پیروزی و شکست ما در گرو 

ر ست . اگر در این امبازخوانی این دفترها و ساختن صحنه های آینده ا
کوتاهی و در ادای مسئولیت اهمال کنیم، در آنصورت حق نداریم 

ا ، زیرمورد سرزنش قرار دهیمدیگران را مالمت کنیم. نباید دیگران را 
عیب درماست و خطاء را ما مرتکب شده ایم . زیرا از عقل و انصاف 

و بدون دور است که بدون آمادگی کامل به میدان مسابقه داخل شویم 
 درس و مذاکره به صحنۀ امتحان پا گذاریم .

 ی طبیعی ما :ثروت هاهفتم : طمع در 

ثروتهای طبیعی، موقعیت استراتیژیک، بازار مصرف کاالها، کارگر 
ارزان و اندوخته های مالی چیزهایی است که مثلث شر معاصر به طمع 

ا جالها ر آن افتاده است . آنها بخاطر بدست آوردن ثروتهای ما هر طرف
 نصب نموده و به پخش گمراهی ها مصروف اند . زیرا میدانند که سیطره
برین ثروتها فقط از طریق ذوب ساختن تشخص امت اسالمی ممکن 

 ثروتها بدست شان برسد، باید سیاستهایاین است . پس بخاطر اینکه 
تابع آنها شود و این حالت زمانی بوجود می آید که شخصیت  کشورها
 ذوب شوند.های ما 

 پس اشغال شخصیت مهمتر از اشغال منابع نفت است .
 سیطره بر عقلها مهمتر از سیطره بر بازارهاست .

 راه کسب ثروت است . ،زیرا عقل
 کلید سرزمینهاست . هاشخصیت
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 ریشه دارتر از پایگاه نظامیست . ،تربیت
 . عمل میکندرسانه ها و نشرات بهتر از زورگویی و قلع و قمع 

رورتی به سرکوبی و قلع و قمع احساس شد، بعوض قوتهای اگر ض
ا راینکار  محلی بیگانه و قدرتهای خارجی باید قوتها و قیادتهای داخلی

 انجام دهند .
این مقاصد باید جنگ فکری و هجوم فرهنگی  رسیدن به پس برای

 براه افتد تا مثلث شیطانی معاصر سیطره اش را استحکام بخشد، قویتر
 و ارزشها و ریشه های خود را عمیق تر سازد .نفوذ کند 

که میگوییم؛ درین سنگر باید مقاومت  استو به همین علت 
دین حنیف و شخصیت حقیقی خویش و صورت گیرد تا به منابع ثروت 

 خود برگردیم .
به  ،، مقاومت در برابر این جنگ خطرناکۀ فوقنکات هفتگان ربناب

یده و یگانه وسیلۀ بقاء و ضرورت حیاتی و جوهر وجود مبدل گرد
استمرار حیات مسلمین و مهمتر از تنفس و تغذیه است. چه، بدون 
طهارت فکری و روح اسالمی تنفس و تغذیه بی معنی خواهد بود . زیرا 

ود چه معنی دارد اینکه تغریب و تهوید را تنفس کنیم و از غذای زهر آل
صادی سیاسی و تغذیه نماییم، حتی آن زندگی که در قید اسارت اقت

فکری دیگران باشیم، به چه دردی خواهد خورد؟! از همینجاست که 
وسایل مقاومت در برابر جنگ فکری در جهان » اهمیت این بحث یعنی 

 واضح میگردد.« اسالم 
طبعاً، بدون شناخت درست جنگ فکری، و معلومات کافی از 

مکن تاریخ، اهداف و وسایل آن، شرح و توضیح وسایل مقاومت نام
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است، لذا فصل اول و دوم این بحث حول همین دو محور میچرخد و 
قضایای مربوطه را به اختصار بررسی می نماییم و تفصیالت بیشتر را به 

 کتابهای دیگر این سلسله میگذاریم .
 بعد از آن به فصل سوم میرویم، در آنجا ترکیز بیشتر روی اساسات

ت مشخص و برضد آلوده های مقاوم شاخصمقاومت صورت میگیرد تا 
ن سازی فکری فعال گردیده و در برابر یورشهای وحشیانه و سم پاشی پال

ایجاد کند و به این وسیله شخصیت مسلمان  را مقاومتسنگر  ،شده
 و توانمندی دفاع را بدست آورد و آمادۀ قربانی باشد . مانده محفوظ

رح شبه در فصل چهارم تفصیل وسایل تبلور بیشتر می یابد و 
خلی وسایل مباشر و غیر مباشر، منظم و بدون تنظیم، اجتماعی و فردی، دا

میپردازیم تا مسلمان معاصر  یو خارجی، بشری و مادی، دفاعی و هجوم
ازقوت و قدرتی برخوردار شود که هجوم های پیهم را عقب زده و از 

 پیروز بدر آِید .ناشی از آن بحرانها و مشکالت 
م میرسیم و در آنجا خطوط اساسی برنامه و در اخیر به فصل پنج

وزۀ هایی را ترسیم می کنیم که آیندۀ جهان اسالم را محافظت نموده از ح
 فکری، جغرافی، اقتصادی و بشری آن دفاع می نماید . 

های  البته این نکات فقط خطرات را نشاندهی می نماید نه اینکه برنامه
باشد . زیرا طرح چنین  مفصلی برای توضیح همۀ نقش ها و مسئولیتها

برنامۀ کامل از توانایی یک فرد و یک کتاب بیرون است . و ضرورت به 
کوششهای دستجمعی دانشمندان، همکاری گروهها، تنسیق دولتها و توحید 
تالشها دارد . و تجارب ثابت ساخته است که کوششهای فردی و شخصی 

 . درین بخش از مؤثریت خیلی ناچیزی برخوردار بوده است
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های پر طنین و حرکتهای  هخطاباین موقف با کوشش های پراگنده، 
انفعالی و تب آلود معالجه نمیشود، بلکه ضرورت به سعی و تالش همه 

ارای جانبه، امکانات مالی و بشری، برنامۀ تقسیم بندی شده در مراحل و د
هر  اهداف دور و نزدیک مشخص میباشد . عالوه بر آن، برنامه ها باید در

از ضیاع توانمندیها و کوششها از یک طرف مرحله بازرسی گردد تا 
 مبادا میدانها را یکی بعد از دیگری ازو از سوی دیگر جلوگیری شود 

داشته فهرست  دست دهیم بدون اینکه توجهی به حسابهای قدیم و جدید
 خود را از نظر دور داشته باشیم . دست آوردها و خسایر

ان، ضرورت به توقف کوتاهی داریم، در موضوع حساب سود و زی
دۀ بعضیها به این تصور اندکه ما در حالت خسارۀ مستمر قرار داریم و ع

 گمان کرده اند که همیشه مؤفق میباشیم!
در حالیکه هر دو تصور خطاست، که ناشی از عدم دقت و فقدان 

 موضوعیت و عدم توجه به واقعیت میباشد .
شه در کنار هم حرکت میکنند همی بدو جانحقیقت اینست که هر 

و چیزی که یک جانب را برتری و سنگینی میبخشد، تالش مسلمانان، 
، نوع در مواقف درک و فهم، نوع حساب گیری، درجۀ پافشاری ۀانداز

تربیت، مستوای تولید، عمق همبستگی و اندازۀ تمسک شان به دین شان 
 میباشد .

اره ها را تقلیل حال چگونه فهرست دست آورد ها را طویل و خس
 می بخشیم؟

جهان اسالم چگونه و از کدام نقطه حرکت خود را آغاز نموده و 
که از  چگونه با ذکاوت و ژرفنگری به مقابله با دسایس خبیث میپردازند
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 را محاصره کرده است ؟ هر طرف آنها
در صفحات آینده کوشش بعمل آمده است تا به این سوالها پاسخ 

 که نفعی به اسالم و مسلمین برساند . داده شود . امید است
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 فصل اول

 تاریخ جنگ فکری

جزی از تاریخ هجوم فکری و فرهنگی بر جهان ودرین فصل شرح م
ه جنگ فکری باسالم تقدیم گردیده و در فصل دوم اهداف و وسایل 

ام بحث گرفته میشود و مشاهده خواهیم کرد که دشمنان با استفاده از کد
یده اند تا بر شخصیت اسالمی سیطره و تسلط پیدا راهها کوش وسایل و
 کنند .

 اما قبل از همه، باید نکات ذیل را بیاد داشته باشیم :
اول : شرح و تقدیم تاریخ کامل غزو فکری از آغاز و اطوار و 
مراحل آن درین بحث ناممکن است .و چنانچه قباًل عرض کردیم، چنین 

که البته تعدادی به زبان  شرح کامل ضرورت به کتابهای خاصی دارد
عربی و سایر زبانها چاپ شده و تعدادی هم در همین سلسله به نشر 

 خواهد رسید .
دوم : تحلیل و مناقشۀ غزو فکری در تمام سرزمینهای اسالمی از 
حوصلۀ این بحث بیرون است . زیرا تقدیم چنین تحلیل و مناقشه 

تجمعی عدۀ ضرورت به نوشتن دائره المعارف ضخیم و تالش دس
و  دانشمندان دارد . لذا درین بحث، نمونه ها و مثالهایی را به تحلیل

 مناقشه میگیریم .
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سوم : تمام اهداف و وسایل این جنگ را نیز نمیتوان درین مختصر 
سناد گنجانید . زیرا چنین احاطه و بررسی کامل به تعمیق و دستیابی به ا

 ن سطور قرار ندارد .که در دسترس نویسندۀ ای نیاز داردبیشتر 
 لذا به عرض و مناقشۀ مثالهایی از اهداف و وسایل اکتفاء میکنیم

 از همۀ اهداف تقدیم نماید .واضحی  ه این مثالها تصویرکامید است 
داشت این سه مالحظه، میتوان گفت که هجوم فکری بر  با درنظر

 جهان اسالم در سه مرحلۀ ذیل تبلور یافته است :
 جنگهای صلیبی  
 استعمار  

 تبشیر  

 جنگهای صلیبی لهءمرح: اول 

شاید عده ای گمان کنند که این مرحله در البالی تاریخ پنهان 
ست که گردیده و تأثیری بر حالت ناهنجار کنونی ما ندارد . اما حقیقت این

گذشته ها هنوز هم در حالت کنونی چهره نمایی میکند و انعکاس آن 
است و میرسد و امروز ثمرۀ گذشته هنوز هم در فضای امروزی بگوش 
را  اهما الزم است تا ریشه  . لذا بر فردا بر جریانات امروز بنا میگردد
 بررسی و اصول را واضح سازیم .

بعضی پژوهشگران، از جمله محمد اسد، جنگهای صلیبی در  به نظر
قرنها و حتی تا امروز  مقام اول و اهم موقف اروپا در برابر اسالم را تا

ن و مشخص ساخت . زیرا این جنگها در اثنای طفولیت اروپا رخ داد معی
و تأثیر خیلی عمیق و پاینده ای بر روح و روان مردم اروپا گذاشت این 
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جنگها حمیت و نخوت جاهلی را بر انگیخت و در ذهن اروپائیان چنان 
حماسی ایجاد کرد که هرگز مثال آنرا احساس نکرده بودند و شاید بعد از 

 1م مانند آنرا مشاهده نکرده اند .آن ه
محمد اسد تأکید میکند که اروپا قبل از جنگهای صلیبی، به شکل 

اثنای حرب  قبایل پراگنده و در حال جنگ و برخورد بسر میبردند . در
همزمان با جمع آوری لشکر و ایجاد تحالف و اتحاد در داخل اروپا و در 

ولد یافت و به هدف اساسی ت 2«تمدن غربی»ربی، مفکورۀ غسرزمینهای 
تمام اروپائیان مبدل شد . پس سراسر اروپا در پی تحقق آن برآمده در 

 دشمنی با اسالم، تعصب و تجاوز بر آن متحد شدند .
اسالم و مسلمانان مجبور به تحمل جنگهای صلیبی در اشکال 

پوششهای مختلف در طی چندین  تحتمختلف آن شدند . این جنگ که 
حلقات پیوسته باهم ادامه یافت منحصر به ریختاندن خون سال پیهم و 

مسلمانان برای مدت سه قرن باقی نماند . بلکه قبل از هر سالح دیگری، 
هجوم فرهنگی و فکری بکار افتاد . منشاء این هجوم، همانا مسموم شدن 
عقل اروپایی بوسیلۀ تبلیغاتی بود که توسط رهبران اروپا بر ضد اسالم 

و چهرۀ مشوهی از اسالم و ارزشهای اسالمی برای جامعۀ صورت گرفته 
 3جاهلی غرب تقدیم میگردید .

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 56 -55ص  نوشته محمد اسد ، ترجمه از عمر الفروخ« لی مفترق الطریق اإلسالم ع -1

ده مورد تأیید قرار دا« فشر»ین اندیشه را یکی از مؤرخین بزرگ اروپایی در قرن وسطی بنام ا -2

 صالعرینی  است . رک : تاریخ اروبا فی العصور الوسطی جزء اول ترجمه محمد مصطفی و السید الباز

192 

 58علی مفقترق الطریق ص  اإلسالم - 3
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باوجود اینکه اروپا از خالل جنگهای صلیبی استفاده های علمی، 
ادبی هنری نموده و از تمدن اسالمی که مدت سه قرن در سایۀ آن 
زندگی داشت، متأثر گردید و با وجود اینکه مشاعر اروپائیان وحدت 

یی فت و مردم آن در اثر عوامل مختلف باهم در آمیخت، اما نتیجۀ نهایا
ر بر ایکه بر عالم اسالم و مسلمانان عاید گردید، دشمنی، بدبینی و اصرا

 تخریب آن بود .
 این بدبینی و دشمنی منحصر به یک منطقۀ اروپا نماند بلکه سراسر

ست د . شگفت ایناروپا را فرا گرفت و در قلب همۀ اروپائیان ریشه دوانی
ن که این دشمنی در تمام مراحل و تغیرات فکری و فرهنگی اروپا، همچنا
د، شعله ور و علی الرغم دگرگونی هاییکه بر جامعۀ اروپایی تحمیل گردی

دشمنی و عداوت با اسالم در آن نمایان بود و گاهی بصورت مباشر و 
 احیاناً غیر مباشر تبارز کرده است .

 اصالحات دینی و تقسیم بندیها و برخورد هاییکهعلی الرغم مرحلۀ 
بین گروههای مختلف صورت گرفت، دشمنی با اسالم همچنان به قوت 

عد بخود باقی ماند و علی الرغم اینکه در قرن دوازدۀ میالدی و سالهای 
ه باز آن روح سیکوالریزم به طغیان درآمد و دولت از کلیسا جدا و دین 

و مراسم بیروح مبدل شد . مگر دشمنی با مجموعه ای از حرکات خشک 
 اسالم سرفهرست همگان قرار داشت به استثنای تعداد اندکی از رهبران

را تا فکری و دانشمندانی که اسالم را به نظر انصاف مطالعه کرده و حق آن
 اندازه ای اداء کردند .

روح جنگهای صلیبی » خالصۀ سخن چنانچه محمد اسد میگوید : 
شدۀ آن، هنوز هم بر فضای اروپا در پرواز است که  به شکل خورد
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 اثرات همان شبح مخیف جنگ طلب در آن واضحاً به نظر میرسد .
اینکه نصوص سابق الذکر از یک کتاب اخذ شده است، به این 
معنی نیست که این مفکوره فقط در یک کتاب ذکر شده است بلکه 

ثانوی و نوشته  برعکس، این مفکوره در دهها کتب و مصادر اصلی و
افته های مسلمانان و غیر مسلمانان، به زبان عربی و سایر زبانها تذکر ی

به این سبب صورت گرفته است « محمد اسد »است . اما انتخاب کتاب 
 ژورنالست و مفکر اتریشی )لیوبولد فایبس( است که در« محمد اسد»که 
ی از آنجا مضامین ها وگذارش  م بسوی جهان اسالم رفت تا 1922سال 

برای روزنامه های اروپایی بفرستد. در اثر معاشرت طوالنی و تفاعل 
ژرف او با جهان اسالم بود که اسالم قلب و فکرش را تصرف نموده و 

 بعد از چهار سال به اروپا برگشت و اسالمش را اعالن کرد .
بعد از آن خود را برای تحقیق و پژوهش  فارغ ساخت، و کتابش را 

با  ه نشر سپرد . او این کتاب را در نتیجۀ همزیستی و معاشرتنوشته و ب
 دین اسالم و با تغیر جهت از ثقافت مسیحی اروپایی نوشت . لذا عمداً 
ر باستناد بیشتر بر تحلیالت محمد اسد نموده ام زیرا میخواستم توقفی 

 تحلیالتی داشته باشیم که حاصل سعی تالش و ثمرۀ مناقشه، استدالل و
 میباشد .مقارنه 

اما قضیۀ ارتباط بین جنگهای صلیبی و هجوم فکری در کتابها و 
مصادر زیادی مورد بررسی قرار گرفته است که بعضیها از سوی 
پژوهشگران مسلمان و تعدادی از محققین اروپایی و مستشرقین صارد 

 گردیده است .
در اینجا ضرورت به ذکر تفصیالت و مراحل مختلف آن نیست، 



 www.eslahonline.net  و راه های مقاومت                فکری جنگ 

 

 24 

کوتاهی بر نوشته هایی میکنم که از سوی نویسندگان کینه توز فقط توقف 
رشتۀ تحریر در آمده است . این نوشته ها اگرچه ه و بدبین اروپایی ب

تفسیرات فاسد و مبنی بر سوء نیت ارائه میکنند، اما افکار و تأویالت آنها 
 در مجموع قابل توجه میباشد .

رح جنگهای صلیبی در ش 1در کتابش )لوم االسالم (« نر دگار»
مینویسد که چگونه صلیبیها در این ارادۀ شان ناکام شدند که قدس را از 
دست مسلمانان اشغال نموده و در قلب جهان اسالم دولت مسیحی ای را 
ایجاد کنند . و شرح میدهد که برای راه اندازان جنگهای صلیبی نجات 

ان مهمتر از آن قدس هدف اساسی نبود بلکه ویران کردن اسالم و مسلمان
 2بود .

انگلیسی، مملوء از حقد و کینه علیه  رمتفک« گاردنر»اگرچه قلب 
گویی اسالم و مسلمانان بود و عنوان کتابش این حقد و کینه را بخوبی باز

میکند، اما سخنی را که میگوید، حقیقت غیر قابل انکار و عین صواب 
از دست مسلمانان جنگهای صلیبی نه بخاطر آزادی قدس  یعنیمیباشد . 

و یا بدست آوردن فرصت برای حجاج مسیحی بخاطر زیارت بیت 
اه بود که بر ضد اسالم و مسلمین بر« جنگ نامقدسی »بلکه  .المقدس بود

ن شان را غصب نمایند، دولت بزرگ شان را ویرا هایانداخته شد تا ثروت
را  گ شانرا بگیرند، تمدن شان را تخریب و فرهن اسالم کنند، جلو انتشار
 زهر آلود سازند . 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1  - Gardiner W.H.T. The Reproach Of Islam . London 

2- IBID P 221 
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شاید بهترین دلیل ثبوت این سخن، شعاری بود که درجنگهای 
 صلیبی بلند شد . و میگفتند :

بسوی سرزمین مسلمانان حرکت کنید، جاییکه شیر و عسل از آن »
 «فیضان میکند 

 و نقره و انباشته خزانه های طال هجایی کبسوی شرق روی آورید، »
 «ت است های گندم و میوه جا

سایر شعارها، پرده ها و  و« کلیسای قیامت»و « بیت المقدس»اما 
شده و نیتهای سوء به نطفه پنهان  عپوششهایی بود که در ورای آن طم

 گذاری مصروف بود .
 اسالم نویسندۀ دیگری نیز به عین مفکوره اشاره میکند که هجوم بر

 و مسلمانان را حرفۀ خود ساخته است .
نویسندۀ ارمنی نژاد است که کتابهای زیادی بر « نیان وفلطفی لی»او 

 .1سلم نوشته است ضد اسالم و رسول اهلل صلی اهلل علیه و
در مورد « لیفونیان »اما آنچه برای ما اهمیت دارد سخنانی است که 

جنگهای صلیبی نوشته است . و شرح میدهد که صلیبیها با تمام توان 
نان باز ستانند و به زور شمشیر کوشیدند تا قدس را از دست مسلما

را در این جهان برپا کنند . اما در این هدف خود ناکام « مملکت مسیح »
 را ایجاد کنند . پس بسوی پخش و« مملکت مسیح »مانده و نتوانستند 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ه به زبان انگلیسی نوشته شده است :از جملۀ این کتابها ک -1

Lootfy Levonian Islam and Christianity London 1940 

Lootfy Levonian Moslem mentality London 1928  
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در ادامۀ سخنان لیفونیان میگوییم،  .زرع کینه و عداوت روی آوردند
سلمین از خارج ناکام شدند، در صلیبی ها بعد از آنکه از اشغال خانۀ م

پی آتش زدن آن از داخل شدند، و بعد از آنکه در اشغال و سیطره بر 
نقاط استراتیژیک شکست خوردند به اشاعۀ تفرقه و دشمنی بین مسلمانان 

 پرداختند .
مملوء از حقد، کینه، « ونیان فلی»و « گاردنر»اگرچه نوشته های 

، اما در این مورد از تفسیرات و تعصب و کراهیت علیه مسلمانان است
 لیبی باتحلیلهایی استفاده نمودیم که آنها ارائه نموده و ارتباط جنگهای ص

اده هجوم فکری را برمال میسازند . این نکته از اهمیت و خطورت فوق الع
 است : ای برخوردار
فکری اقتباس میکنیم که در نیت او شک تاز سخنان م چگونهزیرا ؛ 
 فریبکاری و خدعۀ او احساس امن میکنیم ؟ داریم اما از

 چگونه از نوشته ها و تحلیلهای دشمن استفاده میکنیم ؟
 گوهر را چگونه از میان سنگریزه ها میچینیم ؟

ایتی آن درجه ای از تیز بینی،مهارت و در ازطبیعتًا این نویسنده ها 
وانندۀ خاگر برخوردار اند که میتوانند زهر را با عسل در آمیزند . بنابرین 

این نوشته ها از همان درجۀ درک و مهارت برخوردار نباشند، خیلی 
 ممکن است که شکار فکر و اندیشۀ آنها قرار گیرند .

اما مهم اینست که جنگهای صلیبی با شکست و پراگنده شدن 
 چون اخگر صلیبیها به پایان نرسید . بلکه شعله های آن ادامه یافت و

ل در طول تاریخ به اشکا ارت بیشتر ایجاد کرد وپنهان باقی ماند و شر
 مختلف ظاهر شد و چهره های متباینی اختیار کرد .
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اگر جنگ و هجوم نظامی پایان یافت، جنگ فکری و فرهنگی به 
 حرکت آمد .

، کشتی های از منطقه خارج شداگر کشتی های حامل سربازان 
 حامل مبشرین لنگر انداخت .

 امی ناکام شد، برنامه های جنگ اقتصادی،اگر پالنهای عسکری و نظ
 روانی و فکری آغاز یافت .

 آرام شد یبه انتهاء نرسید بلکه اندک صلیبیواقعیت اینست که جنگ 
و خواسته  ل گرفت که با طبیعت چالشهای جدیدو دوباره به صورتی شک
 های عصر متناسب بود .

 وبا الفاظ  وقتی میگوییم جنگ صلیبی به پایان نرسید، سخن ما بازی
از نوع مبالغه های ادبی نیست . بلکه حقیقتی است که سخنان رهبران 
ه بریتانیا بعد از گذشت هفت قرن از جنگهای صلیبی آنرا باز گویی کرد

 است .
 م به 1918ی بریتانیا که در سال اقوّت ه هفرماندجنران اللنبی، 
یبی اکنون جنگهای صل» : که خن مشهورش را گفت سقدس داخل شد 
ه و و چون به دمشق داخل شد بر قبر صالح الدین ایستاد« به پایان رسید 

شتیم! ای صالح الدین! اینک ما برگ» با غرور مملوء از انتقام جویی گفت: 
» 

جنرال اللنبی، کشیش و مبشر مسیحی نبود، بلکه او فرد مسئول و 
ا رمانی و نظامی مقتدری بود که بقایای امپراتوری عث فرماندۀ با تدبیر

ی شکست داد و به آخرین نقطه اش رسانده و درفش بریتانیا را در تعداد
 از کشورهای عربی بلند کرد.
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پس این انتقام جویی از شکستهای خودش نه بلکه از شکست های 
 لشکر صلیبی بود و انتقام گیری از دشمنان کنونی نه بلکه از دشمنان

 قدیمی بود .
یا بریتان برلین نه بلکه با صالح الدین بودمقابلۀ حقیقی او با امپراتور 

ند فرو بر ده ها مرتبه با آلمان تصادم نمود، اما هر بار توانستند که خشم را
ند . و شکستها را پذیرفته و از پیروزی بر یکدیگر افتخار و مباهات نکرد

 شترک وبازار م ,بلکه باآلخره در تعاون با هم قرار گرفته و در پیمان ناتو
 . رفتنددر پارلمان اروپای واحد در کنار هم قرار گ اخیراً 

 ولی با اسالم و مسلمانان وضعیت به گونۀ دیگری است !
دشمنی ابدی، جنگ پیهم، برخورد تاریخی، انتقام جویی مستمر، 

 تعذیب و سرکوبی توقف ناپذیر و تجاوز بال انقطاع .
ول و بعد از جنگهایی که حدود ده سال ادامه یافت )جنگ جهانی ا

دوم( جنرال های آلمانی و انگلیسی باهم کنار می آیند، سیاستمداران 
در عوض اینکه توپها  که و فیصله میکنندآلمانی و انگلیسی باهم مصالحه 

متوجه داخل باشد، بسوی خارج متوجه شود . عوض اینکه سعی و 
بسوی باید داخلی به مصرف برسد،  خونریزیتالش در برخورد ها و 

ارجی توجیه شود . به عوض اینکه اموال و دارایی در جنگهای استعمار خ
هجوم آورده کشورها تا بر سایر متراکم گردد اروپایی مصرف شود با هم 

قوتهای شان را پاشان نموده ثروت شان را به یغما برد، موارد طبیعی شان 
را تحت سیطره در آورد، دستگاه حکومتی شان را آلۀ دست خود سازد، 

را ویران کند، ملتها را به بردگی کشانده شخصیت شان را نابود  آیندۀ شان
و ارادۀ شان را در اختیار گیرد، عقیدۀ شان را محو و شیرازۀ وحدت شان 
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 را در هم شکند !
اروپا بسوی وحدت اروپایی فرامیخواند، برای جلوگیری که امروز 

 است . هنشستکمین  از وحدت اسالمی در
نان و مسلما مبر اسالبرای هجوم بشر میزند،  داد از حقوق اگر امریکا

 چنگ و دندان نشان میدهد !
مه اگر روسیه بر امپریالیزم جهانی هجوم میبرد، خود در طلیعۀ برنا

ریزان جهت محاصرۀ جهان اسالم قرار گرفته و با ایجاد پایگاه های 
 بر جهان اسالم هجوم می آورد . الحادینظامی و تنظیم های 
مهاجرین کمبودیا مشفق تر از مادر شده است، هرگز  اگر کلیسا بر

 بخاطر مهاجرین اریتریا و افغان اقدامی نمیکند ! 
اگر سازمانهای سیاسی و فرهنگی غربی نوای آزادی فکر و حقوق 

لمان انسان را سر میدهد، اما پیشاپیش کسانی قرار میگیرند که ملتهای مس
ه این ترور و وحشت بر را به خاک و خوک میکشانند، به این خاطر ک

 خزانه های شان می افزاید و بانکهای شان را ثروتمند تر میسازد .
اگر سازمانهای یهودی صهیونست دروازه های خود را در برابر 

 نیپناهندگان کمبودیا و ویتنام میگشاید، همین سازمانهای جهنمی فلسطی
دل هندگان مبرانده و اکثریت شان را به پنابیرون ها را از سرزمین شان 

 ساخته اند.
پس، در اینجا، قیاس دوگانه وجود دارد و حسابات به دو طریقه 

 تصفیه میشود !!
دیگر، مکررًا میگوییم ؛ جنگهای صلیبی صدها دلیل به همین دلیل و 

مستمر است، با اسالیب مختلف، با هوشیاری و زیرکی بیشتر و با تأثیر 
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 تجدید سازمان میکند.ن هر آ گذاری عمیقتر و انتشار وسیعتر !!
اتحاد شوروی با دوصد هزار عسکر بر افغانستان هجوم آورد، اما از 
اشغال آن عاجز ماند، پس معلوم است که نمیتواند تمام جهان اسالم را 

 1اشغال کند !
باید، گروه های مزدور بحرکت آید، بخاطر نفوذ درین کشور پس 

و  ، بورسهای تحصیلی اینجابرق وارد میدان شود ایدیالوژیهای پر زرق و
الح د، برنامه های تعلیمی و تدریسی مجانی براه افتد، سگردآنجا توزیع 

ها مخفیانه بدست دوستان برسد، پایگاه های نظامی در داخل و اطراف 
 جهان اسالم ایجاد گردد !

جهت توسعۀ که  ستبرنامه های ماضی اتمام این حرکت ها امتداد 
کتاب »اگرچه شعارها از  صورت میگیردقافت نفوذ و تخریب فرهنگ و ث

 رفته است .« کتاب کاپیتال »بسوی « مقدس 
و  نبا رهبرادر مقابل آن، استعمار غربی با دولتها و سازمانهای آن، 

رد رهروان آن، با ارتش و دانشگاه های آن برای خنثی سازی تهدیداتی وا
 است ! تمیدان شده که متوجه منابع نف

نۀ حمایت از اسالم و مسلمانان ! به بهانۀ مقابله با پس باید به بها
داخل منطقه شود. با تحمیل گرسنگی و محاصرۀ  کمونیسمپیشروی 

نابود اقتصادی انقالبها را سرکوب کند، با فریبکاری و تزویر، شخصیتها را 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ل بیشتر به کتابهای ذیل مراجعه نمایید :برای تفصی -1

 111 -108مد فائز ص حسید قطب : طریق الدعوه فی ظالل القرآن . جمع و ترتیب از ا

 95 -92علی محمد جریشه و محمد شریف الزیبق : اسالیب الغزو الفکری للعالم اإلسالمی ص 
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 ، با تبشیر مسیحیت اصول و بنیادهای اعتقادی را متزلزل سازد . باسازد
با تهدید و تطمیع حکام را نگی اخالق را ویران کند، فواحش و برهپخش 

در بند خود اسیر نماید، باری با ارسال مساعدات و گاهی با قطع 
مساعدات و روابط اعمال فشار نماید، با ایجاد کمبود مصنوعی مواد 
غذایی مردم را بسوی گرسنگی و احتیاج سوق دهد با عملیۀ مغز شویی 

و گذشۀ افتخار آمیز را از خاطره ها فراموش ملتها را به گمراهی کشانده 
 سازد، گذشته را تشویه نموده و از حاضر متنفر سازد ....

لذا زمانیکه ندای انذار بلند کرده و استمرار جنگهای صلیبی را 
ویی گوشزد میکنیم، مقصد ما ایجاد خوف و دلهره نبوده مبالغه و اضافه گ

 نمیکنیم !
خطر بزرگی را متوجه  یاسالم در گذشته درک نمودند که وحدت

 شان میسازد، لذا آنرا درهم شکستند .
در حال حاضر متیقن شده اند که فرصت مناسب را جهت تمزیق 

 مسلمانان بدست آورده اند، پس از هر طرف هجوم آوردند .
که مصلحت شان در تذویب جهان اسالم است، میدانند در مستقبل 

 .آن دست به کار شدندانجام برای لذا 
به  در آن ناکام ماند اللنبی و بلفور« ریچارد قلب اسد»کاری را که 

انجام آن مؤفق شد. ترومان و بن گوریون ارکان آنرا مستحکم ساخت و 
 کارتر و میناخیم بیگین ثمرش را چید. 

» در کتابش « مانخبرباره تو»این سلسله را نویسندۀ یهودی خانم 
 چنین شرح میدهد .« تورات و شمشیر

م به قدس داخل شد .  1918به این ترتیب جنرال اللنبی در سال » 
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نیل به آن ناکام ماند، بدست آورد، اگر این  درو هدفی را که ریچارد 
پیروزی نمیبود، اکنون اسرائیل در صفحۀ هستی وجود نمیداشت . 
همچنان اگر کوششهای ریچارد نمیبود جنرال اللنبی هرگز به این پیروزی 

یعنی اگر نصرانیت اروپا اساساتی را که نصاری را به « دست نمی یافت 
قدس و سرزمین مقدس وابسته میکند طرح ریزی نمیکردند امروز 

 اسرائیلی وجود نمیداشت . 
یهود وطن میگوید؛ صرفنظر ازین ادعای نویسندۀ یهودی که  با

اصلی خود را بدست آورد، این حقیقت را واضح میسازد که رابطۀ 
ی و بلفور، بین ریچارد و اللبنی، بین جنگهای صلیب ارد وعمیقی بین ریچ

 اشغال صهیونی، بین دسایس دیروز و اشغال امروز وجود دارد .
را می افزاید، اینست که نویسندۀ آن  کلماتآنچه ارزش علمی این 

ی یک یهودی است و آنچه میگوید بخوبی میداند و در بیان آن مجالی برا
 ین وجود ندارد .تعصب و تجاوز از سوی مسلم

عالوه بر آن، صدها کتب دیگری نیز وجود دارد که همین مفکوره 
ودن را ارائه کرده و بر همین محورها ترکیز میکند و هیچ ضرورتی به افز

 در آن و داخل شدن در تفاصیل آن نمیباشد .
جنگهای صلیبی تا اندازه ای توضیح شد، باهم به ش که نق حاال

 . شرح مرحلۀ ثانی میرویم

 استعمار لهءمرح: دوم 

آثار این مرحله واضحتر و عالیم آن آشکار تر میباشد . چه، مرحلۀ 
استعمار تا همین نزدیکی ها ادامه داشت و آثار و نتایج ناشی از آن تا 
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 مسلمانان هنوز در جهان اسالم زنده و متحرک بوده موانع جدی برسر راه
 ایجاد کرده است .
یدهیم که مقصد ما ازین بحث عرض کامل دیگر، تذکر م درینجا بار

 بلکه مقصد یستمرحلۀ استعمار و شرح تمام پالنها و راهکارهای آنها ن
 که نقش استعمار در جنگ فکری کنونی تبلور یابد . اینست

از دیدگاه سیاسی میتوان گفت، هجوم بر جهان اسالم طی دو مرحله 
 صورت گرفت :

 : به محاصره کشاندن جهان اسالم : 1

درین مرحله، ترکیز روی حلقه زدن اطراف جهان اسالم، محاصرۀ 
انع اطراف آن، ایجاد فشار بر سرحدات، قطع راههای اتصاالتی و ایجاد مو

 بر راههای تجارتی مسلمانان صورت گرفت .
ن این مرحله در اواخر قرن پانزدهم میالدی آغاز یافت و پیشقراوال

 ه بعداًیایی پرتگال و هسپانیا بود کآن مجموعۀ از دریا نوردان و دزدان در
ند و تعدادی از تجار و نمایندگان شرکتهای تجارتی که ستارۀ بخت آنها بل

ت همراه با حرک .خزاین شان از مال و ثروت مملوء بود، با آنها پیوست
اکتشافات جغرافیایی و کشف سرزمینهای جدید از سوی اروپا و سیطره 

شۀ سیاسی جهان قدیم و قبزرگی در ن بر قاره ها بصورت کامل، تغیرات
 جدید، مسیحی و اسالمی رخ داد .

م تجارت  1488در سال « رأس الرجاء الصالح »بعد از کشف 
جهانی متوجه آن منطقه شد . در حالیکه قبل از آن کاروانهای تجارتی از 

ی اسالمی میگذشت . و بعد از سرزمینهار متوسط و از طریق خشکه از حب
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م شبکۀ استعمار  1515هرمز و بحرین در سال  تنگهی ها بر سیطرۀ پرتگال
جهان اسالم را درخود پیچیده و اطرافهای دور دست را از آن قطع کرد و 

 ین ترتیب زمینۀ رسیدن به قلب جهان اسالم مهیا گردید .ابه 
پیشرفت پرتگالی و هسپانوی بسوی جنوب شرق آسیا آغاز یافت و 

ه ن پرتگالی ها و اسپانوی ها قوت گرفت کهمزمان با آن، این احساس بی
بحر ابیض »و مسلمانان دشمنان قدیم شان در حوضۀ بوده آنها مسیحی 

ن اند و میباشند . در مقابل، مالیوی ها دریافتند که آنها مسلما« المتوسط 
 ما برندپرتگالی آمده اند تا سرزمین شان را اشغال و ثروتهای شان را به یغ

 اقتصادیفرهنگی و بدین مسیحی داخل نموده و حیات  و باآلخره آنها را
 شان را ویران سازند .

ه ین رسیده و ساکنین این منطقفیلیپم اسپانوی ها به  1560در سال 
 زیرا نامیدند و این اسم چیز جدیدی نبود !(  the moros« )موروس»را 

اینک  اسپانوی ها همین اسم را بر مسلمانان شمال افریقا گذاشته بودند، و
فتن از گذاشتن این اسم در اینجا، به این معناست که آنها بخاطر انتقام گر

 شان آمده اند . سنتی دشمنان قدیم و
به نظر بعضی کارشناسان، رسیدن اسپانیا و بعد از آن هولند و 

ین و با ا انگلیس در این منطقه، آغاز نفوذ امپریالیزم در منطقۀ مالیزیا بود
 ر و عقاید مسیحی نیز به این سرزمین داخل شد ونفوذ استعماری، افکا

ان ین بخشی از مقاومت ملتهای مسلمفیلیپبرخورد ها و جنگهای مسلمانان 
 برضد استعمار غربی در جنوب شرق آسیا بود .

براه  وجنگهاییکه اسپانیا به هدف استعمار و نصرانی سازی در مور
بین مسلمانان  اسالمی آگاهیانداخت، منتج به عمیق شدن بیداری و 

عقیده تهداب  و ین شد و به درجه ای رسید که اسالم هویت اصلیفیلیپ
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  1احساسات ملی آنها گردید .
رو( و بخش تقسیم کردند، مسلمانان )مو ین را به دوفیلیپاسپانیا مردم 
 مسیحیان )اندیو(

د وجوطبعًا مسیحیان قبل از اشغال و استعمار اسپانیا در این منطقه 
 دند .شدر جنگ با مسلمانان استعمال تربیت و بعدها توسط اسپانیا  و نداشتند

این تقسیم و تفرقه بین مورو و اندیو منحصر نماند بلکه استعمار 
مسلمین اختالف ایجاد کرده وبه آتش جنگ و  نسالطیاسپانوی بین 

 تخریبدشمنی بین شان دامن زدند . از نتایج مستقیم این جنگها میتوان از 
رنامه ریزی شدۀ کشتزارهای مسلمانان، هجرت اجباری و از بین منظم و ب

بردن کشتیهای تجارتی شان نام برد تا ازین طریق راههای مواصالتی و 
تجارتی شان را قطع و مسلمانان مجبور به تعامل و تجارت با جزایر تحت 

 2سیطرۀ اسپانیا گرداند . 
کرار شد و تا ین بار دیگر تفیلیپهمین وضعیت با حضور امریکا در 

هنوز سلسلۀ برخوردها ادامه دارد و علی الرغم تالشها بخاطر محاصرۀ 
بخاطر  اکوشش هین و به رغم تمام فیلیپدر جنوب « مندناو»مسلمانان در 

اکنون  فقیر سازی و تشتت مسلمانان، هنوز هم مقاومت ادامه دارد .
ن مسیحی اکثریت مسیحیان فلپین به این نظرند که تازمانیکه مسلمانا

 3نشوند، شهروندان نیکی نخواهند بود.
نفوذ پرتگال واسپانیا از منطقه بتدریجاً عقب رفت و امواج استیالی 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 17نبیل صبحی ص  لبین نوشته قیصر ادیب فخول . ترجمه به عربی :المسلمون فی الف -1

 42-41مرجع سابق ص  -1

 46مرجع سابق ص  -2
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هولندی، انگلیسی و فرانسوی به طغیان آغاز کرد و بریتانیا و هولند جزایر 
 مالیو را بین خود تقسیم کردند . .

را  ند اندونیزیاهند مسلط شد و هول بریتانیا در نصف قرن شانزدهم بر
 اشغال کرد . . . 

یافت و حیله ها و  رتغییطبعًا در این مرحله شعارها و توجیهات 
 فریبکاریها شکل جدیدی گرفت .

، اقدام کردند «نجات مردم از مرض، فقر و جهل »گاهی تحت پردۀ 
در جاهایی نجات مردم از بت پرستی و تسلط مسلمانان عنوان شد تا 

 ین باب به جنت داخل سازند !!مردم را از وسیع تر
و احیاناً تصفیه راههای تجارتی از دزدان دریایی، جلوگیری از 

 رفت .تجارت غالم ها، پایان بخشیدن به اختالفات و فتنه ها بهانه قرار گ
 البته نویسندۀ این سطور از موجودیت دزدان دریایی و کشتی ربایی

میکند، همچنان از در بحر متوسط، خلیج عرب و بحیرۀ عرب انکار ن
جریان تجارت غالمها و اشتراک بعضی عربهای مسلمان و غیر مسلمان 

 منکر نیست 
لکه بود ب نیامده میدان اما استعمار غربی بخاطر پایان بخشیدن آن به

ساخت . آنها بخاطر عالج این زخمها قدم رنجه دامنۀ آنرا وسیعتر 
 . سازندآمدند تا این زخمها را زهر آلود  نکردند، بلکه

این جریانات با حوادث خونین و وقایع وحشتناک آن واقع شد که 
 درینجا مجال شرح و تفصیل آن نمیباشد .

طبیعتاً، پیشروی استعماری تنها از سوی غرب صورت نگرفت . 
بلکه، خرس روسی نیز بحرکت آمده و جنگهایی را بخاطر اشغال مناطقی 
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 میدیدند .براه انداخت که قیصرهای روسی خواب آنرا 
د ی شمستولمناطق قازان و استراخان  روسیه بر مشانزدهدر نیمۀ قرن 

و در امتداد این توسعه طلبی سرزمین های مسلمانان اورال در سال 
م، قوقاز در سال  1864م، جزایر قرم در بحر سیاه در سال 1670
م  1882م و بخاری و خیوا  در سال  1859م،  تاشکند  در سال 1864
 م اشغال شد . 1884ان در سال و ترکست

 و به اینگونه، شرق و غرب بخاطر اشغال سرزمینهای اسالم همپیمان
 شدند.

تا بر  گردیدندپروتستانت، کاتولیک و انگلیکان با الحاد، متحد 
 مقدرات ملتها از جمله ملتهای مسلمان مسلط شوند . 

کرد،  بین شان تبارزمکش هایی درست است که احیاناً اختالفات و کش
 اما بزودی برطرف شد تا میدان دیگری آغاز و هجوم جدید براه افتد .

درست است که، در ظاهر امر کاتولیک با پروتستانت اختالف 
دارند، اما مظاهر اختالف بزودی تحت مراقبت قرار گرفته و اهداف و 

ود اغراض باهم تنسیق گردید . شاید داخل قارۀ اروپا اختالفات شدید وج
دن شضایع  زما در خارج اروپا به آن شدت خود تبارز نمیکند، تا ادارد، ا

تالشها جلوگیری صورت گرفته انرژی بیشتری به اشغالگری و استحکام 
 گردد . تأمینبخشیدن سیطره 

اید ببیش از آنکه سخن در باب این مرحلۀ استعمار را به پایان بریم، 
 یز تطبیق میگردد .تذکر دهیم که تار و پود و جوهر اصلی آن امروز ن

محاصرۀ اقتصادی جهان اسالم از هر طرف، امروز واضحتر به نظر  
 میرسد .
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اشغال مناطق و ایجاد پایگاه های نظام در بحر و خشکه، جزایر و  
 جهان اسالم  قویتر و بزرگتر شده است . فاطرا

ی اخالی سرزمین ها از ساکنین اصلی آن، نابود ساختن موارد اقتصاد 
یر ین، اریتریا، کشمفیلیپاجباری مسلمانان در فلسطین،  یهجرت هاو 

 و افغانستان واضحتر شده است.

ر مساعدتها، روشن فکاعطای ، از نابسامانیها دعواهای نجات بخشیدن 
تر به  کریهوارد کردن تمدن و . . .امروز  وسازی عقب ماندگان 

 گوش میرسد . . . 
تکرار نسخه های طبعاً معنی سخن این نیست که استعمار جدید 

د، ماللت آور استعمار قدیم و استعمال وسایل ساده و بسیط قدیمی میباش
بلکه بر عکس، وسایل پیشرفته تر و حیله و نیرنگ ها شیطانی تر شده 

 . غایات همگون و متقارب اما اهداف مشترک است، است!!
 از مرحلۀ اولی، مرحلۀ دومی تولد یافت .

 : تقسیم سرزمین اسالمی : 2

تقسیم سرزمین اسالم حدود یکصد و بیست سال را در برگرفت و 
بر  محدودیجز مناطق  هباالخردرین مدت حوادث متعددی رخ داد و 
 تمام سرزمین های اسالم مسلط شدند .

 نمود. اتخاذاین تمزیق و تقسیم اشکال و صورتهای مختلف 
با  بعضی مناطق با اشغال مستقیم، از وطن اسالمی جدا شد و بعضیها

معاهدات و اتفاقات تحمیلی، تحت الحمایه قرار دادن و سایر اسمای که 
فقه سیاسی اروپا با مهارت آنرا اختراع کرد و بوسیلۀ سازمانهای خود 
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 تۀ بین المللی تطبیق نمود .خسا
صورت پذیرفت  کشورها به مهارتعملیۀ تقسیم بندی  ،در داخل

 که میتوان خالصۀ آنرا چنین تقدیم نمود :
م الجزایر توسط فرانسه اشغال شد اگرچه لشکر  1848ر سال د -1

ه م آغاز شد، اما مقاومت شجاعانۀ مسلمانان ب1820کشی فرانسه در سال 
ر ند که بقیادت امیر عبدالقادر در برابر آنها موانعی ایجاد کرده و نتوانست

 تمام الجزایر مسلط شوند . 

به  ی را به این الفاظوزیر حرب فرانسه بعد از اشغال الجزایر راپور
 تقدیم نمود :« شارلمان دهم»

بخاطر عنایت و توجه الهی چنین اراده کرده بود که جاللتمآب شما »
بی حرمتی که به قنصل تان صورت گرفته بود، به خشم آمده و برای 

 1 گرفتن انتقام از سرسخت ترین دشمن مسیحیت حرکت نمایید.
ا در بین ساکنین اصلی جای خوشبختی است که میتوانیم تمدن ر

ت باب جدیدی را در یانلشکر بوسیلهآنجا نشر نماییم و تو ای موالیم 
 2 «برابر مسیحیت در افریقا گشودی

ل فرانسوی سگرفتن انتقام سلی نبود که برروی قن پس اصل مسئله،
ل طرح ریزی نسحواله شد، بلکه برنامه ها  قبل از والدت سلی زننده و ق

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

فرانسه را  ولو از سرسخت ترین دشمنان مسیحیت یکی از بزرگان الجزایر است که قونسامقصد  -1

سر رفت و سراگبه سیلی زده بود . این واقعۀ کوچک و ساده ای بود که بهانۀ تجاوز به الجزایر قرار 

رد فرا از یک  لشکر فرانسوی به الجزایر حمله می برد تا انتقام سیلی ایآنرا به خون آلوده ساخت . 

را  د روی چپتزبگیرد در حالیکه اینها به این شعار ایمان دارند که اگر برادرت به روی راستت سیلی 

 نزدیک کن .

 5-4ص 1959تطور السیاسۀ الفرنسیه فی الجزایر، القاهره  صالح العقاد -2
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 شده بود .
م به تونس  1881اشغالگری فرانسه وسعت یافت و در سال اشتهای 
م به المغرب  1911م به سنگال و مدگسکر و در سال  1882و در سال 

فرید، آبار بهانه هایی برای هجوم میتراشید و دالیلی می  رسید . پاریس هر
که طبعًا به قصد گمراه ساختن و مخفی ساختن اهداف اصلی بود. در 

 اظهار« مارشال لیوتی »و سبب حقیقی همان بود که حالیکه هدف اساسی 
 او در زمان اقامتش در المغرب گفت : .کرد

الزم است که در مکاتب و دانشگاه های مراکش روح فرانسوی و »
اتجاه مسیحی داشته باشد، تدریس به زبان عربی و ترکیز بر ثقافت اسالم 

  1«هیچ فایدۀ برای ما ندارد
شامل سرزمین های معربی گردید، کوشش برنامه  و به این ترتیب

بین بردن  برای فرانسوی سازی، خلع عقیده، ذوب سازی شخصیت، از
 زبان، زرع کاتولیک و مرتبط ساختن اقتصاد منطقه به فرانسه .
 دایرۀ المعارف بریتانیا درین مورد چنین اعتراف میکند :

 م آغازتطبیق قانون فرانسه بر سیستم تعلی ،سه سال بعد از اشغال»
یافت و هرگونه معاونت های مالی از مدارسی قطع گردید که به زبان 

 « فرانسوی تدریس نمیکردند 
م صومال و اریتریا را اشغال کرد و به دنبال  1887ایتالیا در سال  -2

م لیبیا را تحت سیطرۀ خود قرار داد . اشغالگری ایتالیا  1911آن در سال 
ین امشهور بود. و تنها بر اشغال  به وحشت، تکبر و حرکت های احمقانه

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  231 – 230ص  1950الحلقۀ المفقوده فی تاریخ العرب . مکتبۀ الحلبی القاهره .  محمد جمیل بیهم . -1
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همه جانبه را جهت غربی  تالشهایسرزمین ها اکتفاء نکرد بلکه همزمان 
سازی این مناطق آغاز کرد . برنامه هایی را جهت محو تشخصات 

براه انداخت و به  این مناطق اسالمی و ریشه کن کردن فرهنگ اسالمی
های فرهنگی و تاریخی سمپاشی در عقلیت های جوان در رابطه با ریشه 

منطقه مبادرت ورزید.این موضوع را به تفصیل بیشتر در بحث و مناقشه 
ایکه در رابطه با اثرات سوء استعمار و تبشیر مسیحی بر تعلیم خواهیم 
داشت، تقدیم میکنیم و خواهیم دید که چگونه عمدًا به تخریب و تشویۀ 

 نظام تعلیمی این مناطق آغاز کردند .
شغالگری اسپانیا و نقش تخریب گرانۀ آن در جنوب در مورد ا -3

عنی یشرق آسیا قباًل سخنانی گفتیم، اینک حلقۀ دیگری بر آن می افزاییم 
م و این احتالل بعد از  1914در سال  المغربجات ه آغاز اشغال قری

ه ببدالکریم الخطابی عم به دنبال تسلیم شدن  1926دوازده سال در سال 
 پایۀ اکمال رسید .

بریتانیا به بسط نفوذش به صورت تدریجی پرداخت و در سال  -4
م نایجیریا را 1851م پنجاب و در سال  1849م بنگال و در سال 1757

شامل مستعمرات خود ساخت بعد از آن متوجه سرزمینهای عربی شد و 
 در به مصر قدم گذاشت و به دنبال آن سودان رفت و 1882در سال 
م فلسطین را اشغال  1920سال  در و م عراق و اردن 1919سالهای 

م  1878م منطقۀ رنگبار و در سال  1870کرد . در جهت دیگر در سال 
 به قبرص داخل شد .

در بیشتر حاالت استعمار انگلیسی با مهارت و ذکاوت بیشتر و 
خونسردی زیادی نسبت به رقیبان خود عمل کرد و کمتر از ایتالیا و 
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 د متوسل شد . فرانسه به تهور و برخورد شدی
از انضمام و استیالی کامل خود داری کرده و وسایل و شیوه هایی 
 را با ذکاوت و هوشیاری بکار برد که مستوای دشمنی و بدبینی ملتهای

 مغلوب را نسبت به خود تقلیل بخشید .
شاید بزرگترین کاری که استعمار انگلیسی قادر به انجام آن شد 

 و غرس آن در قلب جهان اسالم بود .همانا تشکیل حکومت صهیونستی 
ر در وفم تا قرار داد بل 1907در سال « کامبل بزمان»از ابتدای تقریر 

م و  1920م و تحت الحمایه قرار دادن فلسطین در سال  1917سال 
م مساعدات زیادی را تقدیم سازمانهای  1940الغای آن در سال 

 صهیونستی نمود .
 ب بریتانیا وتدابین ان یاختالفاتالبته درست است که، یک زمانی 

بعضی گروه های صهیونستی بروز کرد، مگر این برخوردها و تصادمات 
سطحی ای بود که بین افراطی های یهود که خواستار ایجاد دولت در 
همان وقت بودند و گروه های دیگری که ایجاد آنرا به وقت مناسب 

 مؤجل کرده بودند، صورت گرفت .
یونستی برخوردهای خونینی با سلطۀ انگلیس بعضی گروه های صه

خاصیت همیشگی صهیونستها و افراطی  داشتند، اما این حرکتها جزء
 گری آنها بوده نشاندهندۀ کوتاه نظری این گروه ها میباشد . 

