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 يادداشت مترجم

 ي اين چمن آلوده به رنگ است هنوز الله
 

 سپر از دست مينداز كه جنگ اسـت هنـوز  
 

 نشـيني لـب سـاحل برخيـز    اي كه آسوده 
 

 كه تو را كار به گرداب و نهنگ است هنوز
 

هاي  يم كه برخي از كشورهاي استعمارگر بارهاي بار به بهانهياب ي تاريخ درمي با مطالعه
ده و اند، اين حمالت گاهي موقتي و زودگـذر بـو   مختلف به كشورهاي جهان يورش برده

انـد، برخـي از كشـورهايي     اين حمالت صورت گرفته ،حالگاهي طوالني مدت. اما به هر
 نتوانستند آن را جبران نمايند.كه مورد تهاجم واقع شدند، آنچنان ضربه خوردند كه هرگز 

اما مشكل اين نوع تهاجم رو در رو، اين بود كه كشـورهايي كـه مـورد تهـاجم واقـع      
دادنـد و گـاه    كردنـد و مهاجمـان را شكسـت مـي     ها ايستادگي مـي  شدند، در مقابل آن مي

هـا   ي عيني اين جنـگ  هاي صليبي نمونه آوردند، جنگ ها وارد مي سنگيني به آنهاي  ضربه
بوده است، از طرفي افكار عمومي جهـان نيـز ايـن كشـورهاي اسـتعمارگر را وحشـي و       

كرد كه اين مسأله نيز در مجامع جهاني بـراي ايـن كشـورها كـه خـود       غارتگر قلمداد مي
 شد. مدعي فرهنگ و تمدن برتر جهان بودند، مشكل بزرگي محسوب مي

بزننـد كـه هـم از منـافع و      ها در صدد برآمدند كه دست بـه اقـداماتي   بدين ترتيب آن
از لحـاظ سياسـي،    -هـاي كمتـري    هاي كشورهاي ديگر استفاده كنند و هم هزينه سرمايه

ي شروع تهـاجم فكـري بـود و از     پرداخت كنند، اين طرز فكر نقطه -نظامي و اقتصادي 
 همان جا تهاجم فكري شكل گرفت.

ي در پي اهـداف بزرگـي   تهاجم فكري طرحي بسيار مكارانه بود، زيرا به صورت پنهان
نمودن افكار و اذهان مسلمانان، ايجاد ترديد در عقايد ديني مسلمانان، ايجاد  چون: پريشان

هـا از ديـن بـا     اختالف ميان فرقِ مختلف اسـالمي، تضـعيف مسـلمانان و دورنمـودن آن    
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پرستي و نژادپرسـتي، تـرويج و تبليـغ هنـر و ادبيـات و ديگـر افكـار         افكاري نظير: مليت
 اسدشان بودند.ف

ي انـدكي از   ها در حال اجرا بوده، اما متأسفانه جز عـده  اين تهاجم با وجود اينكه سال
گرچه به مرور زمان رادمردان و انديشمندان بزرگ به پـا  اند،  مردم از اين توطئه آگاه نبوده

 خاستند و روشنگري نمودند، اما متأسفانه حتي امروزه نيز برخي از مردم نسـبت بـه ايـن   
 خبرند. نوع تهاجم غافل و بي

به همين سبب نويسنده تـالش نمـوده كـه بـا نوشـتن ايـن كتـاب مـردم را بيشـتر از          
 هاي استعمارگران آگاه نمايد. توطئه

هـاي   هاي مختلف آن و تاكتيـك  تهاجم فكري، شاخهاي منطقي و علمي،  او به شيوه

 آنان را توضيح داده است. عملي
تر به ايـن   هاي اندكي در اين زمينه نگاشته شده و كم كتاب در مجموع با توجه به اينكه

هـاي   ي توطئـه  توانـد شـناخت خـوبي در بـاره     موضوع اهميت داده شده، اين كتـاب مـي  
هاي مستضعف و مخصوصاً كشورهاي اسالمي به خواننـده بدهـد.    استعمارگران عليه ملت

 انندگان عزيز سودمند باشد.ي اين كتاب بتواند در اين راستا براي خو ان شاء اهللا ترجمه
 

 ن احلمد هللا رب العاملنيوآخر دعوانا أ
 پور محمد حسن



 
 
 

 ي مؤلف مقدمه

 تهاجم فكري

سپاس و ستايش خدايي را كه بخشنده و مهربان است، و درود و سالم او بر روح پاك 
 .پيامبر اسالم و پيروان بر حقش باد

به ملـت و كشـور خاصـي تعلـق     داند كه علم و دانش و تمدن  هر انسان خردمندي مي
ندارد، بلكه روز به روز و سال به سال در حال پيشرفت بوده تا بـه مقطـع كنـوني رسـيده     

به بعد پيشـرفت چشـمگيري داشـته     1980ي  است، علم و تكنولوژي به خصوص از دهه
 است.

 هـاي  اي يكي از ملت يابيم كه در هر دوره اگر نگاهي گذرا به تاريخ داشته باشيم، درمي
ها، ايرانيـان   ها، بابلي از لحاظ علمي در صدر اقوام ديگر بوده است. مانند: يونانيان، مصري

 و...
ي اسالمي در اوج پيشـرفت و   در دوران خاصي هم كه عصر طاليي اسالم بوده، جامعه

 اند. جسته تمدن بوده و تمام بشريت از تمدن اسالمي سود مي
بشـر را تنهـا و تنهـا از آنِ     اهي تمدن و پيشرفتيل واما متأسفانه برخي از مردم به دال

 چنين چيزي اصالً واقعيت ندارد. در حاليكهدانند  ها مي غربي
هاي مسلمان و به زانودرآوردنشـان در   نمودن هرچه بيشتر ملت ها براي تحقير و رام آن

كه جهان اسـالم را دچـار تفريـق نمـوده و      -مقابل كشورهاي متجاوز و مهاجمان فكري 
كوشند تا افكار  هاي گوناگون مي هاي مختلف و تاكتيك به شيوه -اند  م توانش را گرفتهتما