با تأکید میتوان گفت که سلطۀ بریتانیایی بمراتب هوشیار تر از گروه 
همین علت، عقب نشینی از های افراطی وجنگ طلبان صهیونست بود به 

این منطقه را تا زمانی به تأخیر انداخت که امریکا با استعمال اولین بم 
نگ پیروز میدان جاز « متحدین»های اتومی بر مقدرات جهان حاکم شد و 
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. مناطق  دمت در برابر آنرا در خود نمیدیبدر آمده و هیچ کسی توان مقاو
م شد و اتحاد شوروی مشغول نفود بین اتحاد شوروی و دشمنانش تقسی

گردید . در عین وقت بریتانیا به امپراتوری خود ضم سازی اروپای شرقی 
مطمئن شد که گروه های ترورستی یهود به پای خود ایستاده و توان 
مقاومت را دریافته اند، سیل اسلحه و مهمات را به صورت آشکار و 

در اشغال مناطق  ه های سرازیر ساخت و آنها راومخفی به سوی این گر
 استراتیژیک داخل فلسطین معاونت کرد .

شی یعنی بریتانیا نسبت به صهیونیزم مخلص تر از میناخیم بیگین، مو
 دایان، جابو تنسکی و سایر رهبران و ترورستان افراطی بود .

بریتانیا و بعضی گروههای  تداباگرچه اختالفات سری بین ان
داد ولی این اختالفات جزئی و  تیرون ( رخشصهیونستی )مانند گروه 

 جانبی بود که مانع تکمیل پالن نگردید .
بریتانیا با ذکاوت خاص و حسابات دقیق و دورنگری و توازن دقیق 

یهود تقدیم کرد، ضمانت آن قویتر از هر بافت و بدیل ه خدمت بزرگی ب
 1دیگر و تصویب آن برتر از هر مستوای دیگر بود . 

 ها و برخوردهای استعماری میرسیم : اخیراً به نقطۀ کشمکش -5
تکرار «تصادم بین استعمار گران »در بیشتر حاالت این اصطالح 

که  گردیده و صدای آن از اینجا و آنجا بگوش میرسد و چنان می نمایانند
 دولتهای استعمار باهم در رقابت و کشمکش قرار داشته احیانًا بخاطر

 ح میبرند!بدست آوردن مستعمرات بیشتر دست به سال
احیاناً به نظر میرسد که دولت اروپایی دست رحمت بسوی سرزمین 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 227ک : عبدالوهاب المسیری . موسوعۀ المفاهیم و المصطالحات الصهیونیه . موسسه األحرام ص ر -1
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تحت استعمار می گشاید تا او را از پنجه های خونین دولت استعماری 
 دیگر نجات دهد !!

صدها قیادت و رهبران شکار این بازی جهنمی شده و اکنون هم 
ی این صدها قیادت در سرزمین های اسالم این سلسله جریان دارد !!

ولی اینرا درک نکردند که گرگ  بازی گرگ و میش را باور کرده اند !
پاک و مهذب در بین بره ها  دندانهای چه با همیشه گرگ است، اگر

گذشت زمان دههای واقعه ثبت تاریخ است که بعد از  . زندگی کند
 این بازی جهنمی آشکار شده است . حقیقت

 بیست فرانسه قیادت مصر را مثاًل در نهایت قرن نزده و آغاز قرن
در  قانع ساخته بود که مخالف نفوذ انگلیسی در منطقه میباشد اما بعداً 

 م حقایق1904اتفاق و پیمان دوستانه بین انگلستان و فرانسه در سال 
بنا بصورت آشکار در برابر همگان قرار گرفت . یعنی اتفاق مذکور برین م

 ا دست باز عمل کند، در مقابلصورت گرفته بود که فرانسه در مراکش ب
 آن در رابطه با اشغال مصر توسط انگلیس خاموش باشد !!

بخاطر  اما موقف گرگهای دیگر در رابطه با این پیمان چی بود ؟
مغرب این اتفاق را تأیید کند، مناطق شمال غربی ال« گرگ اسپانی »اینکه 

 به او سپرده شد !
 نند ؟!را چگونه فراموش ک« گرگ آلمانی »اما 
هیچکسی اورا فراموش نکرد، الکن وقت حصول استحقاق کمی  ،نه

پذیرفت که فرانسه در « گرگ آلمانی »م  1911در سال  به تأخیر افتاد!! و
المغرب دست باز داشته باشد و در مقابل آن بخشی از کامرون را بدست 
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 1آورد . 
میراثهایی بود که تقسیم میشد، سرحدات دوباره ترسیم میشد، 

ایی ، حکومتهایی بوجود می آمد، دولتهمیگردیدبندی  سرزمینها دوباره حد
ید، نابود میشد، ملتهایی مجبور به هجرت میشدند، اقلیتهایی وارد میگرد

حکومتها ترور میشد دست نشاندگانی به تخت حکومت نصب 
 میشدند . . . .

تمام این جریانات فقط به این خاطر صورت میگرفت تا هر گرگ 
توانمندی، قوت و امکانات خود و  ،خود را از رمه مطابق حجم نصیبۀ

حتی گاهی بخاطر شرارت برداشته و هیچ ظلم و حق تلفی بین شان 
 صورت نگیرد !!

احیانًا گرگی به صورت ناگهانی نمو و کسب قوت کرده و نصیب 
 بیشتری مطالبه میکرد !!

 پس راه حل چی بود ؟
 توقف جریان داشته باشد .از سوی دیگر، این بازی باید بدون 

پس باید توزیع نصیبها دوباره صورت گرفته و گرگ تازه بقوت 
 بدست آورد .موقف جدید خود مطابق  را رسیده استحقاق خود

نگهداری شده و « پس انداز »در اغلب حاالت بخشهایی بصورت 
ه توزیع نمیگردید و در چنین حاالت بخشی از آن را به این گرگهای تاز

 تا حرص آن اشباع شود.اده میشد دوارد 
تصویر باال، پارچۀ ادبی و طنز خیالی نیست، بلکه نسخۀ خیلی قریب 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 نمایید. مراجعه 219 -216شمال افریقیا فی العصر الحدیث نوشته زاهر ریاض ص  رک :  - 1
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ثی است که در گذشته واقع شده و اکنون هم بین شرق و غرب دبه حوا
 جریان دارد .

دسایس و مؤمرات بال انقطاع و تجزیۀ بال توقف جریان دارد ! 
قیادتهایی در منطقه ساخته قیادتها تصفیه میشود و بجای آن بسرعت 

م میشود که با اهداف استعمار مناسب باشد .  این موضوع محور نکتۀ شش
 میباشد که اینک تقدیم میگردد.

بخاطر اینکه استعمار قبضۀ سیاسی، اقتصادی، ساختن قیادتها:  -6
عسکری، فرهنگی، دینی و . . . خود را استحکام بخشد، باید به ساخت 

 کند و حاصل آنرا بردارد، کسانی را  تربیت و قیادتها بپردازد، کشت
 که مایدنعیار را چنان  یباالی آنها اعتماد کند، قیادتها و رهبران منطقه ای

ا در کاروان را رهبری کرده سیر آنرا مطابق خواست آنها توجیه کند و آنه
 عقب کاروان با خاطر آرام و اطمینان کامل حرکت کنند !!

ادت فکری، ادبی، سیاسی، اقتصادی و از همینجاست که صدها قی
ا عسکری شکل داده شد تا جهان اسالم را طبق فرموده ها و توجیهات آنه

 رهبری کنند !!
صدها قیادت در خارج و داخل سرزمینهای  و به همین منظور

اسالمی ساخته شد و بر کشور های اسالمی تحمیل گردید تا حکومت را 
 م شوند .بدست گرفته و بر سرنوشت ملتها حاک

چنگال های آلود به خون در  با اشکها و بعوض این که استعمار
منطقه ظاهر گردد، قیادتهای محلی نقش آنها را بدوش گرفت و در 
حالیکه لباس اسالم و نقاب وطن دوستی، قومیت گرایی، رهبری و توجیه 
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 1امت را به چهره زده بود وارد صحنه شد .
 وگروه های متخاصم ایجاد کرد  در بیشتر جاها استعمار فرقه ها و

 . .اختالفات عمدی بین قیادتها مصنوع و رهبران مردمی را دامن زد . . 
گانه و باآلخره بخاطر پایان بخشیدن به این اختالفات باید قوتهای بی

ز ادخالت کند تا ملتها را حمایت نماید ! مصالح خود را مصون نماید ! 
 ند ! . . . .اقلیتها و شهروندان بیگانه دفاع ک

اگر بخواهیم این نیرنگها را بشمریم ضرورت به چندین مجلد 
و  ر اعادهخواهد بود زیرا . . . نیرنگ و فریبکاری تکرار میشود، بازی بار با

 صحنه ها یکی پی دیگر تجدید می یابد !!
و خوش آمد سردمدار مصر « خدیو توفیق »داستان مشهوری از 

ا تقدیم نمود ت به اشغالگران انگلیسیم  1883در سال های او که  گویی
 . . .هنوز در خاطره های باقیست

تاریخ داستانهایی از تصادفات خونین بین مارونی ها و دروز در 
م  1860سوریه و لبنان دارد که به کشتار های وحشتناکی در سال 

تنه، ف .انجامید، بعد از آن حوادث خونین بین مسلمانان و مسیحیان رخ داد
کشتار زمانی شدت گرفت که مزدوران بریتانیا و فرانسه داخل  قتل و

أیید میدان شدند بریتانیا به حمایت از دروز برخواست و فرانسوی ها در ت
 و پشتیبانی مارونی ها قرار گرفت . . .

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 راجعه نمایید:تفصیالت آن به کتابهای ذیل م ی کاذب وچگونگی ساختن قیادتهادر مورد  -1

ارۀ و الحضم اإلتجاهات الوطنیه فی األدب العربی المعاصر نوشته محمد محمد حسین و کتاب  اإلسال

 و کتاب اباطیل و اسمار نوشته محمود شاکر العربیۀ از همین مولف  
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م آغاز یافت و  1860در نهایت امر دخالت نظامی فرانسه در سال 
م تا قوتهای متخاصم را از هقوتهای فرانسه به سرزمین لبنان داخل شد 

وباره دجدا کند و افتراقاتی را که قباًل بدست فرانسوی ها ایجاد شده بود 
ز حوادثی که امروز در لبنان صورت میگیرد هیچ تفاوتی ا .التیام بخشد

 وقایع دیروز ندارد !!
داستان شورش عبد الحفیظ بر ضد برادرش سلطان عبدالعزیز سال 

است . عبدالحفیظ مؤفق شد تا ثبت ز در اذهان م در المغرب هنو 1908
 حمایت فرانسه را بدست آورده بر برادرش غالب شود . 

سه سال بعد رسماً از قوتهای فرانسه خواست تا بخاطر سرکوبی 
داخل المغرب شود و به این ترتیب سلطه و نفوذ  ،قیامهای قبایلی

 ق تاریخ صدهاعسکری و سیاسی فرانسه در منطقه استحکام یافت در اورا
تصویر و صحنه های تکراری وجود دارد و این را ثابت میسازد که 
و  ساختن قیادتها راه اصلی و اساسی ایجاد فتنه ها و زمینه ساز دخالت

 . بوده استبهترین وسیله برای استمرار اشغال و استحکام سیطره 
ساختن »تفصیل این مسئله را میگذاریم به فصل دوم تا در بحث 

بحیث یکی از وسایل غیر مستقیم جنگ فکری، به « های دروغینقیادت
 بپردازیم .آن شرح 

 و اکنون میرویم به مرحلۀ سوم و اخیر .

 تبشیر هءمرحل: سوم 

به مشکل میتوان این مرحله را از مرحلۀ استعمار جدا کرد، زیرا بین 
 این دو تالزم و ارتباط محکمی وجود دارد و حتی میتوان آنها را دو روی
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 یک سکه دانست .
 یشتر از استعمار مباشر و اشغال نظامیپاین مرحله در بعضی جاها 

می براه افتاد اما در بیشتر جاها امواج آن در تحت سرپرستی اشغال نظا
 کسب قوت نمود .

ی کشف بنابرین گفته میتوانیم که تبشیر به مثابۀ پیشقراوالن و گروپها
 عسکری به مناطق مختلف سرازیربود که قبل از اشغال استعمار و ترصد 

شد و نقش جواسیس، مخفی گاه دزدان و حلقات اطالعاتی را بازی 
ه کردند . و مهمتر و خطرناک تر از همه، قویترین وسیلۀ جنگ فکری بود

ل شان و عقلیتها را مورد هجوم قرار داد تا ملتها را از دین و فرهنگ اصی
 سازند .به یکی از مذاهب مسیحی داخل  برگشتانده و

خطر تبشیر فقط به جاسوسی و کسب اطالعات منحصر نماند، بلکه 
بسوی نابود کردن دین، محو شخصیت و مسخ کردن تاریخ رفت و 
کوشید تا خالیگاههای ناشی ازین جنگ فکری را بوسیلۀ ادیان و حتی 

 د .زبان دیگر پر نماید، عادات، تقالید و مشاعر متباین را جابجا سازن
یا بخشی از فرهنگ و ثقافت مردمی  ر نظام سیاسی واگر موضوع ب
اما این هجوم بی امان در قدم شاید قبول آن آسانتر میشد. منحصر میماند، 

اول دین آسمانی و رسالت محمدی را هدف قرار داد تا این قلعۀ 
راه استعمار گران دور سازد . چه، تمام مراکز سرمستحکم مقاومت را از 
گی و دینی درک نموده اند که مقاومت حقیقی و سیاسی، اقتصادی، فرهن

چالش محکم در برابر آنها نهفته در اسالم بحیث عقیده و شریعت 
از همینجاست که از آغاز تا کنون تالش میورزند تا این عقیده را  میباشد .

از قلبهای مردم دور نموده و شریعت را از نظام حیات شان جدا سازند. و 
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صدر اعظم آنوقت انگلیسی گفت این « دستونورد گالل»عبارتی را که 
 . بخوبی بازگویی میکندحقیقت را 

 او در برابر پارلمان انگلیس گفت :
 تا زمانیکه قرآن وجود دارد، سیطرۀ اروپا بر شرق ناممکن است و»

 «حتی اروپا نیز در امن نخواهد بود 
م چنین ابراز  1914این اندیشه از سوی جورج براون در سال 

 یافتیم کهدرما از ملتهای مختلف ترس داشتیم ولی بعد از تجربه :»شد 
این خوف وجود نداشت، در حالیکه خطر  ایهیچ دلیل و مبرری بر

.  تاسآن  زنده بودنحقیقی نهفته در نظام اسالم و قدرت آن بر انتشار و 
 «و یگانه دیواری است که در برابر استعمار اروپایی قرار دارد 

م که، تمام کوشش های آنها در راستای تحریف و با تأکید میگویی
تخریب این دین باشکست فضیحت باری مواجه شده است زیرا 

 پروردگار جهان در کتاب برحق خود وعده سپرده است که 
  ٩: لحجرا چ  ں   ڳ  ڳ  ڳ  ڱ      ڱ  ڱ   ڱچ 

ف از تحری یقینًا ما نگهبان آن ] ، و همانا ما قرآن را نازل کردیم
  [هستیم لزوا و

وسایل، سازمانها و تاریخ تبشیر عمیق نمی شویم،  ،در مورد حیله ها
و از اهداف، مقاصد، ابعاد و گروههاییکه مخفیانه با آن همکاری دارد، 
شرح و بسطی در اینجا نمی آوریم زیرا این مبحث خیلی طویلی است که 

 1دانشمندان بزرگوار کتابهای ارزشمندی نوشته اند . 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 م برد . از جمله میتوان از کتابهای ذیل نا -1
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ختم  رین تصور اند که تبشیر به پایان رسیده و مواجهه با آنبعضیها ب
شده است . اما واقعیت اینست که تبشیر هنوز هم با صورتها و اشکال 

 مختلف وجود دارد .
ی به شکل ساده و ابتدایی آن وجود دارد که تعدادی از راهبان مسیح 

 ی دعوت میدهند .نصرانیکی از مذاهب سوی م را به دمر
های شکل پیشرفته تر آن در زیر پردۀ شفاخانه، مکتب، کلپ احیاناً به 

 . حرکت میکنندسپورتی و مراکز فرهنگی 

د گاهی شکل پیامهای فرهنگی توجیه شده، مستقیم و غیر مستقیم مانن 
 رادیو، مطبوعات، منشورات، رهنمایی ها را به خود میگیرد.

 زیر نامهای مذاهب دینی و اجتماعی جدید داخل صحنه شده و 
ی عقلیت فرد مسلمان را با شکوک مواجه میسازد و او را از دین اصل

اش خارج و بسوی مذاهب مبتدعه و سازمانهای فرهنگی زهرآگین 
 میکشاند . . .

شاید خطرناک ترین آن، اینست که تبشیر شکل تنظیم ملی و وطنی 
ر درا اختیار کرده پرچم آنرا بردوش گرفته و اسم دیگری برخود بگذارد 

 یت امر با اهداف و برنامه های تبشیر یکجا شود .نها
اگر مسلمان آگاه از مؤسسات تبشیری آشکار و دارای هویت واضح 

ذر باشد، شاید در جال سازمانهایی گیر افتد که مخفی کاری را به حبر
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 التبشیر و اإلستعمار فی البالد العربیه نوشتۀ مصطفی خالدی و عمر فروخ 

 اإلستشراق و التبشیر و صلتهما باألمبریالیه العالمیه نوشته ابراهیم خلیل احمد 

 لخطیب االغاره علی العالم اإلسالمی نوشته ا ل شاتلیه . ترجمۀ مساعد الیاقی و محب الدین 

 ده علی اندونیسیا نوشتۀ ابو هالل االندونسی غارۀ تبشیریه الجدی
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 خوبی میداند .
شاید عده ای از روی ساده اندیشی و یاهم از حسن نیت گمان برند 

 .ری تنها در جوامع بت پرست و بی دین جریان دارد که فعالیتهای تبشی
 اما حقیقت اینست که تبشیر با تمام قوت تالش میکند تا در همه جهان
اسالمی و غیر اسالمی نفوذ کند . اکنون در همۀ سرزمینهای اسالمی 
مراکز، برنامه ها و دسایس جهت زرع تبشیر و تعمیق ریشه های آن 

 جریان دارد .
و ن تبشیر اکثراً با سلوک و روش نهایت متقیانه دست اندر کارا

اینها  نمونۀ از وفاء و اخالص تظاهر میکنند. نویسندۀ این سطور با یکی از
 شخصاً برخورده است .

در اثنای درسهایم در ایاالت متحده، در بین همصنفانم با جوان 
در  .کانادایی آشنا شدم، او نمونۀ از تعاون و حسن برخورد و دوستی بود 

بیشتر اوقات با دوستان افریقایی و آسیایی خود معاونت و مساعدت 
 نموده همیشه همکاریمن در تایپ کردن بحثهایم  میکرد . و بخصوص با

 و مصادر و مراجع را در اختیارم میگذاشت .
ر بعد از آنکه رابطۀ دوستی و رفاقتش با من محکم شد، به شرح اسرا

 از مزایای ایمان به مسیحیت و تمسکعقاید مسیحیت با من آغاز کرد و 
که  در اثنای گفتگو و مناقشه دانستم با من سخن میگفت . تعلیمات آنبه 

او سه سال را در کولمبیا در خدمت تبشیر گذشتانده و از خالل عمل 
خود اسالیب و شیوه های تعامل دوستانه و تقدیم خدمات بهدف ایجاد 

 رابطه را آموخته بود .
ه نشست های ما، که مصرانه میکوشید در تنهایی اما بعوض اینک
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تبشیر بیانجامد، بسوی مناقشات علمی و آرام و  جلساتصورت گیرد، به 
تحلیل و موزون میرفت . باآلخره درک نمود که تالش جهت مسیحی 

و حتی  ساختن مسلمانان ضیاع وقت و عمل بیفایده و بی نتیجه میباشد .
تمادی خودش نسبت به دیدگاهش ممکن است که سبب تشکیک و بی اع

نهایت امر اعتراف کرد که مباحثه با مسلمانان، کار مشکل در و  گردد!!
بوده و غیر مسلمانان را در تنگناهای فکری قرار میدهد و اضطراب فکری 

ظاهر میسازد که به همین علت، کارش را را و غیر منطقی بودن کالمش 
زی اوراق و اسنادش جهت سفر توقف داده و از همان روز بفکر آماده سا

به امریکای التین شد زیرا در آنجا فرصت بیشتر و میدان وسیع تر برای 
 کار داشت .

مراجع و مصادری که از آغاز بحث در حاشیه تذکر داده ام، حاوی 
شرح و تفصیل سمپاشی و دسایسی است که دستگاه های تبشیری جهت 

ق ان براه انداخته و از طریسیطره بر عقلیت مسلمانان و تذویب شخصیت ش
تفریحات و سپورت، خدمات ، فرهنگ ، توزیع دوا و غذا، تعلیم،ابتطب

اجتماعی، کلپ های جوانان، کتابخانه های عامه، مراکز فروش کتاب و 
 به پخش افکار و معتقدات خود مصروف اند . هو غیر فرهنگیوسایل 

ی منحصر متأسفانه حرکت تبشیر در همین وسایل فرهنگی و تربیت
در بعضی جا ها به میدان سیاست داخل شده از طریق بلکه  ه استنماند

کشمکش و احزاب، گروهها و ارگانهای تأثیر گذار کوشیده اند تا فتنه ها 
همچنان به سیطرۀ اقتصادی و کسب امتیازات  هایی را ایجاد نمایند.

ردم اقتصادی )تجارتی و صنعتی( نیز سرایت نموده است تا ازین طریق م
رده از یک طرف قوت بدنی شانرا تحت استثمار قرار دهند و را بکار گما
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گاهی آنها را گرسنه نگهدارند  از سوی دیگر با سرنوشت آنها بازی کرده،
 و زمانی که بخواهند آنها را امتیازاتی بخشیده و با دادن لقمۀ نانی از آنها

 قدر دانی نمایند . 
گذشت چند نسل و طی مراحل  بدون شک این شیوه میتواند بعد از

مختلف بر اقتصاد جامعه به صورت کامل حاکم گردیده و موارد مالی و 
مادی آنرا دراختیار گیرد و ساختار قوتهای بشری را تحت کنترول در 

یار آورد. و باآلخره میتواند سرمایه های بشری و مادی جامعه را در اخت
 ،لتستقیم، بودجۀ عمومی دوگرفته عواید پنهان و آشکار، مستقیم و غیر م

ذخایر بانکی، مصارف دولتی و مردمی و مؤسسات تولیدی و خدماتی را 
ن شک کنترول نماید. اگر استعمار و تبشیر مؤفق به این کار گردیدند، بدو

بر شریان های حیاتی جامعه مسلط گردیده جهاز عصبی جامعه را که 
شند در اختیار خود توجیه کنند و محرک ارگانهای دولتی و مدنی میبا

 خواهند گرفت. 
این نکته ایست که محور بحث آیندۀ ما را تشکیل داده و در فصل 

 تفصیل مورد بررسی قرار خواهد گرفت.  یدوم کتاب با قدر
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 فصل دوم

 اهداف و وسایل جنگ فکری

این فصل چنانچه از عنوانش ظاهر است به دو محور اساسی تقسیم 
محور را با کمی تفصیل به  وهر دو اینک  وسایل . میشود . اهداف و
 مناقشه میگیریم .

 اهداف جنگ فکری:  محور اول

 اهداف جنگ فکری در شش نکته تبلور میابد .

 تشویۀ چهرۀ اسالم : - 1

تشویۀ اسالم منحصر به یک جانب نبوده و در نقطۀ معینی ایجاد 
پایه  شک و شبه نمیکند بلکه شامل تمام جوانب اسالم و کل ارکان و

 های آن میشود .
ما در جریان تاریخ کوششها و تالشهایی را مشاهده میکنیم که به 
مقصد تشویۀ قرآن، سنت نبوی، شخصیت رسول اهلل صلی اهلل علیه وسلم، 

 1اسالم و تراث اسالمی صورت گرفته است . تاریخ اسالم، نظام حیاتی

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 حمودمی عبدالحلیم از عل« الغزو الفکری و اثره فی المجتمع اإلسالمی المعاصر»  رک : -1
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م جاست که تالش ورزیدند سخنان باطلی را به اسال از همین
منسوب نمایند تا از یکطرف چهرۀ اسالم را برای مسلمانان دگرگون 

 1سازند و از سوی دیگر غیر مسلمانان را از اسالم متنفر سازند
، به اگر دشمنان بتوانند که چهرۀ اسالم را برای مسلمانان تغیر دهند
 ۀداین معناست که مسلمانان دلیل و رهنما، و توجیه کننده و تنظیم کنن

 از دست میدهند .خود را 
هند، و اگر توانستند حقیقت اسالم را به غیر مسلمانان وارونه جلوه د

به این معناست که آنها هرگز به اسالم داخل نشوند و حتی حاضر به 
 د .نشبازندگی در سایۀ آن هم ن

آتش افروزان جنگ فکری خواسته اند که از یکطرف رابطۀ 
از انان از جانب دیگر مانع غیر مسلممسلمانان را با دین شان قطع نمایند و 

غیر  شده اند، و به این تصور اند که توانسته اند سدداخل شدن به اسالم 
 قابل نفوذ ایجاد کنند .

 :و گمان بی اساس غرق اند زیرا. وهماما حقیقت اینست که آنها در 
 ڀ       ڀ   ڀ      ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ      چ 

 ٣٢لتوبة: ا چڀ     ٺ  ٺ  ٺ  

[  پایه تبلیغاتِ بى و خواهند نور خدا را با سخنان باطل ] همواره می 
،  ولى خدا جز اینکه نور خود را کامل کند ; خود خاموش کنند

  ، هر چند کافران خوش نداشته باشند خواهد نمی 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 دایره المعارف اسالمی عقاد جلد پنجم « ما یقال عن اإلسالم » رک :  -1
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 تشکیک در تاریخ امت : -2

هرۀ بخاطر اینکه رابطۀ امت اسالمی با تاریخش قطع گردد، باید چ
داده شود، مفاخر آن مورد شک و تردید قرار گیرد و  رتغییتاریخ 

 انحرافات و خطاهای آن بزرگنمایی شود و تصویری از آن تقدیم شود که
شورش نسل جدید جز ظلم و برده سازی در آن نبینند . جز اضطراب و 

 از آن نشنوند، باآلخره نسل جوان تاریخ امت خود را سراسر حلقات اه
 سلسلۀ عذاب احساس کند .سیاه و 

قحطی و  سالهایو نژادی،  مذهبی تبعیضاتبردگی، غالمی، جنگها، 
 و اپاشیدگی ه ماز هبحرانی، مراحل اختالفات و بدبینی ها، برخوردها و 

م امثال آن محور تاریخی است که در مورد اسالم باید به نسل جوان تقدی
اریخ تی بماند و آن اینکه گردد . به گونه ایکه در برابرش فقط یک راه باق

 ند!!خود را دور انداخته بسوی تاریخ دیگری چشم بگشاید و به آن پناه ببر
پس قضیه در حد تشکیک در تاریخ خالصه نمیشود، بلکه 
یغماگری، ریشه کن کردن و بعد از آن تالش برای ذوب کردن او در 

 کیان و ثقافت مغایر را بدنبال دارد .
، سراسر وحشت، خونریزی و دهشت آور زمانیکه تاریخ اسالمی

ستی ترسیم گردیده و تاریخ اروپا انسانی، عقالنی و مملوء از محبت و دو
تصویر گردد، طبیعی است که شگفت و تحسین نسل جدید مسلمان 
متوجه تاریخ اروپا میگردد. زیرا در آن راحت، ثروت، گذشت و سعی و 

 ند .تالش پیهم بسوی پیشرفت و نمو را مشاهده میک
پدیده را  جوامع اسالمی دوهمۀ به همین علت است که در 

 بصورت واضح مشاهده مینماییم :
تشویۀ تاریخ اسالمی در تمام مصادر و مؤلفاتی که از سوی آتش  
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 افروزان جنگ فکری و شاگردان شان صادر شده است .
تعریف و توصیف تاریخ اروپایی، بلند بردن شأن و عظمت آن و  

 یروزی های آنها.متجلی ساختن پ

به همین علت جای تعجب نیست که تدریس تاریخ الجزایر از سال 
 ابتدای اشغال از سوی فرانسه آغاز می یابد . یعنی م  1830

پس تاریخ الجزایر، موجودیت و حتی کشف شدن آن مرتبط با 
را انجام داد تا الجزایر را مترقی  مستحیلاستعمار فرانسه است که کارهای 

به رشد اقتصادی رساند و از جهل و عقب ماندگی که الزمۀ ساخته و 
 1اسالم و مسلمانان است نجاتش داد !!

و  ایی و افریقایی، عربییاین پدیده را در تمام کشورهای اسالمی آس
غیر عربی مشاهده میکنیم . در همۀ این کشورها تالشهای زیادی صورت 

ید به شکلی تقدیم نماگرفته است تا چهرۀ تاریخ اسالم را مسخ نموده و 
که نسل جوان از تاریخ امت خود متنفر شده و خود را از آن بیگانه 

 احساس نماید .
عین حالت را در فلسطین زمانی مشاهده کردیم که دولت 

در کتابهای مضمون  ی راتغییراتم  1967صهیونستی بعد از جنگ 
در آورد اجتماعیات در سرزمین های اشغالی وارد کرد و آنرا به صورتی 

را برآورده  صهیونیسمکه با خواسته های آنها موافق بوده و اهداف 
م تدریس کتابهایی را در مدارس  1948میسازد . و حتی از سالهای 

دیدگاه صهیونیزم مورد  فلسطینی تحمیل کرده اند که تاریخ اسالمی را از

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 252- 249شتۀ انور الجندی ص نو« می و االستعمار السیاسی و اإلجتماعی و الثقافیالعالم اإلسال -1
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 تحلیل قرار میدهد و مملوء از تزویر، دروغ و افتراء میباشد .
 این جریان را در عهد اشغال نظامی و سیطرۀ بیگانه در تمام شبیه

کشورها به صورت واضح مشاهده میکنیم . چنانچه صدها جلد کتاب 
درسی طبع و به مدارس فرستاده شد که هدف آن خدمت به استعمار و 

طین و تشویۀ تاریخ اسالمی بود . در لیبیا، صومال، سودان، مصر، هند، فلس
 زمینهای اسالمی . . .خالصه در تمام سر

ت خطرناک تر اینکه، این کتابها مورد بازنگری قرار گرفته و با دق
مالک ماسم مؤلفین آن دوباره طبع گردیده و تا هنوز هم در  رتغییبیشتر و 

 اسالمی تدریس میشود .
فرهنگی در جهان اسالم در  همچنان هزاران کتاب تدریسی و

اسالم بوده گذشته و حاضر  با زهر دشمنی گردش است که آلوده با
در  مسلمانان را مورد طعن قرار میدهد . و پیگیری دقیق رسانه های غربی
د ض سالهای اخیر نشان میدهد که تشویه، تزویر، نکته چینی و افتراء بر

 ربپنهانی، مستقیم و غیر مستقیم  اسالم به شدت جریان داشته آشکارا و
 نمایند.ضد اسالم و تاریخ اسالمی پروپاگند می

فالم اهزاران طنز، کاریکاتور، ترانه ها، پارچه های تمثیلی، مقاالت، 
 . سینمایی و تلویزیونی ترتیب داده شد تا این پدیده را عمیق تر سازد

بخصوص رسانه های امریکایی که تحت سیطرۀ صهیونیزم جهانی و 
گروههای دین ستیز قرار دارد، درین میدان پیشتاز میباشد و ترتیب 

ندگان برنامه های تلویزیونی ستاره های کومیدی در امریکا یهودی و ده
صهیونیست اند . به همین علت طنز گویی و تمسخر به اسالم و مسلمانان 

ی دیگر در امریکا صورت میگیرد . و روزانه تلویزیون هر جابیشتر از 
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پا های امریکایی به نشر برنامه هائی از این گونه میپردازند و در قارۀ ارو
 نیز مثالها و شواهد زیادی ازین گونه وجود دارد .

 اما برعکس:
ضد صهیونیزم در یکی از چینل های  اگر این نکته چینی و طنز بر

های تلویزیونی امریکا نشر شود، فریاد شکایت از هر سو بلند میشود پیام
ن ضد آ الکترونی از سراسر دنیا سرازیر میشود هزاران مجله و اخبار بر

 د و احتجاج می نماید . . .مینویس
و این موضوع یکی از تفاوتهای اساسی بین تنظیم یهودی 

و حکومتهای اسالمی است . آنها متحرک فعال،  صهیونستی و سازمانها
سازمانها و نهادهای  . و اما، و دارای قدرت رسانه ای اندهآورند فشار

ی خاموش، سرد و بیحرکت بوده به وظایف حکومت در خارج اسالمی
به خاموشی و پرده نشینی بیشتر از عقیده و رسالت خود دارند.  محبت

میالن بیشتر داشته و برای این عمل خود دهها دلیل و سبب میتراشند که 
 1اکثر آن چیزی جز پرده انداختن بر ناتوانی ها نمیباشد

 بی باوری نسبت به حاضر امت :و ایجاد تشکیک  – 2

یماند بلکه به حاضر امت نیز موضوع در دایرۀ تاریخ منحصر نم

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

دۀ این خمود و جمود خود را چنین توجیه میکنند که یهود و صهیونیستها بر تمام مراکز ع -1

ق و غیر ت غیر دقیفکری، رسانه ها و دانشگاههای امریکا مسلط اند . در حالیکه این تصویر کامالً نادرس

نب خمود تراشیده شده و بیشتر جاعلمی بوده و فقط دالیلی است که برای توجیه سقوط درین 

ا ارند پس مشایعات را مورد تصدیق قرار میدهد تا حقایق را . اگر صهونیستنها واقعا چنین سلطۀ د

 چگونه حرکت کرده میتوانیم ؟!! 
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 امتداد می یابد.
هنیت نسل جوان مملوء از کراهیت حالت کنونی گردیده ذزمانیکه 

وجود شان را در خود بپیچاند،  سراسراز عقب ماندگی  رانزجانفرت و 
بسوی دریچه های  طبعاً در جستجوی بیرون رفت ازین حالت میشود و

 ند !!نرا تنفس ک جدیدی روی می آورد تا هوای پاک و صحی
در نظر او حالت اقتصادی کنونی عقب مانده است و حل مشکالت 

 اقتصادی تنهای از طریق اندماج در اقتصاد سرمایه داری ممکن است !!
عادات و رواجهای ما متحجر و مرتجعانه است و باید تجدید آن از 

 طریق اقتباس از فرهنگ و ثقافت پیشرفته و مترقی صورت گیرد!!
نشر  خرافاتها و سازمانهای فرهنگی و تعلیمی جز جهل و ارگان

نمیکند پس باید آنرا کنار گذاشته و در فرهنگ و ثقافت اروپایی یا 
 امریکایی ذوب شویم زیرا آنها جدید و مترقی اند !!

ت جوامع ما دعوتهای بیگانۀ به صوردر نباید تعجب کرد که  بنابرین
 ی میباشند .روشنفکرجدید و پیدا و پنهان جریان داشته خواستار ت

 وسالمه موسی مطالبه میکند که دانشگاه ازهر را ببندیم زیرا جهل 
ه جهالت نشر نمیکند و سخنان متعفنی را به خورد مردم میدهد که چهارد

 قرن بر آن میگذرد !!
م  1908که در سال  را شبلی شمیل مطالبه دارد که دانشگاه مصر

مین و مضابوده زیرا با عقب ماندگی همراه احداث شد، در بحر بیاندازیم، 
و موضوعاتی تدریس میشود که از تراث عصر عتیق و عقب ماندگی های 

 ارتجاعی سرچشمه میگیرد!!
طه حسین از ما میخواهد که در فرهنگ اروپایی ذوب شویم و عصر 

 فرعونی را در مصر احیاء نماییم . . .



 www.eslahonline.net  و راه های مقاومت                فکری جنگ 

 

 62 

نار مه نگار در گوشه و ک، روزنارمتفکّها نویسنده،  امثال اینها صد
ی کشورهای اسالمی سر بلند کرده و امت را از حالت کنونی متنفر و بسو

 فرهنگ اروپایی فرا میخواند .
بر حاضر امت اسالمی قطعۀ تاریک و سیاهی می پذیریم که البته 

 از رتغیییابد، ولی سؤال اینست که این  رتغییمسلط شده است که باید 
 ؟  خودیان صورت گیرد یا تجدید و تطویر طریق ذوب شدن در دیگر

آیا اگر در فرهنگ بیگانه ذوب شویم، حالت کنونی ما اصالح شده 
 و نسیم پیشرفت و ترقی بر کشور های اسالمی میوزد؟

آیا خلع فرهنگ موجود و ذوب شدن در فرهنگ دیگران به معنی 
 پیروزی مانند دیگران است ؟

ی به کمونیست اسرمایه داری یآیا دنباله روی و تبعیت از اقتصاد 
 معنای پیروزیهای اقتصادی آنها میباشد ؟

آیا بکار بردن زبان انگلیسی بحیث زبان تدریس به معنای فارغ 
 التحصیالنی به مستوای دانشگاهای انگلیس و امریکاست ؟ 

 آیا تعامل با بانکهای سودی به اقتصاد ما توان رقابت با اقتصاد
 ؟ سویس و امریکا را میدهد

التحصیل  آیا دور کردن مضامین دینی تضمین می نماید که فارغ
 رسند؟بو واشنگتن  مسکوما به مستوای  های

نه آیا استخدام زبان انگلیسی یا فرانسوی بحیث زبان تکلم در شفاخا
 ها مستوای خدمات آنرا به مستوای شفاخانه های انگلیس میرساند؟ 

قرار میگیرد  رتغییی تجدید و و دهها سوال ازینگونه در برابر دعوتها
ایجاد تغیرات ایکه بدست می آید، اینست که بهترین راه نجات  هنتیجو 
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و خلع  .نآحالت کنونی میباشد نه دور انداختن و نفرت کردن از  در
حاضر و انداختن آن در بحر !! به هیچ صورت ضامن مستقبل روشن و 

کری و فرهنگی راه شکوفا نمیباشد . بلکه میتوان با حفظ خصوصیات ف
 ترقی و پیشرفت را بپیماییم.

و در جهان کنونی صدها مثال وجود دارد که این سخن را تأیید 
 میکند .

اگر مکزیک فرهنگ مکزیکی خود را کنار بگذارد، هرگز نمیتواند 
 گردد . کالیفرنیایکی از ایاالت امریکا و رقیب نیویورک و 

میدان رقابت داخل شد، برعکس، جاپان را مشاهده میکنیم که در 
پیشرفت نمود و جایگاه بلندی در جهان بدست آورد، بدون اینکه 

 خصوصیتهای فرهنگی و هویت تمدنی خود را از دست دهد .
 درینجا سؤال دیگری نیز مطرح میباشد، اینکه :

تمدن غربی که امروز از علل و امراض گوناگون اجتماعی شکایت 
 به آن اقتداء کنیم ؟ دارد، ما چگونه از آن اقتباس و

و دانشمندان غربی ویرانی و تناقض مستقبل غربی را درک  نمتفکری
 خواستار این آیندۀ خطرناک باشیم ؟چرا کرده اند، پس ما 

ا در و با جبر و زور تطبیق آنرگردیده ما چرا دلبسته به این نظریات 
 کشورهای خود آغاز نمائیم؟ 

 امت :ایجاد بی باوری نسبت به آیندۀ  – 4

چون گذشته مرتجعانه بود، حالت کنونی متعفن و منفور، آینده 
ی و نابسامانچگونه خواهد بود ؟! معلوم است که آینده سراسر ظلمت، 
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 خرابی است !!
پس باید از گذشته چشم پوشی کنیم، از حاضر خود منصرف و در 
جوامع دیگر ذوب و خلط شویم تا آیندۀ شگوفا، روشن و مترقی داشته 

 یم !!باش
عقب ماندگی جهان اسالم عالجی جز این ندارد که سرنوشت خود 

 د .نرا با جوامع غربی و شرقی پیوند زن
آنجا عدل و نزد ما ظلم است، آنجا آزادی و اینجا سرکوبی و 
اختناق، آنجا پیشرفت و اینجا عقب ماندگی است، صحتمندی آنجا و 

ی اینجاست، قوت امراض اینجاست، ثروت مندی آنجا و فقر و تنگدست
آنجا و ضعف و ناتوانی اینجاست . روشنفکری آنجا و فکر تاریک 

 اینجاست . . . . .
 اما اینکه چه مشکالتی در شرق و غرب موج میزند؟

 هرگز جواب این سؤال را نخواهی شنید !!
، از هم پاشیدگی اخالقی مشکالت تراکم سرمایه، آلودگی، جرایم

 ست ؟خانواده هوسرانی جنسی در کجا
ی، فحشاء، تجاوز به خورد و بزرگ وزن سجنذ وذامراض جنسی، ش
 و مرد در کجاست ؟ 

 مشکل انسان یک بعدی،و تمدن مابعد صنعت در کجاست ؟
 تفاوت حاد بین اغنیاء و فقراء، بین سفید پوست و جنس های دیگر،

 بین ساکنین اصلی و مهاجرین در کجاست؟
عضی جوامع غربی را بسوی تعصبات مذهبی، نژادی و اعتقادی که ب

 پرتگاه میبرد در کجاست ؟
جنگ ایرلند بین کاتولیک و پروتستانت در کجا جریان دارد ؟ 
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 جنگهای نژادپرستانه صربستان در کجا واقع شده است ؟
 جنگهای خونین میان اقوام چکسلواکیا در کجا واقع شد ؟
 تعصب و فشار های نژادی و دینی امریکا بکجا رفت ؟

رد صدها سؤال دیگری ازین نوع عمداً مورد تجاهل قرار میگی اینها و
و تاریخ غرب به گونۀ تصویر میشود که خواننده جز صفحات نورانی و 

راسر سمملوء از خیر و خوبی را در آن نمیبیند و در مقابل، تاریخ اسالمی 
م شئوظلم و خونریزی، حالت کنونی آشفته و بی سر و سامان و آیندۀ م

 دد.ترسیم میگر
به این  اگر افکار و نظریات سابقه را متهم به جانب داری نمایند

علت که به زبان عربی ترجمه شده و در آن تحریف صورت گرفته است، 
ل آن به مراجعی برمیگردیم که به زبانهای اصلی خود باقی اند، تا از خال

در یابیم که آیا حال و آیندۀ غرب سراسر پر نور و شگوفا است و یا 
 های سیاه و غبارهای خاکستری در فضای آن وجود دارد ؟ابر

در این راستا، صدها بحث و پژوهشهای جدی و عمیقی را مشاهده 
میکنیم که نویسندگان آنها بدون هیچگونه تعصب و فارغ از هر نوع 

دفاع ضدیت و دشمنی به بحث و پژوهش پرداخته و نتایج آنرا از موقف 
ند، نه از دیدگاه شماتت و بدبینی، فرهنگ و ثقافت خود نوشته ا از

ده طعنه زبخود بخاطری نوشته اند که آیندۀ خود را نجات دهند نه اینکه 
 و تناقضات را به رخ مردم بکشند!!

تحقیقات خیلی جدی و عمیقی صورت گرفته و بیشتر آن توسط 
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به راه افتیده است تا مشکالت حاضر را مورد بررسی و  1تیلنهادهای دو
دهد، با دور نگری آینده را ترسیم و نکات تاریک و ظلمانی را  عالج قرار

 در آن مشخص سازند !
مراجعی که در حاشیه به آن اشاره شده است، متصف به موضوعیت 
و عمق بوده در آن هیچ گونه تعصب و سرو صدای متعصبانه نسبت به 
ا تمدن غربی وجود ندارد . بلکه با جدیت میکوشند تا عیوب این تمدن ر

 برمال سازند .
صدها کتاب و پژوهشهای جدی، آرام و منطقی  ،عالوه بر اینها

داخل جوامع شرقی و غربی نوشته شده و  دردیگری نیز وجود دارد که 
 مشکالت و تناقضات این جوامع را به مناقشه گرفته است .

 وقتی که قضیه از این قرار است، پس چرا از ما میخواهند که گذشتۀ
با  د را برهم زنیم وواضر خود را مصادره کنیم و مستقبل خبکوبیم، ح خود

 قالب مستوی و محتوای خود در فرهنگ آنها ذوب شویم ؟! قلب و
چرا از ما میخواهند که مشکالت و کمبودیهای خود را بیاد داشته 

 باشیم و از مشکالت آنها تجاهل کنیم ؟
مشکالت  ما عیوب خود را برمال سازیم در حالیکه آنها تناقضات و

 خود را می پوشانند ؟
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

صورت گرفته و عدم « کولمان» ز جمله بحثهای که تحت قیادت محقق مشهور امریکایی ا -1
جتماعی مریکا را مورد بحث قرار میدهد. این پژوهش و تحلیل اکافی بودن فرصتهای تعلیمی در ا

فکر که هیچ م فقدان فرصتهای تعلیمی کافی را در جامعه امریکا نشان داده و نتیجۀ را بدست می آورد
 و پژوهشگر امریکایی نمیتواند از آن تجاهل نماید . 

J. S Coleman et al Equality of Educational opportunity. Washington. 

D.C Government Printing office  
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ندۀ اگر حاضر خود را به فراموشی بسپاریم،آیا آیندۀ ما هم مطابق آی
 آنها می آید ؟

آیا جستجو و تالشی که آنها در راستای بدست آوردن آرامش 
ین دراه انداخته اند، ما را بسوی فراموش کردن بروانی  اطمینانروحی و 

 و تجاهل از عقیدۀ ما می کشاند؟ 
ژوهشگران در تمدن امریکایی و اروپایی خالیگاه خطرناک و بزرگ پ

می کنند و با تمام سعی و تالش می کوشند تا این  مشاهدهروحی را 
خالیگاه ها را بوسیله ادیان خود ساخته، جمعیت ها روحی، سری و 

 .  دپر سازنعلنی، تشکالت بیمارگونه و امثال آن 
های مختلف در مکاتب، صدها جریان فکری، سازمانها و ارگان

ند ادانشگاه ها، جاده ها، میخانه ها، کلپ ها، و سایر تجمعات در تالش 
ه از کتا این خالی ایمانی و نقص روحی را پر سازند، اما از ما میخواهند 

 دین و عقیدۀ خود دست بردار شویم ؟!
کسانیکه زندگی در امریکا را تجربه کرده است، در آنجا حتماً 

است که صدها مذهب دارای اصل، بودایی، هندوئیزم، بت احساس کرده 
 یند .پرستی، فرعونی. . .و غیره تالش میورزند تا این خالیگاه را پر نما

سر میدهند و  «هری کرشنا» رفته و ندایبودایی  انراهبگاهی بسوی 
میروند تا در جنگل های دور افتادۀ  1«جیم جونز »گاهی هم به دنبال 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

د که در دهه هزار و نهصد و هفتاد میالدی بو سان فرانسیسکو هبر مذهبی کلیسایی در شهرر-1

 .مردم بسیاری را که دغدغه تغییرات اجتماعی داشتند دور هم جمع کرده بود

 گویانا او نفوذ عجیبی روی پیروان خود داشت و دست آخر با پیروان خود راهی جنگلی در منطقه

تلویزیون و گوش  . او در این جنگل دیکتاتوری خود را شروع کرد، پیروان او حق تماشایشدند

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%A7%D9%86_%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%B3%DB%8C%D8%B3%DA%A9%D9%88
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%A7%D9%86_%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%B3%DB%8C%D8%B3%DA%A9%D9%88
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%AF%D9%88%DB%8C%D8%A7%D9%86%D8%A7
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%AF%D9%88%DB%8C%D8%A7%D9%86%D8%A7
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 ار پاسبانان مسلح دست به خود کشی دستجمعی بزنند.تحت فش« گوایانا»
بوه که گاهی ظاهر و زمانی مخفی شدهها جریان و حرکتهای م

ی سازمانهای از سوود، رمی آید و عقب پرده می میشود، روی صحنه
ی سازمان از سوبهایی و ماسونی تقویت وتشجیع میشود احیانًا 

یاوه از ا میخواهد که توجیه میشود و از م(f.b.i) استخبارات مرکزی 
 سرایی های آنها اقتباس کنیم، جواهر گرانبهای عقیدۀ خود را گذاشته

 درحالیکه :بسوی حبابهای میان خالی آنها برویم . 
 ١٧لرعد: ا چەئ  وئ  وئ  ۇئۇئ  ۆئ  ۆئ   ۈئ  ۈئ  ېئ  ېئ  ېئىئ  چ 

روى فلز گداخته در حالى که کنارى  روى سیل و . اما آن کِف ]
چون آب  اما آنچه ] ، و رود الشى شده از میان می [ به حالتى مت رفته
 . ماند ، در زمین می  رساند [ به مردم سود می  فلز خالص و

 ذوب ساختن شخصیت امت: – 5

بعد از تشویه و ایجاد شکوک است که مرحلۀ ذوب شخصیت به 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

های جیم جونز پیوسته برای پیروانش پخش سخنرانی دادن به رادیو را نداشتند، تمام مدت حتا نیمه شب

داشتند و کردند و اجازه تماس با اعضای خانواده خود را نبه سختی کار می شد، مردم تمام روز بایدمی

شده و  خواهد برگردد، خائن به جیمز جونز محسوبگفت که میکرد و میکسی جرات می اگر

هایی در اعتراض به شرایط تظاهرات های پیروان جیم جونزشد. بعد از آنکه خانوادهمجازات می

بشر فعال بود  از نمایندگان کنگره آمریکا که در زمینه حقوق زندگی زندان مانند آنها انجام دادند، یکی

نماینده  ،”رایان.”…راهی مقر جیم جونز و پیروانش شود تا ببیند شرایط چطور است گیردتصمیم می

پیروانش را مجبور کرد تا  جیم جونز.…ای که راهی این سفر شد تنها کسی نبود که کشته شدکنگره

و نهصد و هفتاد و  در هفدهم نوامبر هزار نهصد و نه نفر…دست به یک خودکشی دسته جمعی بزنند

 ترین خودکشی دسته جمعی تاریخ بشریت را رقم بزنندبزرگ هشت مجبور به خوردن سم شدند تا
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اتمام میرسد و امت اسالمی هویت خود را از دست داده و در فرهنگ و 
 آن مغایر و با عقیدۀ آن در تضاد است . تبا طبیعود که ثقافتی ذوب میش

ه بنابرین، تمام قوتهای اسالم دشمن به خود این حق را داده است ک
توجیه امت ما دست بکار شوند و فرهنگ خود را نمونه و الگوی  رایب

 زنند. واجب االقتداء جا
میگوید : استعمار بحکم طبیعت « حبابی»بزرگوار ددانشمنچنانچه 

برای غصب ثروتهای روی . دست به دسایس وحشیانه میزندهمیشه ود خ
زمین دسیسه میسازد و در این راستا برضد کرامت و  تو تحزمین 

عمل میکند، و نتایج فعالیتهای ضد  های ما شخصیت ساکنان سرزمین
ی مکرامت انسانی در قبرستان ثقافتهای مردمی سرزمینهای مستعمره تجلی 

 یابد .
در ورای آن باشد . « طلب کنندۀ »قی ضایع نمیشود که بلی! هیچ ح

از بین برده شد، بدست آوردن مطلوب « طالب»شخصیت این اگر اما 
 .سهل و آسان میشود

تذویب شخصیت امت با بکارگیری وسایل مختلف صورت میگیرد، 
ی، وسایل مادی و معنوی، ضمنبه صورت مستقیم، غیر مستقیم، واضح و 

اقتصادی و اجتماعی، تعلیمی و فرهنگی،  ،یگانهچهره های وطنی و ب
عسکری و مدنی و . . . صدها وسایل دیگری که تفاصیل آن را در بحث 

 ویژه ای تقدیم خواهیم کرد.
واقعیت غیر قابل انکار اینست که استعمارگران به خوبی درک کرده 
اند که سیطره یافتن بر عقلیت و تفکر امت اسالمی، ضامن تداوم سلطۀ 

پس اشغال روح  .تمام معنی دنباله رو آنها میسازد ها گردیده و امت را بآنه
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و روان امت و راندن فکر و عقیده از اذهان آنها بهترین وسیله ایست که 
 خضوع و انقیاد در برابر آنها میکشاند . ،امت را به تسلیمی

ما  آنچه تصویر قبلی را تکمیل میسازد، برخورد دوگانۀ غرب با
ه ها همانقدر که بر حفظ هویت تاریخی خود تأکید میکنند، بمیباشد، آن

 همان اندازه میخواهند که هویت ما را مسخ کنند .
کشت کاران فرانسوی موتر های حامل تولیدات زراعتی را که از 

پایین  واسپانیا داخل فرانسه میشود، به آتش میکشند تا زمینۀ رقابت بازار 
شترک ما وجود اینکه هردو کشور در بازار آمدن نرخها را از بین ببرند . ب

اروپا حضور دارند، اما همین کشت کاران با جرأت و آمادگی کامل 
 ند .را در هم میکوب بسوی بازارهای ما هجوم آورده و تولیدات زراعتی ما

متخصصین تعلیم و تربیۀ امریکایی حریصانه میکوشند تا تعلیم و 
لیسی و آلمانی حفاظت کنند، فرهنگ خود را از داخل شدن فرهنگ انگ

در عین حال اصرار دارند که نظام تعلیم و فرهنگ آنها به تمام اکناف و 
تراث علمی و به دانشمندان شرقی و غربی  .اطراف جهان انتقال یابد

فرهنگی خود متمسک اند و از ارزشهای خود پاسداری میکنند، در عین 
م سهم فعال گرفته و در حال در برنامه ریزی برای غزو فکری جهان اسال

بیشتر حاالت در سلک دستگاه های استخباراتی و تبشیر قرار می گیرند 
رهبران غربی و شرقی اعم از روسیه و چین در گفتگو ها و مباحثات زبان 
ملی خود را بکار می برند، در عین حال میخواهند که زبان جهان اسالم را 

کوچکی در ساحۀ تعلیمی در واقعۀ  .به انگلیسی و یا روسی مبدل سازند
که  یمصر واقع شد که عمق این برخورد دوگانه را برمال ساخت، به ترتیب

یکی از مکاتب آلمانی واقع در قاهره بنابر عواملی مجبور شد تا برای 
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مدت کوتاهی به زبان فرانسوی توجه نماید . اما هنوز از این واقعه مدت 
ره صدای اعتراض شانرا بلند کمی نگذشته بود که آلمانی های ساکن قاه

کمکهایش را به این ه و و حکومت آلمان مجبور به مداخله شد  ندنمود
این غیر معقول است که بودجۀ » مدرسه قطع کرد با این استدالل که :

وزارت خارجۀ آلمان در مدرسه ای به مصرف برسد که در اساس و نظام 
رفته شد که زبان آلمانی زمانی از سر گ هاو این کمک «خود آلمانی نمیباشد

 بحیث زبان اصلی مدرسه قرار گرفت .
یدهد این واقعه اگرچه در ظاهر خیلی ناچیز به نظر میرسد، اما نشان م

ا چه حد بر زبان و فرهنگ خود پ که بیگانگان اعم از مردم و حکومت تا
فشاری داشته در پی تعلیم و تعلم آن اند . و این در حالیست که 

ر به این علت بسته اند که د ای مدارس رسمی مسلمانان رحکومتهای اجنب
خل آن بزبان عربی تکلم میشد . و حتی این عمل را در ایام اشغال در دا

 کشورهای اسالمی انجام دادند .