 عمومي را فريب دهند.
اند تا ميـان   ي تمدن و تكنولوژي در كمين جوانان مسلمان نشسته اين مهاجمان به بهانه

 آنان و دينشان فاصله ايجاد كنند.
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ن تشكيل داده كه همگـي در خـدمت   جات مختلفي در ميان جوانا ها و دسته ها گروه آن
هـاي   اهداف استعماري مهاجمان فكري بوده و آگانه يا ناآگاهانه در ترويج و تبليغ برنامـه 

 كوشند. آنان مي
فكـران و جوانـان    هدف من هم از نوشتن اين كتاب اين بوده كـه خواننـدگان، روشـن   

هاي  اهكارها و شيوههاي جهان اسالم مطلع شوند و ر عزيز ما از وضعيت كنوني و گذشته
 بياموزند. -نيز ادامه دارد  تاكنونكه  -مبارزه با اين تهاجم فكري را 

گـر را بـه خودشـان     ي مهاجمـان حيلـه   از پروردگار متعال خواستاريم كه مكر و حيلـه 
هاي پليدشـان را خنثـي كنـد و ملـت كـرد، كردسـتان و تمـام         بازگرداند و توطئه و نقشه
 د.مسلمانان را محفوظ بدار

 
 حيدر عثمان

1 /8 /1999 



 
 
 

 هاي مهاجم گروه

كنند تا به مسلمانان شبيخون فكـري بزننـد، بـه طـور كلـي       هايي را كه تالش مي گروه
 استعمارگران. -3خاورشناسان.  -2مبلغان مسيحي.  -1توان به سه دسته تقسيم كرد:  مي

موقعيت جغرافيايي هاي مختلفي داشته كه با توجه به  ها مفهوم و ويژگي هركدام از اين
 شود. هايشان عوض مي يابند و زبان و لهجه تغيير مي

 كنيم: ها را معرفي مي كدام از اين گروهاكنون به طور اختصار هر

 مبلغان مسيحي -1

ي اعمـال و   گـري اسـت، تبشـير بـه مجموعـه      ي اين گـروه تبشـير يـا مسـيحي     وظيفه
سر جهان و مخصوصاً در ميان ملـل  كه كليساهاي مسيحي در سراشود  هايي گفته مي برنامه

پردازند و هدفشان اين است كه مسلمانان را فريفته و بـه سـمت    ها مي آنمسلمان به تبليغ 
 ي خود بكشانند. شده دين تحريف

اي از مسلمانان ساده لوح را تحت تأثير تبليغات خود قـرار داده و   اند عده ها توانسته آن
 ني نيز بكشانند.دي ها را به مرز الحاد و بي حتي آن

هـا   انـد. آن  كنند، در كار خودشان بسـيار آگـاه و خبـره    افرادي كه در اين زمينه كار مي
به صـورت علنـي يـا     -با توجه به موقعيت  -شده  هاي دقيق و از پيش تعيين مطابق برنامه

، بنيادها و مؤسسات خيريـه و وسـايل ارتبـاط    هاهاي مدارس و دانشگاه مخفيانه در برنامه
 خوانند. ي و... مردم را به مسيحيت فرا ميجمع

ي خود را پشت نقاب اين مؤسسات و به اصـطالح مـردم    ي كريه و خائنانه ها چهره آن
 كنند. را به سوي سعادت و خوشبختي و عدالت و دادپروري دعوت مي

 

 خاورشناسان -2
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تـاريخ،   ي اي بسيار دقيق و مـنظم در بـاره   ها هستند و به شيوه مؤسس اين گروه غربي
زبان، دين، فرهنگ و آداب و رسوم و وضعيت سياسي و اجتماعي و... مردم مشرق زمـين  

پردازند. ص ميبه تحقيق و تفح 
خواهنـد   ها به اين وسيله مي ي اين تحقيقات مسلمانان هستند، آن هدف اصلي و عمده

گـروه   از طرفي به گروه اول (مبلغان مسيحي) كمك كنند و از طرفي ديگر خدمت اهداف
ي مسـلمانان   ها از اين تحقيقات شناخت دقيق و گسـترده  سوم (استعمار) باشند، هدف آن

ي خـود را عليـه    يافته، تهاجم همـه جانبـه   اي منظم و سازمان است تا در وقت نياز با نقشه
ي مردم مشـرق زمـين    آنان انجام دهند. البته اين بدين معني نيست كه هر شخصي در باره

نخواهد به مسلمانان شبيخون بزند، چـه بسـا ممكـ    ص بپردازد، حتماً ميبه تحقيق و تفح 
و آگاهي از مردم مشرق زمين به چنـين اقـدامي    د يا افرادي صرفاً به منظور اطالعاست فر

 دست بزنند.

 استعمار -3

كننـد تـا    هاي سياسي و نظامي تالش مـي  شود كه با نقشه استعمارگر به كساني گفته مي
حتمـاً از  ي خـويش درآورنـد؛ البتـه الزم نيسـت ايـن امـر        ا تحت سلطههاي ديگر ر ملت

هـاي    هاي سياسي و نظامي صورت گيرد، زيرا براي انجـام ايـن امـر، تاكتيـك و روش     راه
اي دارد،  نـي بسـيار خـوب و پسـنديده    ل معدر اص» استعمار«ي  مختلفي وجود دارد، كلمه

رود، ايـن سـه    حقيقي خود به كـار نمـي   زيرا به معني عمران و آبادي است، اما در معناي
اند، اما  رود، اين سه گروه اگرچه ظاهراً مستقل معناي حقيقي خود به كار نمي اگرچهگروه 

 باشند. هايشان بسيار شبيه هم بوده و حتي در بعضي موارد مشترك مي اهداف و آرمان
يـر متحـد و   ها در دشمني با اسالم و مسـلمين بـر سـر مـوارد ز     ي آن براي نمونه همه