 جاگزین سازی ارزشهای فرهنگی جدید : – 6

بعد از تشویه، تشکیک و ذوب ساختن هویت، نوبت به زرع ارزشهای 
یتها، فرمانروایی سیاسی، اصدار فیصله ها، تحریک جدید، توجیه عقل

 خورد ساختن ضمیر و بازی با قیادتها میرسد. ،شخصیتهای ساخته شده
اگر سردمداران جنگ فکری این ضمانت را بدست آورند که 
مسلمانان دین غیر از دین اصلی شان را پذیرفتند، یا برداشت نادرستی از 

منحرف شدند در حقیقت  ممستقی ودین خود اخذ کردند و از جادۀ حق 
بزرگترین پیروزی را بدست آورده اند . اما حقیقت اینست که تمام 
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و تحریف در دین  رتغییدستگاه های تغریب و جنگ فکری از ایجاد 
مسلمانان عاجز اند و هیچ دلیلی وجود ندارد که یک ملیارد مسلمان 

ید است که یکباره از دین خود مرتد شوند، اما این ممکن و هم مف
مسلمانان برداشت نادرست از دین داشته و با دین خود با این بینش 

به  تعامل داشته باشند که اسالم فقط یک عقیده است که مسلمانان را
آسمان ارتباط میدهد . اما نظام زندگی آنها در تمام بخشها باید به دامان 

 شرق یا غرب سقوط کند !!
ری اینست که مسلمانان نامهای پس بهترین بدیل از دیدگاه جنگ فک

ما اسالمی داشته و عبادات خود را به صورت کامل یا ناقص بجا آرند . ا
 معامالت، نظام اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و سایر نظامهای حیاتی شان

 ر اساسات فلسفۀ غربی اعمار گردد.بباید از غرب وارد شده 
 و اهداف بدست و اگر این کار انجام یافت، موضوع به پایان رسیده

ام امت بنام مسلمان، در عبادات متدین اما نظام زندگی، نظ آمده است .
 اقتصادی، سیاسی، تعلیمی و . . .غربی .

درین مسیر تالشهای زیادی صورت گرفت که بعضی از آنها با دقت 
دنی وو مهارت زیادی برنامه ریزی شده بود و بعضیها با سطحیت و ک

ترین این کوششها تحمیل سیکولرزم بر کشور بارز زیادی عملی گردید .
های اسالمی بود که بحیث نظام زندگی در بخشهای اقتصاد، سیاست، 

 1تعلیم و تربیت و سایر مجاالت طرح و عملی شد .
ترکیبی از ملی گرایی، نظریات دینی و )« ناساکوم»تحمیل نظریۀ 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 تهافت العلمانیه از عماد الدین خلیل رک : -1
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بر ( از همین سلسله بود که در ایام حکومت سوکارنو سوسیالیستی
 1.صورت گرفت اندونزیا

در یمن جنوبی، صومال و سایر کشورها  اکوشش هعین همین 
 صورت گرفت که با آتش و آهن به تطبیق آن پرداختند.

 اینها اهداف جنگ فکری بود که در شش نکتۀ اساسی تبلور یافت .
این بحث خود را روی محور دوم یعنی وسایل جنگ فکری ادامه 

 میدهیم .

 سایل جنگ فکریو:  محور دوم

بعد از شرح و تفصیلی که در مورد تاریخ و اهداف جنگ فکری 
 . لذا بخاطر ضرورتی به بسط و شرح این موضوع نمیبینیمارائه کردیم، 

 آنرا به دو نوع تقسیم میکنیم : اختصار موضوع

 وسایل مستقیم و مباشر : – 1

ن تبشیر، غربی سازی و سیکوالریزم از وسایل عمده و اصلی دری
نوع میباشد و در صفحاتی که گذشت، شرح موجزی از روش کار، برنامه 

 ها، اهداف و وسایل آن ارائه گردید.
بصورت عمومی میتوان گفت که این وسایل بتدریج بکار رفته و 

د هر کدام آن نقش مختص بخو یکی مرحلۀ تکامل یافتۀ دیگر آن میباشد .
 مراحل مختلف بکار میروند . را داشته و در

سه وسیله تحت یک نظام بکار می افتد تا  در بعضی حاالت هر

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 18-13غارۀ تبشیریه علی اندونیسیا . از ابو هالل اإلندونیسی ص رک :  -2
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اهداف جنگ فکری را بر آورده سازد . یعنی در صورتیکه دیدند وسیلۀ 
اولی یعنی تبشیر سبب برانگیخته شدن احساسات گردیده و عکس العمل 
هایی را ایجاد کرد، آنرا توقف داده ترکیز بیشتر روی غربی سازی و 

امعه صورت میگیرد . تجربه ثابت ساخته است که سیکوالریزه کردن ج
در بیشتر حاالت سیکوالریزم سالح برنده و دارای تأثیر عمیقتر بوده 
قربانی کمتری برمیدارد . به همین علت است که امروز بیشتر از دو وسیلۀ 
دیگر روی آن ترکیز صورت گرفته و ریشه های آنرا عمیقتر میسازند . تا 

 ن میراثی از نگاه تاریخ والدت و اسم مبدل سازند.مسلمان را به مسلما

 دوم وسایل غیر مستقیم :

 شامل وسایل زیاد میباشد که مهمترین آنها :

 تسلط بر نهادهای قانون ساز و تصمیم گیرنده: – 1

توجیه تمام ارگانها و  وسیله برایاین نوع سیطره اساسی ترین 
مگام با غزو فکری نهادهای حیاتی بوده و جامعه را به صورت کل ه

 .طبق برنامه های متکامل آن شکل میدهدمیدهد و  حرکت
ر داما تشریع اسالمی، اقتصاد اسالمی و سایر تنظیمات اسالمی باید 
چنان  زندان کتابها و مراجع باقی مانده در خزانۀ اوراق و سندهای تاریخی

را جز در صنف های درسی نبیند و هوای آزاد  روشنیمحبوس گردد که 
 را جز در جریان درسهای تاریخ تشریع اسالمی تنفس نکند !!

که تاریخ قانون روم و قانون فرانسه را می  یدانشجویان مسلمان
آموزند، میتوانند بعنوان یک برگ تاریخی نظری به تاریخ تشریع اسالمی 
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نیز انداخته، کتب و مراجع آن را بحیث یک سند تاریخی تحت مطالعه 
 سن گذاری، قضاء، سیستم حکومت و اداره، مجالقرار دهند اما قانو

شوری ملی، ارگانهای اجرائی، تعامالت اقتصادی و سایر روابط اجتماعی 
باید بر وفق قوانین غربی انجام یابد لذا شگفت آور نیست که قانون 
بلژیکی و انگلیسی در اکثر کشورهای اسالمی شایع و ورایج گردیده 

قوانین  از قوانین هالندی ایتالوی و اخیراً  است . طبعًا این قوانین نکاتی
 امریکایی را نیز دربر دارد .

 وو در جانب دیگر فریادها و نداهایی از سوی ماسکو، چین، بلگراد 
امثال آن بگوش میرسد . بعضی کشورهای اسالمی به کمونیزم اقتداء 
کرده و به اقتباس از رژیمهای مارکسیستی تجاربی را در خود کفایی 

ر دتهای جماعی، صندوقهای تعاونی، زراعتی قرار دادن وسایل تولید ملکی
ا ملکیت دولت، ایجاد ارتشهای مردمی، قیادت و نظام یک حزبی و غیره ر

 عملی نمودند.
ا جالب تر اینکه دولتهای بزرگ کمونستی آهسته آهسته این قوانین ر

خواهند ما می از« رفقاء »ترک گفته و راه دیگری را در پیش گرفته اند، اما 
ل و و حصوکه به این قوانین اقتداء کنیم . مهمتر اینکه، این مطالبه با گفتگ

 زور،جبر زندان کردن و تعذیب و شکنجه قناعت صورت نمیگیرد، بلکه با
عملی میشود . چنانچه هر کشور اسالمی که با این ایدیولوژی های 

بانها زۀ دار، بستن وارداتی مبتالء گردید، بازور سر نیزه و تحت سایۀ چوب
 و بازکردن زندانهای بدون محاکمه باالی شان عملی گردید.
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 نفوذ در نظام تعلیمی : – 2

 که نظام استاز طریق سیطره بر نظامهای قانون ساز و تصمیم گیرنده 
ر قالباً د سیستم تعلیم و تربیت، قلباً وقرار میگیرد. تعلیمی تحت سیطرۀ آنها 

، تمویل و اداره، از نگاه برنامه و شیوۀ کار محتوی و مضمون، از نگاه
 .میشودتدریس و زبان باآلخره مدرسین و اداره، سراسر دنباله رو آنها 

اهمیت و خطر این نوع سیطره درین است که تحت آن نسل جدید 
ا دلیل البته دهه بر وفق اهداف و برنامه های استعمارگران تربیت می یابد .

 به عدۀ طره و استحکام آن ارائه کرد . که درینجامیتوان برای اثبات این سی
 از آن اشاره میکنیم .

ه کالزمی گردانیدن زبان بیگانه، چنانچه تاریخ گواه است  -*
استعمار و اشغال در هر سرزمینی که قدم گذاشته است، زبان خود را 

ون بحیث زبان تعلیم و تدریس مقرر نموده است . این واقعه تقریباًٌ  بد
در تمام کشورهای اسالمی صورت گرفته است و بعد از گذشت  استثناء

ن یکی دوسال از اشغال زبان ملی ملغی قرار گرفته و زبان اجنبی جانشی
 آن گردیده است .

مضامین اجتماعی و علوم بشری به گونه ایکه با هداف و  رتغیی -*
 رتغییراهکارهای استعمار و غزو فکری همگام باشد . کسانیکه جریانات 

در نامه های تدریسی لیبیا را بعد از احتالل فاشیستی، جریانات تعلیمی 
الجزائر را بعد از اشغال این کشور توسط فرانسه، حوادث ترکیه را بعد 

برنامه های تدریسی  رتغییم،  1924نفاذ سیکوالریزم برین کشور در سال 
حت اندونیسیا و باآلخره حوادثی را که در مدارس فلسطینی در مناطق ت

به آسانی خطرهای پنهان و کانالهای زهر اشغال صهیونیزم رادنبال کند، 
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 افشانی را شناخته میتواند.
می ایجاد مؤسسات تعلیمی جهت توجیه و رهنمایی سیستم تعلی -*

 متناسب با دیدگاه های استعمار گران .
درین مورد تفصیالت زیادی از مؤسسات تعلیمی تبشیر و تغریب 

 وسرزمین شام احداث شده و از کودکستان آغاز یافته  وجود دارد که در
 تا دانشگاه بیروت میرسید . 

 در قاهره و استانبول نیز عین همین جریان براه افتاد . دانشگاه
م به همین هدف ایجاد گردید . دانشکدۀ  1902درسال « گوردون»
در اوگدرا تأسیس گردید، و به شکل خاص ساکنان جنوب « ماکریری»

برای تکمیل تحصیالت به آنجا اعزام گردیده و مطابق اهداف و سودان 
 توجیهات انگلیسی تربیت میگردند .

م احداث  1256نهادهای تعلیمی عدن بعد اشغال انگلیسی در سال 
 شد تا اهداف استعمار را دنبال کند . . .

دانشمندان اسالمی ضمن مناقشات و بحثهایی که انجام داده اند، 
ظام تعلیمی غربی متوجه جوامع اسالمی میگرداند خطراتی را که ن
 نشاندهی کرده اند .

« خمیر مایۀ تعلیم »این تعلیم را « محمد اقبال»شاعر شرق عالمه
نامیده است که میکوشد شخصیت مسلمانان را ذوب نموده خصایصش 
را محو و چهرۀ اصلی آنرا مسخ نماید و احساسات و سلوکیات اورا طبق 

محمد محمد حسین  ی و ابوالحسن ندویه کند .عالمه دیدگاه غربی توج
 1دننیز بحثهای عمیقی درین مورد دار

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

حصوننا مهدده من داخلها . و ات و البالد اإلسالمیه نحو التربیه اإلسالمیه الحره فی الحکومرک :  -1
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 توجیه رسانه ها: - 3

واضح است که رسانه ها و وسایل ارتباط جمعی بیشتر از مدارس و 
دهد، . زیرا این وسایل تمام اقشار جامعه را مخاطب قرار میندمکاتب مؤثر

رد مین و غیر متعلمین، خورد و بزرگ، در عین زمان پیامهایی برای متعلم
 و زن، شهر نشین و دهاتی، غنی و فقیر دارد .

بدون شک توجیه رسانه های چاپی، شنیدنی، دیدنی، نمایشگاهها، 
هنر های مختلف وسایر وسایل میتواند نسل جدید را با کمال سهولت 
 مخالف و حتی بر ضد روح اسالمی و عقیدۀ اسالم تربیت کند اگر سیطره
بر نهادها تشریعی و تعلیمی در بعضی کشورها برایشان ناممکن باشد، 

ت بدون شک نفوذ در رسانه ها و پر ساختن بازارهای آنکشور با تولیداد
یونها سمعی و بصری توجیه شده، میتواند نسلها را ویران کرده و اندیشۀ مل

 انسان را مسموم سازند .
نی و شرعی وجود حتی اگر در مدارس و دانشگاهها درسهای دی

ا بار باشد، توجیه وسایل ارتباط جمعی زداشته و مساجد مملوء از نمازگ
نظریات غربی سازی میتواند یک نوع خلل روانی، تناقض وجدانی و 

شخصیت ایجاد کند به این ترتیب زمانیکه نسل جوان از در دوگانگی 
مکاتب، دانشگاهها و مساجد آراسته با ارزشهای خاص راهی جامعه 

بلی میشوند، در آنجا با ارزشهایی تصادم میکنند که متضاد با ارزشهای ق
ت، بوده و به وسیلۀ وسایل اعالم برنامه های رادیویی، تلویزیونی، مجال

 اخبار، نمایشنامه ها و فلم پخش میگردد .
و این نوع تشویه، خبیث ترین و در عین حال دقیقترین حیله ها 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . از ابو الحسن علی ندوی275-237ص 
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مکاتب و مساجد از شما، اما رادیو،  و به زبان حال میگوید؛ میباشد
، اگر مدارس و مساجد هزاران رجوع کننده ستتلویزیون، مجالت از ما

توان دارد، رادیو و تلویزیون روزانه با ملیونها انسان سرو کار دارد که از 
کمتری برخوردار اند اگر مساجد و نهادهای تعلیمی تحت سیطرۀ  دفاعی

حصیالت عالی قرار دارد، بازار رسانه ها وزارت اوقاف، وزارت تعلیم و ت
 بروی هر مهاجم و در معرض چپاول هر طاغی ای قرار دارد !!

ر را تحت مراقبت قرا اگر دولت اسالمی بتواند مدارس و دانشگاه ها
از  دهد، چه کسی میتواند امواج و تلویزیون را تحت کنترول قرار دهد که

 در برابر تولیدات هالیود، دولتهای غربی پخش میشود چه کسی میتواند
 روم و لیننگراد موانع ایجاد کند ؟

اگر دولت بتواند که رسانه های رسمی را تحت سیطره داشته باشد 
ی چه کسی بر رسانه های جابجا شده در قرصها، کتابها، افالم و کست ها

 صوتی و تصویری سیطره داشته باشد ؟
 ،تربیوی معاصرهاست که تحقیقات جامعه شناسی و  به همین علت

 راهشخصیت سازی از طریق رسانه ها از خطرناک ترین و مؤثر ترین 
یر خورد و بزرگ، متعلم و غیر متعلم، مسلمان و غ االیمیدانند، زیرا ب

 مسلمان تأثیر عمیق میگذارد .
چنانچه در کودتاهای عسکری مشاهده میکنیم که اولین هدف 

باشد، سردمداران جنگ فکری و تلویزیون می کودتاچیان سیطره بر رادیو
نیز همان اهمیت را بر رسانه قایل بوده و به هر صورت تالش میورزند تا 
این وسایل را اشغال نمایند فرق اینست که هدف شانرا به شیوه های 
خیلی ماهرانه و بر اساس پالنهای طوالنی مدت تعقیب و بدست می 
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ا بلند است پس آورند و از آنجاییکه نسبت بی سوادی در کشورهای م
بر وسایل شنیدنی و دیدنی سیطره یابند و از  میکوشند تااستعمار گران 

این طریق بیسوادی استمرار یافته و نادانی دینی و بیسوادی فکری و 
فرهنگی نیز بر آن افزود گردد تا شخصیتها کامالً مسخ شده و ضمیرها 

 د !نبه مرده های متحرک مبدل شوبمیرند و باآلخره ملتها 
شاید عدۀ گمان کنند که این سخنان، انفعالی و مبنی بر احساسات 

کا و برای دریافت حقیقت به جوامع مترقی و پیشرفته ای مثل امری .میباشد
ن به آتانیا میرویم امروز در امریکا اصطالح جدید روی کار شده که از یبر
 انیتابریتعبیر میکنند و جامعۀ « رئیس جمهور ساختن از طریق تلویزیون» 

 از مهارت حزب محافظه کار در تبلیغات انتخابی و بکار گیری ماهرانۀ
رئیس این  هتلویزیون مخصوص برنامۀ خبری شامگاهی سخن میگوید ک

 حزب را به کرسی اقتدار رساند .
 طبعیتًا تنها تلویزیون سبب پیروزی رئیس جمهور امریکا نشد بلکه

امل به عما میتوان آنرا مهمترین عوامل دیگری نیز در این راستا مؤثر بود ا
 حساب آورد .

پس زمانیکه رسانه ها در کشورهایی که نسبت بیسوادی در آن به 
 صفر تقرب کرده است، تا این حد مؤثر میباشد، در کشورهای اسالمی که

 ؟چه حد مؤثر است  فیصد میرسد، تا 90نسبت بیسوادی به 

 دینی و اجتماعی :اصیل تشویۀ قیادتهای  – 4

رگانهای تخریب و تغریب همیشه کوشیده اند تا قیادت های اصیل ا
و برخاسته از متن ملت را تخریب نموده و زندگی شان را با برانداختن 
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آلوده نشان دهند . این اتهامات شاید اشکال مختلف داشته  ،تبلیغات سوء
و تحت نامهای متفاوت راه اندازی میشود، اما هدف آن همیشه یکی است 

و قیادتهای اصیل مردمی میباشد . این  نا ترور معنوی شخصیتهاکه هما
پدیدۀ نامیمون و شیوۀ نامردانه در تمام کشورهای اسالمی بکار رفته 
اتهامات و افتراءات مختلفی بوسیلۀ دستگاههای تبلیغاتی داخلی و 
خارجی طرح و شخصیتهای اصیل و قیادتهای مردمی برچسپ زده 

 ند .شته ایادتها توان دفاع از خود را ندامیشود . در حالیکه این ق

 ساختن قیادتهای کاذب : – 5

دست پروردۀ غرب اکثراً در میدانهای سیاست، فرهنگ،  یقیادتها 
و  و حتی گاهگاهی به شکل قیادتها .دنتربیه و اقتصاد تبارز داده میشو
وابستگی به  د که موجودیت آنها جزنرهبران دینی نیز مطرح میگرد

جنبی هیچ متکای دیگری ندارد . لذا نباید تعجب کرد که ی اقوتها
 انسانهای بی خاصیت و حقیری در یک شبانه روز به قهرمانان و رهبران
میدان سیاست، فکر، فرهنگ و اقتصاد مبدل میشوند جای شگفت نیست 

عد بکه عدۀ به پاریس، لندن و اشنگتن و سایر بالد غرب اعزام میشوند و 
 همراه با بلند ترین شهادتنامه ها و طوالنی تریناز گذشت چند سالی 

ی القاب و اسماء برگشته و بحیث رهبر، مربی، کارشناس و فرمانده عسکر
نقش خود را در  و مطرح و در بلند ترین مناصب دولتی نصب میشوند

 خدمت استعمار بخوبی اداء میکنند .
د به اکنون حالت بجایی رسیده است که حتی ضرورتی به اعزام افرا

خارج باقی نمانده است، زیرا مراکز تعلیمی و دانشگاههای تبشیری و 
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غربی سازی در سراسر سرزمینهای اسالمی وجود دارد که این وظیفه را 
 انجام میدهد و همیشه متحرک است .

 نفوذ و اشغال حیات اجتماعی : – 6

ب در ااین پدیدۀ خیلی بارزی است که صدها بحث، مقاله و کت
 رشتۀ تحریر در آمده، مسلمانان و غیر مسلمانان، انسانهایمورد آن ب

منصف و غیر منصف آنرا تحت مناقشه قرار داده اند و به شرح غزو 
 حیات اجتماعی مسلمانان با وارد کردن لباس، تقالید، عادات، افکار،

 دیگر پرداخته اند . ارزشها، مفاهیم و صدها بدعت و دعوت
یه و ، مفید به نظر میرسد، اما سوء توجعدۀ ازین تقالید در ظاهر امر

ازیهای بعنوان مثال، ب کاربرد مشبوه آن قیمت و ارزش آنرا از بین میبرد .
سپورتی پدیدۀ بدنی، روانی اجتماعی و تربیوی بوده مفید و حتی 
ضروری میباشد. و هیچ تعارضی بین سپورت و شریعت وجود ندارد اما 

ده از بین رفتن ارزش و فایدۀ آن ش سوء استخدام و کاربرد منفی آن سبب
است . چنانچه مشاهده میکنیم که درین مجال اختالط بین زن و مرد، 
تعصب کورکورانه نسبت به این کلپ یا آن بنگاه سپورتی، استهالک 

فی توانمندیهای جوانان در تقلید از فالن ستارۀ فتبال و سایر نکات من
 ه و به بیهودگی و هرزه گریوجود دارد که ارزش اصلی آنرا از بین برد

انبهای ما عمالً مشاهده میکنیم که جوانان ما بیشترین وقت گر .مبدل میسازد
ر خود را به دنبال کردن مسابقات سپورتی میگذرانند و چه مقدار آنرا د

 انجام کارهای مفید و مشاهدۀ برنامه های علمی به مصرف میرسانند.
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را در اخبار و مجالت  چه تعداد جوانان صفحۀ مربوط به سپوت
 ند ؟میگشایند و چه تعداد آنها را بحثها و مقاالت دینی بسوی خود میکشا

*            *            * 
و در اخیر این مالحظه را نیز باید بیاد داشت که وسایل ارتباط 
 جمعی به صورت انفرادی و جدا از هم کار نمیکنند، بلکه همۀ آنها در

ک یرکی را پخش میکنند تا در اخیر کار قیادتها به خط واحد و نغمۀ مشت
 صورت تشکیل گردیده، عقلها و افکار اشغال و مفاهیم و ارزشهای جدید

 در آن جاسازی شود .
قوانین شرعی وقیادتهای مردمی مدفون و تنظیم ها و اندیشه های 

 وارداتی تعمیق یابد .
ه مسلمانان رفتو با این برنامه هاست که میخواهند به جنگ فکری با 

از داخل خانه وبیرون آن هجوم آورند، در تربیت و اقتصاد، در نظام 
سیاسی و حکومتی، در خورد و بزرگ در شهر ها و قریه جات و . . . 

موش نفوذ و سیطره حاصل کنند . آنها برین تصور اند که نور اسالم را خا
 اما غافل ازینکه:سازند . 

 ڀ       ڀ   ڀ          ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  چ 

 ٣٢التوبة:  چڀ     ٺ  ٺ  ٺ  
و همین موضوع در فصل سوم که در مورد اساسات مقاومت در 

 برابر جنگ فکری تخصیص یافته است، مورد مناقشه قرار میگیرد .
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 فصل سوم

 مقاومت در برابر جنگ فکریاساسات 

ین فصل گذشته، شرح موجزی از تاریخ جنگ فکری و مهمتر در دو
لیل موضوع خطرناکی وسایل آن تقدیم نمودیم و از خالل عرض و تح

ل و آیندۀ امت واضح گردید. که این جنگ ممتد عقیده، این جنگ بر حا
شریعت، اقتصاد، جامعه، ارزشها وحدت اسالمی، تحرکات روانی و 

مورد مخلوقات و خالق متعال ر ا رعقلی و باآلخره پیوند مسلمانان با سای
 میدهد . هجوم قرار

احزاب باید به  و لذا مسلمانان اعم از نهادهای سیاسی، اجتماعی
م حرکت آمده و برنامۀ منظم و همه جانبۀ را جهت مقاومت در برابر هجو

مباشر وغیر مباشر، داخلی و خارجی، عسکری و فکری الحادی و 
یم این را نیز دریافت گذشته صهیونستی طرح و به اجراء بگذارند در فصل

ین هجوم در گذشته و حال یک هجوم صلیبی، استعماری و صهیونی که ا
 میباشد .

و در فصل دوم دیدیم که این هجوم، شامل، عمیق، ممتد و وسیع 
بوده با اهداف نزدیک و دوری که دارد هیچ جانب حیات مسلمانان را 
نادیده نمیگیرد بلکه میکوشد که در تمام بخشهای زندگی نفوذ کرده 

فاسد ساختنش ممکن باشد، فاسد میسازد، چیزهایی را  چیزهایی را که
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ویران میکند، ارزشها را تغیر و چهره ها را مشبوه میسازد و در عوض آن 
 ارزشهای دلخواه خود را غرس نماید .

ایر اما شاید درین اواخر، رهبران و نظریه پردازان تبشیر مسیحی و س
دیشه های کفری اندیشه های کفری متوجه شدند که پخش مسیحیت و ان

در سراسر سرزمینهای اسالمی امر محال بوده و ناممکن است که 
ازد به کامالً نابود س صهیونیزم جهانی با همکاری کلیسا اندیشۀ اسالمی را

 همین علت است که راهکارها تغیر نمود و استراتیژیها تبدیل و وسایل
ی و چهره هاجدیدی بکار افتاد و بازیگران این صحنۀ شیطانی با لباسها 

 جدید وارد میدان شدند .
بر بنیاد این راهکار جدید، اگر ریشه کن ساختن اسالم ناممکن و 

یسر و تغیر عقیدۀ بیشتر از یک میلیارد مسلمان محال است اما این ممکن، م
مسلمانان از اسالم برداشت نادرست  دتعدامطلوب است که بیشترین 

اعی خود به صورت شعوری یا داشته باشند . و در زندگی فردی و اجتم
 غیر شعوری راه و روش مغایر با اسالم را در پیش گیرند.

چنانچه قباًل عرض کردیم، اشکالی ندارد که مسلمانان، نامهای 
عبادات فردی،  ،اسالمی داشته و در تذکره ها بنام مسلمان ثبت شوند

 اللنهاد های دینی، استقخود را اداء نمایند،  عیدها و مناسبات دینی
یر غاما  ،سیاسی و موجودیت خود را در نهاد های بین المللی داشته باشند

چنگال خونین استعمار و شکار سهل الحصول برای  دراز اینها باید 
 مهاجمین باشد .

اقتصاد باید از خارج توجیه شده و در داخل محکوم باشد قوانین و 
موزش باید بر وفق تشریعات روحًا و نصًا باید بیگانه و وارداتی باشد، آ
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« کنیر س« »ستالوتزی« »برتراند راسل« »مکارنو« »دیوی»نظریات فلسفی 
 1انجام یابد . «سبیرمان»و « پاولوف»

تربیه به معنای شامل آن، باید جهت سیکوالریستی داشته و پردۀ 
 ضخیمی بین دین و مرافق زندگی بکشد .

ار و مال کند، افکرسانه ها به بهانۀ آزادی بیان تمام مقدسات را لگد
حالل سخنان وارداتی را پخش کند، افکار فریبنده را بخورد مردم دهد و ان

و از هم پاشیدگی جامعه را دامن زند در حیات اجتماعی لغزشگاهها و 
ظر پرتگاههای خطرناکی باید ایجاد شود و بی حیایی و فحشاء باید در من

 عام قرار گیرد .
 ارگر نیافتاد، باید خفاشان ظلمتو اخیراًٌ  اگر همۀ این وسایل ک

برضد احزاب و سازمان های اسالمی دسیسه پردازی کرده و آنها 
و  ، تهدید نظامو تروریزم برچسپ های کاذبانۀ چون براه اندازی اغتشاش

 مزدوری قوتهای بیگانه بزنند .
، دهبه این ترتیب حلقۀ محاصرۀ اسالم و مسلمانان را کامل نموده عقی

 مورد هجوم قرار دهند . و حال مسلمانان را شریعت، گذشته
ه کار بیهوده خواهد شد و ضرورتی ب« پایگاه های نظامی»بعد ازین، 

 اشغال نظامی نخواهد ماند .
زمانیکه رسیدن به قلب و عقل امت ممکن و عقیده و شخصیت او 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ر اکثر کشورهای اسالمی تئوری های تربیت و روانشناسی بر اساس همین نظریات وراداتی د -1

پی ن آن ت به بطالمبتنی میباشد. اما نکتۀ خیلی جالب اینست که در اکثر جاها ارائه کنندگان این نظریا

ادی آنرا موده و مببرده و آنرا ترک گفته اند . اما ما هنوز هم به آن متمسک بوده و شعار آنرا تکرار ن

 تطبیق مینماییم . 
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 و کشتیهای جنگی و هواپیماها بکار افتد؟! کاشغال گردد، چرا توپ، تان
اد، داشت این حقایق است که امت اسالمی اعم از ملتها، افر با درنظر

ن ای ردر براباحزاب و نهادها دست بهم داده و برنامۀ کامل و توانمند 
هجوم سهمگین را طرح نموده و از اصابت تیرهای آن بر بدن امت 

 جلوگیری نمایند .
 داین مقابله و مبارزه نباید از موقف دفاع و عکس العمل صورت گیر

ا تحرک لکه الزم است بر مبنای استراتیژی فعال و توانمند آغاز یافته و بب
 ابد .بدون انقطاع، تقویت پایان ناپذیر، فکر روشن و تجدید پیهم ادامه ی

از اساسات و پایه های  بنابرین مقاومت در برابر غزو فکری باید
لها عقاستراتیژیک و مستحکمی برخوردار باشد که توان مقابله با قویترین 

 وسایل را داشته باشد.  و دقیقترین
سخن گزاف « قویترین عقلها و دقیقترین وسایل»وقتی میگوییم 

هیم برسبیل مثال، اگر بخوا نمیگویم بلکه حقیقت ملموس ر ابیان میکنم .
معلومات کاملی در مورد یکی از کشورهای اسالمی بدست آوریم، شاید 

وشته نبوعات اجنبی و یا حد اقل از چنین معلوماتی را فقط در کتابها و مط
 های ترجمه شده بدست آریم!!

یال اگر بخواهیم، نقشه های تفصیلی، برنامه ها، پالنهای توسعوی، ام
بدست آریم، شاید چنین معلومات را را و توانمندی های کشور اسالمی 

 از مصادری بدست آوریم که توسط بیگانگان و مطابق دیدگاه مؤلفین آن
است . درینجا سخنم درمورد اسرار وپرونده های مخفی  نوشته شده

ا نیست، بلکه راجع به معلومات سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و سایر بخشه
د از صحبت میکنم که هنوز به زبان خود ما وجود ندارد بلکه همۀ آنرا بای

 زبانهای دیگر بویژه زبان انگلیسی اخذ کنیم !
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ه چون پژوهشگران میخواهند لذا بیشتر اوقات چنین واقع میشود ک
لین امور موقف خود را مشخص و ویا مسؤ معلوماتی بدست آرند و

تصمیمی اتخاذ نمایند، به سوی تحقیقات و فرآورده های پژوهشی 
دیگران روی می آورند . درینجاست که گرفتار خبط و خطاهای 

یا  ود، زیرا کسیکه مثالً در مورد اندونیزیا به انگلیسی نخطرناکی میشو
فرانسوی مینویسد و یا از حاضر و آیندۀ چاد و کشورهای دیگری به 

سته یا نا خواسته مصالح زبانهای فوق سخن میگوید، طبیعی است که خوا
 .را در نظر داشته و با ذهنیت و توجهات فرهنگی خود مینویسد دولت خود
اسالمی و  _ین علت، مشاهده میکنیم که قیادتهای جهان سوم، به هم

فیصله های خود را بر اساس گذارشات بحثها و وسایلی   _سالمی غیر ا
صادر میکند که در خدمت اهداف دیگران و احیانًا بر ضد مصالح امت 

 قرار میگیرد.
ما  لذا زمانیکه میگوییم، قویترین عقلیتها و دقیقترین وسایل، مقصد
م . همانا تنظیم کامل معلوماتی است که در دولتهای اجنبی مشاهده میکنی

و امکانیات، وسایل، پرونده ها و اسنادی است که در خدمت محققین 
 شبکه هایخود میگذارند . برای آنها معلومات منظم و کامل از طریق 

ا بمعلوماتی، بانکهای معلومات، ذخیره های الکترونی معلومات و تعامل 
 آنها بر اساس دقیق ترین برنامه و وسایل تقدیم میگردد.

تنسیق کاملی بین دانشگاهها و مراکز تحقیقاتی و عالوه بر آن، 
ن و از ای دستگاههای دستخباراتی و برنامه ریزان هجوم فکری وجود دارد

همین معلومات کامل و تنسیق شامل است که تصامیم آنها بر اساس 
 معلومات دقیق و تفصیلی اتخاذ میگردد.
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یز ما ن اگرچه معلوماتی را که به نشر میرسانند، فوائدی را برای
هر زدارد، اما باید متوجه بود که این معلومات مانند عسل آلوده به 

است. زیرا اکثر معلومات عمداً ناقص و یا همراه با اضافات 
 نادرست به نشر میرسد.

لذا اعتماد بر تحقیقات و تالشهای فردی درین مسیر خطاء 
است و باید پالنهای مبتنی بر پژوهش درست و دارای اساسات 

ق طرح گردد تا بتوانیم در تمام جهات با هجوم فکری مقابله عمی
 نموده و نتایج مثبت بدیت آریم.

درین فصل تالش صورت میگیرد تا مهمترین بنیاد های 
 مقاومت شرح گردد.

برای شرح بیشتر این موضوع میتوان آنرا در نکات ذیل خالصه 
 کرد:

 اول: شمول تمام اقشار و جوانب حیات:

جوم فکری تمام جوانب و نهاد های حیاتی ما را همانطوریکه ه
هدف قرار میدهد، باید دفاع ومقاومت هم در تمام جوانب صورت 
گرفته و از هیچ جبهه و سنگری غفلت صورت نگیرد تا زمینه های 

 نفوذ دشمن در تمام بخش ها از میان برداشته شود.
در غیر آن، این چه معنی دارد که نظام تعلیمی وجهه دینی 

اشته باشد، اما رسانه ها و نظام اقتصاد در تصرف هجوم آوران د
 قرار داشته باشد؟

این چه معنی خواهد داشت که متعلم زمانی که در صنف قرار 
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دارد، در فضای اسالمی قرار داشته و مکتب تشخص اسالمی داشته 
باشد اما همینکه پا به اجتماع بگذارد با زندگی و نظامی مواجه شود 

 غربی و شکل سیکوالریستی داشته باشد؟که اتجاه 
این چه معنی خواهد داشت که دوشیزگان جوان از مدرسه و 
دانشگاه با فکر و دیدگاه اسالمی رخصت شود، اما تلویزیون با 

 برنامه های مزخرف و دین ستیز تا اطاق خوابش او را دنبال کند؟
ن باید اولی« شمول»بادرنظر داشت این نکات باید بپذیریم که 

رفته بنیاد اساسی در استراتیژی مقاومت و مقابله با غزو فکری قرار گ
هیچ  -ه آشکارچه مخفی و چ -و برای دشمن و مهاجم فکری

ه مجالی را فارغ نگذاریم تا از آن نفوذ نموده و در همان بخش نطف
 گذاری نماید.

عالوه برین، مقاومت باید شامل تمام اقشار و طبقات جامعه 
 و بزرگ، زن و مرد، شهر نشینان و دهاتی، متعلمین واعم از خورد 

 غیر متعلمین، اقلیت ها و اکثریت ها گردد. زیرا اگر این مقاومت
بخشی از جامعۀ ما را مورد حمایت قرار داده و بخش های دیگر را 
از نظر بیندازد، هیچ سودی نخواهد داشت و درست مانند اعمال 

راخ هایی ایجاد شده است کسانی خواهد بود که در کشتی شان سو
و آنها فقط متوجه یک سوراخ اند و به سایر سوراخ ها توجهی 

 ندارند.
البته درست است که هجوم فکری نظر به لزوم دید و مصالح 
خودش احیانًا بخشها و اقشار مشخصی را مورد هدف اصلی خود 

شتری به آن میدهد. چنانچه در شرایط کنونی یقرار داده و اهمیت ب
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ان، قیادتها، تحصیلکرده ها و مقتدرین را بیشتر مورد توجه قرار جوان
داده و میخواهد نفوذ بیشتری درین اقشار داشته باشد. این نکته 
کامالً صحیح و پذیرفتنی است و الزم است که تحرک واضح و 
ترکیز بیشتری در راهکارهای مقاومت نیز متوجه دفاع و حمایت از 

آنچه میخواهم مورد تأکید قرار دهم  همین اقشار صورت گیرد. اما
اینست که متمرکز ساختن مقاومت در یک بخش به این تصور که 
سایر بخشها در امنیت کامل قرار دارند، چیزی جز ساده اندیشی و 
سطحی نگری نبوده نه تنها فائده ای را به دنبال ندارد بلکه موجب 

 ضرر هایی نیز میگردد.
صورت متناسب توزیع گردد تا لذا ضروری است که تالشها به 

 تمام بخش ها را دربر گرفته و هیچ گوشه ای از جامعه مورد اهمال
ی قرار نگیرد و همزمان با آن، ترکیز بیشتر روی اقشار و گروه های

صورت گیرد که از اهمیت بیشتر برخوردار بوده بیشتر از دیگران 
ه مورد مورد هجوم قرار میگیرند. به این ترتیب همۀ اقشار جامع

حفاظت قرار گرفته و قبل از مصاب شدن به جراثیم فکری واکسین 
 میگردند.

 با این حمایت و واکسین کردن مبکر میتوان خالیگاه ها و درهم
شکستگی هایی را که دستگاه های هجوم فکری ایجاد کرده است، 

لها و ازین طریق است که نس آثار آنرا محو کرددوباره پیوند داده و 
 هایی نیرومند و سالم بمیدان آمده و مقاومت را در سایرو قیادت 

 جوامع امتداد میدهد.
اگر جامعه ای را تصور کنیم که در راستای مقاومت در برابر 
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هجوم فکری توجه و ترکیز بیشتری روی دهقانان، صحرا نشینان و 
کار گران ساده نموده و اقشار تحصیل یافته، دانشجویان و مدیران و 

را  مینما از نظر می اندارد، بدون شک این جامعه یک  تجار جامعه
معرکۀ زیانباری را آغاز نموده است و حد اقل گفته میتوانیم که این 

 مقاومت از کمترین ارزش برخوردار میباشد.
بنابر وجوهات _زیرا قراء و قصبات کشور های اسالمی

هدف اولی هجوم فکری نمیباشد، بلکه نخستین هدف  _مختلف
و  دانشگاه ها، مکاتب، اتحادیه ها، نهادهای مدنی، رسانه هاآنها، 

شها مغز های متفکر اداری میباشد. لذا باید بیشترین توجه به این بخ
صورت گرفته و خطوط دفاعی مستحکمی در اطراف اینها ایجاد 
گردد. در غیر آن عقلها و مغز های متفکر ما شکار این هجوم 

 ی در شرک واقع میشوند.گردیده و قیادتهای جامعۀ اسالم

 دوم : تنسیق و همکاری بین دولتها و سازمانها:

چنانچه هجوم فکری دارای بانکهای معلومات و اطاقهای 
عملیات مشترک بین دولت ها، نهادهای دولتی و مردمی، علنی و 
ز سری و سایر وسایل میباشند، مقاومت نیز باید چنین بوده و حتی ا

 شد تا بر آن غلبه حاصل نماید.تنسیق بیشتری برخوردار با
ی باتأکید میتوان گفت که برای هر کشور اسالمی به هر اندازه ا
ابر که بزرگی و امکانات داشته بتواند، مستحیل است به تنهایی در بر

 امواج ویرانگر هجوم فکری ایستادگی کرده و جدا از برادران دینی
 خود برین طوفان غلبه حاصل کند.
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همکاری همه جانبه بین کشورهای اسالمی  عالوه بر تنسیق و
الزم است که نهادها و حرکت اسالمی در داخل کشورها نیز بعنوان 
یک ضرورت حیاتی درین مجال باهم تعاون و همدستی داشته 
بکوشند تا یکی مکمل کنندۀ تالشهای دیگر قرار گرفته و امکانات 

ن اید به یقیدست داشتۀ شانرا در پشتیبانی ا یکدیگر بکار برند. وب
در بدانند که تفرقه و بدبینی باهمی نتیجۀ جز پراگندگی تالشها، به

رفتن امکانات و از هم پاشیدگی صفوف مسلمانان را به دنبال 
نخواهد داشت. بنابرین بر تمام کشورهای اسالمی الزم است که 
ابواب اختالف را بسته و باب دوستی و تفاهم را بگشایند و تمام 

شها را متوجه دشمن اصلی و خطری سازند که همۀ امکانات و تال
آنها را مورد هجوم قرار میدهد و در چوکات عقیده و شریعت 
اسالمی باهم جمع شوند. فقط با همین وسیله است که میتوانند سد 
ا شکست ناپذیر در برابر نفوذ دشمن ایجاد نمایند. اگر مسلمانان ب

ین و التقوی( در ایجاد چنپیروی از دستور الهی )تعاونوا علی البر 
مؤفق شوند، بدون شک هم برای خود و هم  یوحدت و تعاون باهم

برای دین اسالم و حتی برای تمام انسانیت خدمت بزرگی را تقدیم 
 خواهند کرد که خیر آن انقطاع ناپذیر و ثمرۀ آن مداوم میباشد.

بهای که دانشمندان اسالمی درین مورد نوشته اند، اما در کت
های زیادی را مشاهده میکنیم که عمق کوششهای استعمارگران مثال

و تبشیر را در جهت پراگنده ساختن امت اسالمی و شکستن 
جنگهای داخلی و  ،وحدت آن انجام داده و با صدها حیله و نیرنگ

کشمکش های خشونت باری را مشتعل و اقلیتها را تشویق به ایجاد 
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را به پارچه های کوچک  تحرکات جدایی طلبی کرده اند تا مناطق
 تقسیم و ثروتهای شان را به آسانی بلع کنند.

به همین علت است که قوت های اسالم دشمن و دستگاه های 
 جهنمی آنها همیشه در عقب اختالفات قرار داشته و کوشیده اند تا
این اختالفات را به سطح بکشانند و اسباب دشمنی و بدبینی را 

المر همین قوتها یگانه مستفید ازین ایجاد نمایند. که در آخرا
 اختالف ها بوده اند.

شگفت آور اینکه کشورهای اروپایی حدود صد سال را در 
جنگ و برخورد باهم سپری کردند. در دو جنگ جهانی که ده سال 

 ملیون کشته دادند اما در آخراالمر در انسجام 80طول کشید حدود 
بستگی، خود را برای وحدت و هم و ائتالف باهم قرار گرفته با

 خدمت به خود و مکیدن خیرات جهان فارغ نمودند.
 برعکس آن در بین مامسلمانها:

عوامل وحدت اسالمی در بین کشورهای اسالمی موجود است 
و به آسانی میتوان احتماالت تصادم و برخورد را زیر پا کرده و از 

و  آن بگذریم. زیرا بین کشورهای اسالمی اگرچه در حال تصادم
دشمنی باهم قرار داشته باشند، پیوند های نزدیکی، مصالح مشترک 
و قبل از هرچیز دیگری رابطۀ عقیدتی و دینی واحد وجود دارد اما 
باوجود این وجوه مشترک و رابطۀ ایمانی، جرقه های اختالف از 

و حتی هرسو بلند گردیده و دولتهای اسالمی را از هم جدا میسازد 
ای اسالمی سرایت کرده وحدت خل کشورهشعله های آن در دا

آنها را سوختانده و باشندگان آن را به گروه و اقوام دشمن داخلی 
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باهم مبدل میسازد. این حقیقت ملموسی است که در اکثر کشور 
میبینیم که دشمنی و برخورد منحصر  1های اسالمی مشاهده میکنیم

یز نفوذ به دولت نمانده است بلکه در داخل کشورهای اسالمی ن
 نموده قوتها و استعدادهای آنها را نابود کرده است.

اگر نظری به عقب انداخته وحوادث گذشته را تحلیل کنیم، 
گرفتار که حتمًا به این نتیجه میرسیم که هر کشور اسالمی 

برخوردهای گروهی وقومی شده است، حتمًا دستهای اجنبی در 
 درگیر پرداخته و با عقب آن قرار داشته به تحریک و تقویت جوانب

. همچنان میبینیم که در ندتبلیغات زهرآگین هیزم کش جنگ شده ا
تمام حوادث دستگاه های استعماری و محرکین هجوم فکری در 

 کنار غیر مسلمانان و برضد مسلمانان قرار داشته است.
تفصیل این وقایع از حوصلۀ این کتاب بیرون است و کسانیکه 

ق را بدانند، به کتابهایی مراجعه کنند که میخواهند شرح این حقای
دانشمندن و پژوهشگران در مورد عملکرد استعمار در آسیا و افریقا 

 2نوشته اند.
نویسندۀ این سطور تمام مالمتی را متوجه استعمار و 
دستگاههای غزو فکری نکرده و حکومتها و مردم کشورهای 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
شکیل دولت بر اساس قومیت ها و تحریک تعصبات قومی در افغانستان دلیل زندۀ این برنامه ت -1

 های شیطانی میباشد. 

سلمون فی العربی الحدیث نوشته جالل یحیی و کتاب الم برای تفصیل بیشتر به کتاب العالم -2

نتشار و کتاب ا الفلبین نوشته قیصر ادیب و کتاب التبشیر و االستعمار نوشته مصطفی خالد و عمر فروخ

 نمایید . االسالم و الدعوه االسالمیه نوشته سامی محمود مراجعه
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باید گفت که اسالمی را کامالً معاف نمیسازد. بلکه با صراحت 
 حطای اصلی و تقصیرو کوتاهی از ما میباشد. اهلل متعال میفرماید:

 ١١ لرعد:ا چۇ   ڭ ھ    ھ  ے   ے  ۓ  ۓ      ڭ  ڭ  ڭ چ 

 دهد تا آنکه آنان یقینًا خدا سرنوشت هیچ ملتى را تغییر نمی 
  . آنچه را در وجودشان قرار دارد تغییر دهند
د تمام کوششها منسجم پس بادرنظرداشت این حقایق، بای

گردیده، مسلمانان با صف یکپارچه در جستجوی چاره برآمده 
تخریبکاران را محاصره نمایند و هر نوع فتنه را در نطفه خنثی 
سازند. درینصورت است که مقاومت همه جانبه صورت گرفته و 
شامل تمام بخشهای جامعه، نهادها، سازمانها و اقشار گردیده و 

 می یابد و ابتکار بدست مسلمانان می افتد. سنگرها استحکام

 سوم: استمرار مقاومت :

مقاومت در برابر غزو فکری اگرچه شامل و مطابق شرح فوق 
ی و یباشد، اما اگر در مرحلۀ خاص عمر افراد توقف یابد، کار آ

افادیت خود را از دست میدهد. لذا به اصل سوم مقاومت نیاز 
را  ر و امتداد آن بوده و باید افراداحساس میشود، که همانا استمرا

از آغاز پیدایش إلی نهایت حیاتش و جامعه را در تمام مراحل 
 تاریخی آن دربر بگیرد.

ما ساده اندیشانی را میبینیم که به این نظر اند که مقاومت باید 
که در مرحلۀ خاص عمر ترکیز بیشتر نماید که سالهای جوانی را 

مثال میزنند. باید گفت که این تصور و  بیشتر از سایر مراحل زندگی
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مفکوره از دقت چندانی برخوردار نبوده و بازتابی از یک نگرش 
تالش  ،نادرست و سطحی نگری میباشد. زیرا هجوم فکری در اصل

پیهم بوده حلقات آن پیوند مستحکم و فصل های آن یکی با دیگری 
استحکام و گره خورده میباشد. پس مقاومت نیز باید چنین بوده از

استمرار بیشتر برخوردار باشد تا چالشها را جواب داده و بر آنها 
غلبه حاصل کند. زیرا این بیمعنا خواهد بود که بکوشیم دختران و 
پسران جوان را حمایت و حفاظت کنیم در حالیکه هجوم فکری او 
را در کودکی هدف قرار داده و در میدان اعالمی، فرهنگی و 

 محاصره کشانده است؟ تعلیمی او را به
 بیجا خواهد بود اگر جامعه ای فکر کندکه در مراحل مقدمتر از
هجوم قرار داشته و هجوم فکری توان نفوذ در آن را ندارد، لذا 

 ضرورتی به مقاومت و تجمع قوا درین زمینه وجود ندارد!!
یکبار دیگر با تأکید بیشتر میگویم که چنین تصورات خام 

یری را متوجه امت میگرداند که کمترین آن ضررهای جبران ناپذ
مشتت ساختن موقفها، بازنشنینی از سعی و تالش و پست همتی 

و رسیدن به این حالت خود یکی از اهداف استعمار و  است
 دستگاههای هجوم فکری میباشد.