 اند: متفق
نمودن عقايد افكار و اهداف دين اسالم و نيز دستورات و فـرامين شـرعي و    آشفته -1

 هاي مسلمان. فرهنگ و آداب و رسوم ملت
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 گزين زبان التين در بسياري از كشورها. از ميان برداشتن زبان عربي و جاي -2
ـ         -3 ج بودنـد، از قبيـل:   بازگشت بـه افكـار نادرسـتي كـه قبـل از پيـدايش اسـالم راي

 اي. نژادپرستي و تعصبات قومي و قبيله
فكـري در جهـان و كوچـك     معرفي ادبيات و هنر غربـي بـه عنـوان منشـأ روشـن      -4
و معرفي آن به عنوان زيـر   -خصوصاً مسلمانان  -هاي ديگر  دادن ادبيات و هنر ملت جلوه

ـ  هـاي ويـژه   ي ادبيات و هنر غربـي. همچنـين گـروه    مجموعه ه منظـور انحـراف و   اي را ب
 اند. نمودن اهداف ادبيات و هنر ملل ديگر تشيكل داده آَشفته
فكرانه و وسايل ارتبـاط جمعـي بـراي     استفاده از ادبيات، هنر، مسائل فكري روشن -5

 ها. هاي اخالقي مسلمانان و يورش به اصول فكري آن كشاندن اصول و ارزش به انحطاط
ر نيز وجود دارد كه به اميد خدا در اثناي اين كتاب عالوه بر موارد مذكور مسائلي ديگ

 ها اشاره خواهيم كرد. به آن
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هـا   انـد، امـا ايـن جنـگ     هاي بزرگي رو بـه رو شـده   در طول تاريخ مسلمانان با جنگ
هاي مـادي و   موارد همه جانبه بوده و تمام زمينهاند، بلكه در اغلب  يكجانبه و جزئي نبوده

شدند، از لحاظ  ها مي روز اين جنگاند. بدون شك عواملي كه سبب ب هر گرفتمعنوي را درب
تفاوتي مسلمانان نشده و هر بـار بـا در    اند، اما اين امر سبب بي كمي و كيفي متفاوت بوده

اده و بـا  سياسي و نظامي عكس العمل نشان د نظرگرفتن شرايط و اوضاع و احوال فكري،
 اند. بله با دشمنان پرداختهآميز به مقا روشي منطقي و حكمت

ي پـاك و منـابع غنـي و خـالص      هايي، عقيـده  محرك و دليل اصلي اتخاذ چنين روش
هـاي گـوهر بـار     اسالم و نيز تأثير روش تربيتي مسلمانان با الهام از قرآن مجيد و فرمـوده 

هـاي مسـلمانان    گيـري  ايمان عميق هميشه پشتيبان موضعبوده است، از آنجا كه  پيامبر 
ي اسـالمي تـأثير    ها هيچگاه بر وضـعيت زنـدگي مسـلمانان و جامعـه     بوده، لذا اين جنگ

 اند. مخربي نداشته
 -واقعيت روشن و انكارناپذيري كه به آن اعتراف كرد، اين است كـه دشـمنان اسـالم    

براي ايجاد تفرق و پراكندگي ميان مسلمانان و تضـعيف   -ي اخير  مخصوصاً در چند سده
اند، به همـين دليـل هميشـه در رسـيدن بـه آمـال و        ها متفق و متحد بوده آني  همه جانبه

اند، پرواضح است كـه هرگـاه قـدرت ايمـان رو بـه ضـعف و        اهداف پليدشان موفق بوده
ها نسبت به اصول عقايد كم شود، مسلمانان نيز قـدرت و تـوان    دلسستي نهد و پايبندي 

 آزادي و آزادگي را از دست خواهند داد.
ريزي شـده   هاي دقيق پايه ترين اين حمالت تهاجمات فكري هستند كه طبق نقشه مهم

ها نابودي نهايي اصولي هستند كه به هر نحوي بـا   ترين اهداف آن گردند؛ مهم و عملي مي
 اند، مخصوصاً مسايل عقيدتي، فكري و اخالقي. اسالم مرتبط
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ي فكـري خـويش    يـره كنند تا جهـان اسـالم را در دا   اغلب كشورهاي غربي تالش مي
محاصره كنند و آنگاه تهاجم فكري خود را عليه مسلمانان آغاز كنند، حال اگـر مسـلمانان   

شـده پـي    هـاي دقيـق و حسـاب    هاي گذشته به آثا مخرب و خطرناك اين توطئـه  در دوره
اي كامالً علني به انديشـه و تفكـرات جوانـان مسـلمان شـبيخون       اند، امروزه به شيوه نبرده

ي زيـادي از   كننـد، عـده   هـا مـي   تـرين بحـران   و جهان اسـالم را دچـار خطرنـاك    زنند مي
 اند. فكران نيز آگاهانه يا ناآگاهانه تحت تأثير اين تهاجمات فكري قرار گرفته روشن
 ترزيـق  اي كـه تحـت عنـاوين مختلـف بـه جهـان اسـالم        ترديد شعارهاي فريبنـده  بي

ترند، زيرا اينگونه تهاجمات عليه  خطرناكي امروزي بسي  هاي پيشرفته شوند، از سالح مي
هاي تفكر اسالمي در شخصيت انسان  نمودن پايه بعد روحي و معنوي و وسيع براي ويران

كـردن   ترين سالحي كه امروزه به منظور فريفتن و منحـرف  و پيشرفته نجديدتري مسلمان.
يـد در مسـائل   شـود، ايجـاد شـك و ترد    فكران مسلمان از آن استفاده مي جوانان و روشن

ي نها بر عقايد دي ي مناسبي را براي تسلط افكار و عقايد غربي عقيدتي است، اين امر زمينه
 نمايد. ها فراهم مي و فرهنگ و آداب و رسوم ملي آن

ي پـاك   ها نـه تنهـا بـا عقيـده     ناگفته پيداست كه فرهنگ انحرافي و ضد اخالقي غربي
هـا   هـا در تضـاد اسـت، بـه ايـن ترتيـب آن       اني انس اسالم، بلكه حتي با فطرت سالم همه

هـا را عقـب مانـده     كوشند تا سد راه پيشرفت علم و تكنولـوژي مسـلمانان شـده و آن    مي
اند تا فرزندانمان  هاي طوالني مدتي را طراحي كرده براي تحقق اين منظور نقشه دارند. نگه

 شكار گردد.ي اين كار در دراز مدت آ را از دين اسالم دور كنند اگرچه ثمره
روند، امـا در عـوض    مدت بوده و آهسته و پيوسته پيش مي ها اگرچه طوالني اين نقشه

(گام به گام
0F

كنند، به همـين دليـل اغلـب مسـلمانان از      دقيق به سوي هدف حركت مي و )1
هاي خـود را تحـت    خبرند، علي الخصوص كه نقشه هاي آنان غافل و بي و سياست  توطئه

                                           
۱- ﴿    ﴾ ] :هاي گام به گام شيطان (و ايادي  ها و نقشه توطئهيعني از « ].۲۱النور

 (مترجم) .»و پيروان او) پيروي نكنيد



 تهاجم فكري   12

فكري، آزادي، تساوي و برابري و... طراحي نموده  و تكنولوژي، روشنهايي نظير: علم  نام
كننـد و بـه    هاي خوش آب و رنگ و فريبنده پنهان مي و اهداف پليدشان را زير اين نقاب

 زنند. اين شيوه خنجر زهرآگين خود را از پشت به مسلمانان مي

 اهداف اساسي تهاجم فكري

گيرد كه بعضي  ي مشخص صورت مي نامهي معموالً در چهارچوب چند برتهاجم فكر
 بخش خواهند بود. مدت بوده و برخي ديگر در دراز مدت نتيجه ها كوتاه از آن

اي بوده و با توجه به شرايط زماني و مكاني  هاي ويژه ها داراي مكانيسم البته اين برنامه
 خاصي پياده خواهند شد.

 عبارتند از: ترين اهدافي كه مهاجمان فكري در پي آن هستند، مهم
هاي اصالت و استقالل فكـري و نيـز تخريـب     تضعيف هويت ملي و نابودي ريشه -1

 تمامي آثار فرهنگي و تمدن اقوام مسلمان.
گزيني قـوانين   هاي اخالقي و جاي از ميان برداشتن افكار و عقايد اسالمي و ارزش -2

ـ   كننده و پايه هاي گمراه ي دست بشر و ايدئولوژي ساخته دگي اجتمـاعي مطـابق   ريـزي زن
هاي ديني و ملي خود جدا كنند، قطعاً چنين  ها، تا مسلمانان را از ريشه سبك زندگي غربي

 و آنگـاه مسلماني از لحاظ هويت ديني و ملي، احساس حقـارت و پـوچي خواهـد كـرد     
هـا را تمـام و    آن رو مهاجمان فكري خواهد بود و افكـار و عقايـد و آداب و رسـوم    دنباله

 بيند. رفت و مقاومت در مقابل اينگونه تهاجمات را الزم نمياهد پذيكمال خو
كننـد تـا نقـش ديـن اسـالم و مسـجد را در زنـدگي جوانـان و          ها تـالش مـي   آن -3

فكـران   اي كـه روشـن   جلوه دهند، درست به همان شـيوه اهميت  فكران مسلمان كم روشن
را از سياست جدا نموده و آنگاه  نگرند، تا ابتدا دين اسالم غربي به دين مسيح و كليسا مي

 ي مسلمانان حذف كنند.ي زندگ به طور كلي آن را از عرصه
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متأسفانه اغلب جوانان ما شناختي واقعي و اصولي از دين اسالم ندارند، دين اسالم بـه  
نگرد و بـراي تمـامي مراحـل و مقـاطع زنـدگي       بينانه به زندگي مي اي منطقي و واقع شيوه

 خبرند. وانان ما از اين واقعيت بيي نموده است، اما جريز انسان برنامه
مني بـا ديـن   فكران بـه تبليـغ الحـاد و دشـ     اي از اين به اصطالح روشن به عالوه، عده

 دانند. ماندگي مردم مي سبب ركود و عقب پردازند و آن را مي
 هـاي  اند كـه اصـالت اسـالم، پايـه     اين قبيل جوانان چنان فريب دشمنان دين را خورده

در اختيـار ايـن دشـمنان قـرار     » ربـاتي «فكري، عقل و منطق را فرامـوش نمـوده و ماننـد    
فكـري   هـاي روشـن   ها چنان تفهيم شده كه گويا مخالفت با ديـن از نشـانه   اند. به آن گرفته

 مدرن امروزي است.

 تأثير تهاجم فكري

ه اسـت،  هاي مختلفش به هر كشـوري پـا گذاشـت    ها و سبك ترديد استعمار با شاخه بي
الهـي و   د خـويش و از ميـان برداشـتن قـوانين    مخفيانه يا علني براي تحميل افكار و عقاي

ها با اسـتفاده از تهـاجم فكـري زمينـه را      چيني نموده است. آن افكار عمومي ،توطئه فريب
 اند. اند و معموالً در اين زمينه موفق بوده براي تهاجم نظامي هموار نموده

اند، بيشتر قوانين و  ي استعمارگران قرار گرفته نفوذ يا سلطه اغلب كشورهايي كه تحت
ي خـود را تغييـر    اند، اما به مرور زمـان رويـه   كرده هاي خود را از قرآن استخراج مي برنامه

قبـل از ايـن كـه در    » هندوستان«اند. براي مثال:  ي بشر روي آورده داده و به قوانين ساخته
شد، اما بعد  شغال شود، قوانين اسالمي در آنجا اجرا ميها ا م از طرف انگليسي 1790سال 

و قوانين و دسـتورات دلخـواه   از ورود استعمارگران انگليسي اين قوانين كنار گذاشته شد 
 ي اجرا درآمد. كشور تركيه نيز دقيقاً به همين بال گرفتار شد. ها به مرحله انگليسي