بعضی ها گمان میکنند که درخواست تحصین و حمایت افراد 
وع هوس نفسی و انفعال از نخستین روز پیدایش و والدتش یکن

بیمارگونه میباشد. در حالیکه واقعیت برعکس این تصور را نشان 
 میدهد و بهترین دلیل آن اقداماتی است که دشمنان در داخل جوامع

 خود روی دست گرفته اند.
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مثالً در جوامع کمونستی تمام دستگاههای دولتی و حزبی با 
در فضای کامالًًٌ  حرص و تالش زیاد میکوشند که نسل جدید آنها

کمونستی و مبتنی بر مبادی و سلوکیات آن تربیت شوند. این تالش 
 هر منحصر به محیط تعلیمی و رسانه ها نمانده هر خورد و بزرگ و

اندیشه و عملکرد را شامل میگردد. حتی بازیهای که برای اطفال 
 وتهیه میگردد، در خدمت اهداف کمونستی قرار دارد و تمام کتابها 

التی که برای اطفال چاپ میشود، در پی غرس افکار و مج
دک مدتی، ارزشهای کمونستی در ذهن اطفال میباشد و بعد از ان

آن،  دولتی می یابد که از ابتداء تا انتهای طفل خود را در پرورشگاه
تغذیۀ آن در خدمت اهداف کمونستی طریق  بازیهای تفریحی وحتی

 .و تعمیق آن در شخصیت افراد میباشد
بعد از مرحلۀ کودکستان، دهها نهاد دیگری وجود دارد که 

ش مرحله به مرحله با طفل پیش میرود. چنانچه در ابتداء سازمان پی
نده آهنگان و به دنبال آن نوجوانان وباآلخره به سازمان جوانان کشا

 میشوند و بعد از سپری نمودن مراحلی داخل حزب میشوند.
حرکت کرده، تحت چتر واحد و تمام این مراحل به یک اتجاه 

 در خدمت هدف مشترک قرار میگیرد.
در کنار این همآهنگی بین کودکستان، مکاتب و نهادهای 
سیاسی رسانه ها، شیوه های اداره و کاریابی و حتی شکل ساختمان 
ها و طعام خانه ها بسوی یک هدف توجیه گردیده و در خدمت 

شرایط است که  هدف واحد قرار میگیرند. درچنین اوضاع و
 نسلهای آینده توجیه متکامل گردیده و باهیچگونه برخورد روانی و

 تناقضات در دنیای واقعیت ها مواجه نمیشود.
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در سرزمین های اسالمی حالت به گونه ایست که اگر نهادی و 
، سازمانی بریکی از اعالنات تلویزیونی و یا اخباری اعتراض نماید

ا ده و از آزادی بیان، آزادی رسانه هاز هرطرف فریادها بلند گردی
 و . . . سخن میگویند.

 درینجا سوالی مطرح میگردد که:
 آیا در زندگی تان چیزی از اخبار و مجالت چین شنیده اید؟

 آیا درین جراید صفحاتی برای اعالن مختص شده است؟
آیا درین جراید پی گیری و پوشش کاملی در مورد جریمه ای 

 ت دیگری دیده میتواند؟و یا امور بی اهمی
آیا در زندگی تان در مورد تلویزیون و رادیوی شوروی شنیده 
اید؟)این کلمات قبل از سقوط شوروی است( در آنجا این دو 
وسیله تا آخرین حد ممکن در خدمت اهداف حزب و دولت قرار 

ب و دارد. تمام برنامه ها، اعم از برنامه های تلویزیونی اطفال، کت
ها و مراکز تفریحی اطفال، همه و همه در خدمت یک مجالت، کلپ

 هدف بوده و ارزشهای مشترکی را در ضمیر آنها غرس مینماید.
 نیست،طبعًا درینجا صحت این اهداف و درستی ارزشها مطرح 

بلکه فقط میخواهیم باذکر مثالی توضیح دهیم که جوامع کمونستی 
ر برنامه ها و چگونه این نکته را درک نموده و عماًل مصروف نش

شخصیت سازی مستمر میباشند تا توجیه و تشکیل نسلهای آیندۀ 
 آنها را بروفق تصمیم معین ودیدگاه مشخص تضمین نماید.

البته با تأکید میگوییم که ما به هیچ صورت خواستار تطبیق 
همان شیوه های کمونستی نمیباشیم و هدف ما از ذکر این مثالها 
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هایی را توضیح دهیم که در بعضی اینست که اسلوب و طریقه 
 جوامع جهت غرس افکار و حمایت نسلهای آینده بکار برده میشود.
درسرزمین های اسالمی احزاب چپی را مشاهده میکنیم که 

انه پیشاپیش سازمانهایی قرار دارند که شعار آزادی بیان و آزادی رس
نی ها را بلند کرده اند!. درحالیکه طرفداران و حکومت های مبت

برین مفکوره آمادۀ پذیرش هیچ نوع مفکوره و عقیدۀ مخالف خود 
آنها در تناقض  طرز تفکرو اسلوبی را که با  فکرنبوده و هرنوع 

 باشد مردود میدانند.
در کیان صهیونستی اسرائیل نمونه های خیلی واضح و  -2

شیوه های سنجیده شده ای را میبینیم که در جهت تشکیل ملت 
را  1«صابرا»رد و بزرگ، شرقی و غربی، مهاجر و مصروف بوده خو

 مطابق برنامۀ منظم بروفق اهداف صهیونیزم جهانی توجیه مینماید.
اگر تفاصیل کوپراتیف های زراعتی )موشاف( و مزارع 
اجتماعی )کبیوتس( را پیگیری کنیم، در البالی آن کوششهای خیلی 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ( عبری و از اصلsabraلمۀ صابرا )ین فلسطین متولد شده اند . کیعنی یهودانی که در سرزم -1

عمال عی آن استعربی بته صبر اشتقاق یافته است . این اصطالح بعد از جنگ جهانی اول به مفهوم اجتما

ید که در گردید و برای اولین بار در مکتب ثانوی هرزلیا واقع تل ابیب بر شاگردانی اطالق گرد

ودند. بهاجر شده دانی برخوردار بودند که از اروپا مفلسطین تولد شده و از تعلیم کمتری نسبت به شاگر

ا مجبور حکومت یهودی خواست که این نقص و کمبود شانرا به شیوۀ خشنی برطرف سازند لذا آنها ر

د . بعد از وست نماینبه گرفتن بته الصبر و انجیر خار دار نموده ومکلف بودند که آنرا با دستهای برهنه پ

ر فصیل بیشتتنی اطالق گردید که در سرزمین فلسطین متولد می شدند. برای آن این کلمه بر تمام کسا

 مراجعه نمایید . « مفاهیم و مصطالحات صهیونیزم » به دایره المعارف 
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سلهای جدی و عمیقی را مشاهده میکنیم که در جهت ساختن ن
 ،بعدی بروفق دیدیگاه معینی کوشا بوده و به صورت مستمر

متکامل، شامل و همه گیر تالش نموده و باهر نوع تالش متضاد با 
 آن جداً برخورد میکنند.

ائیلی، رسانه ها، ارتش، گذشته ازین نهادها، مکاتب اسر
 ها، نهاد های فرهنگی، کلپ ها و . . . بمثابۀ حلقه هایعبادتگاه

ه بهم بوده و سراسر در مسلک واحد و در خدمت اهداف پیوست
 مشترک قرار دارند.

حتی در بعضی حاالت احزاب دینی خیلی افراطی را مشاهده 
میکنیم که با احزاب الحادی یکجا و بخاطر بدست آوردن هدف 
مشترک و رسیدن به مرام واحد تالش مینمایند. زیرا آنها حجم و 

همان حدود آن را محاصره میکنند  حدود اختالف را درک نموده در
و به هیچصورت نمیگذارند که از حجم طبیعی خود بزرگتر شده و 
اهداف مشترک را متضرر سازد. آنها میدانند که اهداف مشترک 

 مهمتر از اختالف نظر است.
به همین دلیل احزاب کامال متضاد را میبینیم که حکومتهای 

مشترک یکجا کار  نهادهایائتالفی تشکیل میدهند و اعضای آن در 
میکنند، آنها در جبهۀ دفاع از اسرائیل تمام نقاط اتفاقی را مدنظر 
میگیرند و نقاط اختالفی را پشت سر می اندازند. همین اکنون 
صدها تحقیقات و پژوهشهایی وجود دارد که چگونگی تکامل 
وسایلی را مورد بحث قرار میدهد که در تشکیل و جهت دهی 

و با برنامه های شامل، مستمر و  میشودرائیلی بکار برده صهیونیزم اس
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ملیت مهاجر کیان  107ازداخل و خارج زمینه سازی نمود تا از 
 صهیونی را در سرزمین فلسطین ایجاد نماید!!

ملیت بسوی فلسطین سرازیر شدند و همزمان با آن دهها  107
ساخته  سازمان و نهاد مختلف بحرکت افتاد تا این افراد را همگون

و در یک ملت متشکل سازد . با طرح و اجرای برنامه های مختلف 
انگیزه های جدیدی برایشان خلق نموده ارزشها و رسوبات سابق را 
دور نموده ارزشها و سلوکیات جدیدی را بعوض آن جاگزین 
نمودند. مهارتها، اتجاهات و معلومات ضروری برای ایجاد کیان 

ای عربی و اسالمی را در اختیار شان صهیونی و ویران کردن دولته
 گذاشت. 

این سازمانها زبان، تعلیم وتربیه، سپورت، ارتش، رسانه ها، 
احزاب، عبادتگاه ها ، هنر، سفرها و سیاحت های داخلی را وسیله 
قرار داده و پالنهای شامل، متداوم و متکامل را طرح و اجراء 

د را به یک ملت نمودند و ازین طریق توانستند که نسل جدید خو
 واحد مبدل و ارزشهای جدیدی را در اذهان شان جابجا سازد.

رار ابراز این مثالها به این هدف نیست که مسلمانان آنرا الگو ق
لکه بداده همان برنامه را پیش گیرند و همان اسالیب را بکار ببرند، 

هدف اینست که از خالل این مثالها دریابیم که دشمنان ما تا چه 
در جهت تشکیل و توجیه جامعۀ شان کوشا بوده و چگونه حدی 

بروفق برنامه های علمی، عملی، اجتماعی، روانی، دینی و سیاسی 
 وجوامع شانرا جهت دادند و باآلخره با ایجاد توانمندی های الزم 
 اعتماد به نفس توانستند به اهداف خود دست یابند که همانا خدمت

 .  استگران به خود و تجاوز و دشمنی با دی
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معلوم است که سازمانهای کمونستی و صهیونستی از اجرای 
ۀ این برنامه میخواهند نسلی را تربیت کنند که توان خدمت به جامع

خود را داشته و در عین حال قادر به استیالء و دستبرد برجوامع 
 دیگر باشند. به همین علت است که افراد تربیت یافته و منسوب به

افراطی ترین و متعصب ترین عناصر « وشافم»و « کیوبتز»
صهیونستی بوده حرص بیشتر در استیالء بر زمین های فلسطینی 

 و با عمل نمودهدارند. و در میدان جنگ و مواجه بادیگران شدیدتر 
وحشت تمام بردیگران تجاوز مینمایند. پس تعصب شدید و پیوند با 

الدت و تدریب زمین و تعمیق والء با صهیونیزم از اولین روز و
 مستمر و تربیت متکامل در مساعی مشترکی در نهایت امر انسانهایی
ی را تحویل دادند که تشنه بخون دیگران و آمادۀ هرنوع قربانی برا

ود و به انتماء خمیکند خود بوده نقش خود را با کمال اتقان اجراء 
 نافتخار نموده توان ویران کردن دیگران را بدون تمیز دارند و ای

 «.من میجنگم پس موجود هستم»شعار را زمزمه میکنند که 

 چهارم: اعتماد بر خود :

مظاهر این اعتماد در امور مختلف و جوانب متعدد تبارز 
 میکند. از جمله: فکر، معلومات، کار مندان ، بودجه.

ناممکن است که مقاومت در برابر غزو فکری حرکت خود  -1
ات مستعار آغاز نماید بنابرین، را براساس افکار وارداتی و نظری

مقاومت باید براسالم ترکیز داشته عقیده و شریعت اسالمی را مرشد 
و توجیه کنندۀ خود قرار دهد. و بخاطر اینکه توان بهتر مقاومت را 
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در برابر این هجوم داشته باشیم، باید ارزشها، مفاهیم، مبادی و 
مسئولین امور واضح مضامین اسالم در اذهان قیادتها و دعوتگران و 

عده ای به این تصور اند « فاقد الشیء الیعطی»و روشن باشد. زیرا 
که در برابر اندیشۀ بیگانه میتوان با اندیشه های وارداتی دیگری 

را « فرد گرایی»مقاومت کرد. مثالً در برابر کمونیز میتوان اندیشۀ 
ا این تصور بکار برد و امپریالیزم را با مارکسیزم کوبید و . . . ام

چیزی جز خیال و گمان نیست. زیرا اگرچه کشمکش های غیر 
حقیقی و ساختگی بین افکار مختلف به مشاهده میرسد،اما همینکه 
اسالم و مسلمانان مورد هدف قرار میگیرد، میبینیم که این مکاتب 
در ظاهر متضاد باهم کنار آمده و در صف واحد در برابر مسلمانان 

ین مورد مثالهای بیشمار و وقایع متواتری در قرار میگیرند. در
که جایی برای انکار نمیگذارد.  داردصفحات تاریخ معاصر وجود 

بارها به ثبوت رسیده است که این قوتها ضمن تماس های سری و 
علنی نقش هرکدام را به صورت عادالنه تقسیم نموده اند تا 

 ه بکشانند. مسلمانان را از هر طرف و با اشکال مختلف به محاصر
ماد عده ای گمان میکنند که میتوان جلو نفوذ امریکایی را با اعت

بر روسیه و سایر قوتها و مساعدات آنها سد نمود. در حالیکه 
واقعیت اینست که تمام قوتهای استعماری چشم طمع به ثروتهای ما 

 داشته و هر کدام در کمین نشسته اند. 
ردۀ خفا تنظیم میگردد اگر بعضی ازین پالنهای مشترک تحت پ

و نکات اصلی آن از نظر ها پنهان میماند، اما گذشت ایام پرده ازین 
خفا برمیدارد، چنانچه تنسیق و همکاری منظم بین واشنگتن و 
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ماسکو در جهت تقسیم جهان و سیطرۀ دوگانۀ بران در چهرۀ 
پیمانهایی ظاهر گردید که بین این دو کشور منعقد گردید.  پیمانهای 

در همین اطار صورت « 2سالت »و « 1سالت »دید سالح ذروی، تح
گرفته و به مثابۀ استراحت و تازه نمودن نفسها میباشد تا برای 
جوالن های تازه آماده گردیده و برای تقسیم جهان بین خود فرصت 
یابند و به شیوۀ با هم کنار آمده و بر جهان مسلط شوند که یک 

زمین نریزد و هیچ برخوردی بین  قطره خون امریکایی و روسی به
 ماسکو و واشنطن رخ ندهد.

بامراجعه به صفحات تاریخ این موضوع را به صورت واضحتر در 
ا می یابیم. چنانچه بعضی کشورها گمان میکردند که اعتماد بر بریتانی
از  قویترین سالح در برابر هجوم فرانسوی میباشد. اما حوادث بعدی پرده

م در خفاء بین این دو کشور  1904ه در سال توافقاتی برداشت ک
صورت گرفت و طی آن سرزمین های عربی را بین خود تقسیم نموده و 

 هرکدام مناطق تحت نفوذ خود را مشخص نمودند.
بیکو را نشان  _اتفاق سایکس 1916به عین ترتیب وقایع سال 

داد که بین انگلستان، فرانسه و روسیه در سان بطرسبرگ منعقد 
د و طی آن کشورهای مربوط به خالفت اسالمی را بین خود گردی

تقسیم نمودند. براساس این پیمان، روسیه قسطنطنیه و مناطق اطراف 
و آبنا های مربوط به آن همراه با چهار والیات ترکی واقع در 
سرحدات قوقاز رابخود اختصاص داد. فرانسه، سوریه، بخش 

کا و حیفا را نصیب خود بزرگی از جنوب اناضول، بغداد، بصره، ع
گردانید. همچنان نمایندگان این کشورها موافقه کردند که سرزمین 
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 قدس و ماحول آن بحیث منطقۀ بین المللی باقی بماند.
« کشورهای محور»درجریان جنگ دوم عدۀ گمان میگردند که 

اخالص بیشتری به قضایای مسلمین « کشورهای حلفاء»نسبت به 
مان باالی شان اعتماد نموده به همکاری و دارند. براساس همین گ

 مساعدت آنها پرداختند اما حوادثی که در جریان جنگ و بعد از آن
چشم طمع به سرزمین های اسالمی را همۀ پیش آمد نشان داد که 

 ندارند .  انداشته و هیچ کدام دست کمی از دیگر
صفحات تاریخ مملوء ازین گونه مثالهاست و در مجموع این 

ه را تحویل ما میدهد که اعتماد بر قوت اجنبی در حقیقت نتیج
اعتماد بر وهم و باطل بوده و در بیشتر اوقات خطر بزرگی را 
متوجه امت ساخته است زیرا، زمانیکه دروازه های کشور خود را 
 در برابر قوت اجنبی می گشاییم در حقیقت زمینۀ هجوم و اشغال را

ود را بدست آنها میگذاریم. و بدست خود برابر میکنیم و ادارۀ خ
 قوت های بیگانه چیز بیشتر ازین نمیخواهند!

این قوتها بعد از جابجا شدن در کشور های اسالمی به تحریک 
میپردازند، فتنه ها ایجاد میکنند، حوادث را  هانزاع و برخورد

ق بزرگنمایی میکنند، امیدهای کاذب ایجاد میکنند. . . و ازین طری
د را مستحکم نموده نفوذ خود را توسعه میبخشند، پایگاه های خو

ث دارد که چون حجرات آن یاین قوتها خیلی شباهت به سرطان خب
در جسم جای گرفت به زودترین فرصت سراسر وجود را گرفته و 

 حیات انسان را پایان میبخشد.
بعضی ازین قوتها در ظاهر امر پرده های دوستی، همکاری و 

چهرۀ خود می اندازد. اما تمام این پرده ها مساندت و نیکی را بر 
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فریبکاری محض بوده و مانند چراغهایی است که نورافشانی میکند 
 تا پروانه ها برای سوختن گرد آن جمع شوند.

براساس همین اسناد تاریخی، با تأکید میگوییم، مقاومت در 
برابر هجوم فکری احتیاج به تنسیق و مساعی مشترک بین تمام 

و حرکات اسالمی دارد. به شرط اینکه، این تنسیق و کشورها 
فکر اسالمی صحیح و اعتماد برذات و  ۀاشتراک مساعی در دایر

 ترکیز جدی برعقیدۀ اسالمی انجام یابد، زیرا تاریخ اسالمی ثابت
ساخته است که هرقدر اعتماد بیشتر بر هدایات قرآن داشته و سنت 

 مان اندازه مؤفقیت بیشترینبوی را چراغ راه خود قرار دهیم به ه
در میدان مقابله با هجوم فکر بدست می آوریم و بردسایس وحیله 

 های دشمنان غالب می آییم.
چه، قرآن کریم اولین وسیله و سالح در برابر هجوم فکری و 
ا نقطۀ حرکت اعالم اسالمی میباشد. اهلل متعال پیامبر گرامی اش ر

 چنین توجیه میکند:
  ٥٢لفرقان: ا چ  ۆ  ۆ ۇ  ۇ   ڭ  ڭ  ڭ     ڭچ 

پس کافران را اطااعت مکن و بوسیله قران با آنان به جهاد  
 بزرگ بپرداز .

در مقابل، بزرگترین عامل سقوط جامعۀ اسالمی در گذشته و 
حال روگردانی از هدایت این کتاب عظیم بوده است. و شکایت 

 بود.رسول اهلل صلی اهلل علیه وسلم نیز از همین امر خواهد 
 ٣٠لفرقان: ا چ  ۅ    ۋۋ    ٴۇۇ  ۆ       ۆ  ۈ     ۈ  چ 
ن ! همانا قوم من ای : پروردگارا گوید [ می  درقیامت پیامبر ] و

   قرآن را متروک گذاشتند
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ومات باید گفت که هر دولت اسالمی باید در مورد معل -2
شناخت و معلومات عمیق و کافی در خصوص خود و همۀ 

اشته باشد اگر این کار برای تمام کشورهای کشورهای اسالمی د
اسالمی ناممکن است، حد اقل سازمانهای بزرگ مانند رابطۀ عالم 

مه اسالمی میتواند این مشکل را مرفوع نموده معلومات کافی، دقیق و ه
جانبه در مورد سرزمین های اسالمی فراهم نموده و در خدمت کشور 

ه کمعلومات دقیق و شامل اینست های اسالمی قرار دهد. و منظور ما از 
 واز بخشهای مختلف زندگی و چگونگی روابط اجتماعی آنها، برنامه ها 
ی و پالنهای انکشافی و توقعاتی که دارند معلوماتی کافی از مصادر اصل

 بروفق آخرین احصائیه ها و بیانات تهیه نماید.
به این ترتیب جهان اسالم دائرۀ المعارف بزرگی دارا خواهد 
شد که تمام شئون و امور مسلمین و آمال، خواسته ها و چالش های 
متوجه آنها را در ضمن خواهد داشت. اگر علماء و دانشمندان 
اسالمی دست به چنین ابتکار زده و با رعایت موضوعیت و امانت 
چنین معلوماتی را فراهم کنند، خدمت بزرگی خواهد بود که جهان 

 تظار آن میباشند. و ازین طریق استاسالمی و غیر مسلمانان در ان
که در عوض اعتماد بر نوشته ها و تحقیقات مستشرقین و گزارشات 
تهیه شده از سوی مراکز جاسوسی بیگانه، برنفس خود و دانش و 

 عقلیت خود متکی خواهیم بود.
بانک »ایجاد این خدمت علمی و تعلیمی را میتوان از طریق 

گونه ایکه مواد علمی و معلومات انجام داد به « معلومات اسالمی
جمع آوری شده و بعد از آن به بازنگری و تصفیۀ آن اقدام صورت 
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گیرد تا معلومات درست و موضوعی خالص بدست آید.بعد از آن 
به شکل گذارشات جدی به نشر برسد و واقعیت مسلمانان را شرح 
 داده مخاطر پیرامون آنها را نشاندهی و دسایس ومؤمرات ضد آنها

 را برمالء سازد.
عالوه برآن، این دایرۀ المعارف باید معلومات دقیق و همه 
د جانبه در مورد اقلیت های مسلمان در تمام جهان را نیز شامل گرد

 تا بتوان راههای پیوند و مساعدت با آنها را طرح ریزی نمود.
طبعًا چنین پژوهشها و گزارشاتی قبال به زبان عربی و غیر 

. اما آنچه را ما میخواهیم، تحقیقات و 1ته استعربی وجود داش
معلومات بمراتب وسیعتری را  است کهپژوهشهای وسیعتر از آن 

تقدیم نماید، به اندازه ایکه بتوان براساس آن تصامیمی الزم و 
صحیح اتخاذ کرده و برنامه های متناسب در برابر هجوم فکری و 

 سیاسی و اقتصادی طرح و اجراء نمود.
ربرابر غزو بطه با دست اندرکاران میدان مقاومت ددررا -3

فکری باید گفت که شروط و مواصفاتی را باید دارا باشند که 
متضمن صدق والء آنها بوده و ژرفنگری و دقت در آموزش و 

 توانمندی انجام کارها به صورت درست را در آنها بار آورد.
صفات به این شرح که فعالین میدان مقاومت فکری عالوه بر 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

دانشگاه  ز آنجمله میتوان از کتابی یاد نمود که توسط چهار تن از استادان فاکولته علوم اجتماعیا -1

حمود مر محمد السید غالب و دکتور حسن عبدالقادر و استاذ اسالمی محمد بن سعود هر یک دکتو

لعالم لمسلمه فی االبلدان االسالمیه و االقلیات ا» محمد شاکر و دکتور محمد فتحی عثمان ، تحت عنوان 

 صادر گردیده است . « المعاصره 
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متعالی شخصی، از چنان صفات علمی، فنی و تدریبی برخوردار 
باشند که آنها را در مستوای بلند قدرت، کفایت و درایت قرار داده 
و در مستوی و محتوی، کیفیت و کمیت و ابتکار و اتقان عمل آمادۀ 

. خالصه اینکه به مرحلۀ باید برسند که سازدحمل مسؤولیت ها 
عقب نمانده و مقاومت شان متناسب با  درهیچ میدان از دشمن
 هجوم دشمن قرار گیرد.

فعالیت در میدان مقاومت غزو فکری را نباید افراد ضعیف  
النفس، بی اراده و حاشیه نشین بعهده گیرد. بلکه حرکات اسالمی 
باید بارزترین چهره های قیادی و با کفایت ترین افراد را برای 

ا رجموعه ای از راسخ ترین عقلیتها انجام این وظیفه برگزینند تا م
 تشکیل داده و در مساعی مشترک و متکامل باهم قرار گیرند.

اما اینکه مسؤولیت دعوت و مقاومت را قیادت ها و افرادی به 
عهده گرفته و آنرا بحیث یک وظیفۀ رسمی و حکومتی اداء کنند، 
 این حالت به معنای قتل و نابودی مقاومت و ضیاع تمام تالشها
خواهد بود. زیرا دو نقطۀ را که قباًل شرح دادیم یعنی فکر اسالمی 
عمیق و معلومات کافی، ضرورت به نهادی متشکل از کسانی دارد 
که از جوهر دین خود آگاه و شیوه های درست دفاع از آنرا بدانند. 
اسالیب غزو را شناسایی کرده و از برنامه های آن اطالع داشته 

ت همین ضرورت است که آنها قبل از هرچیز باشند. با درنظرداش
دیگری، فروعات و تفصیالت مسایل دینی را دانسته و معرفت کافی 
درین بخش کسب نمایند. بعد از آن، تعدادی باید زبانهای خارجی 
را به صورت دقیق بیاموزند تا مسایل مربوطه را در مصادر اصلی آن 



 www.eslahonline.net  و راه های مقاومت                فکری جنگ 

 111 

جی و ترجمۀ آن را به زبان مطالعه کرده و توان نوشتن آنرا به زبان خار
اصلی خود داشته باشند. تعدادی باید در شناخت آراء عمومی و 
اسالیب تغیر در آرای مردم و سایر معیارها و مقاییس اجتماعی و 

 روانی که درین مسیر ضروری است، تخصص داشته باشند.
که عهده دار مقاومت در برابر غزو فکری  یعالوتاً نهادهای 

موعاتی متشکل از دانشمندان تاریخی، اجتماعی، میشود باید مج
روانشناسی و تربوی را درضمن خود داشته باشد زیرا تالش در 
برابر غزو فکری به وعظ و ارشاد خالصه نمیشود و نه هم مسؤولیت 
ز ابا ارائه محاضره و درسی اداء میگردد. بلکه این عمل، جریانیست 

 ی و شناخت عمیق از حیلهپیگیری آگاهانه و نشیط همراه با ژرفنگر
انان ها و مکرهایی که در برابرما اتخاذ مینمایند تا ازین طریق مسلم

 از مکاید و دسایس دشمنان آگاهی حاصل نمایند و مهمتر از آن، با
معلومات و توانایی هایی تقویت و تزوید شوند که بتوانند شبهات 

با هرنوع را تردید نموده از دسایس و توطئه ها مؤفقانه عبور و 
 هجوم فکری مقاومت نمایند.

این نهاد ها و ارگانهای مقاومت زمانیکه توانست قیادتها و دوایر 
خود را محفوظ و فعال سازند، آنها میتوانند که نقش خود را بشکل زنده 
و متحرک در راستای آماده سازی بخشها و مجموعات دیگر اداء نمایند. 

همآهنگ گردیده حلقات استمرار  و به این ترتیب است که تالشها باهم
یافته تمام بخشهای جامعه و مراحل مختلف عمری و اجتماعی را تحت 
پوشش قرار میدهد. درینصورت است که فعالین مقاومت ترکیزی روی 
یک قشر جامعه نخواهند داشت چنانچه در اساس سوم به تفصیل از آن 
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اطفال، سخن گفتیم، بلکه در جبهۀ عریضی حرکت خواهند کرد که 
 1مراهقین، جوانان و دوشیزگان، مردان زنان و بزرگساالن را شامل میباشد.

عالوه برین نکات، مجموعۀ از مشخصات و مواصفاتی است که 
ر باید افراد مصروف در رسانه ها برخوردار باشند. از جملۀ؛ صداقت د

نقل خبر، جستجوی حقیقت، قوت دلیل، وحکمت در نشر خبر و 
خصصی. اینها صفاتی است که اهلل متعال در کتابش شناخت اسالیب ت

نشاندهی و رسول اهلل صلی اهلل علیه وسلم در سنتش شرح و توضیح 
 نموده است. و تفصیالت انرا در آینده تقدیم خواهیم کرد.

راجع به قشر نسوان در جامعۀ مسلمانان باید گفت که این بخش 
است که نصف  ضرورت به توجه و عنایت جدی دارد. زیرا ناممکن

. جامعۀ اسالمی را از قیادت و ارگانهای متشکل از زنان محروم سازیم
ط در قیادتی که از آگاهی و توان الزم برخوردار بوده و با آگاهی و نشا
ک و بین این قشر فعالیت نموده حرکات آنها را توجیه، افکار شان را پا

ادتها درین شخصیت ایشان را محفوظ گرداند. زیرا در فقدان چنین قی
بین این قشر مهم و مؤثر آنها از رسالتی که متوجه ایشان است دور 

 مانده و از درک آن عاجز خواهند بود.
از  این نکته از بزرگترین اهمیت برخوردار بوده و باید لشکر بزرگی

دختران و زنان در تشکیالت مخصوص زنان جابجا گردیده باجدیدترین 
یت کری تجهیز گردند تا دربین زنان فعالوسایل مقاومت در برابر غزو ف

 نموده و ملیونها زن مسلمان را توجیه و رهبری نمایند.

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 د.رسیق مراجعه شوسنوشته ابراهیم « اصول اإلعالم الحدیث و تطبیقاته» برای تفاصیل بیشتر به کتاب  -1
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طبعاً، نباید اهمیت و مؤثریت و خطورت زنها در جامعه مخفی 
الت باشد، زیرا زن یا مادر است یا زوجه و یا خواهر و در تمام این حا

شعوری و  در تشکیل و ساختن جامعه، ایجاد ضمیر و توجیه حرکات
ا یغیر شعوری افراد سهم بزرگ و فعال دارد و بی توجهی به این قشر و 

ا در رتعامل با آنها براساس اسالیب قومی باقیمانده از عهد عتیق، آنها 
 موقف خطرناکی قرار خواهد داد.

باتوجه به اینکه اکثریت بزرگ زنان مسلمان بیسواد و کم سواد 
د، تجمعات و رسانه های مخصوص بوده و دور از حلقات درسی، معاه

مردان قرار دارند، ضرورت خیلی شدید احساس میشود که وسایل 
جدید، فعال و عمیقی تهیه کنیم که درمجتمعات و گردهم آیی های 
ان زنان نفوذ نموده آنها را در برابر غزو مستقیم و غیر مستقیم دشمن

 تحصین و بیدار سازد.
ه زنان جوامع ما از جریانات شاید عده ای به این تصور باشند ک

جنگ فکری و سیالب های تخریبی آن برکنار بوده و خطری متوجه 
واهیم شان نمیباشد. اما باتأکید باید گفت که آنها در حال یا آینده، بخ
برای  ویانخواهیم، درک کنیم یا نکنیم، حتمًا ازین امواج متأثر میشوند. 

ه کاس های غربی یاد آور شد ثبوت این حقیقت بعنوان مثال میتوان ازلب
بوسیلۀ اخبار و مجالت تصویری، تلویزیون و فیلمها پخش میشود و 
زنان مسلمان در هر موقف اجتماعی ای که قرار دارد خود را در 
محاصرۀ دشمنان احساس مینمایند و به شیوه های مختلفی هدف 

 دشمنان قرار میگیرند.
مقاومت. بیشتر ممالک  و در اخیر، میرسیم به بودجۀ کافی برای -4
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اسالمی توان مقاومت در برابر غزو فکری را با اعتماد بر عواید مالی 
خود ندارند. اگر به عنوان مثال بعضی ازین کشورها را در نظربگیریم 

هجری قمری قیمت  95و  94مانند جمهوریت یمن که در سالهای 
ال ملیون ری 53ملیون ریال و صادرات آن به  981واردات آن به 

میرسید و بنگله دیش که در آمد ساالنۀ افراد آن کمتر از صددالر است 
فیصد میرسد و کینیا، چاد و غیره، میتوانیم عمق  85و نسبت بیسوادی به 

 قضیه را درک نموده و بزرگی مسؤولیت را احساس نماییم.
بنابرین، اکثر ممالک اسالمی برای اینکه به درجۀ اکتفاء ذاتی و 

یت های خود برسند، ضرورت به مساعدات و قرضه برداشت مسئول
های طویل المدت دارند تا بخش خدمات خود را رشد داده خدمتی را 

 1جهت دفاع از اسالم به مردم خود تقدیم نمایند. 
پس با تأکید گفته میتوانیم که اگر به کشورها و جوامع فقیر اسالمی 

می تقدیم گردد، مساعدتهای مالی و قرضه هایی از سوی بانک های اسال
بزرگترین خدمتی در جهت رشد اقتصادی این ملتها بوده و خدمت 
بزرگی به عقیده و رسالت اسالمی میباشد. زیرا در بیشتر حاالت 
کشورها وجوامع فقیر است که شکار قوت های بیگانه و دستگاه های 
تبشیر و تخریب میشوند. آنها قرضه ها و مساعدت را تقدیم میکنند تا 

ۀ ملتها را منهدم و اراده و اختیار آنها را تحت تأثیر خود در آورند. عقید
به همین علت است که تکرارًا میگویم که تقدیم مساعدات و قرضه 
های اسالمی خدمت بزرگی به اسالم و مسلمین، بارور ساختن اقتصاد 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الب غنوشته محمد السید « البلدان االسالمیه و األقلیات المسلمه» رای تفصیل بیشتر به کتاب ب -1

 مراجعه نمایید
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 این کشورها و ایجاد موانع در برابر امواج جنگ فکری میباشد.
درآمد  کمک ها از یک طرف مستوای زندگی و این نوع تمویل و

ملی آنها را بلند میبرد و از سوی دیگر احساس وحدت اسالمی را 
 در آنها زنده ساخته و پیوند اخوت را بین آنها مستحکم میسازد و

 مفهوم این آیت را در صحنه عمل به ثبوت میرساند که:
ٹ    ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ    چ 

   ١١٠مران: آل ع چٹ   ٹ  ٹڤ  
[  براى اصالح جوامع انسانى شما بهترین امتى هستید که ]

از  دهید و پسندیده فرمان می  ، به کار شایسته و اید پدیدار شده
،  ، معرفت از روى تحقیق ] ، و دارید زشت بازمی  کار ناپسند و

  آورید [ به خدا ایمان می  اخالص صدق و
ند بانک تضامن اسالمی الحمد هلل اکنون مؤسسات اسالمی مان

ار داخل صحنه شده اند که تا اندازۀ این نقش را ایفاء میکند اما ک
ا آنها به هیچ وجه کافی و جوابگوی نیازهای امت نمیباشد و انچه م

و باید  استمطالبه داریم توسیع این قاعده و تعمیق اساسات آن 
و  تاحدی توسعه یابد که قرضها و مساعدات هم عطاء و خیر باشد

هم استثمار و منفعت. و همزمان سبب حمایت و حفاظت قرض 
 دهنده و قرض گیرنده در برابر هرنوع هجوم باشد.

با تأکید باید گفت که هیچ دولتی نباید گرفتار این توهم و 
تصور شود که چون ثروتمند و قوی است و توان علمی و آگاهی 

ه و مورد تهدید الزم را دارا میباشد، لذا از غزو فکری در امان بود
قرار نخواهد گرفت. زیرا هجوم و غزو دشمن سنجیده حرکت کرده 
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و در ابتدای امر حلقه میزند، بعدًا به هجومش افزوده و کشورها را 
به محاصره میکشاند. اگر توانست که مناطقی را در اینجا و آنجا 
شکار نماید، ذخیرۀ مکاسب او افزایش یافته و باآلخره کشورهای 

 ا تهدیدی میکند و . . .بعید ر
لذا تکراراًًٌ عرض میکنیم که چنین مساعداتی  نه تنها خدمتی به 
کشورهای فقیر اسالمی است، بلکه کشورهای غنی را نیز حفاظت میکند، 
 زیرا با این مساعدتها در حقیقت سد غیر قابل نفوذی دربرابر قوتهای

از  وه منطقۀ دیگر اشغالگر ایجاد میکند که همیشه میکوشد از یک منطقه ب
 یک شهر به شهر دیگر و از یک پایگاه به پایگاه دوم نفوذ کند.

عالوه برآن، مساعدت اقلیت های مسلمان در کشورهای غیر 
اسالمی سبب تقویت و استحکام آنها گردیده رابطۀ آنها را با جهان 
ن اسالم محکمتر مسیازد. درینصورت در بزرگترین شهر ها میتوان دوستا

اهانی بدست آورده تعداد زیاد مسلمانان را در صفوف اسالم و همر
 منضم نماییم.

اگرچه مسألۀ اقتصادی و تمویل نقطۀ اصلی و جوهری را در 
ل مجموع برنامۀ مقاومت تشکیل میدهد و تمام نقاط سابق الذکر را فعا

نگهمیدارد. زیرا مقاومت شامل، منظم و مستمر بدون تمویل کافی 
ما باید گفت که شرط اساسی در تمویل اینست که ناممکن میباشد. ا

مات تمویل باید همراه با بهترین نوع استثمار و بهره گیری و انواع خد
همراه باشد. به این معنا که تمویل کشور، تمرکز بیشتر روی اعمار 
زیربنای اقتصادی این کشور داشته باشد تا منفعت آن مستمر بوده و 

 . یکنوع خودکفایی ایجاد نماید
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 درینجا یکبار دیگر اهمیت معلومات کافی و کارگزاران ماهر ظاهر
میشود. زیرا بدون معلومات وافر و متجدد و در فقدان کارگزاران و 
ه مدیران ماهر و دانشمند، پروژه های تمویل و قرضهای اسالمی مبدل ب

کارهای خیری و مساعدات جنسی میشود و این حالت ملتها را به 
مبدل میسازد که به نوبۀ خود خطر جدی را متوجه ملتهای مستهلک 

اید اسالم و مسلمانان میسازد. زیرا کشورها و ملت های فقیر مسلمان نب
ه چنین احساس کنند که اغنیاء احسان و منتی باالی شان میگذارد. بلک

شان  باید برای آنها زمینه های کار تولیدی و صنعتی را ایجاد و اقتصاد
یده و ین طریق درآمد ملی و سطح تولید آنها بلند گردرا فعال نماید تااز

 خود آنها قادر به تقدیم خدمات و مرافق عامه گردند.
ه، اما مساعدات جنسی مانند لباس، غذا، کمپل و غیره امور مؤقتی بود
 بحران ها و پیش آمد های طبیعی را برطرف میسازد. اما هیچ تأثیری بر

 اقتصادی نخواهد داشت. مزید بر آن،احیای اقتصای و دور کردن مشکالت 
کشور های ثروتمند شاید همیشه توان تمویل و اعطای کمک های فوری 
 را نداشته باشند. بنابرآنچه گذشت باید تحقیقات و بحثهای دقیق صورت
 وگرفته و معلومات و راپورهای دقیق علمی تهیه و مطابق آن برنامه ها 

م این کار متخصصین باکفایت پالنهای کاری طرح گردد. و برای انجا
استخدام شود تا مشوره های مناسب و سازنده تقدیم نموده پالنهای 

 .طوالنی مدت طرح و پروژه ها و مؤسسات اقتصادی براه اندازند
اگر میخواهی برای انسان »مثل مشهور عربی است که میگوید

گرسنه خدمت کنی، ماهی برایش مده بلکه طریق شکار ماهی را برایش 
این مثل درینجا به صورت دقیق تطبیق و دقایق آن به صورت « یاموزب
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کامل تفسیر میگردد. زیرا چیزی را کشور های محتاج میخواهند و 
ضرورت دارند، پروژه های زیربنایی اقتصادی است تا ازینطریق برای 
ملیون های انسان زمینۀ کار مناسب ایجاد گردد. بعد از آنست که اینها 

اسب بدست می آورند و هم در خدمت جامعه و پیشرفت هم در آمد من
و بلند بردن مستوای اقتصادی سهیم میشوند و خدمات شایسته ای تقدیم 
جامعه مینمایند. و با این ترتیب تمام ملت همچون صف آهنین در برابر 

 غزو فکری می ایستد و جبهۀ مستحکمی را تشکیل میدهند.
ی تر از هر دین و فلسفۀ دیگرنکتۀ بارز دین اسالم اینست که، بیش

ارزش و اهمیت بیشتری به کار تولیدی، کوشش شریفانه و کسب حالل 
میدهد و قرآن کریم و سنت نبوی شاهد این سخن بوده نصوص زیادی 

 است. در رابطۀ تشویق به کار مثمر و تولید نافع درین دو منبع وارد شده
وهشگران قضیۀ تمویل مؤسسات و حرکات اسالمی را یکی از پژ

 به مناقشه گرفته و می نویسد:
درحالیکه مؤسسات تبشیر کمکهای مالی هنگفتی را از مؤسسات »

مختلف بدست آورده، ازنگاه مادی، ادبی، سیاسی و عسکری پشتیبانی 
میشوند، میبینیم که مؤسسات اسالمی کامالً برعکس آن بوده و در 

 محرومیت شدید بسر میبرند.
ی لی گرفتار اند، ازسوی دیگری با کمبودیهااز یکطرف با کمبود ما 

 فنی و معلومات ضروری مواجه میباشند.
این حالت سبب میشود که مؤسسات مذکور در اکثر حالت دست 
طلب بسوی محسنین دراز کنند. پژوهشگران مسلمان که با موانع و 
مشکالت در نشر معلومات مواجه اند، قلمهای خود را توقف دهند و 



 www.eslahonline.net  و راه های مقاومت                فکری جنگ 

 119 

دگی آنها را مجبور سازد که بیشترین وقت خود را در ضرورت های زن
 1راه کسب ما یحتاج زندگی مصرف نمایند.

درست است که اکثر دعوتگران ما در گذشته و حال زندگی ساده 
وش داشته و برامکانات بسیطی تکیه داشته اند، مگر اعمال بزرگ و فرام

برکوششهای ناشدنی را انجام داده اند. درست که فعالیت اکثریت شان 
شخصی متکی بوده و بدون دسترسی به تمویل و خدمات تخصصی، 

اری خدمات ماندگاری تقدیم نموده اند، حتی تاریخ بیاد دارد که در بسی
از کشورهای آسیایی و افریقایی اسالم توسط تجار و روابط شخصی و 

 از طریق نمونه ها و الگو های نیک پخش شده است.
 بیداری بیشتر هوشیاری و توجه عمیقتر،اما موقف کنونی خواستار 

به  کمکهای وافر و تدریب بهتر میباشد، تابتوانیم ازین بندها و دسایس
سالمتی گذشته اهداف خود را تحقق بخشیم و مطالب خود را در 

 کمترین مدت و باعمق بیشتربدست آریم.

پنجم: تحلیل پدیده ها به حجم طبیعی 

 آن:

ز اها مبالغه نموده و آنرا بزرگتر  دربعضی حاالت در تفسیر پدیده
میت حجم حقیقی آن مینگریم و احیانًا پیشآمدهایی را ناچیز شمرده و اه

 الزم را برایش نمیدهیم. در حالیکه هردو موقف نادرست و خطاء بوده
اضرار و مفاسد زیادی را متوجه صف مقاومت در برابر غزو فکری 

 ف مینماید. مثالً:میسازد و معنویات فعالین این صف را تضعی

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ن حبنکه المیدانی عبدالرحم« الثالثه  ه المکرحنجا»   -1
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مبالغه و بزرگنمایی بیش از حد سبب میشود که مسلمانان و  -1
ا نهادهای مقاومت را در موقف مشکل و تنگنا قرار دهد. درینصورت آنه

تصور خواهند کرد که دشمن از هرطرف آنها را احاطه کرده و تمام 
 چیزها زهرآلود و فضاء کامالً فاسد است.

وارخطایی و وحشت زدگی گردیده و  این تصور منتج به یکنوع
احساس میکنند که از هرسو محاصره میباشند. این شعور و احساس به 

در ونوبۀ خود احیاناً انتباه و احتیاط بیش از حد را به بار می آورد 
بعضی حاالت تأثیر عکسی داشته و انسان را به سوی استسالم و 

 ناامیدی میکشاند.
 تقدیر حجم دشمنان مبالغه نموده وزمانیکه مسلمانان در تعین و 

 آنها را بیش از حد طبیعی بزرگ تصور نمودند، این موقف آنها را به
صورت شعوری و یا غیر شعوری به بسوی شکست روانی و عدم 

 اعتماد بر نفس میکشاند. برای توضیح موضوع مثالی ذکر میکنیم.
یهود  عده ای از سیاستمداران و قیادتهای مسلمان برین فکرند که

 برتمام مقدرات جهان اعم از اقتصادی، سیاسی و ستراتیژی مسلط اند.
آنها اصحاب بانکها و سرمایه های هنگفت جهان بوده و بخصوص در 

عین تایاالت متحده رسانه ها در کنترول آنها قرار داشته طرح برنامه و 
خط مشی سیاسی جهان و بخصوص امریکا را توجیه میکنند. آنها در 

صه ام انقالبات و ایجاد بحرانها و انحرافات قرار دارند و خالعقب تم
 آنها حکومت سری و ارگانهای سری را در تمام سازمانها و مجامع بین

 المللی اداره میکنند.
به این ترتیب دهها تقدیر واجتهادی وجود دارد که یهود را بیشتر 

جهان قرار از وزن آن مجسم نموده، آنها را به مقام قیادت علنی و سری 
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 میدهد.
ند. آنها را محور و نقطۀ مرکزی تمام انقالبات و تغیرات جهان میشمر
یس اینها اند که رئیس جمهور امریکا را تعین میکنند، اینها اند که رئ

جمهور را ترور میکنند، رئیس جمهور را مجبور به استعفاء میسازند، 
آورند.  سیاست خارجی، عسکری و استخبارات امریکا را بحرکت می

دهشت آورتر این است که یهود را سازندۀ سیاست روسیه دانسته و از 
و عصر ستالین ادامه میدهند و  1917و 1905مارکس آغاز و تا حوادث 

 یهود را در عقب تمام تحرکات و سیاستهای آنجا میدانند.
 طبعاً، دهها مصادر عربی و زبانهای دیگر درین موضوع وجود دارد

ی در تکرار نموده تفاصیل آنرا شرح نموده و تااندازه اکه این قضیه را 
هود بزرگنمائی پیش رفته اند که قضیه را به اسطوره ای مبدل ساخته و ی

را به قوت خیالی و خارق العاده ای درآورده اند که در هرجا نفوذ 
 میکنند، سیطره می یابند و حکومت میکنند. . .
ا در تحلیل موضوع، عمل تکرارًا میگوییم که این گونه مبالغه ه

 اسالمی را دست بسته و فاقد اعتماد به خود میگرداند و این شعور را
فته احیاء میکند که گویا صخرۀ را میکوبند و کار مستحیلی را در پیش گر

اند. حتی در بعضی حاالت دیده شده است که گروه های صهیونستی و 
 غیر مستقیم آنرا ماسونی در ورای این تصورات قرار داشته و به صورت
 شعله ور میسازند تا دیگران را به وحشت و خوف اندازند.

به نظر بنده بعضی ازین نوشته ها و گزارشات که گفته میشود 
مخفیانه کشف شده است، به صورت خیلی ماهرانه و با خبث کامل نشر 
گردیده و صهیونیزم، ماسونیزم و بهائیت را بیشتر از حجم آن ترسیم 
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 کرده اند. 
شاید در عقب این افشاگری های ساختگی و نشر گزارشات، قوت 
های مشبوهی قرار داشته و با مهارت کامل به نشر این گذارشات 

 میپردازند.
در غیر آن، چه کسی ثابت کرده میتواند که مجلس نمایندگان و 

 سنای امریکا کامال تابع نفوذ صهیونی و اسرائیلی میباشد؟
د که دانشگاهها رسانه، سیاست خارجی چه کسی ثابت کرده میتوان

 و دفاع امریکا کامال تحت نفوذ صهیونی قرار دارد؟
حقیقت امر اینست که، قیادتهای یهودی و صهیونستی در امریکا، 

کثر نشیط، ذکی، ماهر و تربیت یافته اند. به همین سبب صدای آنها در ا
 جاها بلند تراز حجم حقیقی آن بگوش میرسد.

ارای تنظیم قوی و ارتباط محکم بوده شدیداً به عالوه برآن، د
اهداف خود مخلص اند، لذا از هر فرصتی تاآخرین حد ممکن استفاده 
، میکند و هر موقفی را در خدمت خود قرار میدهند. اما از نگاه نفوذ
عدد، سیطره و نسبت حضور در جامعه، اقلیت کوچکی را تشکیل 

 لیون امریکایی پراگنده اند.م 235میدهندکه حدود شش ملیون در بین 
پس اصل قضیه درینجا، قضیۀ تنظیم، آگاهی و ذکاء میباشد، نه 
سیطره و هیمنۀ زوال ناپذیر. برسبیل مثال، یهودی امریکایی حتماً به پای 
صندوق رای می رود و رأی خود را بکار میبرد، در حالیکه سایر 

ک این عملیه با امریکایی ها این اهتمام را ندارند. و تنظیم و تحری
ذکاوت خاص و آواز بلند صورت میگیرد. این عمل سبب میشود که 
نامزدان مراقبت کنندگان داخلی و خارجی احساس کنند که یهود 
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 سازندگان سیاست امریکا میباشند.
هدف اصلی ازین توضیحات و انتباه به سوی این نکته در راستای 

اد می میتوانند با اعتممقاومت در برابر غزو فکری اینست که امت اسال
کامل برخود، و تنظیم حرکت خویش، توجیه امکانات، بکار اندازی 

سر ذخیره های انسانی و طبیعی و ایجاد فشار خواسته های خود را برسرا
 جهان بقبوالنند، بدون اینکه برقوتهای خارجی اعتماد داشته باشد.

متر تقدیرات کاگر تعداد مسلمانان امریکا را حساب کنیم، بنابر اقل 
 از پنج ملیون نمیباشند.

این تعداد رسالت خود را بحیث شهروندان چگونه اداء میکنند؟ 
درعین وقت بحیث مسلمانان در جمع امت اسالمی، مسئولیت های خود 

 را تاچه حد درک میکنند؟
چگونه تحرک و نشاط میداشته باشند؟ چگونه تنظیم میشوند و 

 خود را تحت نظم قرار میدهند؟
اگر جواب این سؤال را به صورت سؤالهای دیگری طرح کنیم، 

 فرق بین مسلمانان و سایرین را بخوبی درک خواهیم کرد:
ۀ شهروندان امریکایی یونانی نژاد چگونه حرکتهایی را برای مطالب

 حقوق خود در داخل امریکا براه می اندازند؟
امریکا در داخل امریکا چگونه جهت تحقیق مصالح یونان برحکومت 
 د؟فشار وارد میکنند و در برابر تمام کشورهای دشمن با یونان می ایستن

طرح این گونه سؤالها اهمیت تنظیم و تکامل را توضیح نموده و 
 ونشان میدهد که اقلیت ها میتوانند نقش خود را، بدون اینکه تجسیم 

 بزرگنمایی در کار باشد، اداء کنند.
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نست که مسلمانان ازین گونه بیشترین خوفی که وجود دارد، ای
  بزرگنمایی ها متأثر گردیده و دست از هرنوع تحرک و نشاط بردارند.

زیرا چگونه فعالیت داشته باشند در حالیکه دشمن برتمام جهان 
 مسلط است؟

چگونه میتوانند تحرک داشته باشند، درحالیکه دشمن برتمام 
 مقدرات آنها حکم میراند؟

کم سلمانان یکنوع ناامیدی و درونگرایی حانتیجه این میشود که برم
 گردد که این خود زمینه ساز سیطرۀ بیشتر دشمن خواهد بود.