امي بوده و گاهي همين تهـاجم  ي تهاجم نظ جنگ رواني و تهاجم فكري هميشه مقدمه
فكري براي تصرف سياسي يك كشور كافي بوده و نيازي به تهاجم نظامي نداشته اسـت،  

هـاي خـود را    چه بسا مردم يك كشور به مرور زمان بدون هيچ مقاومتي افكـار و انديشـه  
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هاي بعدي نيز مرسوم گرديده است، از  تسليم دشمنان اسالم نموده و همين امر براي نسل
جمله تسليحاتي كه در تهاجم فكري به منظور تضعيف رشد اسالم خواهي از آن اسـتفاده  

سـاختن آن بـه عجـز و     شود، ايجاد شك و ترديد نسبت به اصول دين اسـالم و مـتهم   مي
 ي زندگي است. ناتواني در عرصه

سـوزي و   خـواهي، دل  فكري، مصـلحت  ها معموالً در زير نقاب روشن اين قبيل جنايت
گيرد تا بتوانند افكار عمومي را بفريبنـد و ايـن    دست صورت ميي ديگري از اين شعارها

يابد؛ آنگاه قوانين ضد بشري خـود   روند تا زماني كه حكومت را به دست گيرند، ادامه مي
هـاي   پردازنـد و خواسـته   را پياده نموده و با ايجاد رعب و وحشت به سركوب مـردم مـي  

انديشند و بـا اسـتفاده از زور و قـدرت     به اهداف خود مي مردم را زير پا گذاشته و صرفاً
تاكتيك اسـتفاده  طور كه در تركيه از اين كنند، همان ها تحميل مي را به آن هاي خود خواسته
(نمودند

1F

1(. 
را بـه عنـوان   » كمال آتاترك«ها به مرور زمان خالفت عثماني را از ميان برداشتند و  آن

وب كردنـد و حكـومتش را بـه رسـميت شـناختند و      قهرمان ملي و سمبول رهبريت منص
طلبـد امـا در    شريعت را كنار گذاشتند، البته اين موضوع در جاي خود بحـث زيـادي مـي   

پـردازيم كـه متأسـفانه خالفـت عثمـاني در اواخـر دوران        اينجا فقط به ذكر اين نكته مـي 
ـ      حكومتش اغلب از مسؤوالني استفاده مي ي دينـي و   هنمود كـه ناكـار آمـد بـوده و روحي

 شان را از دست داده بودند و تنها ظاهري اسالمي داشتند. اسالمي
به منظور بررسي مسائل سياسي » نالوز«اي به نام  م، كنگره1922/ 11/ 20ي  در مورخه
 ي آن در لندن تشكيل شد. تركيه و آينده

ي  ينـده نما» عصمت انونـو «ي انگلستان و  به عنوان نماينده» كروزون«در اين كنگره كه 
خـواهيم   مـا نمـي  «اظهار داشت: » انونو«تركيه حضور داشتند، كروزون صراحتاً خطاب به 

                                           
ظامي عراق توسط نيروهاي امريكا گيرد، چند ماه از اشغال ن ي اين كتاب صورت مي اكنون كه ترجمه -1

 (مترجم). .اند گذرد و دقيقاً طبق اين روش عمل نموده و انگليس مي
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رود كه شما بار ديگر يكـي از   امور كشور تركيه را به خودتان واگذار كنيم، زيرا بيم آن مي
 ».مراكز مهم دنياي اسالم گرديد

مـا را بـه خـود    ي فكري ما بوده و  از طرفي مسائل سياسي شرق، مدت زيادي دغدغه
 »!!خواهيم اين مسأله دوباره تكرار شود مشغول كرده و ما نمي
برگشت تا در رابطه با ايـن موضـوع    (انقره) به آنكارا» عصمت انونو«بعد از اين ماجرا 

 زني بپردازند. با دولت مردان حكومتش به مشورت و راي
و تـوان همـه    قـدرت  -به دليل جنگ طوالني مـدت   -تركيه در آن زمان چون دولت 

هـاي   مجبور شد كـه در مقابـل خواسـته   » كمال آتاترك«اش رو به ضعف نهاده بود،  جانبه
(پيمانانشان تسليم شود انگليس و هم

2F

ها وعده داد كه حكومت تركيه در راسـتاي   و به آن )1
و هيچگونـه خطـري بـراي آنـان دربـر       هاي آنان حركـت خواهـد كـرد    اهداف و سياست

 نخواهد داشت.
را بدون هيچ قيـد و شـرطي   » كروزون«هاي  همچنين متعهد گرديد كه خواسته آتاترك

 هاي كروزون شامل موارد زير بود: بپذيرد، خواسته
حكومت تركيه تمامي آثار و مظاهر اسـالم را از جامعـه بِزُدايـد و ارتبـاطش را بـا       -1

 اسالم و مسلمانان به طور كلي قطع نمايد.
 كنار بگذارد. سيستم خالفت اساسي را كالً -2
ركتي را كه براي احياي خالفت اسالمي تالش كند، سـركوب  حمتعهد گردد تا هر  -3

 نمايد.
كـه براسـاس    -دولت تركيه سيستم حكومتي ديگري را به جاي خالفـت عثمـاني    -4

 اتخاذ نمايد. -شد  قوانين و فرامين الهي اداره مي

                                           
كه اسالم را كامال از تركيه حذف نمايد و  خواست يم چون اصلش يهودي بود و كمال آتاترك -1

زوهايش از او حمايت كردند تا به اين آر هم برايش سند و كمك شدند و بطور كامل استكبار جهاني
 جامه عمل بپوشاند. [مصحح]
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اكتفا ننمود؛ بلكـه خيلـي بيشـتر از     براي حفظ مقام خود نه تنها به اين موارد» آتاترك«
 نمود. ها از او خواسته بودند، عملي مي آنچه انگليسي

نوكر حلقه بـه گـوش   » آتاترك«پيمانانش بعد از اين كه مطمئن شدند كه  انگليس و هم
نمايد، از كشـور تركيـه خـارج شـدند. امـا      مي هايشان را اجرا هاست و به خوبي برنامه آن

گـويي   را براي پاسخ» كروزون«داً با اين امر به مخالفت برخاست و پارلمان انگلستان شدي
 به پارلمان احضار كرد.