 حاال به موقف متضاد بنگریم:
گاری وناچیز شمردن دشمن، بدون شک اثرات حالت سهل ان -2

خطرناکتر از حالت سابقه را در پی دارد. اگر مسلمانان برای تمام 
نند، حسن نیت را فرض کنند، بدون شک کسانیکه با آنها عمل میک

نگ جبهترین خدمت و نیکوترین هدیه را برای شان تقدیم مینمایند. زیرا 
فکری هیچ وقتی به چهرۀ اصلی خود ظاهر نمیشود بلکه دولتهای 
ه استعماری و دستگاه های تبشیر و تخریب کار را چنان تصویر میکند ک

اند که هدفی جز خدمت گویی گوسفندان بیگناه و موجودات معصومی 
خلق و حمایت ملتها ندارند. تربیت یافتگان وفرزندان مخلص این 
 دستگاههای شیطانی، باقرار گرفتن در صف اول، هموطنان خود را قانع
 ساخته و این دعایات را پخش میکنند که قوتهای استعماری فقط بخاطر

 حمایت ملتها و دفاع از مصالح وطن به اینجا آمده اند.
ن ا خواسته ای جز دفاع از آزادی و جهان آزاد و بلند بردن شأآنه

 دین ندارند!!
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ن به این ترتیب، سکه های تقلبی در بازار افکار رواج یافته و ای
احساس کاذب را ایجاد میکنند که وجود قوتهای بیگانه و دستگاههای 

 جهنمی آنها هیچ خطری را متوجه وطن نمیسازند!
یر را تا نکبتها و عذابها را برطرف نموده خ این اشغالگران آمده اند

 نشر و رفاهیت را نصیب همگان سازند.
اعتماد کردن برین گونه توجیهات و سخنان مشبوه، درست مانند 
اعتماد برمواد مخدره است که دستگاه عصبی امت را تحذیر و تضعیف 
نموده توان تحلیل دقیق را از او سلب میکند. به همین علت است که 

یا را به صورت درست بررسی کرده نمیتوانند و حسابهای شان قضا
معکوس بدر می آید. گاهی با سطحی نگری به مسایل مینگرد و توجه 

یشه پالزم به آن مبذول نمیدارد، گاهی از اهمال کار گرفته بی مباالتی 
 میسازد و از اتخاذ تدابیر احتیاطی غافل میشود.
اری سبب میشود که لقمۀ از همینجاست که استخفاف و سهل انگ

یم و خود را غافالنه به دهن بگذاریم و آب زهر آلود را ناآگاهانه بنوش
 دشمن چیز بیشتر ازین از ما نمیخواهد. و آرزوی دیگری جز غلبۀ این
حالت برما ندارند. حالت سستی و تسلیمی کامل، قبول و گذشت، 

 تساهل و تنازل، تقصیر و کوتاه نگری. . . 
که هر تنازل، انسان را بسوی تنازل ذلت بارتر بعدی ثابت است  

ارد، میبرد و هر تفریط و تقصیر، تفریط و تقصیر عمیقتری را به دنبال د
اهمال و عدم جدیت زیانهای جبران ناپذیری درعقب دارد. حلقات 
تنازالت وخسایر به صورت مسلسل و پیهم ادامه خواهد یافت که 

 میباشد.ابتدای آن سهل انگاری و تهاون 
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لذا اهلل متعال مسلمانان را تنبیه نموده ضرورت توجه جدی و 
 استعدا کامل و حسابات دقیق را چنین گوشزد میکنند:

   ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ   ۅ  ۉچ 

  ٦٠ ألنفال:ا چۉ  ې  ې  ې  ې  ى   ى  ائ  ائ  ەئەئ  

 و نفرات توان دارید از نیرو ] در برابر آنان آنچه در قدرت و و
[ آماده کنید تا  براى جنگ اسبان ورزیده ] [ و برگ جنگى ساز و و

دشمن خودتان ودشمنانى غیر ایشان را  به وسیله آنها دشمن خدا و
 شناسد بترسانید ، ولى خدا آنان را می  شناسید که نمی 

و از مواالت و دوستی با دشمن و گرفتن مشاورین از آنها نهی 
 نموده میفرماید:

  ې  ې  ې   ۅ  ۅ  ۉ  ۉې  ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋچ 

ېئ    ۈئېئ  ېئ  ۈئ ۆئ  ۆئ ۇئ   ۇئ ى  ى  ائ  ائ  ەئ  ەئ     وئ  وئ 

  ٢٨آل عمران:  چىئ  ىئ  

دوست  ، سرپرست و مؤمنان نباید کافران را به جاى اهل ایمان
اى با خدا  رابطه هر کس چنین کند در هیچ پیوند و و ; بگیرند
وجه شماست ، مگر آنکه بخواهید به سبب دفع خطرى که مت نیست

[ خود بر  عذاب خدا شما را از ] ; کنید خود را حفاظتاز آنان 
  [ به سوى خداست همه بازگشت ] ، و دارد حذر می 

صاری را به صورت و در آیت دیگری مواالت یهود و ن
 :د مشخص ذکر مینمای

  ٺ ڀٺ   ڀ ڀ    ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پڀچ 

  ٥١مائدة: لا چڤ    ڤٺ  ٺ  ٿ  ٿٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ     
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،  دوستان خود مگیرید نصارى را سرپرستان و ! یهود و اى اهل ایمان
تنها به روابط میان خود وفا  و دوستان یکدیگرند ] آنان سرپرستان و

دوست خود  نصارى را سرپرست و ، یهود و هر کس از شما . و [ دارند
  کند هدایت نمی  تردید خدا گروه ستمکار را بى ; گیرد از زمره آنان است

 صدق و موضوعی بودن: -ششم

تجسیم و تصویر طبیعی پدیده ها ارتباط محکم با صدق و 
 موضوعی بودن در اعداد، ترتیب و تقدیم و تقویم دارد.

پس بخاطر اینکه برنامه و پالن کاملی برای مقابله با هجوم 
را  افکری داشته باشیم، و بتوانیم که زهر افشانی، احقاد ومکاید آنه

رد کنیم، الزم است اساس دیگری را براساسات سابق الذکر 
 بیافزاییم که عبارت از صدق و موضوعیت، امانت و التزام میباشد.

وقتی از صدق و موضوعیت سخن میگوییم، چیز بیگانه از 
اسالم و جدید برشریعت را مطرح نمیکنیم. زیرا قرآن کریم مملوء 

 رامیخواند.از آیاتی است که ما را بسوی صدق ف
  ١١٩توبة: لا چ  چڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ   ڃ  چ 

 د با صادقان باشی و اهلل بترسید! از  اید اى کسانى که ایمان آورده
  ٨٤ء: لشعراا چٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  چ 

 میفرمایند:صَلَّى اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ  و رسول اهلل
ِإنَّ اْلِبَّ يَ ْهِدي ِإََل اْْلَنَِّة َوِإنَّ الرَُّجَل لََيْصُدُق ِإنَّ الصِرْدَق يَ ْهِدي ِإََل اْلِبِر وَ  

يًقا َوِإنَّ اْلَكِذَب يَ ْهِدي ِإََل اْلُفُجوِر َوِإنَّ اْلُفُجوَر يَ ْهِدي ِإََل النَّاِر  َحَّتَّ َيُكوَن ِصدِر
ابً  البخاری عن عبداهلل بن صحیح ) َوِإنَّ الرَُّجَل لََيْكِذُب َحَّتَّ يُْكَتَب ِعْنَد اَّللَِّ َكذَّ
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 (مسعودرضی اهلل عنه
یقینا صدق بسوی نیکی هدایت میکند و نیکی انسان را بسوی » 

جنت رهنمایی میکند و انسانی که همیشه راست میگوید تا در زمرۀ 
صدیقین داخل میشود و دروغ انسان را بسوی بدکاری میکشاند و 

میگوید تا  بدکاری بسوی جهنم میبرد و انسان چون همیشه دروغ
 آنکه نزد اهلل متعال کذاب نوشته میشود

اگر توقف کوتاهی برعملیۀ اتصال بین انسانها داشته باشیم، 
 شش رکن اساسی را درین عملیه مشاهده میکنیم:

 
عملیۀ اتصال و تبلیغ اسالمی مراعات صدق را در تمام عناصر 

رت صحیح با آن الزم میگرداند. به گونه ایکه تفاعل نقشها به صو
امانت و موضوعی انجام یابد. اما مبالغه، تهویل، خدعه، گمراه 
سازی، تبلیغات سوء، کذب، افتراء هیچ گنجایشی در رسانه ها و 
تبلیغ اسالمی ندارد. حتی اگر دشمن مغرض در افتراء و دروغ 
مبالغه کند، اسالم مارا امر میکند که با امانت کامل و صدق و 

بپردازیم و از هرنوع خروج راه مستقیم و موضوعیت بجواب آن 
 رسالت اسالمی اجتناب کنیم.

 نندهکاخذ           رساله از طریق یکی از وسایل                 مرسل      

 

 

 ذ کنندهاستجابت                 تفسیر از سوی اخ        انعکاس رساله       
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صدق که نشانه و شعار اساسی رسانه ها و تبلیغ اسالمی 
میباشد، برگرفته از صدق رسالت و صداقت رسول گرامی اسالم 

رگز است. رسول اهلل صلی اهلل علیه وسلم قبل از بعثت و بعد از آن ه
این حقیقتی است که دشمنان اسالم زبان به کذب نگشوده است و 

قبل از دوستان به آن شهادت داده اند. و صفای وجدان و صدق 
 زبان شان را همگان پذیرفته اند. 

چنانچه زمانیکه دعوتش را آشکار میکرد، برکوه صفا باال شده 
ای بنی فهر، ای بنی عدی، ای بنی نوفل، ای بنی »و ندا کرد که:

را بگویم که در ورای این کوه سوارۀ عبدالشمس و . . .اگر شما 
دشمن جابجا شده و میخواهد برشما غافلگیرانه حمله کند، آیا 

 سخنم را تصدیق میکنید؟
آنها به یک آواز جواب دادند: بلی! چون ما دروغی را از تو 

 1بیاد نداریم.
پس اسالم برصدق بنا یافته و برحق متکی میباشد. اهلل متعال 

حق آفریده و از مردم خواسته است که زندگی آسمان و زمین را به 
شان را برحق استوار سازند، جز حق نگویند وجز بحق عمل نکنند. 
بنا بر همین ویژگی است که تمسک به صدق در هر موضوع و 
جستجوی صدق در هر قضیه ورفتن بسوی حق در هر حکم و 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ذیل مراجعه نمایید: برای تفصیل بیشتر به کتابهای -1

 68 -67ص  4نوشته ابراهیم سرسیق ج  اصول اإلعالم الحدیث و تطبیقاته

 45-28اإلعالم و أثره علی نشر القیم اإلسالمیه و حمایتها ، محمد ابراهیم نصر ص 
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 فیصله پایۀ اساسی اخالق مسلمان و صبغۀ تغیر ناپذیر در سلوک او
میباشد. جامعۀ اسالمی نیز برمحاربه و مقابله باهر نوع گمانها و 
ظنون، طرد اشاعه پراگنی ها وایجاد شکوک مبتنی میباشد. زیرا از 
دید اسالم، فقط حقایق راسخ باید تبارز یافته و غالب گردد و 

 1برهمۀ امور سیطره و سیادت داشته باشد. 
ر برابر هجوم چون سخن چنین است، الزم است که مقاومت د

فکری هویت واضح و مقصد آشکار داشته باشد. اسلوب محدد و 
مشخص محتوای صادق داشته بعید از هرگونه گمان و تخمین باشد. 

 رسول اهلل صلی اهلل علیه وسلم درین مورد میفرماید:
ُكْم َوالظَّنَّ َفِإنَّ الظَّنَّ َأْكَذُب اْْلَدِ  عن ابی  –ري صحيح البخا) يِث ِإَّيَّ

 (ره رضی اَّلل عنهير ه

 از گمان خود داری کنید زیرا گمان دروغ ترین سخنان است
رِيَبٌة )سنن  ِذبَ يَنٌة َوِإنَّ اْلكَ  ُطَمْأنِ ْدقَ دَْع َما َيرِيُبَك ِإََل َما ََل َيرِيُبَك فَِإنَّ الصرِ 

 (عن حسن بن علی رضی اَّلل عنهما –الرتمذي 
آنچه ترا به شک آنچه ترا به شک می اندازد، بگذار و بسوی 

 نمی اندازد . زیرا صدق سبب اطمینان و دروغ سبب شک است.
بنابرین، اگرچه سردمداران هجوم به پخش اراجیف دست 
یازند واجب رسانه های اسالمی این است که صادق و امین بوده 
وقار و آرامش خود را حفظ کنند. زیرا تبلیغات کاذبانه و مبالغه 

عالیت مؤثر را نخواهد داشت. درست آمیز هیچ افادیت الزم و ف

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 28حمد الغزالی ترجمه مومن حکیمی ص اخالق مسلمان نوشته م -1
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است که در ظاهر امر ثمری داشته و اهدافی را تحقق بخشد، اما 
واقعیت اینست که اثرات آن برظاهر امور محدود مانده و درباطن 
نفوذ نمیکند، سطح امور را لمس میکند، بدون اینکه برعمق آن اثر 

شت اما بگذارد، استجابت و مقبولیت فردی را بدنبال خواهد دا
 جهت گیری ها را تغیر نخواهد داد.

عده ای احیاناً درین غلط فهمی واقع میشوند که، بعضی از 
حرکات و نظامهای سیاسی)درگذشته و حال( فن تبلیغات، اعالن، 

زی تلقین و رسانه ها را با مهارت بکار برده ومؤفقیتهای حیرت انگی
نی ن نظامهای مبتبدست آورده اند. اما واقعیت نشان داده است که ای

بردروغ و گمراه سازی، همینکه دروغ و افتراء شان آشکار گردیده 
 است، باسقوط کامل و فوری مواجه شده و از هم پاشیده است.

بطور مثال، نازیهای آلمان وسایل تبلیغات و اعالن را به با 
مهارت بکاربردند. و حتی بیشترین نظریات رسانه ای معاصر در 

دیت با آن پرورش یافت. اما دیدیم که حوادث آغوش نازیسم و ض
ن و دگرگونی ها دروغ و بیمایگی آنرا آشکار و چهرۀ باطل را نمایا
ی کرد. و بمجردیکه نظام دیکتاتوری نازی سقوط کرد، ملیونها آلمان
اهد از آن رو گشتاند. زیرا عملیکه برباطل بنا یافته باشد، باطل خو

ری وسایل و آمادگی کامل بود اگرچه با ذکاوت خاص و گردآو
 انجام یابد حاصل آن صفر خواهد بود زیرا بنیاد آن واهی و تهداب

 آن مغلوط است. 
لذا براعالم اسالمی واجب است که در راستای مواجهه و 
مقابله با غزو فکری به صمیم عقیده و شریعت خود تمسک داشته از 
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 هر نوع کجروی اجتناب نماید.
آن  ه منصۀ اجرا قرار میگیرد که گردانندگانطبعاً این نکات زمانی ب

ارتباط کامل و محکم با دین خود داشته و در اصول و فروع دین فهم 
دق عمیق داشته باشند. تنها چنین افراد میتوانند که مزین با آداب و ص

 ند.اسالمی در برابر دشمنان اسالم بپا ایستند و هجوم آنها را رد نمای
بکار گیری وسایل و شیوه های  نزول از مستوای اسالمی و

خالف اخالق در دفاع و هجوم به این بهانه که دشمن آن را بکار 
نیم میگیرد، نه به مصلحت اسالم است و نه به نفع مسلمین، زیرا میدا

که دشمن در مجموع پاکیزگی عقیده، صفای باطن، روشنی دلیل و 
بسوی بی  سالمت منطق خود را از دست داده اند، لذا زمانیکه آنها

منطقی و عدم تعقل میروند، و از گزیدن راه صواب کناره گیری 
 میکند، هیچ مالمت نمیباشند!!!

ار اما، ما مسلمانان کامالً برعکس آنها قرار داریم، ما پیام د
 رسالتی هستیم که به صدق و بلندی مقام آن ایمان داریم. ما حامل

 ان میباشد.رسالتی هستیم که خاتم رساالت و کامل ترین ادی
 لذا دفاع ما از دین باید متناسب با قدسیت و شرف و همگام با

ست. مقام شامخ آن باشد. چه، بلندی مرتبت آن نه تنها نزد جهانیان ا
 . استبلکه اصالً نزد رب العالمین 

ما میدانیم مثلث شیطانی مکر و خدعه)استعمار، صهیونیزم، 
ری بخاطر هجوم بر کمونیزم( قصه های پرداخته و اکاذیب بیشما

 اسالم براه انداخته است. 
این حقیقت از اعتراف های آنها و اخالق شان آشکار میگردد. 
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این دستگاههای کذب و تزویر بارها اعتراف کرده اند که سخنانی 
را پرداخته و اکاذیبی را شایع ساخته اند. حقایق را دگرگون کرده 

اند. البته اینگونه گاهی برآن افزوده و زمانی هم از آن کاسته 
 عملکرد از سوی آنها کاماًل طبیعی و بدیهی میباشد. زیرا:

کسی که میخواهد حق را ویران کند، باید برضد آن افتراء کند 
و آنکه ارادۀ ایجاد شکوک و شبهات در صواب را دارد باید در آن 
دست بازی کند و آنکه میخواهد بر اسالم هجوم آورد باید به 

 ام کند! قدن اتحریف حقایق آ
مهاجم و اشغالگر که در کمین نشسته است،  ثابت است که

هرگز نمیتواند از طریق کشف تناقضات در داخل اسالم اظهار عدم 
اتساق در اساسات آن، به تخریب آن مؤفق شود. لذا باید دست به 

 دروغ پراگنی و تحریف برند و افتراء و تشویه نمایند!
رد و اعتراض و مقاومت و مقابله اما موقف ما نباید در مقام 

چنین باشد. برای ما کفایت میکند که به اصل پاکیزگی و سرچشمۀ 
و « میکیاویلی»گوارای اسالم برگردیم و هیچ ضرورتی به حیله های 

 و بازیگریهای« بریا»و اتهام پراگنی« جوبلز»شیوه های ذلیالنۀ 

 1نداریم.« مکارثی»
 میکند که:برای ما ایمان به این آیت کفایت 

ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ      ٿ  ٹ  چ 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ولی مفکر و سیاسمتدار مشهور ایتالیایی و دومی وزیر فرهنگ و اطالعات رژیم نازی و سومیا -1

مشهور  ر داخله روسی مشهور به دسیسه سازی بر ضد دیگران و چهارمی عضو مجلس سنای امیرکاوزی

 به دروغ پردازی و دسیسه سازی بخاطر شکست دادن مخالفین خود میباشند.
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 ١١٠آل عمران:  چٹ   ٹ  ٹڤ  
[ پدیدار  براى اصالح جوامع انسانى شما بهترین امتى هستید که ]

 از کار ناپسند دهید و پسندیده فرمان می  ، به کار شایسته و اید شده
  آورید به خدا ایمان می   ، و دارید زشت بازمی  و

ڻ  ں  ڻ  ں      ڱڱ  ڱ   ڱ    ڳ  ڳ  ڳ   ڳچ 

 ١٠٤آل عمران:  چڻ  ڻ  ۀ  ۀ  
 [ به سوى خیر همه مردم را د که ]باید از شما گروهى باشن و

از کار  ، و پسندیده وادارند به کار شایسته و ، و دعوت نمایند
  اینانند که یقیناً رستگارند و ; زشت بازدارند ناپسند و

خیر و دعوت بسوی لذا دعوت ما بسوی خیر با وسایل 
معروف به طریقۀ معروف باید اساس مقاومت ما در برابر هجوم 

 فکری را تشکیل دهد .
هرقدر که با خود و دیگران صداقت را مراعات کنیم به همان 
 اندازه در دعوت و تبلیغ رسالت خود مؤفق میباشیم. اما اگر دروغ

ن هیم، در آرا با دروغ مقابله کنیم و افتراء را با افتراء جواب د
صورت هیچ پیوندی با اسالم نخواهیم داشت. چه، اسالم که گفتن 
ن دروغ بسیطی را به طفلی مردود میداند، هرگز نمیپذیرد که با گفت

 دروغ از آن دفاع صورت گیرد. 
 ِلَصِبرٍّ َمْن قَالَ  لََّم أَنَُّه قَالَ ْيِه َوسَ  َعلَ َعْن َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَُّ  َعْن َأِب ُهَريْ َرة

 محد()مسند أ تَ َعاَل َهاَك ُثَّ ََلْ يُ ْعِطِه َفِهَي َكْذبَةٌ 

از ابوهریره رضی اهلل عنه روایت است که رسول اهلل صلی اهلل 
علیه و سلم فرمودند: کسی که به طفلی گفت بیا و اینرا بگیر! ولی 
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 برایش چیزی نداد مرتکب دروغ شده است.
باطفلی را نپذیرفته و آن را پس زمانیکه تدلیس و فریبکاری 

سخنان دشمن  دروغ میشمرد، باتأکید نمیپذیرد که در راستای تردید
 و اسکات معارضین به مردم دروغ گفته شود.

همینگونه، هرقدر که فهم عمیق از دین داشته و جواهر آنرا بدست 
آورده باشیم، به همان مقدار توان شرح مفاهیم و توضیح مقاصد آن را 

میتوانیم آنرا بصورت واضح و آشکار به مردم تقدیم نموده با داشته و 
منطق قوی و پاکیزه سخن گوییم. میدانیم که دستگاههای تخریب 
فرهنگی و هجوم فکری کوشیده است که نور اسالم را کمرنگ نموده 
جوانب آن را مخفی کند و برای غیر مؤمنین آنرا بصورت تحریف شده 

در برابر مؤمنین چهرۀ ناقص و مشبوهی  و گسیخته از هم تقدیم کند و
لذا برما واجب است تا این شبهات را دفع و اکاذیب  1از آن قرار دهد.

متراکم حول آن را دور سازیم و بسوی منبع پاک و زالل آن برگشته و 
حق نورانی را بازیابیم، قوت خودرا در قوت دین خود جستجو کنیم، 

ن اینکه به تکلف و ادعاء، حق را از روشنی حجت آن در یابیم بدو
 تبریر، تشهیر و تزویر متوسل شویم. 

ی تزویر و دروغ بافی را به کسانی بگذاریم که در دفاع از مباد
 و مصالح خود وسیله ای جز همین ندارند و همیشه بکار برده اند.

دستگاههای غزو فکری همیشه مجبور به تدلیس و توجیه گری 
خود گردیده موجودیت مشبوه خود را در مسیر دفاع از قانونی بودن 

توجیه و بوسیلۀ اکاذیب و شایعه پراگنی از خود و مصالح خود دفاع 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 200-189سالیب الغزو الفکری للعالم اإلسالمی . علی محمد جریشه و محمد شریف الزیبق . ص ا -1
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کرده است. آنها حتی با شخص خود نیز صادق نمیباشند بلکه خود را 
هم فریب داده هر نوع حیله را بصورت شعوری و غیر شعوری بکار 

هند . بزرگترین دلیل میبرند تا خود را قناعت داده و دیگران را فریب د
چه در مقام قیادت  -ثبوت این حقیقت است که فعالین این دستگاهها

 با دو چهره زندگی دارند. -اند و چه افراد عادی
هر در برابر مردم با عبا و قبای مقدس مآبانۀ وظیفه و مسئولیت ظا

شده و با دهن پارگی و وقاحت نظریه پردازی میکنند اما در حیات 
وستان خود این ردای مکر و تزویر را دور کرده و با شخصی و با د

آزادی کامل، کارها و دست بازیهای خود را به تمسخر میگیرند. به 
همین دلیل است که بعضی فعالین دستگاههای تخریب و هجوم فکری 
ضمیر شان را در معرض فروش قرار داده و جهت خودرا تغیر میدهند. 

حرفۀ خود قرار داده و در خدمت زیرا مجموعه ای اند که تخریب را 
 کسی خواهند بود که قیمت بیشتر از دیگران به آنها بپردازند. 

رد. در تاریخ معاصر صدها مثالی از این گونه افراد و گروهها وجود دا
که در بخش های صحافت و ژورنالیزم کار میکرده اند و حاضر بودند که 

یمت بیشتر میپردازد. سعی و تالش خود را به جهت هایی بفروشند که ق
 بدون اینکه به نقطه نظرها، اهداف و مقاصد آنها توجه داشته باشند. 

این موضوع منحصر به حرفه پیشگان کوچک نبوده بلکه بزرگترین و 
ای همشهور ترین افراد را مشاهده میکنیم که قلم، توانایی، هنرو مهارت 

 . برای شان میدهدخود را در خدمت کسانی قرار داده اند که پول بیشتر 
طبعاً این گروه با هنرمندی خاص عملکردهای خود را توجیه 

دولت ها را دلیل این عمل ذلیالنۀ خود « شمشیر»نموده و ترس از 
« جاه طلبی« » قدرت طلبی« »پول دوستی»قلمداد میکند، بدون اینکه به 
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 و سایر صفت های منافقانه و مظاهر طمع اشاره کنند. 
صفات و حرکتها اباء ورزیده و نمیخواهد که  اسالم ازینگونه

 دعوتگران و مدافعین اسالم به اینگونه امراض مصاب گردند. چه، این
صفات و امراض در هر فرد و تجمعی که نفوذ کرد، عمر آن را کوتاه 

 گردانیده و زمینه های مؤفقیت و نجات شانرا نابود میسازد. 
تعداد تجمعات و ما در تاریخ معاصر مشاهده کردیم که چه 

نهادهایی در خارج و داخل جهان اسالم به هدف هجوم و تخریب 
 کشور های اسالمی تشکیل گردیده و همین گونه افراد بی مایه و ضمیر
ین فروش با آن یکجا شده اند. اما بزودی اسرار آن فاش گردیده و محرک

 آن در شعلۀ آن سوخته اند. چه تعداد احزاب، تنظیم ها، سازمانها،
کنفرانسهاو . . . بخاطر تخریب و کوبیدن جهان اسالم تشکیل گردید 
 .ولی قبل از همه سازمان دهندگان خود را در هم کوبید و نابود ساخت

چه تعداد فرقه ها گروههایی تحت اسم اسالم تشکیل گردیده و 
اخل دکاذبانه لباس اسالم را به تن کردند تالش نمودند که اسالم را از 

و  ، اما دیدیم که برفرق طراحان و برنامه ریزان فرود آمدتخریب کنند
 آنها را نابود کرد. 

راء پس چنانکه اسالم ازینگونه دنائت ها و اعمال ذلیالنه پاک و مب
جیر و است، برما الزم است که از هرگونه معامله گری با اینگونه افراد ا

به  ضمیر فروش که سعی و تالش خود را در بازار افکار و مذاهب
ء مزایده میگذارند. خود داری و حیله ها وفریبکاری های شان را افشا

 یم.کنیم و از استعانت به آنها و تشهیر تولیدات فکری شان امتناع ورز
این مسئله برمیگردد به اساس پنجمی که در بارۀ ارکان و فعالین 



 www.eslahonline.net  و راه های مقاومت                فکری جنگ 

 

 138 

مقاومت در برابر غزو فکری تخصیص یافته و در ضمن آن صفات، 
تجربیات، عقیده، محتوا و سلوک آنها را شرح کردیم. یکبار توانمندی، 

دیگر تأکید میکنیم که ما تنها به خصوصیات و مواصفات قیادی در 
وجود فعالین مقاومت ضرورت نداریم، بلکه همزمان با آن باید از نفوذ 
افرادی در ارگانها و نهاد های مقاومت جلوگیری شود که تجربه و 

و کار شان را با هنرمندی انجام میدهند، اما والء  توانمندی زیادی داشته
 وارتباط شان محدود و ایمان شان ضعیف است.

در اخیر، موضوع مهم دیگری که به اعتماد برذات و موضوعی 
ن بودن مربوط میباشد، این است که بیشتر احزاب و نهادهای اسالمی ای

وده ی تربیت نمتوان را ندارند که دعوتگران و کارکنان خود را به تنهای
 و آنها را آماده سازند.

 واین کمبود اقتضاء میکند که منظمات و نهاد باهم مشارکت داشته 
با مرکزیت حرکت اسالمی در تماس باشند پس از طریق اعداد مرکزی، 
ایجاد بانک معلومات، تمویل مناسب و اعتماد برخود میتواند دعوت 

 تنظیم کرد تا انعکاس آناسالمی را در سراسر جهان براه انداخته و 
عمیق بوده از موقف دفاع بیرون شده و در سنگر هجوم نصیحت کننده 

 و رهبری کننده قرار گیرد.
 و اکنون میرویم به شرح اساس بعدی :

 هفتم: تعدد وسایل دفاع و هجوم

عده ای تصور میکنند که ایراد خطبه و موعظه، ایجاد حلقۀ درس و 
و قویترین وسیله های مقاومت و کشف  توجیه از بهترین وسایل دعوت
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دسایس میباشد. اما حقیقت این است که وسایل باید ازین حدود فراتر 
رفته و شامل کتاب، مجله، روزنامه، برنامه های رادیویی، نمایشنامه های 
اسالمی، داستان، شعر، کلپ های اسالمی، سرگرمی های سپورتی و 

ه ها، البراتوار، مسجد. . . و تفریحی و نمایشگاههای اسالمی، کتابخان
 غیره نیز گردد . 

زیرا این تصور خیلی خطرناک خواهد بود که فکر کنیم مقاومت در 
برابر هجوم فکری فقط با القای کلمات و موعظه ها ممکن میباشد. در 
 حالیکه هجوم با سالح های مختلف و در جبهات متعدد صورت میگرد. 

در میدان کلمه و سخن سیطره در غیر آن این چه معنی دارد که 
داشته باشیم و بروعظ و خطبه ها ترکیز داشته باشیم ولی دشمن در 
ر تلویزیون و رادیو نفوذ کند و کلپ ها، مجالت و جراید را در اختیا

 داشته باشد؟
لذا باید این مسئله به عنوان یکی از اساسات مهم و پایه های 

 را امتداد و توسعه داده اساسی در نظر داشته و تعدد و تنوع وسایل
شامل تمام ادوات و وسایل گردانیم چنانچه در اساس اول گفتم، 

 مقاومت باید شامل گردد.
این چه معنی دارد که در عصر وسایل ارتباط جمعی و اتصال قرار 
داشته باشیم ولی در دایرۀ سخن منحصر مانده هیچ رغبتی به خروج 

 ازین دایرۀ محدود نداشته باشیم.
 چه معنی دارد که جوانان، مردان و زنان جامعۀ ما با وسایلاین 

طبه متعدد و مختلف رسانه ای در ارتباط باشد ولی ما آنها را صرف با خ
 های متفرق و القای درسها و موعظه ها مخاطب قرار دهیم؟
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« یافالم کارتون»چه معنی دارد که ملیون ها طفل خود را در برابر 
ان رها کنیم و به کلمات مطبوع و ملفوظ مجالت و برنامه های کودک

 اکتفاء کنیم؟
چه معنی دارد که ملیون ها جوان مسلمان اوقات تفریح سپورتی 
ن خود را در کلپ ها و تجمعات بعید از اشراف اسالمی بگذرانند به ای

دلیل که داخل شدن درین مجال ها را مناسب حال خود ندانسته و به 
 سته اکتفاء کنیم؟سیطره بر اماکن محدود و در ب

چه معنی دارد که ملیون ها کارگر و دهقانان مسلمان اوقات شب 
ه بنشینی و تفریح خود را بعید از توجیه و رهنمای اسالمی بگذرانند، 

 ه اند؟این علت که توجیهات اسالمی به آنها نرسیده و آنها را دنبال نکرد
 ر افکار وچه معنی دارد که ملیون ها تحصیل کرده و کارمندان اسی

عادات غربی مهاجم گردند، زیرا مفکورۀ اسالمی در مکان مناسب وبا 
 اسلوب قانع کننده ومناسب به آنها تقدیم نشده است؟

 چه معنی دارد که ملیون ها زن و دختر جوان بدنبال اندیشه ها و
عادات سطحی و انحرافی در مجالت دیگران بروند زیرا مجالت 

وعات را بصورت خشک و بی روح تقدیم اسالمی در غالب احیان موض
 مینماید!

چه معنی دارد که ملیون ها کتاب به طبع میرسد، اگرچه در 
مستوای عمیق، اسلوب مستحکم و با شرح طوالنی عرض میگردد مگر 

را  ملیون ها مسلمان از آن استفاده کرده نمیتوانند زیرا فقط متخصصین
 قابل فهم میباشد؟ مخاطب قرار داده وبرای عامۀ مسلمانان غیر

این سوال ها و صدها سوال دیگریست که جواب قاطع و قانع 
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کننده میخواهد و بدون آن بسیاری از مسائل معلق باقی مانده و در برابر 
آن عالمۀ استفهام قرار خواهد داشت. ما درین مسیر کوشش هایی 
ج میکنیم، اجتهاداتی، خطا یا صواب، براه می اندازیم، در داخل و خار

تحرکاتی داریم، کنفرانسها و گردهم آیی هایی منعقد میسازیم، کتابها و 
مؤلفاتی را بچاپ میرسانیم، رسایل و بحثهایی را نشر میکنیم، تراث را 
دوباره ورق زده و مخطوطات را تحقیق میکنیم اینها همه کارهای 
درست، مفید و ضروری اند. اما در برابر ما چند سوالی قرار دارد که 

 ید از خود پرسیده و به آن جواب دهیم.با
 تأثیرات واهمیت حقیقی این کوشش ها تا چه حد است؟

 چه تعداد افراد از آن مستفید میشوند؟
 حجم و عمق تغیرات در اذهان این افراد تا کدام اندازه است؟ 

ند تعدادی که این کتابها را بدست آورده و آن را خوانده اند به چ
 نفر میرسد؟

فر نه این کتابها را خوانده و آنرا هضم کرده اند به چند آنهایی ک
 میرسد؟

اثرات حقیقی این کنفرانس ها و حلقاتی که در کشور های اسالمی 
 و اجنبی دایر میگردد تا کدام اندازه است؟

 چه دلیل و مبروری وجود دارد که این گرد همآیی ها و کنفرانسها
 در سرزمین ها بیگانه برپا گردد؟

ران درین کنفرانسها اشتراک میکنند؟ آیا از آن متأثر آیا دیگ
میشوند؟ آیا غیر مسلمانان از آن فایده ای بر میدارند؟ آیا در رسانه های 
غربی موجی از پرسش ها را ایجاد میکند؟ آیا غیر مسلمین را بسوی 
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 تفکیر در قضایای مسلمانان میکشاند؟
 جهت این تفکیر مثبت است یا منفی؟ 

یس ثراتی که تبلیغات و رسانه های اسالمی در لندن، پاربازتاب و ا
 و واشنگتن ایجاد میکند در کدام سطح میباشد؟
 آیا اثرات عمیق و حقیقی دارد یا سطحی؟

و صدها سوال دیگری ازین نوع وجود دارد که حرکات اسالمی و 
کشور های مسلمان باید به آن جواب داده و و با تأمل و دقت تحت 

عمق دهند تا مبادا که حرکت بدون تقویم و آگاهی و بدون تمراقبه قرار 
 و تدبر داشته باشند.

 احیاناً ما بسوی رسانه ها رفته و مقاومت در برابر هجوم را به
اسلوب و طریقۀ خاصی براه انداخته وگمان میکنیم که بهترین و 
 مؤثرترین طریقه همین است، بدون اینکه دلیل و سندی داشته و نقد و

ی در مورد آن داشته باشیم و درین مسیر ملیون ها پول مصرف تحلیل
نموده و سالها مصروف میشویم، بدون اینکه ارزش و اهمیت آن را 

 سنجیده اثرات ونتایج آنرا مطالعه کنیم!
در حالیکه از دیدگاه فنی و ژورنالیستی حرکت مهم نیست بلکه 

عمل مهم اثرات این حرکت مهم است، عمل مهم نیست، بلکه نتایج 
 است.

لذا تعدد وسایل مقاومت را بحیث اساس هفتم مقاومت پیشنهاد 
کرده و تأکید میکنم که باید از محدودۀ الفاظ و کلمات بیرون گردیده و 
داخل میدان وسیعتر شویم. در عین حال باید متوجه باشیم که نباید 
 گرفتار تحرکات و فعالیت های بدون برنامه گردیم که نه نتایج آنرا
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 بدرستی میدانیم و نه هم عمق اثرات آنرا مطالعه کرده ایم.
اینگونه محاسبات و حصول معرفت امر سری و تخمینی بوده 
نمیتواند، بلکه در عصر حاضر دهها دستۀ اختصاصی و اسالیب علمی 

ما  وجود دارد که اینگونه دراسات را ممکن ساخته نتایجی را در اختیار
را  ن از خالل آن نشاطات و فعالیت های خودمیگذارد که به آسانی میتوا

 بازرسی کرده و پروژه های خود را نقد نماییم.
و چنانچه در بحث گذشته راجع به بودجه، فعالین و معلومات 
اشاره شد، ما ضرورت شدید به همکاری علماء و متخصصین و اشتراک 
 مساعی پژوهشگران در بخشهای مختلف داریم تا بتوانیم بحث و تحقیق
کامل بدست آورده نهاد های خود را بازرسی کرده و تالشهای فکری و 

 رسانه ای خودرا تقدیم نماییم.
ت البته درین شکی نیست که این نوع بحثها تا اندازه ای موجود اس

و تعدادی هم در شرف وجود میباشد، اما باید گفت که حالت کنونی 
واهد. و ازین بحث مزید و تحقیق شفاف و بدون خوف و هراس را میخ

طریق است که موقعیت اقدام خود را کشف نموده و نتایج متوقع 
یا آعملکرد خود را تعین میکنیم و براساس آن فیصله کرده میتوانیم که 

تالش خود را استمرار بخشیم و یا توقف دهیم؟ و اگر توقف دهیم 
 راهکار جدید ما چگونه و به کدام اسلوب خواهد بود؟

ن در کدام حد بوده و چه کسانی در آن کار محتوی و مستوای آ
 میکند و چه کسانی قیادت آنرا بعهده میگیرند؟

امروز که اتخاذ چنین تدابیر و برداشتن اینگونه قدمها از جملۀ 
بدیهیات و اولویات پروژه های اقتصادی بحساب می آید. امروز که 

ر اقتصادی ناممکن است پروژۀ اقتصادی براه افتد بدون اینکه از نقطۀ نظ
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 مورد تدقیق جدی قرار گرفته و منفعت احتمالی آن تحلیل گردد. . 
این اقدامات در مجال اقتصادی و پروژ ه های اقتصادی کنونی از 
جملۀ بدیهیات میباشد، و ما در مجال دعوت در حالیکه ارگانها و 
مؤسسات بزرگ را با بودجه های خیلی زیاد، اهداف متنوع و هزاران 

رده و کاه انداخته ایم، دهها مراکز بزرگ در انحای عالم ایجاد کارمند بر
صدها کتاب، مجله و اخبار به چاپ میرسانیم هزاران وسایل حمل و 
نقل را بکار انداخته و مخازن متعددی داریم.پس ضروری است که 
 جدیدترین سیستم اداره را بکار برده، با ابتکار خاص و مراقبت جدی

خته و به صورت فعال توجیه نموده ادای آن را آنها را به کار اندا
 انضباط و تقویم جدی قرار دهیم.

اگرچه نمیخواهم یکبار دیگر به مقارنه بین عمل خود و دیگران 
 بروم. اما باید بدانیم که همۀ دستگاههای هجوم فکری هیچ فیصله ای
د. صادر نمیکنند مگر بعد از آنکه آنرا تحت تدقیق ونقد جدی قرار دهن

ورد میچ کتابی را به چاپ نمیرسانند مگر بعد از آنکه آنرا از هر جهت ه
د تحلیل و دقت قرار دهند. هیچ جریده و اعالمیه ای را توزیع نمیکنن
ق مگر اینکه آنرا مورد مراجعه و مقارنه قرار دهند. این بحث و تدقی

منحصر به فرد یا مدیر واحد نمیماند. بلکه صدها متخصص در آن 
یکنند که متخصصین موضوع علمی، دانشمندان روانشناسی اشتراک م

مردم، ماهرین جنگ های روانی و هجوم فکری، متخصصین رنگ و 
 ژورنالیزم و. . . شامل آن میباشند.

حتی اعالمیه های دیواری و اعالناتی که به چاپ میرسد، از سوی 
 روانشناسان و متخصصین روانی مورد مطالعه قرار میگیرد.

گ، تصویر، کلمات، شعار، حجم، نوع حروف و انتخاب رن
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مستوای ادبی آن به اجتهاد مدیر و اصحاب اداره گذاشته نمیشود بلکه 
بعنوان یک قضیۀ روانی در البراتوارهای تصویر و ثبت مورد بحث و 
مناقشه قرار میگیرد. و مهمتر ازهمه، از سوی دانشمندانی مورد بازرسی 

حالت روانی جوامع مستهلک این قرار میگیرد که شناخت عمیق از 
 اعالمیه ها دارند.

در وقایع تاریخ جنگهایی روانی و انتخابات، مثالهای بیشماری 
وجود دارد که نشان میدهد که رساله و اعالمیه نتیجۀ برعکس داشته 
است و علت آن این بوده که یا ترتیب آن خطا بوده یا اینکه حالت 

ر نشده است و یا دهها سبب دیگر دروانی متعامل با آن در نظر گرفته 
ر آن بوده است که افراد غیر فنی آن را متوجه نمیشوند، در حالیکه د
اهر نتیجۀ آن مؤثر بوده است. اگرچه این آثار بصورت مستقیم و مباشر ظ

 نمیگردد بلکه به وقت ضرورت دارد تا نشانه های آن تبارزکند.
و  طبع برسانیم، منشورلذا این احتمال وجود دارد که کتابی را به 

رضد باعالمیۀ را آماده سازیم، کستی را ثبت کنیم، برنامۀ تبلیغاتی را 
هجوم فکری ترتیب دهیم اما نکات خیلی مهم و مؤثر در نتایج آن را 

 ند.فراموش کنیم. در حالیکه دشمنان ما به تمام این نکات متوجه میباش
ابر هجوم فکری از همینجاست که مکرراً میگوییم؛ مقاومت در بر

ضرورت به سعی و تالش خارق العاده و فشرده داشته و دانشمندان 
 رشته های مختلف باید در آن سهیم باشند و با اشتراک مساعی با همی
 قضایا را به دقت مورد تحلیل و تجزیه قرار داده و نکات ضعف آن را

 اصالح نمایند.
همراه با  عملیۀ بازرسی و مراجعه گاهگاهی بصورت ناسنجیده و
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مجامله و حسن نیت انجام می یابد. به همین علت است که هیچ اثر 
فعال نداشته و نتیجۀ الزم را بدنبال ندارد. زمانیکه عملیۀ تقویم بصورت 
روتینی و تقلیدی صورت گیرد، نشانه ها و شاخصه های صحیح را برای 
شناخت خطا و صواب بدست ما نمیدهد. و نتیجه این میشود که 

خود را به همان طریق ادامه داده و بدون اینکه نو آوری و  حرکت
 تطویری داشته باشیم به همان اسلوب قدیم عمل میکنیم.

ن را آپس زمانی که عملیۀ مراجعه و تقویم را براه می اندازیم نباید 
بصورت شکلی و در روی اوراق انجام دهیم بلکه این عملیه ضرورت 

رسی حقیق عملی دارد. زیرا تقویم و بازبه پیگیری و بازرسی میدانی و ت
. می یابدکارها در داخل دفاتر و از خالل اوراق با واقعیتها آنقدر تطابق ن

بلکه از خالل تالشهای عملی و مشاهدات تغیر و تأثیر در اهداف و 
ایجاد دگر گونی در اداء است که میتوان کارها را به صورت واقعی 

امۀ حکم کرده نمیتوانیم که فالن برن تقییم کرد. بنا برین بصورت علمی
تبلیغاتی برضد هجوم فکری مؤفق بوده است بدون این که تغیراتی را 
 که در عملکردها، مفاهیم و جهت گیری ها ایجاد شده است مقیاس قرار
دهیم. این نوع عملیه نیز جزء دراسات علمی و تخصصی ای میباشد که 

وجیه و اداء و انتقال آثار و تبخاطر تقییم و بازرسی شیوه های عملکرد 
 و تدریب، مطالبه میکنیم.

بنابرین اساس، آماده ساختن مادۀ علمی، انتخاب وسایل ارتباط، 
فکار ابعد از آن انتشار و توزیع و اخیرًا بازرسی قیاس تغیر در آراء و 

باید بطریقۀ علمی و بوسیلۀ ارگانهای متخصص و تحت سیستم اداری 
 ورت گیرد.جدید و ذوق اسالمی ص
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 در خالل عملیۀ اعداد و بازرسی، تخطیط و تقویم متکامل وسایل و
می را اتصال حلقات مؤثر در آن را در نظر داشته باشیم. مثاًل کتاب اسال

 اجزای مطبوعۀ اسالمی مکمل میگرداند، و کتاب و جزوه ها را برنامه
ا و های رادیویی و تلویزیونی تکمیل مینماید همۀ اینها را در درسه
لمها و سمینار ها به پایه اکمال میرسد، سمینارها و کنفرانسها بوسیلۀ فی
 سالیدهای رنگه مکمل گردیده و تأثیر آنرا چند برابر میگرداند.

بدین ترتیب حلقات مقاومت باهم پیوسته و تکمیل میگردد. یعنی: 
جامعه با تمام اقشار و گروههای آن، خورد بزرگ مردم، ارگان ها و 

ی حکومتی و مردمی، وسایل سمعی و بصری، دست بهم داده نهادها
طول و عرض جامعه را شامل و تمام جوانب زندگی را تحت پوشش 
قرار میدهد. و همین استراتیژی طوالنی مدت و دارای جبهۀ عریض با 
 بدایل متعدد و اسلوب متکامل است که مؤفقیت ما را در جبهۀ مقاومت

ثر اماید، مستوای مقاومت را بلند برده در برابر هجوم فکری تضمین مین
 آن را عمیق میسازد و تالش هارا متمرکز و از پراگندگی آن جلوگیری
ال مینماید. با چنین استراتیژی میتوانیم تمام سنگرهای مقاومت را فع
 م.نموده همۀ وسایل را بکار ببریم و هرنوع هجوم را جواب مناسب بدهی

اتصاالت بشری و رسانه ای  این حقیقتی است که تمام بحثهای
رأی عام، مطالعۀ روانشناسی جوامع و افراد و روانشناسی برآن صحه 

ؤفقیت گذاشته و تعدد وسایل ارتباط و کانال های ارتباطی را یگانه راه م
ده میدانند. و ازین طریق است که پیام را بصورت کامل به استقبال کنن

 زد.هدف مارا برآورده میسا میفرستیم که سبب انفعال و استجابت گردیده
در غیر آن، بین حلقات پراگنده از هم، دریک دوران بیهوده قرار 
گرفته تالشها برباد ، وقت و اموال ضایع میگردد و باآلخره هدف از 
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 دست میرود.

 ی مهاجمین و مقاومین:هشتم: شناخت روان

باید توجه داشت که اگر از شناخت سطحی امور نگذشته و به 
اسرار امور نرسیم، به اهداف مطلوب و با عمق کافی اعماق و 

نخواهیم رسید. از همینجاست که اساس هشتم را در راستای 
 مقاومت فکری مؤثرو الزم میدانیم. که همانا بحث و تحقیق علمی و
عمیق در مورد هردو طرف برخورد یعنی جناح مهاجم و جناح 

 مقاومت میباشند.
ۀ علمی، منظم، عمیق و زیرا، چگونه ممکن است که بطریق

جذری عمل کنیم، در حالیکه دشمن و عمق اهداف او را نمیدانیم؟ 
مبرهن است که شناخت سطحی و قشری و مبتنی بر حکم سریع و 
ر انفعالی هیچ فایده ای درین مسیر ندارد و همچنان شناخت مبتنی ب

معلومات قدیم و تجربه های سابقه کفایت نمیکند. زیرا، هجوم 
یشه اسالیب و چهره های خود را تغیر میدهد و حتی فکری هم

 ترتیب اهداف و اولویات خود را تبدیل میکند.
گونه اقدام عملی، جناح مهاجم لذا ضرور است که قبل از هر

بصورت عمیق تحت بررسی و تحقیق قرار گرفته و بدون دخالت 
اسالیب و شیوه های  ،تمایالت شخصی و فکری و انفعاالت روانی

تحت تحلیل و تجزیه قرار دهیم و ازین طریق به اسرار و آن را 
 دقایق امور دست یابیم . 

اینگونه پژوهش باید در فضای پاکیزه بیطرفانه و با موضوعیت 
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و امانت کامل صورت گرفته و با پیگیری، صبرو حوصله و بصورت 
مباشر و مستقیم دنبال گردد . و ازین طریق است که میتوانیم انگیزه 

 هات، ووسایل و اهدافی را مشخص سازیم.و اتجا
ممکن است که این پژوهش ها از تحلیل وتجزیۀ نحوۀ برخورد 
و سلوکیات ارگانها و سازمانهای مهاجم با جوامع اسالمی که هدف 

ها قیق این برخوردقرار گرفته اند آغاز یابد . از خالل تحلیل و تد
غائب مانده و نکاتی را بدست آوریم که از نظرها  میتوان تفاصیل

 کمتر به ان توجه صورت میگیرد.
ثابت است که این تحقیقات و پژوهشهای میدانی بمراتب بهتر 
از تأمالت و درسهای دفتری از خالل اوراق میباشد. این مسأله 

 مربوط به جناح مهاجم میشود.
اما جناح دوم که ما هستیم و تیر های دشمن بسوی ما پرتاب 

رار گرفته ایم، باید مورد بازشناسی روانی قشده و مورد تجاوز قرار 
گرفته و نفسیات جوامع اسالمی در مناطق مختلف مورد مطالعۀ 

 عمیق قرار گیرد.
این ساده اندیشی مفرطی خواهد بود اگر تصور کنیم که بیش 
 از یک ملیارد مسلمان کامالً بصورت همگون فکر میکنند و رفتار و

مورد هجوم قرار میگیرند.  سلوک همرنگ داشته و بطریقۀ واحدی
چه، در جوامع اسالمی دهها نوع اختالف فکری اجتماعی وفردی 

ا اماکن و مناطق برطبیعته»وجود دارد. چنانچه ابن خلدون میگوید: 
 «اثر بالغ دارد.

شناخت این تفاوتها ضرورت به پژوهش و تحلیل و تفسیر 
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تحلیل ق ویعمیق دارد و به هیچ صورت جائز نیست که میدان تحق
 دیگرانرا به نهاد های تحقیقاتی و مؤسسات و مراکز مربوط به 

تحت بحث قرار داده ما را بگذاریم و منتظر باشیم تا آنها جوامع 
 شخصیت آنرا بازشناسی کند.

ندان بنابرین باید نهادها و سازمانهای اسالمی با کار شناسی و دانشم
گی های متخصص و با موضوعیت و بیطرفی کامل شخصیت و ویژ

 مسلمین را در اماکن مختلف و جوامع متفاوت بازشناسی و معرفی نماید
شکی نیست که در سیر چنین پژوهشها صعوبات و موانع زیاد وجود 
دارد، اما حل این مشکالت ممکن است و میتوان از طریق تنظیم علمای 
مسلمین در کشور های مختلف به راهکاری ها و پروژه های علمی دست 

ی چنین پژوهشها و تحلیالت را ممکن بسازد. طبعاً، مقصود اصل یافت که
از پژوهش در حالت روانی ملتها مجرد توصیف و تشخیص نمیباشد بلکه 
مقصد اصلی این پژوهشها و تحقیقات کامل همانا شناخت ضرورت ها 
وانگیزه ها، محرکات وعوامل استجابت و عکس العمل میباشد. شاید 

بود خدمات صحی باشد. در جای دیگر مشکل عمدۀ یک منطقه کم
ه کمبود آب آشامیدنی باشد. شاید کمبود مکتبها و دانشگاهها مشکل عمد

باشد، ممکن است که عدم موجودیت بازار خوب برای تولیدات مشکل 
 اساسی باشد. و شاید جهل و بیسوادی مشکل اساسی باشد.

با است که استعمار و صلیبیون  کمبودیهاییاین خالیگاهها و 
استفاده از آن نفوذ نموده و میکوشند تا اصالت مارا تخریب و ویران 
کرده همبستگی دینی و وحدت اسالمی ما را نابود سازند. لذا اشد 
ضرورت است تا پژوهش و تحقیقات عمیق از حالت نفسی جوامع، 
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ظروف و عوامل متغیر جوامع مستهدف از سوی استعمار و هجوم 
ای فرهنگی، کمبودی های موجود و فکری صورت گرفته زمینه ه

سایر خالیگاههایی که دشمن از خالل آن نفوذ میکند بازشناسی و 
مسدود گردد. چه، دشمن نقاط ضعف را شناخته توجه و اهتمام 

 خود را درهمان نقاط متمرکز میسازد.
اگر جامعه ای از کمبود خدمات طبی رنج میبرد، مؤسسات  -1

مسیحی را تحت پردۀ طبابت داخل طبی پیشقدم گردیده و مبشرین 
جوامع میسازد. چنانچه )پال هارلیون( در کتابش )طبیب فی بالد 

مبلغ مسیحی هیچ دلچسپی خاصی به ایجاد »العرب( مینویسد: 
شفاخانه و بیمارستان ندارد اگرچه منافع این بیمارستان تمام کشور 
تا عمان را تحت پوشش قرار دهد. ما در سرزمین عربی آمده ایم 

 1«مردان و زنان آن را مسیحی سازیم
این موضوع در دایرۀ کتاب و مقاله ای نشر شده در جریده ای 
منحصر نمانده است بلکه دهها سمینار و کنفرانس منطقه ای و جهانی، به 
هدف ایجاد ارتباط و استحکام آن بین طبیب و مبشر منعقد گردیده است. 

برپاگردیده و جلسات خود  چنانچه در قرنی که گذشت کنفرانس عمومی
را در قدس، حلوان)مصر( و برمانا)لبنان( استانبول و بغداد دایر کرده و به 
اتفاق کامل اهمیت خدمات طبی و ارتباط مستقیم آنرا با تبشیر مورد تأکید 

 2قرار دادند.

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1- Poul Harrison, Doctor in Arabia 

نوشته مصطفی الخالدی و عمر فروخ « التبشیر فی البالد العربیه » برای تفصیالت بیشتر به کتاب  -1
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اگرچه ازین وقایع سالهای زیادی گذشته است. اما واقعیت های 
ر نوز هم جریان داشته و با همان اسلوب کاکنونی ثابت میسازد که تا ه

 میکنند. 
رد برای اثبات این امر کفایت میکند که به توجه و اهتمامی اشاره ک

تا هنوز « جانسون»و « کندی»که رئیس جمهور های امریکایی از عهد 
ف نسبت به ارتش صلح امریکایی داشته اند. این لشکر که در انحای مختل

 کار شان تقدیم خدمات به ملیون ها نفر عالججهان پراگنده شده اند، 
ن مریضان حاجتمند، تعلیم بیسوادان، تربیت معلمین بوده و همزمان باآ

ها فرهنگی و فکری را دنبال نموده دیدگاه« امریکایی سازی»میکوشند تا 
 سلوبهایارا موافق و متعاون با امریکا سازند. طبعاً این عملیه با پیشگیری 

ه باندیشی صورت نگرفته و هیچ نوع اشارۀ دور و نزدیک ابتدایی و ساده 
آن نمیشود. بلکه از خالل خدمات فعال و دست آوردها و انجام وظائف 

ه کبه میان آمده و در ذهن انسان های فقیر این احساس را ایجاد میکند 
 یگانه حکومتی که به آنها توجه داشته و در پی رفاهیت آنها میباشد،

 مسافۀ خیلی دور و با قبول هرنوع مشقات به اینجا واشنطن است که از
 تشریف آورده است!!

امریکایی از تجارب معاصری است که « لشکر صلح»تجربۀ 
 باید آن را به دقت مورد تجزیه و تحلیل قرار دهیم.

این لشکر مجموعه ای از مبلغین و دعوتگران مسیحی نیست و 
. و نه هم مجموعه ای صفوف آنرا خطباء و سخنوران تشکیل نداده است

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 مراجعه نمایید .
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از ملیشه های معاش خوار میباشند. بلکه اینها گزیدۀ از دانشگاهی ها و 
دراسات کارشناسی امریکایی اند که از حدود سه هزار دانشگاه 
امریکایی انتخاب گردیده و تحت تربیت قرار میگیرند و در خالل 

د که به یکسال یا بیشتر از آن درسهایی را در مورد جوامعی فرامیگیرن
 آنجا اعزام میشوند.

، در خالل این درسها در مورد زبان محلی، عادات و تقالید، فرهنگ
چلنج های روانی و چشم اندازی های این جوامع شناخت کاملی ازین 

ثابۀ جوامع بدست آورده و به دقت آنها را تحلیل و تجزیه میکنند و به م
 ند.یک لشکر مجهز با همۀ مهارتهای وارد صحنه میگرد

واضح است که تطبیق برنامه های درسی را رجال دین و یا 
لف سیاستمدار بعهده ندارند، بلکه کارشناسان و دانشمندان بخشهای مخت
د. در درسها شرکت کرده و بحثهای مختلف را در برابر آنها قرار میدهن

و با این برنامه های متراکم و شامل است که فارغین این مراکز در 
 هجوم و محتوای مناسب تأثیر گذاری قرار میگیرند.مستوای بلند 

 بعد از آن، این مجموعات وارد میدان عمل میشوند. اما هرگز وعظ
تقیم و تبلیغ مسیحیت از آنها شنیده نمیشود و نه تبلیغات و توجیهات مس

ایراد میکنند. بلکه مستقیمًا به خدمات صحی، تعلیمی، ساختمانی، 
 رهنمایی های صحی مصروف میشوند.زراعتی، اجتماعی، غذایی و 

با تقدیم این خدمات است که به مغز و اعصاب جوامع اسالمی 
نفوذ کرده مشکالت آنها را به صورت واقعی لمس و عالج مناسب 

 تقدیم مینمایند.
این مجموعات نه به مترجم ضرورت دارند و نه به رهنما. زیرا 
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اند. این مجموعات زبان محلی را بخوبی آموخته و منطقه را شناخته 
هرگز با ارزشهای اجتماعی و اشکال معروف آن تصادم نمیکند. زیرا 

 قبالً آنرا آموخته و طریق تعامل با آنها را بخوبی میدانند.
 اینها به پولیس و محافظ ضرورت ندارند. زیرا برای اهالی منطقه
 .ندخدمات و مساعداتی را تقدیم میکند که حکومتها از تقدیم آن قاصر ا

از خالل این خدمات و ارتباط دوستانه است که عملیۀ تغیر در 
 دیدگاهها به صورت دقیق و پیچیده انجام میپذیرد.

طبیب و انجنیر غربی در ساعات فراغت خود، دستگاه کوچک 
ریه قسینمایی و یا ویدیو و تلویزیون را با خود آورده و در وسط اهالی 

فهم  بان محلی و اسلوب متناسب باو اطفال مینشیند و فیلم هایی را به ز
 و درک مشاهده کنندگان به نمایش میگذارد.

البته در جریان نشست ها سؤالها و عکس العمل هایی ظاهر 
میگردد. مجلس بسوی مناقشه و گفتگو میرود و مزاح و خوش طبعی آن 
را زینت میبخشد و از خالل این مجالس دوستانه ارزشهایی در نفوس 

رزشهایی از آن ریشه کن میشود. روابط و دوستی غرس میگردد و ا
هایی ایجاد میشود و دوستی ها و روابط سابقه برهم زده میشود. 

 اتجاهاتی بوجود می آید و. . . 
لشکر »لذا این سخن را یکبار دیگر تکرار میکنیم که تجربه های 

و سایر تجاربی که کشور های کمونستی در سابق « صلح امریکایی
 وو کشورهای سرمایه داری اکنون در حال اجرای آن بوده  انجام دادند

نهادهای تبشیری و سیکوالریستی محرک آن اند، باید تحت تدقیق و 
 بحث قرار گرفته مراجعه و تقویم درستی از آن ارائه گردد.
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در عین حال، معلومات و تجاربی که از خالل برخورد با مبشرین 
یرا زراجعه و بازنگری قرار گیرد. مهاجمین بدست آورده ایم باید مورد م

بیشترین معلوماتی که در دسترس ما می باشد قبل از نیم قرن بدست 
آمده و مربوط به اوضاعی است که تبشیر با چهرۀ آشکار و اخالق 
اصلی خود وارد میدان گردیده و با صدای بلند دعوت خود را اعالن 

 تب و درسهای عاممیکرد. متأسفانه ما تا هنوز همین معلومات را درک
. در خود تکرار کرده و همان وسایل و اسالیبی را مورد نقد قرار میدهیم
ن آحالیکه گذشت زمان آثار آنرا از بین برده تغیرات جذری در اسالیب 

وارد و به شکل جدیدی طرح شده است، آنها متوجه شدند که بلند 
رانگیختن کردن صدا درین کار بیشتر ازینکه خدمتی انجام دهد، سبب ب

احساسات میگردد وکاربرد وسایل آشکار و مباشر، عکس العمل های 
 شدید و خونینی را بدنبال خواهد داشت. و دخالت ساده، تبشیر آشکار
و سایر شیوه ها اکنون به سکه های قدیمی ای مبدل شده که صالحیت 

 چلش در بازار جنگ فکری و غربی سازی را ندارد.
ت هاست که وسایل و شیوه های عمل، با درنظرداشت همین واقعی

تغیر یافته است. اما، شاید ما هنوز تغیر نیافته ایم! زیرا تا هنوز همان 
کتابها و مطبوعات قدیمی ای را میخوانیم و ترجمه میکنیم که جمیعات 
تبشیری بیشتر از هفتادسال قبل به چاپ رسانده است. و این در حالی 

وقت در مغایرت کامل با واقعیت  است که تمام اعتبارات و ظروف آن
های کنونی قرار دارد. ملت های اسالمی و غیر اسالمی رشد نموده و 
افکار جدیدی ذهن شانرا روشن کرده است وسایل ارتباط و تبادل 
معلومات به شکل سرسام آوری انتشار یافته است. امروز حادثه ای اگر 
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آسیا واقع میشود، در جنگالت افریقا رخ میدهد و یا در باتالق های 
 رسانه های حکومتی و مردمی به تفصیل آنرا نقل میکنند.

وسایل و ادوات غزو فکری متناسب با نفسیات و مشاکل جدید 
 ه است!جوامع تغیر کرده است، اما شیوه های مقاومت در برابر آن تغیر نیافت
 اسالیب باید به این نکته اعتراف کنیم که نتوانسته ایم درین زمینه به

جدید برسیم، حتی نویسندۀ این سطور زمانیکه به نوشتن این کتاب 
و  اقدام کردم، مصادر کافی تالیف شده و ترجمه شده نیافتم که اسالیب

حیله های جدید غزو فکری را مورد بحث قرار دهد. و بیشترین مراجع 
درین مورد عبارت از تعلیقات و نقدهایی است که برتالشهای مبشرین 

ه اد سال صورت گرفته و کانفرانسهایی را تذکر داده است کقبل از هفت
 سال قبل واقع شده است.شصت 

خطرناکتر اینکه، هیچ اشاره ای به مبشرین جدید و ذکر اسمای 
شان نشده است. بلکه در مراجع ما فقط اسمای مبشرینی ذکر شده است 

 ده است.مرکه سالها قبل از دنیا رفته اند. توگویی که تبشیر با مرگ اینها 
 به همین دلیل است که میگوییم؛ وسایل تغیر کرده است ولی ما در
ی مکان ثابت قرار داریم، هنوز هم برسیرت گذشته و تحلیل تاریخ زندگ
د و میکنیم. و وقایع قدیمی را مورد تحقیق قرار میدهیم. اما حالت جدی

واقعیت کنونی و حوادث معاصر، بعید از هرگونه تحلیل و روشنگری 
 قرار داشته هیچ نویسنده و پژوهشگر زبان بیان آن را نمیگشاید.

ما در حال حاضر ضرورت شدیدی به شرح و تحلیل نفسیات  
مهاجمین جدید داریم. این پژوهش ها و تحلیالت باید به گونه ای 
صورت گیرد که مارا در البالی تاریخ فرو نبرده از شناخت و تحلیل 
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ید غافل نساخته، دسایس و برنامه واقعیت های موجود و ساحات جد
هاییکه طرح گردیده یکی بعد دیگری نافذ میگردد باید در صدر این 

 پژوهش ها باشد.
مناطقی به خدمات تعلیمی ضرورت داشته است  اگر جوامع و -2

نهادهای غربی سازی و دستگاههای هجوم فکری درین زمینه تأخیر 
و  نه و مراکز تربیت معلمینکرده اند. بلکه به تأسیس مدارس، کتاب خان

به  مربیان شتافته اند. البته موضوع درین حدود باقی نمانده است. بلکه
 تنظیم ساعات تکرار درس و تاالرهای اطالعاتی شبانه امتداد یافته و
امکانات درس و تفریح در آن گذاشته و مدرسین و مساعدت کنندگان 

اند،  ابخانه را تنظیم کردهاضافی مقرر گردیده و کسانیکه این مکاتب و کت
 گیرند.با اعطای جوایز و هدایا، و تهیۀ تسهیالت بیشتر مورد تفقد قرار می

این خدمات گاهی به صورت عینی مانند جوائز نقدی ، کتابها و 
سایر اجناس تقدیم میگردد و گاهی در چوکات سفرهای داخلی و 

تابها، خارجی صورت میگیرد و زمانی هم به شکل مجموعه ای از ک
کست ها و قرصهای سی دی هایی تقدیم میگردد که فرهنگ جدیدی را 
 به مردم در هر نقطه و محل سکونت آنها میرساند در بعضی حاالت این
هجوم ضرورت به مراکز و مکاتب نداشته و فقط از خالل پخش برنامه 
، های رادیویی صورت میگیرد. آنها از خالل این برنامه خدمات تعلیمی

و تفریحی پخش نموده و شنونده را وابسته به جوائز مادی،  فرهنگی
ای ثقافی و عضویت میگرداند. بعنوان مثال کسانیکه همیشه به برنامه ه

آموزش انگلیسی و فرانسوی گوش داده و مهاراتی را کسب میکنند، 
 جوایز خوبی بدست می آورند.
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اینگونه مدارس که خدمات مختلف و متداخل تقدیم نموده به 
هداف دور و نزدیک استعمار خدمت میکند، گذشته، حال، و آیندۀ امت ا

ده، را با خطر جدی مواجه میسازد. اما آنچه از نظر اکثر مردم مخفی مان
اینست که این مراکز و مؤسسات تعلیمی خدماتی را به مردم تقدیم 
میکنند که به آن اشد ضرورت دارند. این ضرورتها گاهی دایمی و 

هم مؤقتی میباشد و در بخش های ساختاری زیربنایی  اساسی و گاهی
بوجود می آید و شاید هم مشکالت اجتماعی کمبودات منطقه ای میباشد 
که از سوی استعمار گران عمداً ایجاد گردیده است و حتی احیاناً 
 تحرکاتی فقط بخاطر پیگیری افکار وارداتی و مشکوک صورت میگیرد.

 فعل خدماتی را تقدیم مینمایند بهمهم اینست که؛ این مدارس بال
همین علت عده ای بسوی آن روی آورده و با حسن نیت و یا هدف 
 سوء با آنها داخل تعامل شده اند. ازین مراکز استفاده کرده اند و

فاده بالمقابل دستگاههای تبشیر و تغریب از آنها به نفع اهداف خود است
 برده اند.

رین رابطه اینست که نباید به نظر بنده موقف مثبت و فعال د
ت برهجوم، رفض، اتهام و توهین اکتفاء صورت گیرد بلکه تا مواقف مثب

 تر و متحرک تر و فعال تر امتداد یابد.
 در ابتداء باید بپرسیم که؛

این مدارس چه نوع خدمات تعلیمی و تربوی تقدیم میکنند که 
کشاند؟ چه جذابیت داشته و اولیاء امور و شاگردان را بسوی خود می

کمبودهایی در مکاتب اصلی و اسالمی ما وجود دارد که مردم را دلسرد 
ساخته و مجبور نموده است که آنها را ترک کرده و بسوی مراکز 



 www.eslahonline.net  و راه های مقاومت                فکری جنگ 

 159 

 تعلیمی دیگران رجوع کنند؟
ه باچه وسایلی میتوان مستوای مکاتب و دانشگاههای خود را بلند برد

 کنیم؟ دی دیگران را در آنها ایجاو توانایی رقابت و مقابله با مراکز تعلیم
م و قبل ازینکه بستن این مراکز تعلیمی وارداتی را مطالبه نمایی
 ؟چگونه و با کدام وسایل میتوانیم مکاتب خود را تطویر و ترقی دهیم

خالصۀ سخن اینست که قبل از اینکه امکانات دیگران را مصادره 
ود خکز و مؤسسات تعلیمی نموده و بخواهیم که آنها تصفیه شوند، باید مرا

ه برا از نگاه اداره، محتوای تعلیمی و شیوه های تعلیم ارتقاء داده و 
 ته و درمستوایی برسانیم که فارغین این مراکز توان رقابت با دیگران را داش

 میدان کار و توان کاری، خدمت و تولید بردیگران تفوق حاصل نمایند.
گران کاپی نموده و همان مفهوم سخن این نیست که از تجارب دی

ینست برنامه و شیوه های تعلیمی آنها را تکرار نماییم، بلکه مقصد ما ا
 وکه نسل های جوان خود را هم با تربیت اسالمی قابل اعتماد و عمیق 

هم با علوم جدید بارور سازیم. تا هم احتیاجات جامعه را برآورده 
باشند و هم بسوی  سازند و هم رسالت اسالمی خود را در نظر داشته

 خدمت نسل های آینده متوجه باشند.
درین مورد عده ای از نویسندگان و پژوهشگران نوشته هایی دارند 

 1که در بحث های آینده از آن سخنانی را نقل خواهیم کرد.

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 72-57نوشته سید ابو الحسن الندوی ص « ربیه االسالمیه الحرهنحو.الت»  -1
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 نهم: ساده سازی و متناسب کردن

 اهلل عزوجل میفرماید: 
  ۓے    ے ہ  ہ   ہ  ہ  ھ   ھ  ھھ چ 

 ١٢٥حل: الن چۓڭ  

اندرز نیکو به راه پروردگارت دعوت  [ با حکمت و مردم را ]
  [ بپرداز ادلهجم و با آنان به نیکوترین شیوه به بحث ] ، و کن

 و در مورد مجادله و مقابله با اهل کتاب میفرماید:
ڀ      ڀ ٱ  ٻ    ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ    چ 

   ٤٦العنكبوت:  چڀٺ  
، مگر با  گفتگو مکنید ادله وجنیکوترین شیوه م با اهل کتاب جز با و

  [ ظالمانه به میدان آیند ادله با شماجدر م کسانى از آنان که ]
از نصوص فوق الذکر به وضاحت فهمیده میشود که دعوت و 
تنبیه دیگران و تردید افکار وارداتی و جلوگیری از پخش فرهنگ 

 ت و در عین حال بابیگانه باید در بلند ترین درجۀ اقناع و وضاح
 الفاظ ساده و متناسب با مخاطبین ارائه گردد.

 قبالً در اساس ششم شرح نمودیم که اسالم از تبلیغات گمراه کن،
دروغ و تهمت، مبالغه و هول انگیزی مبراء میباشد. و درین بحث، 

 موضوع ساده ساختن الفاظ و واضح بودن آن را شرح میدهیم.
 منطقه را نمیتوان جز با همان طریقه،واضح است که مسلمانان هر 

با  وزبان و مثالهایی مورد خطاب قرار داد که برای شان قابل درک بوده 
 مستوای فکری و ظروف مادی زندگیشان متناسب باشد.

مراد از متناسب بودن اینست که با ظروف اقتصادی، فرهنگی، 
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شته تعلیمی و روانی و وضعیت اجتماعی آنها همخوانی و مطابقت دا
باشد. البته ازین سخن نباید چنین برداشت کرد که دعوت اسالمی و 
مقاومت در برابر غزو فکری با شیوه های خیلی ابتدایی، صورت گرفته 
و با اعطای رخصت ها و سازش ها با انحرافات جامعه خود را حقیر 
سازد و در مقابل نابسامانی ها از سهل انگاری و تجاهل عارفانه کار 

یا فقط احساسات مردم را تحریک نموده و شیوه ای را انتخاب بگیرد و 
 نماید که جمهور مردم از آن راضی باشند!

هرگز! زیرا اتخاذ چنین شیوه ها، کاری است که فقط انسانهای 
منحرف و بی هدف به آن متوصل میشوند وبرای دعوت اسالمی به هیچ 

اعمال شود. صورت مجاز نیست که چنین فکر کند و مرتکب این گونه 
چون شرافت هدف و عظمت مقصد، اتخاذ وسایل شرافتمندانه را الزمی 

 میگرداند.
با تأکید میگوییم که ما ضرورتی به فریبکاری با مردم و گمراه 
کردن آنها با شعارهای میان خالی و فریاد های بی محتوی نداشته و 

ک نمیخواهیم احساسات آنها را با کلمات و حرکات بی مفهوم تحری
 نموده شهوات شان را شعله ور بسازیم.

و باصراحت میگویم، پیش گرفتن برنامۀ اسالمی با اسلوب فنی و 
هنری هیچ تعارضی با سادگی و وضوح و متناسب بودن ندارد. زیرا 
مقصد از اسالمی بودن منهج این نیست که باید خشک و متحجر باشد و 

 باید فریبکارانه و همراه هنری بودن اسلوب به این معنا نمیباشد که حتماً
با پستی و رذالت صورت گیرد، بلکه مقصد اصلی اینست که باید با 
ذکاوت و مهارت خاص اسالمی بودن و هنری بودن برنامه ها همزمان 
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 رعایت گردیده در قالب یک منهج متکامل و شکل متمایز تقدیم گردد.
ه هم امروز ما تاچه حدی به اعالم اسالمی اشد ضرورت داریم ک

خصایص برنامۀ اسالمی خود را حفظ نماید و هم شیوه های جدید 
خوبی رسانه ای را بکار گیرد تا بتوانیم از توانمندیهای نهفتۀ در آن ب

 استفاده کنیم.
وسایل ارتباط هرکدام دارای توان، امکانات، حدود و استعداد 
مخصوص به خود بوده و تأثیر هرکدام در حد خود متفاوت میباشد. 

س برای استعمال و بکارگیری این وسایل به متخصصین و دانشمندان پ
مسلمان ضرورت است که درین مجال تحقیق نموده اسرار آنرا درک 
کنند. بعد از آن خالصۀ تجارب و فهم خود را در خدمت دعوت 
اسالمی و مقاومت در برابر غزو فکری قرار دهند. اما اعتماد کردن 

و تکیه کردن بر تجارب ذوقی  برسادگی محض و احساس عمومی
بدون بحث و تحقیق در معرکۀ امروز هیچ خدمتی کرده نمیتواند. 
بخصوص اینکه دشمنان و مهاجمین با جدیدترین وسایل رسانه ای و 

شان  ژرف ترین بحثها مسلح بوده و چنانچه قبالً اشاره شد اعتماد بیشتر
لها را که احیاناً سابر مراکز تحلیل، علماء، پژوهشها و قیاساتی میباشد 

 دربر میگیرد تا سالح مناسب و ذخیرۀ موافق با آن تهیه گردد.
چنانچه سالح عسکری طی سالها تجربه و تحقیق تکامل نموده و 
د قابلیت استفاده در میدان جنگ را کسب میکند، سالح فکری هم باید مور

 پژوهش جدی قرار گرفته به صورت مستمر تقویم و تصحیح گردد.
عالم اسالمی نباید درین زمینه کوتاهی کرده و این ناحیه را پس ا

مورد توجه قرار ندهد بلکه با سرعت همگام با وسایل اعالم حرکت 
کرده بسوی اهداف اصیل که در ژرفنای ضمیر مسلمانان ریشه دارد، 
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شتافته خودرا به قلبها و عقلهای نسل آینده برساند و بر سلوک آنها تأثیر 
بت الزم را بگذارد. اما دعوت و رفتار خشک و مطلوب و استجا

یکنواخت باید از رسانه های اسالمی دور گردیده و مقاومت فکری ما از 
آن پاک گردد. به این نکتۀ مهم بخاطری اشاره میکنیم که شکایت های 

 زیادی از مصادر مختلف در برابر ما قرار دارد.
ر بحر حروف و اگر کتاب اسالمی را باز کنیم، در اغلب اوقات د

سطر های پیهم غرق میباشد بدون اینکه شکل و رسم توضیحی برای 
تقریب معنا درآن مالحظه شود و در بعضی جاها رنگ کاغذ خیلی 
عبوس و خسته کن بوده صفحه آرایی و دیزاین خیلی ابتدایی و ناقص 

 شده است.
مجله های اسالمی اطفال را ورق بزنید، باوجود اینکه به ندرت 

میشود، در تهیۀ آن نهایت سهل انگاری صورت گرفته هیچگونه چاپ 
 جذابیتی ندارد.

اگر نمایشنامه های اسالمی را مشاهده کنید، باوجود قلت و ندرت 
ویی آن، همیشه در بطن تاریخ فرو رفته و فقط حکایاتی از گذشته را بازگ

و  میکند گویا اینکه حالت کنونی مسلمانان هیچ سخنی برای گفتن نداشته
 هیچ صحنۀ قابل نمایش، تعلیق ونقد در آن سراغ نمیشود.

اگر مطبوعات ادب اسالمی را صفحه گردانیم، میبینیم که گویی 
 خطابه ای با آواز بلند و اسلوب وعظی و اندرز را میشنوی.

 چیزی که ما میخواهیم و برآن تأکید داریم این است که:
ت هروسیلۀ رسانه باید اهل خبره ودانشمندان ما خصایص و ممیزا

ای را به صورت جداگانه در دسترس ما قرار دهد تا استعداد بیشترین 
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استفاده از امکانات هر کدام آنرا حاصل نماییم. زیرا ناممکن و مستحیل 
است تمام وسایل مقاومت اسالمی به خطابه و موعظه مبدل شود و یا 

این معناست که  القای درسهای مباشر را انتخاب کند!! اگر چنین کنیم، به
در استخدام این ادوات گرفتار سوء تفاهم گردیده ایم و در نتیجۀ آن، 

 تعداد زیادی از شنوندگان و بینندگان را نفی خواهیم کرد.
باید با مهارت خاص همآهنگی خیلی دقیق بین منهج اسالمی و هنر  

رسانه ای ایجاد گردد به گونه ایکه هر یک ازین وسایل به صورت 
مثمر توظیف گردیده و با طبیعت و اوضاع اجتماعی متناسب و  درست و

وک مالیم باشد. ازین طریق است که میتوانیم نمونۀ از دعوت اسالمی، سل
و از  عفیفانه، میانه روی مطلوب و اقناع آرام را به همگان تقدیم نماییم

سوی دیگر دعوت اسالمی را به غیر مسلمین به اسلوب صحیح و برنامه 
 ه برسانیم.ریزی شد

چه، ناممکن است که با خطابه های انفعالی، درشت کردن آواز و 
صدای بلند و تهدید مستمر و ایراد وعیدهای پیهم قلوب مسلمانان را 
کسب نموده و آنها را در صفوف خود جابجا سازیم. و این یکی از 
مالحظات جدی دیگری است که بر شیوۀ مقاومت و رسانه های مقاومت 

 است. گرفته شده
به این علت که تهدید دایم و وعیدهای پیهم امکانات گفتگو و 

ت، تفاعل را بسته و امکانات هرگونه تفاهم را از بین میبرد. درین صور
دعوت و آواز مقاومت فقط در میان کسانی منحصر میماند که با آن 
 عادت کرده و شیوۀ غیر ازین را نمیدانند پس باید این حدیث شریف را

 راغ راه خود قرار دهیم که میفرماید:همیشه چ
 )بشروا وَلتنفروا(
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بی تردید دعوت آمیخته با غلظت و درشتی آواز آگنده از خشم و 
اتجاه مملوء از یأس و وعید، خطبه های سراسر ویل و هالکت، شاید 

انی برای عدۀ قلیلی مناسب باشد، اما با تعداد زیادی هیچ تناسب و همخو
گشته عداد زیاد مردم با دنیای از خستگی و مالل برندارد. به همین علت ت

 و از تکرار هر روزۀ کلمات کامالً دلتنگ میگردند.
پس دعوتگر مؤفق و مقاومتگر پیروز همانست که اوالً جوهر و اصل 
دین خودرا به صورت کامل شناخته نفسیات و روان جانب مقابل خود را 

ادی ند تا هر روز تعداد زیدرک میکند و بخوبی میداند که چگونه تعامل ک
را بدست آورده و در کنار خود قرار دهد. دعوت صالح برای دعوتگر 
اجازه نمیدهد که با کسانیکه اخالق خود را از دست داده اند از 
د بداخالقی کاربگیرد و اگر بخواهد به تأدیب هرجاهل و بی ادب بپرداز

 ت. به همین علتحتمًا با مشکالت مواجه شده و توان آنرا نخواهد داش
ن است که قرآن مجید در جملۀ اولین صفاتی که عبادالرحمن با آنها مزی

 میباشند، همین مدارا و گذشت را تذکر داده است. چنانچه میفرماید:
ۆ  ۆ    ۇ         ۓ  ڭ   ڭ  ڭ  ڭ   ۇ     چ 

  ٦٣الفرقان:  چۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ  
فروتنى  و اند که روى زمین با آرامش بندگان رحمان کسانى و

هنگامی که نادانان آنان را طرف خطاب قرار  ، و روند راه می 
  گویند می  سالم[ در پاسخشان دهند ] می 

ٺ    ٺ ڀ  ڀ   ٺ ڀٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ    پ  پ  پ  پ      ڀ  چ 

  ١٤٨النساء:  چٺ  

، جز براى کسى  هاى دیگران را دوست ندارد خدا افشاى بدى
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،  که بر ستمدیده براى دفع ستم ست ]ا که مورد ستم قرار گرفته
  داناست خدا شنوا و و ; [ هاى ستمکار جایز است افشاى بدى

بنابرین دعوت برحق و صادق همراه با حق و صدق ارائه 
گردیده هیچ نوع کمبودی و زیادت، افراط و تفریط در آن دخیل 
نمیگردد. صحیح مسلم از عبداهلل بن مسعود رضی اهلل عنه روایت 

 است که فرمود: کرده
 (154/  13 -)صحيح مسلم   َهَلَك اْلُمَتَنطِرُعوَن قَاََلَا َثََلثً 

 تشدد کنندگان هالک شدند و سه  مرتبه تکرار کردند.
 شیخ االسالم محمد بن عبدالوهاب در شرح این حدیث میگوید:

درین حدیث کسانی به هالکت تهدید و تحذیر شده اند که در »
برآن  خود تکلف نموده و باالتر از تحمل چیزهایی را دین باالتر از توان

حمل میکنند. چه، دین سراسر آسانی و سماحت بوده از جانب 
پروردگار بخاطر آسانی، تسهیل و سعادت بشر نازل شده است. پس 

ات کسانیکه الفاظ را به معانی غیر مراد حمل نموده و برنفس خود مباح
د، در حقیقت خود را در معرض و چیزهای پاکیزه را حرام قرار میده

وعید و تهدید شدیدی قرار داده است که برامت قبلی نازل گردید و 
آنها را هالک گردانید. و به سبب تجاوز از حدود شرع مورد تعذیب 
قرار گرفتند. از همینجا سماحت اسالم و حکمت آن در مراعات مصالح 

 « بشری فهمیده میشود
میتوانیم که منهج دعوت و  بنابر تمام آنچه ذکر شد، گفته

مقاومت اسالمی بر یک سلسله اساسات و مبادی ای بنا یافته است 
از جمله: فطری و بسیط بودن، صدق، وضاحت، اعتدال، موازنه، 
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بساطت و  قدوه و سلوک و غیره میباشد و سخن مهم درینجا همان
متناسب بودن است که بحیث اساس سوم مقاومت قرار داشته و 

زیاده روی، افراط، تفریط و اهمال در عقیده و  ،لوغرنوع بدور از ه
اسلوب میباشد. تصور شایع در بعضی حلقات اینست که فکر دینی 
مطابق طبیعت پخش کنندگان، بایدهجومی بوده واز مقام ترفع و به 

 صورت خشک و منجمد القاء گردد!!
این تصور نادرست، در حقیقت از جملۀ شایعات گمراه کن 

 ست و باید با دالیل علمی و تقدیم قدوه های فعال تردیددیگران ا
گردیده و هم نمادهای آن از ذهنیت کسانیکه فکر کرده اند که 
دعوت اسالمی فقط تکرار چند کلمۀ کوبنده و بزرگ، کوبیدن 

 مسلمانان و نقد حاضر شان میباشد، بیرون کرده شود.
لمین طبیعی است که خطاها، عیوب و انحرافاتی در حیات مس

 رونما گردیده و ضرورت به بحث و تعلیق دارد. و نباید تشهیر گردد.
 شاید درین مورد سوالی که مطرح میگردد چنین خواهد بود که؛

مسلمانان از مجرد تشهیر و بیان نواقص آنها چه استفاده 
 میبرند؟

از هجوم پیهمی که بر حالت ناگوار شان صورت میگیرد، چه 
 د؟فایده ای برای شان میرس

آیا شرح نواقص و زبان زد عام گردانیدن آن کمکی در راه 
کشف راههای درست و سالم مینماید؟ ویا برعکس راه های عالج 

 را یکی پی دیگری می بندد؟
آیا شکایت پیهم و شمردن کمبودی ها راه حل مشکالت 
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 است؟
خطر پوشیده ای که در شکایت ها و بیان های مستمر وجود 

 حیاناً آنقدر ثقیل میشود که خروج از تحت آندارد، این است که ا
صعب میگردد، این حالت سبب افزایش شکایت ها و دردهای 
بیدرمان دیگرشده، احساس و شعورگنهکاری و تقصیر ضمیر انسان 

 را زیر فشار میگیرد.
این گونه شعور اگر در حد معقول آن باقی بماند، صحیح و مفید 

ل جاوز کرد به چنان مرض روانی مبدخواهد بود اما اگر از حد معقول ت
میگردد که امت را از هر گونه حرکت و عمل مفید باز داشته با 

نج زنجیرهای نا امیدی و عدم اعتماد به نفس دست هایش را بسته و به ک
نا امیدی زندانی اش میکند. درست است که احساس تقصیر در بین 

عقب ماندگی، مسلمانان را میتون بخاطر واقعیت ناگوار موجود و 
اید از اختالفات، ریا و نفاق درآن مشاهده میشود توجیه نمود. اما آنچه ب

آن برحذر بود این استکه مبادا این احساس تقصیر به عقدۀ حقارت 
ر مبدل گردیده زندگی را بار گران و غیر قابل تحمل بسازد و در براب

 آینده نگری موانع ایجاد کند.
مشکالت زندگی در حد خود  درست است که احساس سختیها و

باعث میگردد که انسان به خطاهای خود پی برده و عملکردهای 
ت نادرست خود را در یابد. بشرط اینکه این احساس به چنان عقدۀ ندام

مبدل نشود که باعث شکستن اعصاب گردیده راه عمل را مسدود 
و نماید، دروازه های اجتهاد فکری و حرکی، فردی و اجتماعی و محلی 

 اسالمی را قفل زند.
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چنانچه در اساس هشتم شرح گردید، مقصود و مطلوب اینست که 
در مورد روان شناسی جوامع مختلف اسالمی تحقیق صورت گرفته و 
احوال فرهنگی، اجتماعی، دینی، روانی و اقتصادی مسلمانان بصورت 
 واقعی بازشناسی گردد. تا دعوت اسالمی و برنامه های مقاومت مطابق

 طرح و اجراء گردیده خالیگاههای موجود را پر و نواقص ملموس را آن
 برطرف و عیوب آشکارو پنهان را معالجه نماید.

اما تشهیر و افشای عیوب جوامع اسالمی، غلظت و اکراه مطلق و 
ی تعمیم آن شاید در بخشهایی تأثیر مثبت و در مناطق دیگر اثرات منف

دارانی بدست آریم و در جاهای داشته باشد، شاید در بعضی جاها طرف
دیگردوستان خود را از دست دهیم، دعوتگرانی در صفوف ما جابجا 

 شوند اما جماهیر مردم را از دست میدهیم.
لذا الزم است که شیوه و اسلوب دعوت و مقاومت متناسب با 

ه ککسانی باشد که مورد خطاب ما قرار میگیرند و مؤافق با قشری باشد 
 ند.طرف دعوت میباش

د، ده چنانچه تعلیم یافتگان و فرهنگیان، غیر از انسانهای بیسواد ان
ن نشین ها غیر از شهر نشینان اند، مسلمانان جزیرۀ عربی با مسلمانا
 جنوب شرق آسیا متفاوت اند، کسانیکه با فرهنگ و ثقافت غربی تفاعل
دارند غیر از کسانی اند که ازین فرهنگ دور اند، خورد ساالن غیر 

 رگساالنند و زنان غیر از مردانند. . . .بز
به این ترتیب دهها گونه تقسیم و تنوع در برابر ما قرار میگیرد که 
هرکدام باید مورد توجه و تربیت قرار گیرد. این اختالف و تنوع اقتضاء 
میکند که طریق دعوت و مقاومت، مستوی و محتوی، اسلوب و گامهای 
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 شرایط هرجامعه تنظیم گردد.  آن متفاوت بوده و با درنظرداشت
درست است که هدف واحد و خطوط اساسی عمل یکی است اما 
اختالف در شیوه های تقدیم و شرح موضوع و در اسلوب مؤثر سازی 
ل سخن میباشد. این موضوع را میتوان در چوکات این فرمودۀ اهلل متعا

 :بررسی کرد که اشرف مخلوقات را مورد خطاب قرار داده میفرماید
  ١٥٩عمران:  لآ چٹ   ٹٺ  ٺ      ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ   چ 
  شدند سخت دل بودى از پیرامونت پراکنده می  خوى واگر درشت و 

پس چگونه میتوان بین روح اسالم و فنی ساختن مقاومت 
توافق ایجاد کرد؟ این سوالی بود که اساس نهم مقاومت در صدد 

 اد.جواب آن بوده بدون خوف و هرج بدان پاسخ د
اکنون بسوی اساس دهم و اخیر مقاومت در برابر غزو فکری 

 میرویم که همانا دفاع وتبلیغ است.

 دهم: دفاع و تبلیغ

از خالل آنچه گذشت شاید برای تان واضح شده باشد که 
دعوت و مقاومت تنها عکس العمل نیست، بلکه کنش هم در صدر 

م در برابر هجو برنامه های آن قرار دارد. تنها جلوگیری و ممانعت
 . وجود داردنمیباشد بلکه هجوم نیز ضمن راهکارهای آن 

اساس خیلی مهم و راسخی که درمیدان مقاومت باید برآن 
اعتماد کرد، اینست که، هجوم بهترین دفاع است، وقایه بهتر از 
عالج و محافظت بهتر از انتظار سرایت مرض است. لذا طبیعی 

بسوی خطوط مقدم ادامه داده و  است که مقاومت باید به پیشروی
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به حمالت پیشگیرانه آغاز نماید، از سنگری دفاعی برخاسته و 
 بسوی نقاط و اهداف پیشروی نماید.

بعوض منتظر ماندن آغاز غزو فکری باید تمام وسایل را جهت 
 جلوگیری از آغاز آن استخدام نماییم.

ث گرم حواد بجای اینکه به جواب دادن اکتفاء کنیم، باید به میدان
نقل مکان نماییم زیرا داخل شدن در مواقع حوادث این فرصت را 
بدست ما میدهد تا حوادث را به صورت منظم پیگیری و تحت مراقبت 

ن . به ایآگاهانه قرار دهیم و هرگونه تغیر را هنگام وقوع آن تعقیب نماییم
ر ترتیب از تمام آنچه در صحنۀ جهانی میگذرد و همۀ آن مسایل که د

عقب پرده جریان دارد به صورت پیهم معلومات حاصل مینماییم 
درینصورت است که تنها به مراقبت حوادث مصروف نمیشویم بلکه در 
ایجاد حادثه ها و صحنه های حضور عملی میداشته باشیم. امروز 
قدرتمندی درین نیست که شب و روز در انتظار هجوم بسر بریم، بلکه 

 راقبل از وقوع کشف و خنثی کرد. قوت اصلی اینست که هجوم
لذا میگوییم که دعوت اسالمی به صورت همزمان دفاع و تبلیغ 
میباشد. و خاصیت اصلی آن همانا کشف بهنگام، انذار واضح، اتخاذ 
گامهای مناسب برای جلوگیری و ممانعت، دفاع و هجوم و بلکه 

ث طان خبیجلوگیری از هجوم میباشد. و از آنجاییکه غزو فکر بمثابۀ سر
عقل و جهاز عصبی امت را هدف قرار داده و میخواهد بر آن سیطره 
حاصل کند، پس بهترین عالج آن کشف بموقع و تشخیص درست و 

 شناخت موضع و وسعت آن میباشد.
اما نشستن درین انتظار که مرض پیشرفت نموده زهر آن به تمام 

ه در اساس بدن سرایت کند، حماقت و نافهمی ای بیش نیست و چنانچ



 www.eslahonline.net  و راه های مقاومت                فکری جنگ 

 

 172 

ششم به تأکید گفته شد که حوادث و پدیده ها را باید در حجم طبیعی 
 آن مشاهده کرده وزن حقیقی آن را بدون تنقیص و افزایش درک نمود.

در شرح اساس هشتم به ضرورت تحقیق و پژوهش در مورد 
وضعیت روانی مهاجمین و مقاومت کنندگان اشاره نمودیم. این نکته 

موضوع کشف و انذار بهنگام دارد که اکنون از آن  رابطۀ مستحکم با
 صحبت مینماییم.

مبرهن است که هرقدر نزد ما دراسات و شناخت کامل و شامل از 
یم برنامه هیا دشمن و پالنهای هجومی آن باشد، به همان تناسب میتوان

 ه و قبلبزودی آنرا به ناکامی مواجه سازیم. حتی میتوانیم که آنرا در نطف
 ز حرکت خنثی نماییم.از آغا

بنابرین پژوهش و تحقیقات عمیق و شامل به ما این توانایی را 
ع کامل میبخشد که در نظام برنامه ریز دشمن نفوذ و از پالنهای آنها اطال

حاصل نموده و در عوض اینکه منتظر هجوم باشیم به هجوم آغاز 
 م.ر نمایینماییم، بجای اینکه منتظر عبور آنها باشیم، بسوی آنها عبو

 پس گفته میتوانیم که بحث و تحقیق در مورد دشمن بمثابۀ پلها و
معابری اند که ما را به قلب دشمن میرساند و این فرصت را مساعد 

علم  میسازد تا از نیت های او اطالع حاصل نموده افکار او را بخوانیم.
و تجربه درین میدان همانند قطعات پیش قراول و جنگ افزارهای 

ی اند که بوسیلۀ آن اسرار دشمن را کشف واز تفصیالت پالنهای هجوم
شان اطالع حاصل مینماییم به این ترتیب است که در داخل طوق 
دفاعی دشمن قدم گذاشته سلسلۀ تفکر خود را از ماضی به حال حاضر 

 م.امتداد میدهیم و از خالل حوادث حاضر، نشانه های آینده را مینگری
متکامل که شامل مقابله وهجوم، کشف و دفاع، و با این استراتیژی 
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اقدام بهنگام و انذار، تحرک و بازداشتن میگردد، میتوانیم اقدام به مقابله 
نماییم و از خطوط دشمن بگذریم چالشها را جواب گفته و مبادی 

 دشمن را به چالش بگیریم.
  الحمدهلل، نزد ما تمام ارکان اساسی این استراتیژی موجود است.

عقیدۀ راسخ، رسالت فنا ناپذیر، کتاب محفوظ، سنت غیر قابل ما 
 تبدیل، موارد مالی عظیم، قوت بشری، امتداد وسیع جغرافی و موقعیت
ا راستراتیژیک مهم، تاریخ تمدن ریشه دار، اصالت همیشه باقی و. . . 
ی دارا میباشیم و از سوی دیگر همیشه با چالشهای مستدام ومواجهت ها

 مواجه میباشیم. آرامش ناپذیر
یق یگانه چیزی که از ما مطلوب میباشد جمع آوری امکانات و تنظیم دق

و جابجا ساختن آن در مسیر اهداف است. درین صورت است که ارزش 
 حقیقی بیش از یک ملیارد مسلمان یعنی پنجم حصۀ جهان ظاهر میشود.

این تنظیم جابجا کردن قوتها را نمیتوان از دوسیه های بیگانه 
غه آموخت و یا از دفتر های گذشته نسخه برداری کرد. بلکه باید در صی

های جدید و متناسب با چالشهای عصر جدید و توقعات آینده طرح 
ب دایت طله «َليولن جتد لسنة اَّلل تبد»گردد. از سنت تغیر ناپذیر اهلل که 

نمود و در روشنایی قرآن و سنت استراتیژی جدید خود را وضع و در 
 دست آوردن اهداف بلند و ارزشهای راسخ تالش نمود.جهت ب

شاید عده ای برین استراتیژی عیب گرفته و آن را متناسب با 
چالشهای عصر نداند، اما اینها فراموش کرده اند که قرآن و سنت نبوی 
صالحیت تطبیق و رهبری در هر عصر را دارا میباشد، این عیب ماست 

زمانی هم در تطبیق به انحراف  که گاهی در تفسیر خطاء میکنیم و
میرویم عده ای هم بر رسانه های جمعی کشور های اسالمی خرده 
گرفته و آنرا دلیل ضعف اعالم اسالمی میداند.مگر این نکته را فراموش 
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کرده اند که تطبیق، امر جدا از مبداء و تنفیذ پیام غیر ازپیام میباشد. اگر 
رجع آن تطبیق و تنفیذ است، نه خطا ها و کوتاهی هایی رونمامیگرد، م

 مبداء و رسالت زیرا رسالت به قرآن کریم استناد دارد که:
 ٤٢صلت: ف چ  ڻ  ڻ  ں ں      ڱگ  گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ    ڱ   ڱڱ  چ 

،  آید پشت سرش به سویش نمی  که هیچ باطلى از پیش رو و
  ستوده است نازل شده از سوى حکیم و

 
 

 فصل چهارم

 در جنگ فکریوسایل مقاومت 

اساسات دهگانه، عبارت از پایه های اساسی مقاومت بود که 
ضمن آن شامل بودن مقاومت در تمام اقشار و کته گوری های 
اجتماع، تنسیق بین کشورها و مؤسسات، استمرار مقاومت در تمام 
مراحل زندگی، اعتماد برخود، شناخت حجم طبیعی پدیده ها و 

ع و متناسب بودن پیام، و در اخیر دفامقاومت کنندگان، آسان سازی 
 و تبلیغ شرح گردید.

اینها اساساتی اند که باید تفاعل و مساعی مشترک بین شان 
ر وجود داشته باشد. به این اعتبار که هیچکدام بدون دیگران از کا

 آیی الزم برخوردار نخواهد بود.
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که شناخت  1اکیدًا میگوییم که اساسات دیگری نیز وجود دارد 
تعین آن به بحث و موشگافی بیشتر ضرورت دارد. به همین دلیل  و

در طول فصل سوم برین نکته تأکید نمودم که طرح استراتیژی 
مقاومت و برنامۀ عملی آن باالتر از توان یک فرد بوده و باید یک 

صصین کفایت نمیکند مل روی آن کار کنند. یک گروه متختیم کا
مختلف به صورت مشترک  با تخصص یبلکه باید مجموعه های

روی آن کار کنند. فقط با بلند کردن آواز و سخنان پرحرارت انجام 
با یک  نمی یابد. بلکه به عمل پیهم و خستگی ناپذیر ضرورت دارد،

د در انجام آن ضروری میباشد. و قضیۀ وسیله نه بلکه وسایل متعد
 .را تشکیل میدهدوسایل محور فصل چهارم 

تاریخ جنگ فکری مورد بحث قررا در فصل اول تاریخ  
گرفت و در فصل دوم اهداف و وسایل آن تحت تحلیل و تجزیه 
در آمد، فصل سوم اساسات مقاومت در برابر غزو فکری راشرح 
ر نمود و اکنون در فصل چهارم مهمترین وسایلی را زیرا مناقشه قرا

 میدهیم که باید در جنگ فکری بکار گرفته شود.
ر که این وسایل در تمام جوامع موجود بوده و ب در آغاز باید گفت

تمام گروه ها و اقشار اجتماعی مؤثر میباشند. پس از حیث وجود، 
 موجود و از حیث تأثیر، مؤثراند. اما سؤال اساسی اینست که:

چگونه میتوان موجودیت آنرا اسالمی ساخت؟ و چگونه تأثیرات 
ستوی و محتوی، شکل و آن را به نفع اسالم بکاربرد، چگونه میتوان م

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

نوشته سید  103 -79ص « طریق الدعوه فی ظالل القرآن » بیشتر به کتاب  برای تفصیل -1

 قطب . 
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 مضمون آنرا در خدمت اسالم قرارداد؟
 چه، وسیله در ذات خود کامالً بیطرف است میباشد ومیتوان از آن
وسیلۀ ساعت تیری، یا کسب معلومات، جدیت و هزل، صدق و کذب 

 و باآلخره سبب عذاب یا نعمت ساخت.
مهم پس نفس وسیله در ذات خود مهم نیست بلکه توجیه و ادارۀ آن 

است و طبعاً مقصود ما این نیست که وسایل را مهمل فکر کرده و از 
حساب خود آنرا ساقط گردانیم. بلکه اینها ادواتی اند که اهدافی را تحقق 
میبخشند که به آن معتقد میباشیم. پس باید توجه کامل به اهداف خود 

اعث داشته در شناخت و انتخاب وسایل آن دقت کنیم. زیرا وسیلۀ فاسد ب
 1ضایع شدن اهداف صالح و به انحراف کشیدن آن از راه راست میباشد.

بنابرین، هدف ما از شرح این فصل عرض و طرح وسایل جدید و 
د ما پیشنهاد این وسایل نمیباشد که قبالً استعمال نشده است. بلکه مقص

عرض وسایل دست داشته و تحلیل آن به شیوه ایکه متضمن شرح 
وری رسالت آن، بهم رسانی گردانندگان آنها، دور تکامل ادوار، بار

نها کردن برخوردهای فیما بین شان و ازالۀ اختالفات ناشی از برخورد آ
 میباشد تا بدینوسیله از ادوات و وسایل دست داشته به بهترین صورت

رای آن استفاده گردیده به صورت بهتر توجیه گردد و کانال های اعالم ب
 الم و به مصلحت اسالم کار کنند.اسالم و به وسیلۀ اس

اسباب دفاع از اسالم در جهت تردید افکار دشمنان و قانع ساختن 
آنها باشند، وسایلی باشند که شبهات وارده از سوی جنگ فکری را دفع 
و آثار آنرا محو گردانند. مؤسساتی باشند که ارزشهای اسالمی را ریشه 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 12وشته محمد قطب . ص ن« منهج الربیۀ اإلسالمیۀ »  -1
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 نرا بدست آرند.دار گردانیده دانه های آنرا بذر و ثمر آ
و بنابر اساسات دهگانه ایکه در فصل سابق ذکر شد، وسایل 
مقاومت باید در خدمت یک بخش و یک قشر نبوده تمام اقشار را شامل 
ر و بر تمام گروه ها ترکیز نماید. تمام مراحل عمر را تحت شعاع قرا
ام داده متوجه تمام دولتها باشد. دریک مستوی در حرکت نبوده بلکه تم

مستویات را شامل گردیده و تمام بخشهای جنگ فکری را در برگیرد. 
اآلخره از یک مبدأ اسالمی نه بلکه از تمام مبادی اسالم دفاع نماید. و ب

 در تمام معارک پیشقدم و پیشتاز باشد.
بنابرین، وسایل مقاومت باید شامل وسایل مباشر و غیر مباشر، 

، داخلی و خارجی، بشری و تعلیمی و غیر تعلیمی، اجتماعی و فردی
مادی، قدیم و جدید، دفاعی و هجومی بوده هیچ وسیله ای را بدون 

 استفاده و توجیه نگذارد.
ما  در غیر این بهره برداری و توجیه عام و شامل، میدان معرکه بین

و مهاجمین توزیع میگردد که شاید بخشهای مهم، فعال و مؤثر تحت 
 سیطرۀ آنها قرار گیرد.

معنا خواهد داشت که دولت برمدارس و مؤسسات تعلیمی  این چه
 سیطره داشته باشد، اما رسانه ها خارج سیطرۀ آن بوده تمام کوشهای

 مراکز تعلیمی را برباد دهد؟
چه فایده خواهد داشت که مساجد در ادای رسالت خود تالش 
نماید اما کلپها و سازمانهای اجتماعی برعکس آن جهت گیری داشته 

 باشد؟
طبعاً مقصد ما این نیست که این نهادها هم کاپی شده از مساجد 
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بوده همان رسالت و وجایب مسجد را اداء نماید، بلکه مقصد اینست 
که روح اسالم در آنها نفوذ داشته و بر اساس رسالت مسجد و شریعت 
اسالمی بناء یابند و در تعارض و تقابل با تعالیم شریعت اسالمی قرار 

 نگیرند.
ین ترتیب تمام مؤسسات در تنسیق باهمی قرار گرفته یکی و با

، دیگری را مکمل مینمایند و هرکدام نقش مثمر خود را اداء مینمایند
بدون اینکه بین شان تصادم صورت گرفته و باعث تعطیل یکدیگر 

 گردند.
مسلماً که تعطیل و ایستایی هرکدام ازین مراکز به مصلحت 

ا کنندگان غزو فکری همیشه کوشیده است تمسلمین نمیباشد، لذا اداره 
این گونه تصادمات استمرار یافته و بال انقطاع به صورتهای مختلف 

ف ادامه یابند. اگر جامعۀ اسالمی حالت تصادم و تضاد کنونی را برطر
کنند، باید صورت دیگر آن مشتعل گردد تا در آن مشغول گردیده و 

 قوتهای یکدیگر بهدر دهند.
جامعه بتواند آثار سوء این برخورد ها را تخفیف هرزمانی که 

بخشد باید گرفتار کشمکش های دیگری شوند و با تنگناهای جدیدی 
 مواجه شوند 

ل بلی! امت باید مشغول و گرفتار غمها باشد و قبل ازینکه از مشک
قبلی فارغ گردد به مشکل جدید گرفتار شود. حلقه های بهم پیوست و 

سوی خفاشان شب گرد و در تاریکی ها پالن  دسایس مؤامراتی که از
گذاری میشود تا همۀ کشورهای اسالمی را در مشکالت و غمهای 

 خودش غرق سازد.
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اگر در یک بخش تربیت مؤفق شد و جامعه را بسوی ثقافت 
ن اسالمی توجیه نمود، باید با وسایل جدیدی روبرو شود که قبالًاز آ

 .بیخبر و هیچ حسابی روی آن نکرده بود
ین مثالً اگر مکتب در توجیه و تربیت اطفال و نوجوانان مؤفق شد ا

نوجوانان خود را در کشاکش جریانات جدیدی احساس کنند که 
مدرسه و مکتب از آن آگاهی نداشت، آنها باید ازین توجیه تربیتی 
 برگردند و در جهت متضاد آن بحرکت افتند اگر این کار نشد، حد اقل

وف شوند که وقت را ضایع نموده و تالش ها را باید به کارهای مصر
 بهدر میدهد.