بسته بـود، قرائـت نمـود و آنگـاه     » آتاترك«اي را كه با  نامه در پارلمان پيمان» كروزون«
گفت: ما از امروز به بعد بر كشور تركيه تسلط يافتيم و آن را نابود كـرديم، تركيـه هرگـز    

ي اسـالم و   نست بار ديگر در مقابل ما قد علَم كند، زيرا قدرت احياي دوبـاره نخواهد توا
 ايم. خالفت اسالمي را از او گرفته

زدن خرسندي و پشتيباني خود را نسبت به اين پيـروزي بـزرگ    اعضاي پارلمان با كف
 ابراز داشتند.

لمـرو  را از ق» مصـر «ي اسـتعمار هـم    فـروش و سرسـپرده   شاه وطن» خديو اسماعيل«
عثماني جدا كرد و بعداً بـا همكـاري رهبـران اروپـايي، تمـامي احكـام و قـوانيني را كـه         
برگرفته از قرآن بودند و به نوعي با زندگي سياسي و اجتماعي مردم ارتباط داشـتند، كنـار   

ي اجرا گذاشت و رسـماً جـدايي    گذاشت و به جاي آن قوانين كشور فرانسه را به مرحله
هـا را بـه پوشـش زنـان اروپـايي       اعالم داشت، او به نام آزادي زنان آندين از سياست را 

 تشويق كرد و فرهنگ غرب را در مصر ترويج داد.
بدين ترتيب تهاجم فكري نقش خود را در مصر به خوبي ايفـا كـرد و مـردم مصـر را     

م، 1882از هر لحاظ آماده شـد، در سـال    ستعمار آماده نمود، وقتي زمينهبراي استقبال از ا
مصر به طور كلي از طرف انگليس (اسـتعمار پيـر) تصـرف شـد؛ جالـب اينكـه انگلـيس        

برداشتن احكام  ها از ميان از قوانين فرانسوي را تغيير نداد، زيرا هدف هردوي آنهيچكدام 
 و شريعت الهي بود.
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ي  ارانـه هـاي تجاوزك  هـا و نقشـه   رگذشـت توطئـه  اي بـود از س  آنچه گذشت خالصـه 
اي كنارگذاشتن احكام و شريعت اسالمي در دنياي اسالم. اكنون نيز عـين  استعمارگران بر

تـر در كشـورهاي اسـالمي در حـال      تـر، و دقيـق   اي بسـيار وسـيع   ها به شـيوه  همين نقشه
 اجراست.

بسيار سـنگين   ,ي ما به عنوان يك مسلمان حال با توجه به مسائلي كه گفته شد، وظيفه
هاي شوم استعمار  ها را از نقشه را به مردم رسانده و آن است، ما بايستي پيام اسالم راستين

(باخبر سازيم
3F

1(. 

 تغيير رويگرد تهاجم فكري

هـايي رخ   در مقاطع مختلف زماني بين مسلمانان و برخي از كشورهاي اروپايي جنـگ 
مـيالدي جنـگ   اي جداگانه بوده است. براي مثال: در قرن سيزدهم  داده كه هر بار به شيوه

هاي صـليبي بـه    ام جنگ صليبي عليه جهان اسالم آغاز شد، مسلمانان در جنگبزرگي به ن
دليل اتحاد و وجود نيروهاي مؤمن و ورزيده توانستند بسيار نيرومندانه در مقابل صـليبيان  

ــه   ايســتادگي نمــوده و در نهايــت آن ــون را وادار ب ــد و اســتعمار زب هــا را شكســت دهن
 نشيني كنند. عقب

نظامي قـدرت  ن شدند كه از لحاظ ن شكست مفتضحانه چون مطمئد از ايها بع صليبي
هـاي غيـر نظـامي مسـلمانان را      در صدد برآمدند تا از راهرويارويي با مسلمانان را ندارند، 

پادشـاه فرانسـه و فرمانـده    » لـويس نهـم  «هاي  شكست دهند. به همين منظور با راهنمايي
هـاي   نقشه -درآمد، اما بعد آزاد شد  ها به اسارت كه در يكي از جنگ -هاي صليبي  جنگ

                                           
 منابع: -1

 الغزوالفكري، دكتر عبدالستار فتح اهللا. -الف
 الجندي. ، انوربالتربية األج -ب

 المسلمون امام تحديات الغزو الفكري، ابراهيم النعمه. -ج
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ريـزي كردنـد، روش    طوالني مدت بسيار دقيق و منظمي را براي شكسـت مسـلمانان پـي   
ها را در پيش گرفتند، يك تهاجم فكري پر از خدعه و نيرنـگ عليـه افكـار،     اي كه آن تازه

يـت و  اهم اسـالمي را كـم  عقايد، ايمان و تمدن مسلمانان بـود، تـا ديـن اسـالم و تمـدن      
 ي مقاومت و شجاعت را از مسلمانان بگيرند. ارزش جلوه داد و از طرفي روحيه بي

هـاي جديـد و برخـوردي اصـولي و      توانند با استفاده از مكانيسـم  امروزه مسلمانان مي
ها خيلي راحت از پس اين تهاجمات برآمده و حتـي بـا تكنولـوژي     درست با ديگر تمدن

 يغ دين بپردازند.ي امروزي به نشر و تبل پيشرفته
ي تـاريخي و قـانون    نامـه  در آن روزهـا طراحـي كـرد، آيـين    » لويس نهـم «اي كه  نقشه

ي تقـدس   هميشگي جهان عرب گرديد؛ البته به اين مرحله اكتفا نگرديد، بلكه به آن جنبـه 
 نيز داده شد.