اگر خانواده در تربیت و توجیه فرزندان خود مؤفق بود، باید 
وسایل جدیدی داخل خانه گردیده تغیرات بطئ و غیر مستقیم در آن 

ه.و ایجاد نماید. بلی، داخل شدن مجله، تلویزیون، ویدیو. . . ناسنجید
 عملیست حساب شده و پالن دقیق. تصادفی نیست بلکه نتیجۀ

ظر لذا میبینیم که سیطره بر وسایل و رسانه ها تقریبا ناممکن به ن
ن و ساخت« تربیت اسالمی»میرسد، و بهترین بدیل مقاوم در برابر آنها 

ا شخصیت اسالمی میباشد. از همین طریق است که میتوان نسلهای آینده ر
میق آماده سازیم و همین به صورت صحیح، سلیم، مستقیم، راسخ و ع

 تربیت است که حفاظت نسلها را از لغزشها و انحرافات تضمین میکند.
 گفته میتوانیم که تربیت یگانه راه ساختن نسلهای ملتزم، منظم،
ثابت قدم، معتدل و باوقار میباشد. و تربیت است که سالمت خط، 

 استمرار مسیر و بهم پیوستگی نسلها را تضمین میکند.
قابت شدید، تدخل در امور، فرمان صادر کردن و توجیه اما ر
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خشک و راه حلهای کوتاه مدت بی تأثیر و کم ارزش میباشد بر اساس 
همین نکات اینک مناقشۀ خود را در بارۀ وسایل دهگانۀ غزو فکری 

 آغاز کرده در ابتداء مهمترین و اساسی ترین آنرا به بررسی میگیریم.

 اول: تربیت و خانواده

ن شکی نیست که خانه اولین مرکز ساختن وشکل دهی دری
 اجتماعی و تکوین شخصیت است.

شخصیت انسان در حقیقت عبارت از حاصل تفاعل خواص 
فطرت با امور اکتسابی میباشد. و بکجا شدن وراثی با محیط و 

استعدادهای  ،تحقیقات تربوی و روانشناسی تأکید مینماید که محیط
ل و معنای نهایی آن را تعین و محتوای وراثی را تبلور داده شک
 عملی آنرا تبارز میدهد.

پس انسان که مطابق فطرت اصیل تولد میشود، و برحسب برخورد 
عوامل محیطی و جریانات اجتماعی به کسب اسم و صفت پرداخته، 
دین، اخالق، زبان، شخصیت، نشانه های شخصیت، مشاعر، وجدان، 

ز یا انحراف، اعتدال و اعتالل آغا والء و ارتباط، ارزشها، استقامت
مینماید. و از هر کدام به درجات مختلف ونسبت های متفاوت کسب 

 د.مینماید. لذا اصل اینست که انسان برهمان فطرت سلیمی تولد می یاب
  ېې    ۉې    ۉۆ  ۆ  ۈ   ۈ  ٴۇ  ۋۋ  ۅ  ۅ  چ 

  ٣٠الروم:  چې  

ى آفرینش خدا برا ،سرشت خدا که مردم را بر آن سرشته است  
 ; استوار این است دین درست و ; تبدیلى نیست هیچگونه تغییر و
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  [ ندارند به این حقیقت اصیل دانش ] ولى بیشتر مردم معرفت و
َسانِِه أَ ْو يُ َنصِرَرانِِه َدانِِه أَ َهورِ ي ُ ُكلُّ َمْوُلودٍّ يُوَلُد َعَلى اْلِفْطَرِة فَأَبَ َواُه  ْو ُيَُجِر

 (رضی اَّلل عنه ةر يابی هر  عن –)صحيح البخاري 

هر طفلی بر فطرت سالم تولد میشود و بعدًا پدر و مادرش او 
 را یهودی و نصرانی و یا مجوس میسازد.

بنابرین، آنچه فطرت را توجیه نموده و نمو میبخشد، وسایل 
 مختلف تربیه است که در مقدمۀ آن خانواده قرار دارد.

 ویل بوده در طول زمان تأثیر تربیت منزل عمیق تر از سایر وسا
گاه تغیر اوضاع و احوال ثابت میماند. البته نه به این معنا که هیچ

آثار آن محو نمیشود، بلکه مقصد اینست که در عمق ضمیر انسان 
 قویاً نفوذ میکند. پس گفته میتوانیم که:

آنچه برخانواده ها حاکم است، ملت را تشکیل میدهد و آنچه 
یکه د، آیندۀ امت را نیز در اختیار دارد. کسخانواده را توجیه میکن

 برروابط اجتماعی مسلط است. کلیدهای جامعه را در اختیار دارد.
درست است که احیاناً آثار آن متالشی گردیده و احیانًا حتی 
کامالً معکوس میگردد. مگر این حاالت خاص و ظروف استثنایی 

ن جهت، عمیق خواهد بود. اما قاعدۀ اصلی اینست که خانه اولی
ن ترین مؤسسه وقوی ترین وسیله در راستای تربیت افراد میباشد. ای

حقیقت را بحثهای علمی، شمارش های دقیق و مقارنه ها بین 
 جوامع تأکید میکند.

ر تربیت اسالمی فعال و آگاهانه، ریشه دار و عمیق باید استمرا
 یابد در طول زندگی در تمام مراحل زندگی 
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 عنی در تمام بخشهای جامعهدر عرض حیات، ی
 در عمق حیات یعنی در همۀ جوانب شخصیت افراد.

 درین صورت است که نسلی آماده میسازیم که:
به کتاب اهلل و سنت رسول اهلل بحیث قانون و شریعت التزام 
داشته باشد، خود را به سلف صالح منسوب دانسته از ایشان پیروی 

ثروتها و سرمایه های آن  نماید، در خدمت جامعۀ خود بوده و از
حافظت و صیانت کند، با خون وعرق از سرزمین خود دفاع و 
 حمایت نماید، با علم و هنر آیندۀ ملت خود را تجدید کند و ارزش

 های اخالقی خود را صیانت نماید.
 :خانوادۀ اسالمی میتواند نقش بارز و مهمی را اداء کند بشرطی که

یقاً و فارغ از هر نوع بدعتها فراد خانواده اسالم را عما -1
 فهمیده اهداف و مقاصد اسالم را درک نمایند.

رفردخانواده در سخن، سلوک، عبادت، مظهر، جوهر و در ه -2
 پنهان و آشکار قدوه و پیشوای اطفال باشند.

اک بر فضای خانه حاکم بوده ارتباط با اهلل متعال جو روحانی پ -3
شد. مانند حرص برنماز جماعت، در واضح ترین صورت آن نمایان با

مشارکت در توزیع زکات، احترام ارزشهای دینی، تمسک به فضیلت 
 های اخالقی چون امانت، صداقت و اخالص. 

معلومات دینی به اسلوب متناسب با درک اطفال و برابر با  -4
مستوای فکری شان تقدیم گردد. تفسیر قرآن کریم، شرح سیرت نبوی، 

تابعین، و سایر ائمه و رهبران اسالمی باید مطابق  داستانهای صحابه و
فهم و مستوای فکری اطفال و به اسلوبی تقدیم گردد که اهتمام شان را 
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 بحرکت آورده و مشاعر شان را زنده سازد.
 عوت باید براساس موعظۀ حسنه صورت گیرد. د -5
رخانواده باید اصیل بوده از تقلید ظاهری باخالق حاکم  -6

 ری از عمل باید خود داری شود. زیرا تقلید اشکال عباداتوادعای عا
 را حتی کسانی میتواند که روح عبادت را درک نکرده و به مستوای آن
نرسیده اند، شاید طفل هم بتواند که حرکات نماز را انجام داده و 

 کلمات آنرا تکرار نماید.
نه آن فقاشاید ممثلی که اصال به اسالم عقیده ندارد نیز بتواند که مؤ

حرکات را انجام دهد ودر اظهار خشوع وخضوع حین اجرای تمثیل 
 مؤفق باشد ...!!

ولی آیا این حرکات خشک وبیروح گاهی هم سالمت یقین 
وقداست هدف را ببار خواهد آورد ؟!! وآیا انسان را به اهداف برازنده 

 1این عبادات خواهد رساند ؟
رداشت نکات فوق میتواند و به این ترتیب است که خانواده بادرنظ

نقش اساسی خود را در تربیت نسل های آینده به صورت درست اداء 
کرده ارزشهای اخالقی را در شخصیت آنها غرس نماید، ضمیر شان را 
روشن و اخالق شان را رشد دهد. درک شان را عمیق نموده با ایجاد تقوا 

بیهوده گردی سلوک شان را توجیه نماید. بر محافظت وقت ترغیب و از 
ها دور نگهدارد، توان کار آیی شان را بلند ببرد تا تولید بیشتر داشته از 
منابع خود حفاظت نماید. روحیۀ خدمت را داشته و درین راه هر مشکل 
را تحمل نماید. با چالشها مقابله نموده مشقات را مقهور ساخته برنامه 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 لغزالی ترجمه مومن حکیمی ااخالق مسلمان نوشته محمد  -1
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ا شوق و شور و های خودرا عملی نماید. در کسب علم صبر نموده و ب
 جدیت بسوی علم بشتابد، به فرهنگ وزبان خود احترام بگذارد. . .

درینصورت است که خانواده بحیث اساس متین و رکن اصلی 
تربیت عمل نموده سایروسایل تربیت با تکیه برآن وظیفۀ خود را به 
صورت درست اداء خواهد کرد. نکتۀ مهمی که در نقش تربوی خانواده 

گرفته شود، اینست که این نقش باید به صورت عادی و  باید در نظر
فق بسیط، دور از هرگونه تصنع و فشار، همراه با مهربانی، احترام و ر
ن انجام یابد تا کسب و غرس فضایل و تدعیم و تقویت آن در آینده بدو

 ضرورت به قوت قانون و سلطۀ دولت صورت گیرد.
ر، دراک، مرشد، این ثمره و حاصل خانواده ای است که بیدا

لهو و  رهنما، مستقر و آرام میباشد. اما اگر خانواده بیهوده گرد، مشغول
لعب و غافل بوده، روابط آن از هم گسیخته و ضعیف باشد، وحشت 
وقسوت در آن حکمفرما و مملؤ از پرخاش بوده جهل و عبث کاری در 

جۀ ن نتیآن حاکم باشد، حتمًا میوۀ تلخ و ثمر مضر خواهد داد. زیرا ای
اما  طبیعی خانه ایست که دارای اثاث البیت عالی و مملؤ از طعام باشد،

 در ادای رسالت دینی و تربوی خود قاصر و سهل انگار باشد.
چه، خانواده عبارت از هیکل و تعمیر و وسایل و طعام نمیباشد. 

اس بلکه عبارت از روابط انسانی است. اگر این روابط و پیوندها بر اس
ه انسانی استحکام نیابد خانه رسالت خود را از دست داده و ب درست و

 محل اقامت و اطاق طعام مبدل میشود.
اگر درین روابط عقاید و شریعت اسالمی در پنهان و آشکار تطبیق 
نگردد، به روابط بر اساس مصلحت ها مبدل گردیده و شکل گروهی را 
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 ل شده است.بخود میگیرد که اقامت تحت یک سقف باالی شان تحمی
از همینجاست که اسالم حریصانه در حفظ خانه و خانواده 
 میکوشد. و روابط پدری و مادری، پسری، برادر، همسر و سایر تعلقات

 را حفظ نماید.اهلل متعال میفرماید: 
  ڇ  ڇ  ڇڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ    چ  چ  چ  چ 

  کڑ    ڑژ    ژڇ  ڍ     ڍ  ڌ   ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  

  ١٥ - ١٤مان: قل چ   گگ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳڱ  ک   ک  ک  گ  گ
مادرش سفارش کردیم، مادرش به او  انسان را درباره پدر و و

[ سستى به روى سستى ]به او دست می  در حالى که حامله شد ]
[ که  سفارش کردیم و [ در دو سال است ] از شیر باز گرفتنش ] [و داد

[ فقط به  همه ]بازگشت  ;گزارى کن مادرت سپاس پدر و براى من و
اگر آن دو نفر تالش کنند تا بر پایه جهالت  ( و14سوى من است.)

دانش که روشنگر حقایق است[ چیزى را  بدون معرفت و و نادانى ] و
ه بولى در دنیا با آن دو نفر  ; شریک من قرار دهى، از آنان اطاعت مکن

وبه راه کسى را پیروى کن که ]با ت اى پسندیده معاشرت کن و شیوه
سپس بازگشت شما فقط به  ;[ به من بازگشته است اخالص ایمان و و

 (15.) کنم سوى من است، پس شما را از آنچه انجام می دادید، آگاه می 
 میفرماید :و 

   ٴۇ          ۈڭ   ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  چ 

 ٢٤اإلسراء:  چۋ  ۋ  
ر ، بال فروتنى فرود آ محبت براى هر دو از روى مهر و و

! آنان را به پاس آنکه مرا در کودکى تربیت  : پروردگارا بگو و
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  ، مورد رحمت قرار ده کردند
این آیات از وجایب فرزند در برابر پدر و مادر سخن میگوید، 

سول اما واجب آنها در برابر فرزند نیز کمتر ازین نمیباشد چنانچه ر
 اهلل صلی اهلل علیه وسلم میفرماید:

َزَل ِف اْْلَْرِض َوِتْسِعنَي َوأَن ْ   ِتْسَعةً ْنَدهُ الرَّمْحََة ِماَئَة ُجْزءٍّ فََأْمَسَك عِ َجَعَل اَّللَُّ 
ابَّ  ُق َحَّتَّ ََلئِ ُجْزًءا َواِحًدا َفِمْن َذِلَك اْْلُْزِء تَ رَتَاَحُم الَْ  ُة َحاِفَرَها َعْن َوَلِدَها تَ ْرَفَع الدَّ

 )صحيح مسلم ( َخْشَيَة َأْن ُتِصيَبهُ 

تعال رحمت را صد قسمت کرد و نود و نه قسمت آنرا اهلل م
نزد خود نگهداشت و یک جزء آنرا به زمین فرستاد پس در اثر 
همین یک جزء است که مخلوقات بین خود ترحم دارند . تا اندازه 
 ایکه حیوان پای خود را از چوچه اش را بلند میکند از ترس اینکه

 بوی اذیتی برسد. 
  يُ ْرَحْم)صحيح مسلم(َمْن ََل يَ ْرَحْم ََل 

 کسیکه رحم نکند بروی رحم کرده نمیشود.
)سنن أِب د  (  اودََل تُ ْنزَُع الرَّمْحَُة ِإَلَّ ِمْن َشِقيرٍّ

 ترحم جز از قلب انسان شقی و بدبخت کشیده نمیشود.
لََّم َيْصَنُع ِف سَ َّللَُّ َعَلْيِه وَ ا َصلَّى نَِّبُّ َما َكاَن ال َعْن اْْلَْسَوِد قَاَل َسأَْلُت َعاِئَشةَ 

َرْت الصَََّلُة َخَرَج ْهِلِه فَِإَذا َحضَ ْدَمَة أَ ِِن خِ بَ ْيِتِه قَاَلْت َكاَن َيُكوُن ِف ِمْهَنِة َأْهِلِه تَ عْ 
 ِإََل الصَََّلِة)صحيح البخاري (

: از عایشه رضی اهلل رحمه اهلل روایت است که گفت از اسود 
انه اش چه میکرد؟ فرمودند عنها پرسیدم که رسول اهلل در داخل خ

ایشان در خدمت اهل خویش میبود و چون وقت نماز فرا میرسید 
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 بسوی نماز میرفت. 
بلی رسول اهلل صلی اهلل علیه وسلم در خدمت اهل بیت خود 

 می باشد و چون وقت نماز فرا میرسد، آنگاه بسوی نماز میشتابد!
ند؟ چه اما امروز چه تعداد مردان در خدمت اهل خود میباش

تعداد در کارهای خانه سهم میگیرد و مثال و نمونۀ خوبی برای 
 اطفال خود می باشد؟

اما امروز چه تعداد از ما گاهی باالی همسرش فریاد میزند و 
 گاهی بر فرزندانش میغرد و با پدر و مادرش و با خواهر و برادرش

 بدرفتاری میکند!!
د گردیده و آنرا در صفحات گذشته که بر رفق و خلق نیکو تأکی

بهترین راه تربیت و غرس ارزشها معرفی کردیم، به این علت است که 
 رسول اهلل صلی اهلل علیه وسلم روی آن تأکید نموده و فرموده اند:

لَّى اَّللَُّ َعَلْيِه صَ نَّ َرُسوَل اَّللَِّ أَ  َسلَّمَ ِه وَ َعْن َعاِئَشَة َزْوِج النَِّبِر َصلَّى اَّللَُّ َعَليْ 
ْفِق َما ََل يُ ْعِطي َعَلى يُ ْعِطي َعَلى الررِ ررِْفَق وَ بُّ اللََّم قَاَل ََّي َعاِئَشُة ِإنَّ اَّللََّ َرِفيٌق يُِ َوسَ 

 ( صحيح مسلم  اْلُعْنِف َوَما ََل يُ ْعِطي َعَلى َما ِسَواُه)

از عایشه همسر پیامبر صلی اهلل علیه و سلم روایت است که 
رد و  رفیق است و رفق و نرمی را دوست دافرمودند : ای عایشه یقینا اهلل

 . آنچه را بر رفق میدهد بر عنف و درشتخویی بر هیچ چیز دیگری نمیدهد
پس رفق و مهربانی، نصیحت و رهنمایی، عطوفت و احسان، 
جوهر اساسی تربیت منزلی و ضامن غرس عقیدۀ سالم، تعمیق ارزشها و 

ه ابن خلدون را تربیت شخصیت قوی میباشد. به همین علت است ک
 درین سخنش کامالً برحق و انصاف می یابیم جاییکه میگوید:
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کسیکه در محیط مملؤ از قهر و درشتی تربیت شود، درشتخویی و »
الت حبدخلقی بروی غلبه داشته، انبساط و نشاط اورا از بین میبرد. این 

 او را به سوی کسالت کشانده و به کذب و خباثت مبتال میسازد و مکر
 «خدعه به عادت و اخالق اصلی او مبدل میشود.و 

شاید درشتخویی و قهر نتایج زود رس داشته و انضباط شکلی را 
 ایجاد نماید اما به هیچ صورت توان تربیت شخصیت قیادی و مسئول را

 یتواند.نداشته و انسانهایی قادر و توانمند در برابر چالشها را ساخته نم
د در علم روانشناسی اجتماعی آنرا تأکیاین امریست که دهها تحقیقات 

 کرده و دهها مثال آن در تاریخ وجود دارد.

 دوم: مسجد و مکتب

همچنانکه تربیت وخانواده را تحت یک چتر قرار دادیم، مسجد و 
ر دمدرسه نیز باید باهم یکجا عمل نماید، تا جهد و تالش مشترک آندو 

 باشد. جریان متداخل قرار گرفته و تأثیر واحد داشته
یشه اگر ما میخواهیم این دو وسیله کنار هم قرار گیرد، مهاجمین هم
 خواسته اند که این دو وسیلۀ مهم در تصادم باهم قرار داشته باشد.

 واولین تیری که بسوی ما پرتاپ شد، اشاعۀ این امر بود که مسجد 
. مکتب دو قوت متضاد و در حال برخورد و مقابلۀ دایمی باهم میباشند

ه کدرفصل دوم مثالهای زیادی درین مورد ارائه داشته توضیح دادیم  ما
موده ناستعمار و تبشیر همیشه کوشیده اند اند که ارتباط این دو را قطع 

 و برخورد هایی بین شان ایجاد نماید.
 به همین هدف است که تعلیم به دو نوع تقسیم گردیده است:

از سوی  یکی، قدیم دینی ودومی، جدید و سیکوالر. و
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دستگاههای غزو فکر رسمی و غیر رسمی تالشهای زیادی صورت 
 گرفت تا در ذهن مردم این نکات را جانشین نماید:

 ولی منجمد و متحجر است، دومی متجدد و روشنفکر.ا -1
 ته ها مینگرد، دومی به سوی آینده ها نظر دارد.اولی به گذش -2
یسازد، دومی برای ولی افراد را برای وعظ و تدریس آماده ما -3

 احراز وظایف عالی.
 ولی برای اطرافی ها است، دومی برای شهر نشینان.ا -4
 ولی مجانی است، دومی با پرداخت فیسهای زیاد.ا -5
رزندان فقراء و دهاقین است، دومی برای فرزندان اولی برای ف -6

 اغنیاء وکارمندان دولت.
ر ساختمان های ولی در ساختمان های ساده ومحدود، دومی دا -7

 بزرگ و مجلل.
برای پسران است و دومی برای دختران و پسران به  اولی غالباً  -8

 صورت مختلط.
سبب اساسی این دوگانگی عبارت از گسیختگی و انفکاکی است 
که در آغاز تعلیمات جدید صورت گرفت. به این معنا که، جرثومۀ 

از اروپا به دشمنی و عداوت بین دین و علم تحت اشراف غربی ها 
جوامع اسالمی منتقل گردید. این تفکک و دشمنی زمانی بیشتر شد که 
دستگاههای هجوم فکری عمداً تعلیم دینی را در موقف ضعیف قرار 
 دادند تا مردم از آن روگردان شوند و برعکس آن، آموزشهای جدید را

 در موقف قوت وسیطره رساند تا مردم بسوی آن روی آورند.
ن روی شناخت اسباب قصور در تعلیم اصلی و تعلیم بحث ما اکنو

همگامی با علوم عقلی نمیباشد. بلکه مهم این است که فکر اروپایی این 
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 دوگانگی معروف را به جوامع ما صادر نمود.
برخورد بین علم و دین و بین عقل و نقل بحدی رسید که اکنون 

هت جدر آغاز امر بین این دوقوت نمیتوان جمع نمود. لذا هر متعلم باید 
 خود را تعین نماید. که: 

 آیا بسوی تعلیمات دینی میرود یا بسوی آموزشهای جدید؟
 به سوی مسجد و مدرسه میرود و یا بسوی مکتب و دانشگاه؟

 این دوگانگی از سوی غربی ها در جامعۀ ما انتقال یافت و ما هم
 نوز همم و تا هدانسته و یا نادانسته در استمرار و استحکام آن سهم گرفتی

 در حیات اجتماعی ما مؤثر میباشد.
 اکنون سؤال اساسی اینست که :

 چگونه میتوانیم ارتباط بین مکتب و مسجد را اعاده کنیم؟
چگونه باید پل هایی بین تعلیمات دینی و آموزشهای جدید ایجاد 

 نماییم؟
چگونه میتوانیم که آثار هجمات غربی و نشانه های تغریب را از 

 ببریم؟بین 
توازن بین دانش آموزان دینی و مثقفین جدید چگونه باید تحقق 

 یابد؟
این سؤالهاییست که در تمام جوامع اسالمی به درجه های متفاوت 
 و صیغه های مختلف وارد میشود. زیرا این برخورد ها در بعضی جوامع
خیلی حاد بوده و در بعضی ها در مراحل ابتدایی قرار دارد و در 

 هم در حال اشتعال میباشد.تعدادی 
لذا باید جوابهای قاطع در برابر آن داشته باشیم، و انکار از آن هیچ 
فائده ای نداشته و فرار از جواب دادن هیچ مشکلی را حل نمیسازد. و 
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مسلماً جوابهای وارداتی از شرق و غرب مردود و بیهوده است. زیرا 
موده و کشورهای دولتهای کمونستی دین را از سراسرزندگی حذف ن

 غربی تدریس آنرا در مکاتب حکومتی ممنوع قرار داده است.
ن باید جواب های ماقاطع، متمایز، واضح و آگاهانه باشد در غیر آ

 این خلط فکری و تشتت وجدانی مستمر خواهد ماند. 
البته مقصد و مسئولیت این بحثها، تحلیل اهداف و طرز تفکر 

 مستوی آنها، طرز تدریس و برنامه هایدانشگاههای اسالمی، محتوی و 
 آن، معلم و ادارۀ آن، تمویل و مراقبت آن نمیباشد.

بلکه مقصد بحث ما، توضیح چگونگی پیوند مکتب با مسجد به 
 شکل ذیل میباشد.

ل است که تصفیۀ تعلیم جدید را مطالبه کنیم و یا اکنون مستحی -1
 الغای تعلیمات دینی را بخواهیم.

ی که داریم، اینست که هردو شعبۀ تعلیم همزمان پس یگانه بدیل
ر تطور یافته در اهداف و توجیهات خود به دین استناد داشته باشد. د
ا هعین وقت آموزشهای دینی باید در طریقۀ تدریس و اداره، در برنامه 
ه و محتوای تعلیمی تطور یافته و درسهایی از علوم جدید بر آن افزود

س از همساالن خود عقب نماند بلکه بخاطر شود تا فارغان این مدار
 فهمی که در علوم شرعی دارد، بردیگران برتری داشته باشد.

ینی باید به تفسیر مشکالت زندگی معاصر و دتدریس علوم  -2
 راه های عالج آن ارتباط داده شود. تا به سوی ماضی فرار نکرده از

 چالشهای حاضر به حل مشکالت ماضی پناه نبرد.
ه طالب احساس نمود که درسهای دینی که اخذ میکند، زمانیک



 www.eslahonline.net  و راه های مقاومت                فکری جنگ 

 

 192 

پدیده های جامعۀ او را در برگرفته بدعات و خرافات موجود در آنرا 
مورد مناقشه قرار میدهد و نکات منفی آنرا مورد تحلیل قرار داده نکات 
ایجابی آنرا نشاندهی میکند، درینصورت است که ارتباط بیشتر با آن 

 ج آن دلچسپی پیدا میکند.پیدا کرده و با مناه
طبعًا این امریست که بعضی دستگاههای حاکمه اجازۀ آن را 
 نمیدهد. به همین علت است که برنامه های تعلیمی در بحر گذشته غرق

 بوده از قضایای حاضر تجاهل میکند.
دینی در مکاتب باید به طاقت زنده، شعله های  نشاط و تحرک -3

ستفاده گردیده و از همۀ توانها و امکانات ازبانه دار و تفکر مثمر مبدل 
 نماید.

ازهمینجاست که اهمیت تربیتگاههای اسالمی، نمایشنامه های 
 . . .اسالمی، رسانه های اسالمی تبارز میکند و در کنار آن سمینار ها و

ا نقش تربیتگاههای اسالمی بارزتر از سایر وسایل خواهد بود. زیر
سپورتی، اجتماعی و تفریحی بروفق  در جریان معسکرات برنامه های
 توجیهات اسالمی اجراء میگردد.

خطاء خواهد بود که تحرکات و نشاط دینی بر وعظ و خطابه 
ناکی منحصر بماند و یا با برنامه ها و امکانات ناچیز اجراء گردد. خطر

 آن درینست که قناعت جوانان را فراهم کرده نتوانسته و ازجذب آنان
 ینصورت جوانان بسوی برنامه های دیگران روی آوردهعاجز میماند. در

نی در آن مستغرق میشوند. در نهایت امر چانس را از دست داده برجوانا
 و سایر بازی ها صرف میکنند حسرت« فوتبال»که اکثر وقت خود را در 

 خواهیم برد.
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 لذا قبل از اینکه گرفتار چنین خسران و حسرت شویم، باید وسایل
ی داده و به شکلی در آوریم که جوانان ما تحت پوشش دینخود را تغیر 

 تمام گمشده های خود را بیابند، هم سپورت و تفریح را و هم نشاط و
فکر مفید را. و ازین طریق است که جوانان خود را حفظ کرده آیندۀ 

 ایشان را تضمین مینماییم.
البته تجارب خیلی مؤفق و مفیدی در کشورهای اسالمی در مورد 

عسکرات اسالمی در دسترس ما قررا دارد و نشان میدهد که علی م
الرغم مصارف هنگفت آن یکی از مؤثر ترین وسایل در راستای ایجاد 
 وجوانان فعال، اجتماعی و توانمند میباشد. لذا الزم است که تربیت 
 تعلیم دینی مدرسه از دایرۀ نظری بیرون گردیده و به نشاط، تحرک و

 . تنفیذ مبدل گردد
ربیت دینی باید شامل گفتگو های آرام، مناقشات تبرنامه های  -4

منطقی و اقناع گردد. بخصوص اینکه این برنامه بانوجوانانی تعامل 
میکند که کنجکاوی و رغبت بیش از حد بسوی دانستن از عالمه های 
ع خاص آن میباشد. درین مرحلۀ عمر احیاناً حاالتی شک و تردید و ضیا

ن دست میدهد و جز گفتگو های آرام و اقناع منطقی هیچ وقت برای شا
 راه نجات ندارند.

ادارات تعلیمی باید برنامه های دینی را احترام گذاشته و  -5
اوقات نماز، ساعت های علوم دینی را بدیدۀ قدر بنگرد و همان توجه 
را نسبت به آن داشته باشد که به ساعت های انگلیسی و ریاضی میدهد. 

حاضر در بیشترین کشورهای اسالمی مضامین دینی کمترین در حال 
ساعت را داشته و معموال در آخر روز بوده و هیچ نقشی در کامیابی و 
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 ناکامی ندارد.
هداف مضامین غیر دینی و اهداف مضامین شرعی رابطه بین ا -6

که در باید استحکام یابد ، و این نباید بر نصاب تعلیمی منحصر بماند بل
مین نیز این ارتباط ایجاد گردد . زمانیکه شاگردان احساس بین معل

ا رنمودند که معلمین شان با هم متحد النظر اند ، وحدت علم و معرفت 
 درک می نمایند . 

 اما واقعیت کنونی کامال بر خالف این امر در جریان است . مثال
استاد فیزیک یا جغرافیه مضمون خود را تدریس می کند بدون اینکه 

د بطۀ آنرا با فکر دینی توضیح دهد . و استاد علوم شرعی مضمون خورا
 گیرد . را تدریس می کند ، بدون اینکه پیوند آنرا با سایر علوم در نظر ب

ه این امر احیانا باعث ظهور تعارض و برخورد ها گردیده و منجر ب
ه تصادم بین دین و علم می گردد . و انفعالی را بوجود می آورد پدید

 علمی را از انظار بعض طالب مخفی می سازد و حقایق دینی را از های
ی نه نظر تعداد دیگر پنهان می گرداند . در حالیکه این تمزق و دوپارچگ

 مورد پسند دین است و نه به علم خدمت می کند . 
ه معلمین مضامین دینی با اسالیب جدید تعلیم ضرورت است ک -7

 شاگردان را بداند . مشکالت شانراو تربیت آشنا گردیده روانشناسی 
درک نماید ، در اقناع شان شریک گردیده سوال های شانرا جواب 

 قناعت بخش بدهد.
ن درین هیچ عیبی نیست که اعتراف نماییم که تربیت و اعداد معلمی

 علوم دینی ضرورت به تجدید نظر و بازسازی دارد.
 .ین مطرح میگرددو قبل از قضیۀ تربیت آنها مسألۀ انتخاب این معلم

 آیا همۀ معلمین علوم دینی آمادۀ ادای رسالت خویش میباشند؟
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آیا صفات شخصی، وظیفوی و علمی الزم برای ادای این رسالت 
 را دارا میباشد؟

آیا به مدرسه و دانشکدۀ علوم دینی بنابر رغبت و خواست خود 
 شامل شده است؟

 ه است؟آیا این وظیفه را از روی قناعت و رضایت پذیرفت
آیا استمرار درین وظیفه مورد رضایت اوست یا برعکس از آن 

 ناراض میباشد؟
براساس همین سوالها، احیاناً معلم سپورت یا ریاضیات را برای 

سبت تربیت دینی مناسب تر می یابیم، چه، آنها از کفایت و نشاط بهتر ن
 به اکثر معلمین علوم دینی برخودار میباشند.

ین مورد، شخصیت و قناعت، مهارت و قدوه پس قضیۀ اساسی در
 بودن، حساسیت و ذکاوت میباشد.

شاید مراعات نکات هفتگانۀ فوق در راستای توثیق رابطه بین 
ه مسجد و مکتب مساعدت نماید و بتوانیم رابطه بین این دو مرکز را ب

 .نحوی تنظیم کنیم که هردو بسوی هدف مشترک در حرکت باشند

 عاتسوم: قوانین و تشری

بدون برگشت بسوی روح شریعت و قوانین آن، جامعۀ اسالمی، 
 بنام اسالمی و محکوم غرب خواهد بود.

زمانیکه تیرهای جنگ فرهنگی یکی بعد دیگری بسوی ما پرتاپ 
میشد، قوانین و دساتیر از بلژیک، فرانسه، انگلیس و ایتالیا یکی بعد 

مینمود، ادارات مارا دیگری در حیات ما جای گرفته اقتصاد مارا توجیه 
رهبری مینمود، سیاست مارا تنظیم کرده عقوبتهای جزایی مارا تعین 
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مینمود. در بعضی کشورها موضوع در حد استخدام قانون اجنبی 
منحصر نمانده و سخن بجایی رسیده است که در محاکم آنها، احکام به 
زبان بیگانه صادر میگردد، و مضحک تر از همه اینست که هزاران 
شخص درین محاکم داخل و خارج شده و احکام و عقوبتهایی برضد 
شان صادر شده است در حالیکه آنها یک حرف هم از آنچه در مورد 

 شان جریان داشته است، دانسته باشند.
ه لذا ما شدیدًا ضرورت داریم که قوانین و تشریعات اسالمی دوبار

ن و محکوم را، قانواحیاء گردیده و در زندگی ما حاکم گردد. تاحاکم و 
 ادارۀ ما را، خدمات و باآلخره همۀ امور مارا توجیه نماید.

اگرچه درین اواخر کوششهایی درین راستا صورت گرفته و 
جام بحثهایی در مورد ابراز قوانین اسالمی در صیغه و قالب جدید آن ان

یافته است، اما این کوششها محدود و ناکافی میباشد. و ضرورت است 
ه شهای بیشتری درین مسیر صورت گرفته با عزم و ارادۀ قویتر بکه تال

 واین امر پرداخته شود. متخصصین بیشتر خود را برای اعادۀ تشریعات 
 قوانین اسالمی فارغ سازند.

جنبی نکتۀ مهم این که، تعدادی از قانون دانانی که از دانشگاههای ا
یجاد اکرده و عمداً  فارغ شده اند، در برابر اعادۀ قوانین شرعی مقاومت

مشکالت و سردرگمی مینمایند، لذا ضروری است که مباحث قانونی با 
شرح کامل و دراسات مکمل تقدیم گردد تا بیشترین بخشهای جامعه 
آگاهی کامل از قوانین اسالمی کسب نمایند. و الزم است که همۀ 
وسایل ارتباط جمعی دست بهم داده با اشتراک مساعی در راه پخش 

 انین اسالمی و دفاع از آن تالش نمایند. قو
چنانچه در بیشتر حاالت مشاهده میکنیم انصراف افراد و نهاد ها از 
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تطبیق شریعت اسالمی در نتیجۀ جهل و معلومات نادرستی است که از 
سوی ارگانهای جنگ فکری پخش گردیده است. لذا باید یکی از 

اعتقادی و مشکالت اهداف بارز تربیت اسالمی، حل مشکالت فکری، 
 زندگی مردم در روشنایی احکام صادره از وحی الهی باشد.

در جوامع اسالمی عده ای بر مبادی و افکار اسالمی بدون فهم و 
درک عمیق آن هجوم میبرند. لذا باید بیشترین توجه و اهتمام به توضیح و 
تشریح اسالم برای نسل جوان صورت گیرد. زیرا توضیح و آشکار نمودن 

 1میباشد.  جوهر اصلی اسالم بهترین وسیلۀ دفع افتراءات ظالمانۀ دشمنان

 چهارم: فرهنگ و رسانه ها 

در بحثهای گذشته گفتیم که ما در عصر رسانه های بسر 
بر  میبریم، که تأثیر آن در هر خانه و بر هر فرد خیلی بارز بوده و

 وگذاشته  همۀ افراد جامعه در هر مرحله و مستوایی که باشند تأثیر
 در تشکیل اساس فکری آنها سهم بارز دارد.

هرقدر که تعقیدات اجتماعی افزایش یابد، به همان اندازه 
خذ اپیوند انسان با رسانه های فرهنگی افزایش یافته از تولیدات آن 

 و تحت تأثیر آن حرکت مینماید.
لذا الزم است که این وسایل نیز تحت اداره و توجیه اسالمی 

رد تا همگام با مسجد و مدرسه و خانواده در خط واحد و قرار گی
 بسوی هدف مشترک حرکت نمایند.

اگر اعتبارات ذیل را به حساب گرفته و به آن توجه کنیم، 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 49-48اور، تدریس التربیه اإلسالمیه  ص محمد صالح الدین مج -1
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 اهمیت موقف را درک خواهیم کرد.
المی ملیونها انسان تاهنوز بی سواد میباشند و در جوامع اس -1

افتگان، شنیدن رادیو و مصدر معلومات ایشان ارتباط با تعلیم ی
مشاهدۀ تلویزیون است. لذا اگر این وسایل بصورت درست توجیه 
نشود احتمال قوی ای وجود دارد که افکارو معتقدات آنها ملوث و 

 وه گرداند.بمش
مسلمان وجود دارند که هیچ وسیلۀ ارتباط  ملیون ها زن -2

یر و در اخ بادیگران را نداشته و فقط با زنان همسایه مخاطبه دارند
ش رادیو به میان می آید که به آهنگ ها و پارچه های تمثیلی آن گو

 میدهند.
ل و نوجوانانی وجود دارند که نسبت ملیون ها طف -3

ده مشکالتی به مکاتب راه نیافته اند و یا از ادامۀ تحصیل محروم ش
اند. لذا در مجال خواندن و کسب معلومات درست از توان کمتری 

یباشند. به همین علت به وسایل تقلیدی اتصال، چون برخوردار م
رادیوو تلویزیون متوصل گردیده اخبارهای سپورتی و ستارگان 
 فلمی را تعقیب مینمایند. پس در جوامع ما ملیون ها انسان هستند
که توان تحلیل، نقد و انتخاب درست را ندارند. به همین علت به 

 .زودی و آسانی تحت تأثیر قرار میگیرند
لذا الزم است که در طرز استفاده از وسایل ارتباط محلی  -4

که هنوز هم از کشورهای ما منتشر است، تجدید نظر صورت گیرد، 
مانند مجالس عامه، اماکن گردهمآیی ها، شب نشینی ها و غیره. 
زیرا از خالل همین مراکز تجمع است که ملیون ها فرد مسلمان 
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 افکار خود را شکل میدهند. معلومات خود را کسب مینمایند و
بنابرین ضروری به نظر میرسد که ارگانهای فرهنگی، دعوتی و 
 ارشادی در ایجاد راهکارهایی فکر نمایند که آنها را به این تجمعات

 نزدیک ساخته و توجیه و راهنمایی آن را از داخل مهیا سازد.
این بهترین مجالی است که دعوتگران و فرهنگیان مسلمان، 

 جویان مکاتب ثانوی و پوهنتونها و عناصر قیادی عملی میتواننددانش
نها بهترین خدمات را از خالل آن به جوامع و مناطق خود تقدیم کنند. آ

 میتوانند که از طریق تنظیم درسهای بسیط و مناقشات درسهای آرام و
و  جانبه تعداد زیادی از شنوندگان و همنشینان خود را با افکار زنده

لح ساخته در برابر بدعت های منتشر در جامعه و سایر آفات سالم مس
 مقاومت و مقابله نمایند. و با این برنامه هاست که میتوان محل شب

اخل دنشینی ها ومهمان خانه ها را، کنار دریا، زیر سایۀ درختان و حتی 
گونه  خیمه ها بمراکز فرهنگی زنده، نشیط و فعال و آگاه مبدل نماییم به

ن های دینی با مسائل اجتماعی همراه بوده درس و امور ایکه سخ
 زندگی همگام و ارشاد و تفریح در کنار هم قرار گیرد.

این گونه تجمعات و نشستها در هر منطقه و کشور به اشکال 
 متفاوت وجود داشته و هزاران نفر بدون هیچ گونه برنامه ای گرد هم

مطلوب است، این است جمع میشوند، و بیشترین چیزی که درین رابطه 
که تغیرات اندکی در آن ایجاد و بسوی هدف اصلی توجیه گردد تا 

 مردم قرار گیرد.« تربیت وظیفوی»جزئی از 
در اثنای شرح اساس اول، یاد آور شدیم که تربیت و تنظیم  -5

زنهای مثقف و آگاه یکی از ضرورت های اساسی میباشد تا در بین قشر 
ه و به توجیه و تربیت آنها اقدام نمایند. درینجا زنها به آسانی کار نمود
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یکبار دیگر روی اهمیت این امر تأکید میکنیم تا بتوانیم پیام دعوت به 
 قشر زنان به آسانی برسد.

چه، خیلی تأسف آور و نهایت مضر خواهد بود که ملیونها زن 
بیسواد در معرض هجوم خرافات و بدعت ها و عادات نادرست و افکار 

 کن باقی بمانند. گمراه
ین اباید توجه جدی به وسایل رسانه ای جدید گردد تا پیام مارا به 

 قشر بزرگ و محروم از هرنوع توجیه برسد.
بادرنظرداشت نکات فوق، اعالم اسالمی با وسایل قدیم و جدید 
آن، مردمی و حکومی آن باید در چوکات یک استراتیژی واضح و 

 دارای اهداف مشخص قرار گیرد.
البته درین رابطه پژوهشها و کارهای تحقیقاتی مفیدی وجود دارد، 
چنانچه قبالً اشاره نمودیم، انتقادهایی را متوجه سیر رسانه های امروزی 

 و نشانه ها و وجایب رسانه های اسالمی را مشخص میسازد. 1ما میسازد
اما مهم اینست که این افکار و پژوهشها شکل راهکار های علمی 

ده و ر نموده زندگی مارا به انوار هدایات اسالمی منور گردانیرا اختیا
 جوامع اسالمی را بر مسیر هدایت و آگاهی قرار دهد.

 پنجم: اتحادیه ها و سازمانهای اجتماعی

و  ی صنفیدرجوامع اسالمی، ملیونها نفر در اتحادیه ها
سازمانهای اجتماعی تنظیم و جابجا شده اند. این اتحادیه ها و 

نها باید تحت پوشش دعوت اسالمی قرار گرفته و از دستبرد سازما

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ر . اإلعالم و أثره فی نشر القیم اإلسالمیه .محمد ابراهیم نص -1
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مهاجمین و چپاولگران در امان گردند. بخصوص در عصر حاضر 
که تأثیر و نفوذ این سازمانها و اتحادیه ها روز تاروز افزایش یافته 
بحیث قوی ترین وسیلۀ فشار برنظام حکومت عرض اندام مینمایند. 

اضح و مفصل به آنها رسیده و پس دعوت اسالمی باید بصورت و
 توجیه فکری آنها را بعهده بگیرد. 

و چنانچه در شرح نکتۀ سوم این بحث، در مورد قوانین و 
تشریعات گفتیم؛ پخش آگاهی اسالمی و بلند بردن مستوی علمی افراد 
جامعه امر نهایت ضروری میباشد تا تصویر نظام اسالمی در اذهان 

 لبین آن روز تاروز افزایش یابد.روشنتر گردیده و تعداد مطا
نهای درینجا با تأکید بر نکتۀ فوق، میگوییم که اتحادیه ها و سازما

اسالمی میتوانند نقش مهمی درین امر بعهده بگیرند. و اگر دعوت 
اسالمی را بصورت کامل به آنها رسانده و قیادت مسلمان و صالح در 

ی را فعالترین قوت اجتماعبین آنها ایجاد نماییم، بدون شک مؤثرترین و 
های در صفوف خود جابجا نموده ایم. و ازینطریق میتوانیم که بر دستگاه

حاکمه فشار وارد کرده و برای تحقق بخشیدن اهداف دعوت اسالمی 
 باشیم. آواز خود را بلند کرده و قویترین پشتیبانی را در کنار خود داشته

مکش های داغ لذا قابل تعجب نیست که برخوردهای گرم و کش
در حول این اتحادیه ها بمشاهده میرسد و هر حزب و گروه سیاسی 
میخواهد که آنرا تحت سیطرۀ خود قرار داده و قیادت آنرا بدست گیرد. 
البته وضیعت طبیعی در جوامع اسالمی این است که دعوت و رسالت 
 الهی، باید حاکم و رهنمای این اتحادیه ها باشد. اما باید توجه داشت
که این مأمول بدون جهد فعال، تالش آگاهانه و اخالص همه گیر 
بدست آمده نمیتواند. برای حصول این مقصود به حرکت آگاهانه ای 
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ضرورت است که خدمت دین را یگانه مقصد و نصب العین خود قرار 
داده، باهر نوع مشکالت، اذیت ها و موانع مقابله نماید. این قانونی است 

 خبیر آن را شرح و تأیید نموده است. که اهلل علیم و
  ٢١٧لبقرة: ا چڳ  ڳ  گ گ   گک  ک  ک       ک  گ  چ 

 جنگند تا شما را اگر بتوانند از مشرکان همواره با شما می  و
 .  دینتان برگردانند

ن بنابرین رسیدن به قلب این اتحادیه ها و سیطره بر جهاز عصبی آ
ق ش مستمر، برنامه ریزی در تطبیامر آسانی نیست، بلکه ضرورت به تال

آن و مجاهده و مقابلۀ جدی دارد. زیرا قوتهایی که درین بخش کار 
میکنند، متعدد اند و دشمنان از هرسو سرکشیده و درین ساحه حضور 
دارند، هجوم و ضربات پیهم اعداء درین بخش، ساحه را به میدان 

بدون راهکار  خونین مبدل کرده است و در چنین میدان هرگز نمیتوان
 دقیق و سعی و تالش همه جانبه و مستمر پیروز گردید.

اگرچه در بعضی جوامع اسالمی این برخوردها و هجمات به 
صورت آشکار به نظر نمیرسد. اما درین شکی نیست که جریانات 
متضاد در داخل این سازمانها، مصروف عمل بوده و احزابی در داخل 

که مصدر آن در خارج بوده توجیه  آن به تنظیم و نفوذ مصروف اند
 هایی از داخل با آن همراه میباشد، بعضیها مکشوف و عده ای مخفی و
تحت پوشش ها عمل میکند. عده ای دشمنی خود را آشکار میکند و 
 وتعدادی در سینه ها مخفی میدارد. بنابرین ضرورت به برخورد مستمر 

 عمل منظم روز تاروز شدیدتر میشوند.
یل چگونگی اثرگذاری برین اتحادیه و سازمانها، درین شرح و تفص
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بحث ممکن نیست، اما درینجا فقط به ضرورت توجه به این امر 
واهمیت آن اشاره کرده و تأکید مینماییم که تثبیت و ساختن شخصیتها 
قیادی ایکه رهبری این سازمانها را بدست گرفته و بر فیصله های آن 

ضروری است. طبعا این شخصیت ها مؤثر باشد، امر نهایت مهم و 
مواصفات و ویژگیهایی باید داشته باشند که شرح آن در کتابهای دعوت 
تذکر یافته است که از خصایص دعوتگر، شروط و واجبات آن، چالشها 
در برابر دعوت، تأیید و مدافعین آن و طبیعت جهاد و شهادت در اسالم 

 سخن میگوید.

 ششم: نهادهای تولیدی و خدمات

این وسایل گاهی در معرض هجوم مباشر و گاهی هجوم غیر 
ن مباشر قرار میگیرد. هجوم برآن گاهی واضح و آشکار است، گاهی پنها

در برنامه های اقتصادی و تخنیکی. برای درک موضوع همین اشاره 
کفایت میکند که اکثر مؤسسات تولیدی و خدماتی بصورت مستقل کار 

 ، پرزه جات حفاظتی، سیستم های کمکی ونمیکنند. مثالً وسایل تولید
 اداری آن از شرکت بیگانه و گروه های اقتصادی و صنعتی اجانب وارد
 گردیده است. اینگونه دنباله روی و وابستگی تخنیکی و فنی سبب شده
است که همیشه محتاج دیگران بوده در جنگ و صلح، در تولید و 

 استهالک از آنها پیروی کنیم.
اد ر از آن، این است که جهان اسالم در بسیط ترین موامر خطر ناکت

ز اغذایی خود هم بر اجانب متکی اند. مثاًل گندم و برنج را هنوز هم 
کشورهای غربی و شرقی وارد میکنند، چه رسد به هواپیما، تانک، 

 کشتی های جنگی و زیردریایی . . .
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عیب این عیب نیست که ما عقب نگهداشته شده ایم، اما این امر 
بزرگ خواهد بود که همچنان عقب مانده بمانیم و عقب ماندگی صفت 

 اصلی ما گردیده و دست بسته در غار عقب ماندگی بمانیم.
اگر بگوییم که ساخت طیاره و کشتی های بزرگ ضرورت به علم، 

 تجربه، تالش، و صنعت دارد، در مورد گندم و برنج چی میگوییم؟
در دشتهای وسیع و حاصل خیز  آیا تا هنوز هم توان کشت کردن

 آسیا و افریقا را نداریم؟
اگر این مناطق فقیر است چرا کشور های غنی آنها را مساعدت 

 نمیکنند؟
چرا بیشترین بخش سرمایه گذاری ما در داخل کشور های اسالمی و 

 د؟در پروژه های انکشافی بکار نمی افتد تا هردو جانب ازآن مستفید گرد
 اسالمی، چه غنی و چه فقیر، برپارچۀ نانی از چرا اکثر کشورهای

 خارج متکی اند؟
فردا اگر آنها صادرات گندم را متوقف سازند، چه واقع خواهد 

 شد؟
د آیا از گرسنگی هالک نخواهیم شد؟ یا نوعی دیگری از نان را وار

 میکنیم؟!!
 و دهها سوال دیگری وجود دارد که قبالً به آن اشاره کردیم.

که تقدیم کمکهای جنسی و مادی به کشور های فقیر باید بدانیم 
اهمیت چندانی ندارد، بلکه سرمایه گذاری و مثمر گردانیدن این 
کشورها مهم است. تا ازین طریق ملیون ها انسان کار یافته توانمندی 
های عاطل بکار افتد، زمینهای وسیع مورد استفاده قرار گیرد، ذخایر 
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 ه حفاظت آن تضمین گردد. زیرزمنینی بدست آید و باآلخر
شاید آخرین سیلی ای که بر رخ امت حواله گردید، ازآن 

 چیزیهایی بیاموزیم.
زمانیکه بحران گروگان های امریکایی در تهران شدت گرفت، 
ل تهران صادر کردن پترول به امریکا را متوقف ساخت، امریکا در مقاب

رار رسمی امریکا ق ملیونها دالر سرمایه های ایرانی را که در بانکهای
 داشت، منجمد ساخت. 

فردا اگر بانکها و کتله های سرمایه داری غربی ملیونها دالر 
 کشورهای عربی را منجمد سازد، چه واقع خواهد شد؟

اگر کشورهای شرقی و غربی فروش مرمی های عادی را منع کنند، 
 چه واقع میشود؟

واپیماهای میگوییم مرمی های تفنگ عادی را، نه راکت ها و ه
 جنگی را؟!

ر این وابستگی تخنیکی، اقتصادی و استراتیژیکی، جهان اسالم را د
بدترین تنگنا گرفتار کرده است. امروز در کشورهای غربی و شرقی 
تالشها و پژوهشهای جدی برای انکشاف مواد جدید انرژی جریان دارد 

 تا جانشین نفت گردد. 
موارد  بیرل تیل و بکار اندازی آنها میتوانند با ذخیره کردن ملیونها

ا رجدید انرژی خودکفا شوند، اما اگر آنها غذا و لباس و وسایل حربی 
 از جهان اسالم منع کنند چه واقع میشود؟

مؤکد این است که کشور های غربی به آن مستوای علمی و فنی 
رسیده اند که دیر یا زود به منابع بدیل دست یابند و موارد جدید را با 
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 ر گیری علم، تحلیل و تجربه، خود کشف نمایند. بکا
اما موقف ما که در هر چیز زندگی محتاج دیگران هستیم، چه 
خواهد بود؟ ما که حتی اوراق پولی ما توسط دیگران چاپ میشود، 
ا، وسایل حربی و غیر حربی ما از خارج است، لقمۀ نان، لباس و دوای م

 آینده چه خواهیم کرد؟وسایل تفریح ما را دیگران میسازند در 
همین وابستگی و دنباله روی است که فرصت مداخله و نفوذ را 
ر برای دستگاههای هجوم مهیا میسازد و از همین راهها است که دشمن ب

 د.ما سیطره می یابند، فشار وارد میکند و ارزشهای مارا نابود میساز
راه یگانه راه نجات ازین تنگنا اینست که برخود متکی شویم و 
د رسیدن به خود کفایی همانا تقویت نهادهای تولیدی ملی و رشد اقتصا
 کشور های اسالمی بر وفق شریعت اسالمی و مصالح مسلمین است.