به اين بود كه بايد مبلغان مسيحي را به سالح شك و شُ» لويس«هاي  از جمله راهنمايي
(آميز عليه اسـالم و مسـلمانان مجهـز كـرد     هاي نيرنگ و ديگر روش

4F

. بـه همـين منظـور    )1

                                           
ي  هاي يكي از شهرهاي هندوستان، يكي از مبلغان مسيحي عده كنند: كه در يكي از ميدان نقل مي -1

افروزد. اين مبلغ مكار كه انجيلي از جنس نسوز و  كند و آتشي را برمي زيادي از مردم را جمع مي
گويد: اي مردم! دين  ها را برداشته و خطاب به مردم مي قرآني با كاغذ معمولي به همراه دارد، آن

آتش  مسيح حق است و دين اسالم باطل؛ اينك براي اثبات ادعاي خود قرآن و انجيل را در
ي شما مسيحي شويد و اگر انجيل سوخت، همه مسلمانان خواهيم  اندازم، اگر قرآن سوخت همه مي

 شد.
» شيخ محدث كاندهلوي«چند نفر از مسلمانان هوشيار به اين توطئه پي برده و فوراً خود را به 

اً خود را به د، سريعبين كنند، ايشان كه اسالم را در خطر مي رسانده و ماجرا را برايش تعريف مي
گذارد و خطاب به  گيرد، آن را كنار مي مسيحي مي رساند و قرآن را از دست مبلغ ميدان مذكور مي

گويد: اي مردم! من حافظ قرآن هستم و اين مبلغ مسيحي حافظ انجيل است، پس بهتر  مردم مي
كشان او  اناست ما دونفر وارد آتش شويم، هركدام سوختيم باطل است و ديگري حق. لذا شيح كش

ي ديگر خواهد  داند كه تا چند لحظه بيند و مي برد، مبلغ مسيحي كه خود را باطل مي را نزد آتش مي
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اي را از كشورهاي مجاور غـرب و جنـوب    خاورشناسان تهاجم فكري وسيع و همه جانبه
 »هوجـا «راف آغاز كردند، به مرور زمان اين تهاجم به اطانبول تدرياي مديترانه تا شام و اس

شـان توانسـتند    شـوم هـا بـراي رسـيدن بـه اهـداف       كشيده شد، آن اندونزي و فيليپين نيز
 مسلمانان اروپايي را نيز فريفته و با خود همراه سازند.

هـا را   اي از مسلمانان كشورهاي مختلـف را اغفـال نمـوده و آن    همچنين توانستند عده
 ي تهاجم فكري قرار دهند. هاي خائنانه اي براي اجراي نقشه وسيله

هاي مختلفي تقسيم كردند و آنگاه در  كه توانستند مسلمانان را به گروه از طرفي، هرجا
هركدام در پي تضعيف و حتي نابودي ديگـري  ميانشان تفرقه ايجاد كردند و بدين ترتيب 

 هاي پليد استعمارگران شدند. ي بسيار مناسبي براي اجراي نقشه برآمد و ناآگاهانه وسيله
عميق بود كه آثـار  فرق اسالمي ايجاد كردند، آنچنان  ها در ميان برخي از شكافي كه آن

 كنون نيز باقي مانده است.بار آن تا زيان

 مختلف تهاجم فكريابعاد 

گرفت، آنچنان با دقت تنظيم شده بودند كه  تهاجماتي كه عليه دنياي اسالم صورت مي
هـا را بـه    گرفـت و بـا اسـتفاده از زور و قـدرت آن     تمام ابعاد زندگي انسـان را در برمـي  

سينما، تئـاتر، رمـان،   نمودند.  ها استفاده مي كردند و به نفع خود از آن مسلمانان تحميل مي
بودند هايي  ها و... زمينه راديو و تلويزيون، كتاب و مطبوعات، موسيقي، مدارس و دانشگاه

 ريزي شده بود. ها برنامه كه در تهاجم فكري براي آن
به وجود آوردند تا اهدافشان را در ميان امـت اسـالمي   ها و مؤسساتي را  آنگاه سازمان

نظـر مسـلمانان را از    كوشيدند تا با ايجاد تفرقه و اختالف تحقق بخشند، اين مؤسسات مي
تفاوت باشـند. بـا    شان بي هم پراكنده سازند و نسبت به جريانات مهم ملي و ديني پيرامون

                                                                                                             
ي پليدش برمال  گريزد و به اين ترتيب نقشه سوخت، فرار را برقرار ترجيح داده و از دست شيخ مي

 خواهد شد. (مترجم)
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هـا   ي آن ترين ضربه نان بزنند، خطرناكها توانستند ضربات مهلكي به مسلما اين تاكتيك آن
ها در زير نقاب علم و تكنولوژي و تمدن به آساني  ي تعليم و تربيت بود، زيرا آن در زمينه

زدنـد و نيـز بـا     كردند و با اتهاماتي كه به دين مـي  با جوانان دنياي اسالم ارتباط برقرار مي
ي  ها را پر نماينـد و روحيـه   طرح يك سري شعارهاي فريبنده توانستند خالهاي فكري آن

بـدبين و   ،هـا را نسـبت بـه ديـن     تحليل برنـد و از طرفـي آن   شان را مقاومت و ايستادگي
 بدگمان كنند.