بنابرین، بانک تضامن اسالمی و سایر پروژه های اقتصاد اسالمی 
 باید مسئولیت بیشتری احساس کنند. تا ازین طریق در حالت خود تغیر

 های خود را حمایت کنیم، آیندۀ خود را در امن سازیمآورده سرزمین 
و به اسالم و مسلمانان خدمت کنیم. و بعوض اینکه مؤسسات تبشیری 

می در جیبوتی، چاد، صومال، یمن، مالیزیا، جزرالقمرو سایر بالد اسال
ه نفوذ کند، مسلمانان در هرجا مؤسسات اسالمی را باید مشاهده کند ک

ن ری نموده اقتصاد شان را رشد میدهند، فرزندادر آنجاها سرمایه گذا
خره شان را بکار می اندازند، مستوای درامد شان را بلند میبرند و باآل

خدمات مخلصانۀ خود را بدون هیچنوع اهداف شوم، و شبه بسط نفوذ 
 تقدیم می نمایند.

امری که درآن هیچ نوع شک وجود ندارد، این است که همۀ 
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ن المللی و چه منطقه ای، اهداف و مصالح خود مؤسسات بیگانه، چه بی
را دارند، آنها در جاییکه دست بکار میشوند، فقط بخاطر اهداف و 
مصالح خود شان میباشد. اکنون وقت آن رسیده است که مؤسسات 
اقتصادی اسالمی جای آنها را گرفته بروفق شریعت اسالمی سرمایه 

مصالح مسلمین تقدیم  گذاری کنند و خدمات خود را با در نظر داشت
 نمایند. 

 و در خاتمه این نکته را باید افزود که:

ی امروز شیوه های هجوم تغیر یافته و عوض کلیسا از فابریکه رهبر
میشوند، و بجای کتب و نشرات، پروژه های اقتصادی در صف مقدم 

هت قرار گرفته است. پس برای مقابله با آن، باید همینگونه سالح در ج
 مصالح اسالم و مسلمین بکار برده شود.دفاع از 

حل امروز اگر میبینیم که در قریه ای دور افتاده، یادر صحرا و سا
گمنام پروژه ای از سوی مؤسسات اسالمی فعال بوده و مطابق شریعت 
ن اسالمی خدماتش را به فرزندان آن بالد تقدیم میکند بدون شک بهتری

آن همۀ خطبه، مطبوعات،  دعوت و افضلترین خدمت بوده و در برابر
 نشستها و منشورات ناچیز به نظر میرسد.

 هفتم: سمینارها و اجتماعات

این وسیله، در حقیقت تکمیل کننده و سایل سابقه بوده و به 
ار هیچ وجه جانشین آنها بوده نمی تواند . لذا بارها درین بحث تکر

وسیله  گردید که از سیمینار، سخنرانی، موعظه و خطبه نباید بحیث
 غالب و مسلط کار گرفته شود . 
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درین شکی نیست که سیمینار تأثیر بیشتر و قویتر از سخنرانی 
و خطبه دارد . این حقیقت را پژوهشهای روانی، تربوی و اداری 

بت انی ثامورد تأئید و تأکید قرار داده و با ارائه ارقام و مقارنات مید
ری ها و هم در تغیر ایجاد جهت گی درساخته است که سیمینار هم 

 اتجاهات نقش مؤثر تر از محاضره و خطبه دارد . 
سیمینار فرصت مناقشه و  در علت مؤثریت آن درینست که

گفت و شنید میسر گردیده معلومات جدید و پیشنهادات تازه مطرح 
میشود. امور پنهان آشکارمیشودو جهت ها روشنتر گردیده اثر 

 عمیقتر میگذارد.
و  ینار، سخنرانی، مناقشه و خطبه هرکدام، ویژگیهایگذشته ازآن، سم

 مواصفاتی دارد که طبعًا هرسخنران و داعی از آن برخوردار نمیباشد.
اء درین مقام چه نیکو خواهد بود که به خیر الخالئق علیه السالم اقتد

کرده و از ایشان بیاموزیم. خطابۀ ایشان با عبارات ذیل توصیف شده 
 است.
ی اهلل علیه وسلم فصیح ترین انسانها و شیرین رسول اهلل صل»

داء کالمترین آنها بوده سخن شانرا بازیباترین کالم و قویترین منطق ا
تی مینمود. سخن ایشان قلوب را فرا میگرفت، ارواح را اسیر مینمود. ح

 دشمنانش به آن گواهی میداد. 
چون سخن میگفت، با کلمات شمرده حرف میزد، چنانچه هرکسی 

واست آنرا شمرده میتوانست. نه آنچنان سرعت داشت که حفظ میخ
نشود، و نه در کلمات آن انقطاع دیده میشد و بین اجزای کالم سکنات 
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 1«رامراعات میکرد
اینگونه صفات که خیر الخالئق از آن بهرمند بود، نصب العین 
 دعوتگران قرار گرفته و هرکددام بکوشند تاحد ممکن از آنها بهرمند

  شوند.
درحال حاضر، دهها وسیلۀ علمی و فنی برای تربیت خطباء و 
ه دعوتگران ایجاد گردیده است، این تدریبها و تمرینها مقتضی آنست ک

مواصفات هرفرد مورد تحلیل قرار گرفته و مطابق آن افراد انتخاب 
 گردد. 

بعد از آن نوبت به تربیت عملی و نظری میرسد. درین راستا 
ت، های آواز و زبان، شیوه های تحلیل آراء و نظریااستخدام آزمایشگاه

اسالیب تفاعل کلمات و حرکات، شناخت اندازۀ تفاعل اجتماعی در 
که  جوامع خورد و بزرگ، ادارۀ میز گردها و مناقشات و غیره نکاتی اند

ضرورت به دانشمندان و کارشناسان ماهر دارد و شرح این نکته در 
یل دفاع و هجوم سخن میگفتم، فصل سوم حینیکه روی تعدد وسا

 گذشت.
ارها با اینگونه اسالیب و تخنیکها میتوانیم بر غنای محاضره و سمین

را ییم. زیبیافزاییم و مهمتر از آن میتوانیم آثار و نتایج آنرا پیگیری نما
هرسخنرانی و درس نتیجۀ مطلوب را نمیدهد و هر سمینار اهداف مورد 

 نظر را تحقق نمیبخشد.
اطر بلند بردن مستوای علمی و فنی داعی، مقاومت کننده، لذا بخ 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 65-64ائه . ص فصل فی کالمه و ضحکه و بک« زاد المعاد من هدی خیر العباد» الجوزیه  ابن القیم -1
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خطیب و سخنران باید تالش علمی عمیق، وسیع و فعال صورت گیرد. 
البته این درست است که عده ای از دعوتگران از استعداد های فطری 
برخوردار بوده و ممکن است که بدون تدریب و تربیت حضور فعال 

 ند.داشته و بیشترین اثر را بگذار
اما این تعداد خیلی اندک اند که از چنین مواهب برخوردارند 

در  واقعیتی که بر سخنان ما صحه میگذارد اینست که، فعاالن و کارکنان
میدان مقاومت فکری از خطباء عادی و سخنرانهای معمولی فرق کلی 

 دارند.
اند  به این معنا که فعاالن میدان مقاومت با زهر افشانی های مواجه

قبالً پخش شده است، عقلهایی را مخاطب قرار میدهند که قبالً  که
ا بملوث شده است، با چالشهایی مواجه اند که قبالً پرداخته شده است 
 قیادت هایی مواجه میشوند که قبالً بخوبی تدریب و تمرین داده شده

ه اع اسلحاند، لذا آنها باید قبل از داخل شدن به میدان معرکه با تمام انو
 لح گردیده آمادگی کامل داشته باشند.مس

بنابرین، بخاطر اینکه با فارغین و محصلین دانشگاه امریکایی 
 بیروت مواجه شوند

تیار باید از تمام امکانات برخوردار بوده هرنوع وسیله ای را در اخ
ا داشته معلومات و مهارتهایی را باید کسب کنند که متناسب با چالشه

 الت آن بگذرند.بوده و از موانع و مشک
درین مورد توصیه هایی که از سوی کنفرانس دعوت اسالمی در 
جنوب شرق آسیا منعقدۀ شهر کواللمپور طرح و تقدیم گردید، بهترین 

 برنامه و راهکار درین راستا بوده میتواند.
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 درین پیشنهادات مواد ذیل جاگزین شده بود:
 ن در منطقهیوت منطقه ای برای تربیت دعوتگراانشای انستیت -
نشای مجلس منطقه ای برای نشر دعوت در مناطق جنوب شرق ا -

 آسیا وبحر آرام
 امل از منطقه برای دعوتگرانکتقدیم معلومات  -
 کستانهاانشای مدارس اسالمی و کود -
رورت ایجاد صندوق پولی برای آموزش اقلیت های مسلمان ض -

 در محل بود و باش شان 
د دعوت بین قشر زنان و تسریع رون توجه جدی به فعال سازی -

 و آماده ساختن دعوتگران زن
 ی ادارۀ امور زنانایجاد ارگان ملی برا -
 ه ضرورت های کسانیکه تازه به اسالم داخل میشوندبتوجه  -
وجه جدی به وضعیت مسلمانانیکه تحت ظلم نظام های کفری ت -

 قرار دارند
مکان کامل برای ر توسعۀ مساجد، تا به توجه جدی و فعال د -

تربیت روحی جوانان مبدل گردیده و حتی تربیت بدنی را که مخالف 
 تعلیمات اسالم نباشد، شامل گردد. 

و با تعمیل اینگونه پیشنهادات و توصیه ها درمناطق مختلف 
سرزمین های اسالمی، امید است که راه خدمت به اسالم و مسلمین 

تگران، به مسلمانان منور گردیده و مصدر خدمت به دعوت و دعو
جدید و قدیم و حتی برای غیر مسلمین گردد. چه، درین شکی نیست 
که چون دعوت اسالمی منتشر گردد، بهترین خدمات را برای غیر 
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 مسلمین تقدیم نموده و باعث هدایت آنها به صراط المستقیم میگردد. 
امید است که دعوتگران و مقاومتگران میدان جنگ فکری این 

یف را نصب العین خود قرار دهند که عایشه رضی اهلل عنها حدیث شر
 روایت نموده اند :

دَُكْم َهَذا لََّم َيْسُرُد َسرْ َلْيِه َوسَ عَ َّللَُّ اَما َكاَن َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى  ْن َعاِئَشَة قَاَلتْ ع
 مذي()سنن الرت   إِلَْيهِ سَ  َمْن َجلَ َفظُهُ َوَلِكنَّهُ َكاَن يَ َتَكلَُّم ِبَكََلمٍّ بَ ْيَنهُ َفْصٌل يَْ 

از عایشه رضی اهلل عنها روایت است که فرمود: رسول اهلل صلی 
ا اهلل علیه و سلم مانند شما پی درپی مانند شما سخن نمیگفت بلکه ب
کالم آشکار و واضح سخن میگفت و کسانیکه نزد او نشسته بودند، 

 سخنان ایشان را حفظ میکردند . 
ل ز از طریقه ایشان پیروی نمایند . رسوهمچنان در نوشتن پیام نی

تند، اهلل صلی اهلل علیه و سلم در نامه هایی که به ملوک و پادشان نوش
 اختالف فرهنگی و مستوای فکری آنها را در نظر گرفته و کدام را با
کلمات و جمالت مناسب حال شان مخاطب قرار داد . مشاهده میکنیم 

ه به کح را بکار برد و در نامه هایی که با پادشاهان کلمات نرم و و واض
ی سران قبایل عرب نوشتند، از اسلوب جزالت کار گرفته و با الفاظ قو

 و مملوء از بالغت آنها را خطاب نمودند.

 هشتم: رحله ها و تربیتگاه ها 

در اثنای شرح وسیلۀ دوم که ویژۀ مسجد و مکتب بود، به اهمیت 
 اکنون فرصت آن رسیده است که تربیت گاه های اسالمی اشاره نمودیم.
 شرح موجزی درین مورد ارائه نماییم.
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و  تربیتگاههایی که حرکت های اسالمی براه می اندازد، میدان مثمر
 اسلوب فعال در راستای مقاومت در برابر هجوم فکری میباشد.

ا مو اگر اعتبارات ذیل را در نظر بگیریم اهمیت تربیتگاهها برای 
 .بخوبی معلوم میشود

هها باید شامل اقشار مختلف اجتماعی، چون شهر این تربیتگا -1
نشینان، اطرافیان، بزرگساالن، خوردساالن، متعلمین و بیسوادان، 

 کارمندان دولت و کشت کاران، اطفال، مردان و زنان گردد. 
درین صورت مطمئن میشویم هیچ گروه و هیچ قشر اجتماعی 

 مورد اهمال قرار نگرفته است.
رای دی که امروز وارد میشود، اینست که این تربیتگاهها فقط بانتقا

 وشاگردان و محصلین ترتیب گردیده و سایر اقشار را در بر نمیگیرد. 
 حتی در بین شاگردان فقط تعداد معینی انتخاب میگردد و اکثر اوقات

ن یک برای شاگردان ممتاز و کسانیکه نشاط دینی دارند براه می افتد. ای
 وو خوب است. اما موقف ما در رابطه به شاگردان غیر ممتاز کار نیک 

 کسانیکه از چنین نشاط برخوردار نمیباشند، چیست؟
ز آیا اینها ضرورت بیشتر به توجه و تربیت نسبت به شاگردان ممتا

 و بارز ندارند؟
چرا اقشاروسیع و بزرگ دیگر را فراموش کرده و فقط روی یک 

 رد؟قشر و طبقه ترکیز صورت میگی
چرا در مورد کسی که در ادای مسئولیتهای دینی خود مقصر است، 
اهمال میکنیم و ترکیز بیشتر روی کسانی میشود که به وجایب دینی 

 خود التزام دارند؟
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آیا گروه اول بیشتر از دیگر به دعوت، هدایت، توجه و رهنمایی 
 ضرورت ندارند؟

روی قشر  البته شیوه ایکه اکنون در پیش گرفته شده و فقط 
اده خاصی ترکیز میشود، دالیل و فوائدی هم دارد، اما نکاتی که تذکر د

 شد، در جای خود مهم و قابل تأمل میباشد.
اهها)معسکرات( باید همۀ نشاط های سپورتی این تربیت گ -2

دد. اجتماعی و تفریحی را که با هدایات اسالمی متفق باشد نیز شامل گر
رد نوجوانان و بزرگان و همچنان دختران خودر دایرۀ آن جوان مسلمان، 

سال، جوان و زنان غذای مناسب روحی و توجیهات موافق خود را 
 بدست آورند.

ار به این ترتیب میتوانیم که توانمندی بخشهای مختلف جامعه را بک
شویه و انداخته و افراد بیشتر را از آثار ناگوار غزو فکری و فرهنگی و ت

 یم.تلویث فکری رهایی بخش
اهها باید قیادتهای درخشان و مؤثر اسالمی به گدرین تربیت  -3

صورت فعال و متحرک اشتراک ورزند. و نباید ترتیب آن را برای 
خوردساالن و مؤظفین رسمی گذاشت، زیرا کارهای رسمی همیشه به 

 شکل روتینی، تقلیدی و یکنواخت اجراء میگردد.
ی، روحی و تفریحی رین تربیت گاهها باید نشاط های فکرد -4

 متنوع باهم یکجا شود.
متخصص تربیت بدنی نقش مربی فکری و فرهنگی را بدوش 
بگیرد و متخصص دعوت مسئولیت برنامه های سپورتی و تفریحی را 
بعهده بگیرد و .... تا در ذهن اشتراک کنندگان این امر راسخ گردد که 
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امل میباشد و دین یک برنامه واحد بوده و تنظیم شامل و آگاهی متک
 هیچگونه تکلف و تنطع در آن راه ندارد. 

ر ضمن این معسکرات باید توجه به تقدیم خدمات عامه را نیز د -5
برنامه های خود داشته و برای مردم منطقه خدماتی در بخشهای صحی، 

 باشد.فرهنگی، تعلیمی، حرفوی، اجتماعی، تفریحی و تولیدی داشته 
ت که از فاکولته های مختلف اشتراک کنندگان این معسکرا

میباشند، میتوانند در بخشهای مختلف گروپهای خدمت را تشکیل داده 
عد بسوی مردم منطقه بروند. وحتی میتوانند گروپهایی را شکل داده و ب
انان، از ایام معسکر تاسالها به تقدیم خدمات ادامه دهند. کارگران، دهق

عال فامل اند میتوانند خدمات کارمندان وپیشه ورانی که در تربیت گاه ش
 و مثمر را جهت پیشرفت منطقه و عالج مشکالت آن تقدیم نمایند.

 زنان و دختران جوان، معلمات و داکتران میتوانند گروپهای کاری
تشکیل داده برای زنان منطقه خدمات طبی، تعلیمی، تولیدی تقدیم 

 و رهنمایی نمایند و با تنظیم یک سلسله درسهای فکری آنها را توجیه
 کنند.

این خدمات میتواند در چوکات های مختلف مانند کودکستانهای 
ه اسالمی، دستگاههای کوچک تولیدی که با مواد خام منطقه تعامل داشت
م باشد، مدرسه های دینی، کورسهای تقویتی برای شاگردان و غیره تقدی

 گردد.
ر درینصورت است که قشر زنان مسلمان به سالح کوبنده و لشک

 منظم برضد مهاجمین و هجوم فکری مبدل خواهند شد.
شاید فکر ایجاد تربیتگاهها در بعضی کشورها آنقدر طرفدار نداشته 
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 باشد، اما در عده ای از کشورها از وسایل مهم و اساسی به شمار میرود. 
درین کشورها مشاهده میکنیم که سازمانهای غربی سازی فعال و 

کوالریستی پیش رویی کرده مسلط متحرک میباشد، گروههای سی
میشوند. احزاب و گروه های سیاسی نخبه های جامعه را بسوی خود 

ر لشک»میکشانند، گروههای الحادی به تجاوز و تحرکات ادامه میدهند، 
امریکایی آهسته میخزد و نفوذ میکند، کلپهای روتاری و « های صلح

اد وب به اسالم ایجلیونز زهر افکار خود را پخش میکنند. گروههای منس
اختالف و شکوک میکنند و در ورای همۀ آنها سفارتها و خانه های 

 فرهنگ کشور های بیگانه قرار داشته تمویل و تقویت میکند.
همۀ این امواج در کشور های اسالمی به درجات مختلف در 
جریان است و باید قاطعانه با آن مقابله ومواجهه شود. ولی مشکل 

درین است که حکومتها و ارگانهای رسمی هنوز هم در اصلی مسلمانان 
خواب خرگوش بسر میبرند، جالها در حال بافتن است و دامها هرطرف 

 پخش میشود ولی آنها سرمست قدرت و بیخبر از هرچیز بسر میبرند.
ر اما چرا بخود بیایند؟ آیا شاگردان علمانیت و فرزندان تغریب ب

و بیایند، در حالیکه توجیه کنندۀ اآنها مسلط نمیباشند؟ چرا بحرکت 
افکار مشکوک میباشد؟ چرا مقاومت کنند، آیا آنها فرزندان نیک و 

 شاگردان وفادار هجوم فکری نمیباشند؟
م چرا در برابر هجوم فکری بپا خیزد، آیا آنها از فراوردهای هجو

 فکری و نخبه های استعمار نمیباشند؟
لزم مصارف زیاد است اگر راه اندازی معسکر کار سخت و مست

شاید رحلۀ کوتاه یک روزه و حتی نیم روزه که روح اسالمی در آن 
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سیادت داشته و برنامه های آن شامل درسهای فکری، نشاطات باهدف، 
سپورتهای خوب و تفریح باشد، نیز جانشین آن گردیده و مشکل را تا 

 حدی حل نماید.
دشمن تقدیم در خاتمۀ این بحث، میخواهیم درسی را از صفوف 

 نماییم که شاید خالی از فایده نباشد.
تمام سازمانهای صهیونستی و اسرائیلی در جهان حریصانه 
میکوشند تا معسکرات، رحالت، زیارتها، اجتماعات، و مالقاتها در 
صدر برنامه های شان قرار گیرد. به همین علت در تمام پوهنتونهای 

ت پایتخ»و « سرزمین موعود»تامریکایی و اروپایی اعالناتی برای زیار
ر و به نظر میرسد و جوانان یهودی با اختیا« سرزمین خوابها»و « صهیون

 رضایت به سوی آنها سرازیر میشوند.
رفتن آنها مهم نیست، بلکه مهم نقشی است که بعد از برگشت به 

 عهده میگیرند!!
 عدنویسندۀ این سطور بیاد دارد که چگونه جوانان یهودی امریکا، ب

الیکه حاز دیدار از کیان صهیونی به دانشگاه نیویورک برمیگشتند آنها در 
احساس فخر و غرور و پیروزی سراپای شان را فرا گرفته است دعوت 

 میکنند، و از موفقیت ها سخن میگویند.
 در حالی برمیگردند که محمولۀ بزرگی از عکسها، اسناد، مطبوعات،

ر از دگار ها را با خود داشته و سرشانقشه ها، فیلمها، یاد داشتها و یا
 فرهنگ جدید، فنون و آداب جدید و با آرزو های تازه میباشند.

آنها بزودی از سوی سازمانهای یهودی صهیونستی که در 
دانشگاهها حضور فعال دارد، تنظیم گردیده و بحیث محاضر، توجیه 

ین فرصت کننده، شارح، مفر و تلقین کننده استخدام میگردد و در زودتر
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مجموعۀ دیگری اطراف او جمع شده و برای رفتن به سفر جدید آماده 
سرازیر میشوند و بعد از مدتی آلوده « سرزمین موعود»گردیده و بسوی 

 با همان زهر و همان دروغها برمیگردند.
ل و به این ترتیب دایرۀ فعالیت شان روز تا روز وسیعتر شده، مجا

 میشود.نفوذ و ساحۀ تأثیر شان بیشتر 
یرود احیاناً جوان اروپایی و یا امریکایی برای یک سال به فلسطین م

و در بدل دو دوالر روزانه در بنای مستوطنات جدید و زراعت 
ه مستعمرات کار می کنند و بعد از آن به دانشگاه قریۀ خود برگشته ب

 نشر اساطیر و پخش زهر خود مصروف میگردد.
 ه مناطق دور افتاده، وحشتناک وآنها برای انجام کارهای شاقه ب

اند سخت میرود ودر برابر دو دوالر روزانه کار میکند، در حالیکه میتو
 در کنار دانشگاه و مدرسۀ خود با معاش سه دوالر در ساعت کار کند 

این مثالها نشان میدهد که در ورای این عملکرد ها تا چه حد 
رت و شطارت اجرا برنامه های منظم و دقیق قرار داشته با چه مها

 ماید.میگردد. و تا چه حد والء و انتماء را در عمق ضمیر شان جابجا مین
لذا باید حرکت اسالمی دست بکار شده و در جهت تردید 
د تبلیغات زهر آگین و کشف حقایق برنامه هایی را طرح و اجراء نماین
ه و آثار این تبلیغات را عالج و نسل های بعدی را در برابر آن وقای

 نمایند. این کلمات را همیشه شعار خود قرار دهند که:
 ١٠لكهف: ا چ ڱ  ں   ڱ  ڱ ڱ   گ   گ  ڳ  ڳ  ڳ     ڳچ 

براى ما در  ، و ! رحمتى از نزد خود به ما عطا کن پروردگارا
   کارمان زمینه هدایتى فراهم آور
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 نهم : بورسهای تعلیمی و آموزشی

ر های تخنیکی ما را احیاناً ظروف و شرایط تحقیقاتی و کا
مجبور میسازد تا تعدادی را برای آموزش و کسب تجارب کاری به 

 خارج بفرستیم که ماهها و حتی سالها را دربر می گیرد . 
این نکته ای خیلی مهم و ضروری بوده و برای رشد علمی و بلند 
بردن سطح تولید و پیشرفت از اهمیت بسزای برخوردار است که 

شم پوشی کرد . عالوه برآن، بعضی شرکتها و نمیتوان از آن چ
می  دستگاههای تولیدی بیگانه که در جوامع اسالمی فعالیت دارند، الزم

دانند تا تعدادی از دانشمندان، کارگران و ماهرین تخنیکی را جهت 
 آموزش و تدریب به مراکز خود بفرستند . 

ال سهم فع اگر چه این برنامه ها نافع بوده و در تهیۀ سرمایۀ بشری
دارد، که اساس هرگونه رشد و انکشاف اداری و تخنیکی را تشکیل 

 میدهد . بنابرین در مشروعیت آن هیچ اشکالی وجود ندارد. 
اما اگر فرستادن افراد و مجموعات بدون توجیه فکری و تحصین 
قبلی صورت گرفته و در جریان آموزش هیچ توجه و اهتمامی به آنها 

 تعدادی را از دست داده و اضرار جبران ناپذیریصورت نگیرد . شاید 
 را متقبل شویم . 

د شاید عده ای که از توانمندی عقلی و علمی فوق العاده برخوردارن
هرگز به وطن برنگردند . و تعدادی هم در حالی بر گردند که تمام 

 ارزشهای اسالمی را مرفوض دانسته و شیفتۀ ارزشهای غربی باشند . 
یات اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و فرهنگی ما پدیده متأسفانه در ح

هایی حاکم است که سبب نارضایتی گردیده و در نظر عودت کنندگانی 
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که بعد از گذشت چند سال در خارج بر می گردند، خیلی بزرگ و 
 الینحل جلوه می کند . 

این عکس العمل ها همه طبیعی و قابل پیشبینی است . زیرا در 
دگی ما، بخصوص در جانب اقتصادی و سیاسی بخش های مختلف زن

 نارسائی های است که باید تغیریابد . 
ن اما نقطۀ اختالف اینست که؛ تغیر و اصالح این نواقص را نمیتوا

 بروفق نظریات شرقی و غربی انجام داد . زیرا؛
ر داوال : اقداماتی که آنها چند قرن قبل در راستای ایجاد تغیر  

ند، به هیچ صورت در شرایط فعلی به صالح و دست اجراء گذاشته ا
 بهبودی ما نمی باشد .

ست دثانیا :چه کسی ادعاء دارد که از اقداماتی که کرده اند و از  
آوردهای آن در حال جاضر راضی می باشند ؟ اگر دانشمندان غربی 
 انتقادات خیلی جدی بر تجارب تمدنی و فرهنگی خود دارند، چگونه از

 کنند که از تجارب آنها نسخه برداری کرده و در حیاتما مطالبه می 
 اجتماعی خود آنرا تطبیق کنیم؟

حاال سؤال اینست که پیگیری و مراقبت ازین افراد و مجموعات 
 چگونه باید صورت گیرد ؟ 

هزاران نفر که بصورت رسمی و غیر رسمی رهسپار دیار غرب 
 گیرند ؟ شده اند، چگونه باید مورد مراقبت و بازرسی قرار 

افرادیکه در آغاز جوانی و سن مراهق قرار دارند، چگونه باید 
 حفاظت شوند ؟ 

البته مقصد ما از مراقبت، تعنت و شمردن خطاها و انحرافات 
نیست، زیرا این عملیست، ساده و آسان . و ارگانهایی درین راستا کار 
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 می کنند . 
ه نظر التزام ببلکه مقصد اینست که این تعداد را چگونه از نقطه 

نده اسالم مورد مراقبت قرار داده و آنها را در برابر عوامل منحرف کن
محافظت و زمینه های تالش بیشتر را جهت کسب علم و تجربه را 

 برایشان مهیا سازیم ؟ 
دم قچگونه میتوانیم آنها را مساعدت کنیم تا اوال خویشتن را و در 

 دوم دعوت اسالمی را حمایت نمایند ؟ 
شور ونه میتوانیم روابط آنها را با اقلیت های اسالمی که درین کچگ

 نیم؟ ها زندگی می کنند، برقرار نموده و بین شان الفت و دوستی ایجاد ک
ند، چگونه با هزاران مسلمانی تعامل داشته باشیم که عدۀ پناهنده ا
 .. ؟تعدادی برای کسب علم رفته اند، تعدادی از وطن رانده شده اند و .

 اید این تصویر با ارائه مثالها بارزتر گردد. ش
ل مثال در فرانسه بیشتر از سه ملیون مسلمان از نژاد عربی و شما

نده و افریقا بسر می برند . عالوه برآن بیشتر از یک میلیون کارگر پناه
ه دانش آموز نیز در آنجا وجود دارند . بنابرین در فرانسه حد اقل س

مختلف و با عادات و و زبانهای مختلف  ملیون مسلمان از قومهای
 زندگی میکنند

در کشور ایاالت متحده امریکا حدود سه میلیون مسلمان اعم از 
یون مهاجر دانش آموز و کارگر زندگی دارند عالوه برآن بیشتر از دو مل
یشتر مسلمانان سیاه پوست باشندگان اصلی امریکا میباشند. که مجموعاً ب

 را تشکیل میدهند. از پنج ملیون مسلمان
در مورد این ساکنین دایمی و مؤقتی، دهها سؤال مطرح است که 
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هر کدام جواب مبتنی بر پژوهش و ژرفنگری میخواهد. البته در بین آنها 
تنظیم ها و اتحادیه های دانش آموزان و سایر اتحادیه ها فعالیتهایی 

نظیم ها از نگاه دارند، اما سؤال مطرح اینست که؛ آیا این اتحادیه ها و ت
 کمیت و کیفیت کافی می باشند ؟ 

 آیا رسالت خود را در محتوی و مستوای مطلوب اداء میکنند؟
لیت آیا امکانات مالی و شرایط سیاسی و اجتماعی به آنها اجازۀ فعا

 های الزمی و مطلوب را میدهد؟
ط در آیا این اتحادیه ها تعداد کافی افراد را جذب کرده اند. یا فق

 رۀ تعداد اندک و به شکل نمونه ای فعالیت دارند؟دای
آیا این اتحادیه ها شکار برخوردها و کشمکش های جاری در 

 کشورهای اسالمی، نمیشوند؟
آیا حکومت های دست نشاندۀ کشورهای اسالمی درین تالش 

 زند؟نیست که این اتحادیه ها را به بوقهای تبلیغاتی برای خود مبدل سا
اختالف نظر و عدم مؤفقیت وسیطره بر  آیا در صورت بروز

 ریاست آن، از تمویل این اتحادیه ها دستبردار نمیشوند؟
آیا بمجرد ناکامی در انتخابات ریاست این اتحادیه ها هرگونه 

 کمک و پشتیبانی ازین اتحادیه ها را قطع نمیکنند؟
دهها سؤال اساسی ازین نوع وجود دارد که بر ضرورت توجه 

 های محافظوی تأثیر مینماید.جدی و راهکار 
های  زیرا این فرستاده ها، رهبران فردا اند، همینها اند که برنامه
ت به انکشافی و پالنهایی را طرح و نافذ مینمایند. و تمام آرزو های مل

 آن وابسته میباشد.
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ارج اینها کسانی اند که در راه تعلیم، انتخاب و فرستادن شان به خ
ی شده ایم. همینها اند که فردا کرسی های مهم مصارف بزرگی را متقبل

 ایند.را در دانشگاهها، مراکز تحقیقاتی و وظایف بلند دولتی اشغال مینم
همین ها اند که بعد از چند ماه و چند سال آموزش و تدریب  

 عملی، شرکت ها و مؤسسات بزرگ را اداره میکنند.
نبوده و در  بنابرین، این قشر جامعه به هیچ صورت، بخش جانبی 

. و حاشیه قرار ندارد، بلکه آنها قلب هرنوع پیشرفت و انکشاف میباشند
از  به همین علت بیشتر از هر قشر دیگری مورد هجوم قرار میگیرند. قبل

فرستادن، در اثنای تعلیم و آموزش و بعد از برگشت به وطن 
دستگاههای هجوم فکری این قشر را هم در داخل و هم در خارج مورد 
مخاطره قرار داده اند و حتی در بعضی حاالت حق انتخاب و فرستادن 

 آنها را نیز در دست دارند. 
و مسلم است که این دستگاههای جهنمی در هر صورت میکوشند 

ن ا رهبراکه این افراد نخبه را مورد شکار قرار دهند به این اعتبار که آنه
 و پیشروان فردا میباشند.

ها مثال مشهور و مخفی، عملیۀ انتخاب در کشور های اسالمی صد
آماده سازی، تجهیز، فرستادن، اشراف، برگشت، بلند بردن و پشتیبانی 
وجود دارد که نقش دستگاههای استعماری، تبشیر، سازمانهای 
جاسوسی و مراکز فرهنگی را درین عملیه ها ثابت میسازد. بعد از 

پنج سال، به  اجرای این عملیات است که دانش آموز بعد از چهار
صورت توجیه شده، مملوء از افکار بیگانه و تلقین شده برمیگردد. بعد 
از برگشت تمام ابواب عمل در برابر شان باز میگردد، با تسهیالت الزم، 
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راههای پیشرفت شان باز و همۀ موانع از سر راهشان برداشته میشود تا 
کرسی قیادت باآلخره پله های قدرت را یکی پی دیگر طی کرده و به 

 برسند.
طبعاً، این حکم عام نبوده و هر مبعوثی تحت تأثیر دستگاههای 

که  غزو فکری قرار نمیگیرند. بلکه هزاران نمونه از کسانی وجود دارند
 در جریان آموزش و هم بعد از برگشت بهترین نمونه هایی از اسالم و

 ه بهترینمسلمانان بوده اند و حتی تعداد زیادی نقش دعوتی خود را ب
شکل آن اداء نموده اند. عدۀ در کشورهایی داخل شده اند که در 
ز اآخرین مدارج الحاد و فساد قرار دادند، اما بعد از بازگشت بیشتر 
ه پیش به اسالم متمسک بوده اند زیرا ارزش اسالم را بخوبی درک نمود

و اعجاز اسالم را در تنظیم حیات اجتماعی و نفسیات انسان احساس 
وده اند. و حتی عده ای از ملحدین به کشورهای کمونستی رفته و نم

ص سالها در آنجا زندگی  نموده اند. اما در حالی برگشته اند که مخل
 ترین فرد به اسالم و پابند ترین انسان به تعلیمات آن بوده اند.

پس قضیه، در فرستادن افراد نیست، بلکه در شخصی است که 
ر تمرین و آموزش عملی نیست بلکه در فرستاده میشود و مشکل د

 شخصی است که برای تدریب میرود.
بنابرین بخاطر اینکه سالمت و امانت افراد را تضمین کنیم باید 
مجهودات اداری، بشری و مالی دوچندان را در خدمت فرستاده های 
خود قرار داده و با دعوت آرام، کلمۀ نیک، مطبوعات واضح و عام، 

، توجیه فعال، فعالیت های با نتیجه و اشراف پدرانه از مالقات های مثمر
آنها بازرسی کنیم. و برای این کار مشرفین با کفایت، تنظیم دقیق، 
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پشتیبانی مالی، افزودن دعوتگران در میان شان، تنسیق بین کشورها از 
مؤثر ترین وسایل میباشد. و با همین گونه اهتمام و تحصین و پشتیبانی 

انش آموزان خود را حمایت کنیم و بقدر امکان از میتوانیم که د
 توانمندی های آنها به نفع اسالم و مسلمانان استفاده کنیم.

 نیک وهءدهم: قد

و باآلخره به شرح دهمین وسیلۀ مقاومت میرسیم. و آن عبارت از 
قدوه ونمونۀ نیک در قول و عمل، در سلوک وفکر، در جماعت و فرد، 

راست  میباشد. طبعًا این ابعاد تا زمانی به راهدر راعی و رعیت و. . . 
نمی آید که راعی و مسؤول اصالح نگردد. زیرا در صحنۀ مقاومت در 
ۀ برابر هجوم فکری باید تالشها در کنار هم قرار گرفته و تحت برنام

مشترک با هدف واحد در حرکت شوند، موارد مالی متوفر گردد و 
مطلوب بدست آید. واین کار در  احتیاط الزم اتخاذ گردد، تا نتیجۀ

 فقدان قدوۀ صالح در کرسی قیادت و مسئولین ناممکن است.
 درست است که درین راستا تالشهایی ممکن براه افتیده و اموالی 

جمع آوری شود و اقدامات احتیاطی در غیاب قیادت صالح اتخاذ 
. گردد. و حتی علی الرغم قیادتهای طالح و ظالم کارهایی صورت گیرد
ا اما انجام این کار درین صورت، ضرورت به دعوتگران با ثبات دارد ت

برمشکالت غالب آید و در برابر چالشهای حکومت های ظالم و مستبد 
 مقاومت نمایند.

میپذیریم که در بیشتر اوقات تالشهای مردمی، رضاکارانه و 
. حماسی بمراتب بهتر و مؤثرتر از برنامه های یکنواخت حکومتی میباشد
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اما این تالشها هرچه باشد باز هم از موارد مالی محدود برخوردار بوده 
و حتی ممکن است که مورد سرکوبی و تجاوز حکومت های ظالم قرار 

 گیرد. 
پس بخاطر تضمین حرکت و استمرار مقاومت و جمع آوری تمام 

 امکانات باید قیادت صالح بمیان آید. 
ر قیادت و اعضای آن قدوۀ در مستوای اداری ارگانهای مقاومت اگ

د شنیک و مثال دلکش نباشند، تمام کارها پراگنده و باهم خلط خواهند 
 ؛زیرا

چگونه مقاومت با تمام توان خود بحرکت افتد، در حالیکه 
 قیادتهای آن به کاری که میکنند ایمان و یقین ندارند؟

 چگونه مقاومت اهداف خود را دنبال کند در حالیکه کار مندان آن
 از تجربه و آگاهی کامل بی بهره اند؟

ر چگونه میتوانند به اهداف خود برسند، در حالیکه فعالین آنها د
 برابر مهاجمین احساس کمتری و حقارت میکنند؟

پس یکی از شرطهای مؤفقیت در میدان جنگ فکری اینست که 
 قیادت و رهروان مقاومت، در کفایت و کاردانی در اخالق و سلوک، در

ارزشها، در قول و فعل، در علم و عمل خالصه در تمام ابعاد قیم و 
ر شخصیت خود قدوه ومثال پاکیزه و نیک باشد تا بتوانند بهترین عناص
 جامعه را حول خود جمع نموده مورد اعتماد خاص و عام قرار گیرند.

 اما اگر رهبری و قدوه ها بر مظهر و لباس اعتماد نموده و فقط 
ده در میدان عمل عقب ماند، بزودترین فرصت صاحب سخن و خطبه بو

 باطنش آشکار گردیده و بی کفایتی اش در منظر عام قرار میگیرد.
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 خطرناکی این ناتوانی، قبل از ظاهر شدن و بعد از آن، درین است
که شاید عدۀ از مخلصین از همراهی با مقاومت منصرف گردند و 

 با صدمۀ روحی مواجه تعدادی از آن منع گردند و کسانیکه متردد اند
 شوند.

لذا خطر قیادت غیر صالح منحصر بر ضایع شدن اموال و تالشها و 
ند، پراگنده شدن توانمندی ها و از ازبین رفتن زمینه های کاری نمی ما
ی بلکه تمام مصالح مسلمین را متضرر نموده و تصویر بدی از قیادت ها

نی، تمسخر و نکته اسالمی ارائه میکند. و برای دشمنان فرصت بدزبا
چینی را مساعد میسازد و حتی بعضی ها را که در حال تذبذب قرار 

 دارند از جادۀ حق منحرف میگرداند.
*           *            * 

برای مقاومت در برابر هجوم  اینها وسایل دهگانۀ پیشنهادی
و معنوی، بشری و تنظیمی، مباشر و غیر  فکری بود که جانب مادی

کتبی و غیر مکتبی، فکری و سلوکی، جدی و تفریحی، مباشر، م
سنتی و جدید، داخلی و خارجی، قانونی و تربوی، اجتماعی و 

 د.فردی، تولیدی و خدماتی، و باآلخره عقلی و نقلی را در بر میگیر
و اکیداً میگوییم که دهها وسیلۀ دیگری هم وجود دارد که 

ضرورت به اجتهاد  تعدادی در مصادر اصلی وجود دارد تعداد دیگر
ا و شد، فقط مثاله بیاتنعاقالنه و استنباط دارد. و آنچه درین فصل 

شواهدی درین مورد بود که به بحث و تعمیق بیشتر ضرورت دارد 
و باید توسط کمسیون های اختصاصی و عقلهای فعال و 

 تخصصات متکامل انجام یابد.
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تقدیم  درین صورت و با در نظرداشت بحثهاییکه درین نوشتار
گردید میتوانیم دژ تسخیر ناپذیری در برابر هجوم فکری ایجاد 
ی نماییم تا خورد وبزرگ، مرد و زن، متعلم وبیسواد، شهری و اطراف

 خالصه تمام اقشار جامعه در پناه آن بسر برده و این فرمودۀ اهلل
 متعال تحقق یابد که

ٹ    ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ    چ 

  ١١٠ران: آل عم چٹ   ٹ  ٹڤ  
[  براى اصالح جوامع انسانى شما بهترین امتى هستید که ]

از  دهید و پسندیده فرمان می  ، به کار شایسته و اید پدیدار شده
 .  آورید به خدا ایمان می  ، و دارید زشت بازمی  کار ناپسند و
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 فصل پنجم

 آیندهبرنامۀ 

ان آن طرح این فصل را طوالنی نمیکنیم. زیرا چنانچه از عنو
عبارت از مالحظات و نکات « برنامه و راهکار آینده»پیداست

ضروری در برنامه و یادداشت های فکری میباشد که باید مدنظر 
 قرار گیرد و در شرح اجراءات عملی آن داخل نمیشوم.

برنامۀ آینده تماس « طرح»لذا فقط روی توصیف و چگونگی 
 یم.ز تفصیل محتوای آن صرف نظر مینمامیگیرم و ا

ه شاید این کار، در ظاهر امر یکنوع گریز از وضع پالن و برنام
در نظر آید. و شاید بالفعل مقصد هم همین امر باشد. زیرا طرح 

د. و برنامه و پالن گذاری درین مورد خیلی ها باالتر از توانم میباش
ه مقابله با هجومی که با اشتراک مساعی دهها کشور و سازمانها برا

است در توان من و هر فرد دیگر به تنهایی ناممکن  انداخته شده
است. لذا فقط میخواهم ضمایر را تنبیه نموده و نظر ها را جلب 

 م.صیل و تشریح را در خود مشاهده کننماییم بدون اینکه توان تف
 د:بعد ازین به نظر من این برنامه شاید در عناصرذیل تبلور یاب

رد و دو فرد ناممکن طرح پالن آینده با کوشش های یکف -1
است و این کار باید ازسوی یک گروه کاری متکامل، متخصص، 
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صاحب حماس، منور از ایمان و مملوء از توانمندی و اعطاء 
 صورت گیرد. 

ک اسالمی انبه همین سبب در آغاز کتاب به ضرورت وجود ب
صورت گرفته  زکیرت« شبکۀ اتصال بین علمای اسالمی »معلومات و 
معلومات با عالم و فکره با مفکر که ین طریق است است . و از

ی پیوند می یابد . در غیر آن تالشهای پراگنده و طرحهای غیر واقع
 و مؤقت را شاهد خواهیم بود . 

مزید بر آن، در فصل های آغازین کتاب به ضرورت اشتراک 
اشاره گردیده تا  یمتخصصین مسلمان در تمام بخشهای علم

ن تنظیم و تکمیل گردیده در میدان مقاومت صفوف مقاومت کنندگا
 به بهترین شیوه و با دقیق ترین و سایل عمل نمایند. 

ینده بر اساس دیدگاه یک مؤسسه و نهاد نباید پالن کاری آ -2
ترتیب گردد بلکه در ترتیب آن، باید مؤسسات مردمی، سازمانها و 

 اتحادیه ها باید شریک باشند. 
گذشته مورد بحث قرار گرفت و  زیرا مسایلی که در صفحات

پالنی که برای آینده طرح می شود، در صورت عدم همکاری و 
پشتیبانی همۀ اطراف و اخالص کامل هیچ امیدی به پیروزی آن 

 نمیتوان بست . 
پس همچنانکه مهاجمین مشترکًا بسوی هدف واحد در حرکت 

وند اوز هم باید در فکر و عمل باهم متحد شجاند، ملتهای مورد ت
  .در غیر آن گرگهای وحشی هر کدام آنها را به تنهایی خواهد درید 

کمترین کاریکه باید درین راستا صورت گیرد، اینست که 
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اختالفات خود را در دایرۀ محدودی محاصره کرده و مشکالت 
خود را تا حد ممکن تقلیل دهیم تا کوششهای ما در کنار هم قرار 

سالم و در برابر هجوم فکری گرفته، در داخل و خارج بالد ا
 مقاومت نموده برنامه های شانرا خنثی سازد . 

قالب کلی و نشاندهی نکات عمومی بیفایده  طرح پالن در -3
، مرحله وار و باید به صورت تفصیلی و قانونمندخواهد بود پس 

وسایل مشخص طرح ریزی شود درینصورت است که اهداف 
 می کنیم .  مطلوب را به بهترین صورت آن حاصل

درست است که نشانه ها و نکات عمومی ضروری است اما 
این کار نباید ما را از طرح تفصیلی و تذکر نکات دقیق منصرف 
گرداند . بنابرین، بعد از طرح پالن در چوکات عمومی، باید به 
اهداف دور، وسطی و نزدیک تقسیم بندی گردیده و این اهداف 

 واضح شکل داده شود تا بتوانیم در باید به صورت اجرایی، قاطع و
 هجوم و دفاع اهداف خود را مشخص گردانیم . 

رین مالحظات و پیشنهادات خود را در آغاز چنانچه بیشت -4
هرفصل تقدیم نمودم، شاید شماری از اساساتی که در فصل سوم 
ه تقدیم نمودم، محور مناقشه و آغاز سؤالهای قابل جواب باشد. آنچ

یک سلسله سوالها، استفسارات، عالیم و  گفتم،ه در فصل گذشت
تنبیهات بود، نه جوابهای شافی و پیشنهادات نهایی، که بعنوان 

و تصفیه  غربالمالحظات شخصی طرح گردید و حتماً ضرورت به 
دارد. باید مورد تحلیل و تجزیه قرار گرفته صواب و خطاء از هم 

 جدا گردد.
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از عقب میزهای مطول  ین پالن را نمیتوان در دفاتر وا -5
ومفشن ترتیب داد. بلکه برای طرح آن ضرورت به تحقیقات میدانی 
و تجارب عملی میباشد و باید به کمک کسانی طرح گردد که به 
صورت مستقیم با هجوم فکری در حال نبرد قرار داشته درشعله 
های آن بسر برده اند و سوزش آنرا احساس نموده اند. زیرا از 

زنده و مالحظات و تحلیالت میدانی و عملی است خالل تجارب 
 که تفاصیل برنامه های مهاجمین شناسایی گردیده و مطابق پالنهای
ًا مقاومت طرح میگردد. اما نظریه های مجرد و تحلیالت دفتری احیان

را مهم جلوه میدهد که اصالً وارد نشده است و به جنگی  یقضایای
 میرود که اصالً برپا نشده است.

همین دلیل در بحث هایی که گذشت روی این نکته تأکید  به
گردید که باید هجوم را در جدیدیترین چهره های آن بازشناسی 
 نموده و پایگاههاو نهادهای جدید آن را مورد مطالعه قرار دهیم.
زیرا بیشترین وسایل و اسالیب هجوم در حال حاضر تغیر یافته 

یر و غربی سازی در صورت است. در حالیکه ما هنوز هم برضد تبش
 های قدیم و وسایل سنتی آن مقابله میکنیم.

چنانچه تذکر دادم، در تمام مراجعی که درنوشتن این کتاب از 
آن استفاده نمودم، هیچ ذکری از مؤسسات عصری مهاجمین نیافتم. 
د اکثر تحلیالت و تعلیقات بر افکار مبشرین و مهاجمین مربوط میشو

 ال از آنها میگذرد.که بیشتر از هفتادس
لذا یکبار دیگر تأکید میکنم که ما به پیگیری و تفحص 
مؤسسات و نهادهای جدیدی ضرورت داریم که نقش خود را با 

 مهارت و خباثت تمام اجراء میکند.
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اممکن است که فقط دفاعی باشد. بلکه باید نپالن آینده  -6
بلیغ هم هجومی هم باشد. و به همان اندازه که حفاظت میکند، ت
ه بماید، داشته باشد و به همان اندازه ایکه معالجه میکند، وقایه نیز بن

همان اندازه که داخل سرزمین اسالمی فعال است، باید به جنگ 
 دشمن در عمق خط دفاعی آن برود.

برای برآوردن این اهداف باید اقلیت های مسلمان در اروپا و 
ت و طلیعۀ لشکر فکری امریکا تنظیم گردند تا بعنوان قاعدۀ حرک

عمل نموده مسایل را از نزدیک تحت مراقبت قرار دهد و مطابق 
برنامه های منظم برنقاط ضعف دشمن هجوم ببرند. و به این ترتیب 
حلقات دفاعی و هجوم در داخل و خارج تکمیل گردید اقلیت ها و 

 اغلبیت ها در کنار هم قرا گیرند.
و صفحات و در چوکات  ین برنامه نباید در قید اوراقا -7

نشست های مختصر قرار گیرد. بلکه باید به شکل فکر پیهم، 
تالشهای همه گیر، پیگیری های فعال، تحلیل و تجزیه های عمیق 
 طرح گردیده و ماهها و حتی سالها باید روی آن کار صورت گیرد 

زیرا این مسأله فقط یک برنامۀ رادیویی نیست که به سادگی 
و نه کتابیست که دیزاین و طبع شود. بلکه تالش طرح و نشر شود 

پیهم برای سالهای طوالنی میباشد که باید از سوی ارگان مستقل 
 کاری با بکار گیری وسایل مختلف انجام می یابد.

کسانیکه اکنون برما هجوم می آورند، ناسنجیده، شکلی و 
قدام انفعالی عمل نمیکنند، بلکه با تدبیر کامل و پالنهای طوالنی ا

نموده و پیشرفته ترین وسایل اجتماعی، تربوی و فنی را بکار 
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میبرند. لذا برنامه های ما نباید ضعیف تراز برنامه های آنها و 
کوششهای ما نباید کمتر از تالشهای آنها باشد. ما الحمدهلل امکانات 
بشری و مالی زیاد و قبل از آن عقیدۀ صحیح را در اختیار داریم، 

ی که ضرورت داریم همانا برنامه ریزی، متابعت و بیشترین چیز
 تقویم میباشد. 

ل بندی نهایی این برنامه باید، ترتیبی اتخاذ در اثنای شک -8
گردد که هر مرحلۀ کاری باید به صورت فنی و میدانی مورد 
بررسی و تقویم قرار گرفته و بدون اینکه جهت هایی حساسیت 

دون هرگونه مدارات و نشان داده و احساس حرج نمایند و ب
گذشت، نقاط ضعف در آن نشاندهی گردد. زیرا ما از شخص معین، 
سازمان و دولت مشخصی دفاع نمیکنیم بلکه از عقیده و رسالتی 
دفاع میکنیم که مقدسترین رسالتهاست. پس زمانیکه تشدد بکار 
 میبریم و در محاسبات خود دقت نموده و نقد و مؤاخذه میپردازیم،

 اتی اصررا میورزیم و از آن به گرمی دفاع میکنیم، مقصدو روی نک
ما مصالح شخصی و منافع دنیوی نمیباشد بلکه میخواهیم مصلحت 

 اسالم و مسلمانان تأمین گردد.
لذا در هنگام پالن گذاری باید کانال ها و جهت هایی در نظر 

ق ورااگرفته شود تا کارها را تفتیش و بررسی نماید و ما را از دایرۀ 
و لوایح به صحنۀ عملی و تطبیقی بکشاند. تنها درین صورت است 
که خطاها را قبل از بزرگ شدن اصالح میکنیم و نه تنها از ضیاع 
مال و تالشهای بشری جلوگیری می کنیم، بلکه به رسالت اسالم 
خدمتی را تقدیم میکنیم که مستحق آن میباشد و قبل از اینکه در 

 خود مراجعه مینماییم.عمل ممنوع واقع شویم به 
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ن برنامه اگرچه برعلم استناد داشته و از سوی و اخیرًا ای -9
علماء طرح ریزی میشوند، نباید از دایرۀ اسالم یعنی از قرآن و 

 سنت خارج گردد.
شکل بندی عمومی و برنامۀ ما و چوکات عام آن باید از اسالم 

 باشد. الهام بگیرد و بسوی اسالم در حرکت و با اسالم زنده
درین صورت است ک به دین، دنیا و نفس های خود بهترین 
 خدمت را انجام داده و زیباترین نیکی را تقدیم مینماییم. و این

 فرمودۀ الهی تحقق می یابد که
ۈ    ۆ  ۇ  ۆ   ۇ  ڭ ڭ   ڭے   ے  ۓ        ۓ  ڭ  چ 

 ١٧٣ – ١٧١الصافات:  چۈ    ٴۇ  

، از  سالت فرستاده شدهوعده قطعى ما درباره بندگان به ر و
در همه  تردید آنان ] ( که بى171،) ثابت گشته است پیش محقق و

 ( 173.) مسلماً سپاه ما پیروزند ( و172،) [یارى شدگانند ها زمینه
الحمد هلل الذی بنعمته تتم الصالحات و صلی اهلل تعالی علی 

اهرین الطنبینا و امامانا و حبیبنا و شفیعنا محمد و علی آله الطیبین 
 وعلی الصحابۀ اجمعین. آمین ثم آمین

 1389ه ق، مطابق قوس سال  1428سوم محرم الحرام سال 
 خورشیدی.
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