د آمـوزش و پـرورش ناشـي از تـأثير        بيشتر محققان بر اين باورند كه شكسـت در بعـ
 باشد. .. ميو انگليس به كشورهاي مسلمان از جمله: مصر، الجزاير، عراق وتهاجم فرانسه 

هـا قبـل از آنكـه ايـن كشـورها       هاست، زيرا مـدت  البته عمق فاجعه بسيار فراتر از اين
هاي تبليغ مسـيحيت   ها تهاجم فكري خود را از طرف مدارس و انجمن تصرف گردند؛ آن

فكـري آغـاز كـرده بودنـد، سـپس ايـن        هاي روشن به سيستم آموزش و پرورش و جريان
 رساني كشيده شد. هاي اطالع ها و ساير دستگاه روزنامه ها، تهاجم به سوي دانشگاه

هاي مسيحي آغاز  تهاجم فكري عليه اسالم مرحله به مرحله از اين مؤسسات و انجمن
ي  هاي حكومتي داده شد تا دو گروه زير آن را به مرحلـه  شد و آنگاه اين پروژه به دستگاه

 اجرا درآورند:
 .مدارس آمريكايي مسيحيان پروتستان -1
 مدارس فرانسوي مسيحيان كاتوليك. -2

هـا يـك هـدف     كردند، اما در اصل هردوي آن اين دو گروه اگرچه جدا از هم عمل مي
هايشـان غربـي    داشتند و آن اينكه فرزند مسلمانان چنان تربيت شوند كه افكـار و انديشـه  

بـرداري   ههـا بهـر   بوده و زمامشان در دست دشمنان اسالم باشد تا مطابق ميـل خـود از آن  
در مـدارس  » محمـد علـي  «كنند، از لحاظ تاريخي اولين تهاجم فكري در دوران حكومت 

م بـه الجزايـر و ديگـر     1948مصر آغاز شد و سپس به سوريه و لبنـان و آنگـاه در سـال    
هـا پيـاده كردنـد و     با آن اين پروژه را در دانشـگاه  همزمانكشورهاي اسالمي كشيده شد. 
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هـاي   ها را براسـاس اهـداف خـويش تنظـيم كردنـد و دانشـگاه       گاههاي درسي دانش برنامه
 -افكار و عقايد خود براساس  -متعددي در كشورهاي اسالمي ساختند تا به طور مستقيم 

 به تربيت دانشجويان مسلمان بپردازند.
هايي را در قـاهره، بيـروت و    م دانشگاه 1818 - 1958هاي  آمريكا در سالبراي مثال: 

تـن از   140ها فارغ التحصـيل شـدند كـه     دانشجو از آن 7500خت كه حدوداً استانبول سا
هــاي مهــم و حســاس مملكتــي نظيــر: معلمــي، قضــاوت،  هــا پزشــك و بقيــه، پســت آن

 نگاري، و... را به دست گرفتند. روزنامه
هـا پـرورش يافتـه بودنـد و در      تمامي اين فارغ التحصيالن براساس طـرز فكـر غربـي   

داشـتند، امـا دانشـجوياني كـه از      هـاي تهـاجم فكـري گـام برمـي      ژهراستاي اجـراي پـرو  
رغـم آن   شـدند، علـي   و... فارغ التحصيل مـي » زيتونه«، »األزهر«هاي اسالمي نظير  دانشگاه

شـدند و ناچـار دنبـال     هاي علمي و اخالقي اسـتخدام نمـي   همه استعداد، لياقت و توانايي
شدند  ارزش استخدام مي اهميت و بي ار كمهاي بسي رفتند، يا در پست هاي ديگري مي شغل

هاي غربـي روي   كه درآمد آن بسيار ناچيز بود. به همين دليل بيشتر دانشجويان به دانشگاه
 شدند. ي تحصيل منحرف مي آوردند يا اصالً از ادامه مي

ها شدند  هاي اروپايي به مرور زمان نوكر حلقه به گوش غربي فارغ التحصيالن دانشگاه
 تكردنـد و صـراحتاً بـا ديـن اسـالم بـه مخالفـ        هاي آنان را اجـرا مـي   ها و توطئه و نقشه

 پرداختند و سرانجام به دليل شكافي كه ميانشان ايجاد شد، متفرق شدند. مي

 آموزش افكار و عقايد استعماري در سطح ملي

هاي مسـيحي بـه    ريزي شده در مدارس و دانشگاه هاي برنامه ها و نقشه وقتي كه توطئه
 ريزي شد. تيجه رسيد، براي تكميل پروژه مراحل بعدي نيز برنامهن

هـاي   هـاي پيـاده شـده در مـدارس و دانشـگاه      ي جديد انتقال برنامـه  هدف اين برنامه
 هاي ملي و دولتي بود. مسيحي به مدارس و دانشگاه
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آمـوزان و   هاي اين مدارس نيز ضد اسالمي گرديد تـا افكـار دانـش    بدين ترتيب برنامه
ي مناسبي براي تزريق و القاي افكـار و عقايـد    شجويان مسلمان را مسخ نمايند و زمينهدان

آمـوزاني كـه در چنـين دامـي گرفتـار       دانـش شان فراهم كنند، پرواضح اسـت   ضد اسالمي
هاي تهاجم فكري  شدند. به اين طريق پروژه هاي آنان مي رو برنامه آمدند، مطيع و دنباله مي

 سال به نتيجه رسيد. 25زان در مدت كمتر از آمو دانشجويان و دانش
ي تهـاجم   اين پروژه قاعدتاً قبل از تهاجم نظامي صورت گرفت و به اين طريق زمينـه 

نمـودن افكـار و عقايـد و     ي شروعي براي آشفته نظامي را هموار كرد و همين تهاجم نقطه
 هاي بعدي شد. ايمان نسل

ت را در كشـورهاي مسـلمان بـه دسـت     هاي مهم آموزش و تربيـ  ها توانستند پست آن
 گيرند.

بود كه به عنوان مشاور وزير آموزش و پرورش مصر » مستر دانلوب«يكي از اين افراد 
هاي پليد استعمارگران  كردن نقشه نقش به سزايي در ترويج و پياده» دانلوب«منصوب شد، 

ريـزي كـرد و در    يـه ي دراز مدتي پا ي تربيت و آموزش به عهده داشت. او برنامه در زمينه
آموزان و دانشـجويان تحميـل    مدت سي سال افكار و عقايد استعماري خويش را بر دانش

 كرد و آنچه را با عقايد باطل استعمارگران سازگار نبود، به طور كلي ممنوع ساخت.
دكتـر  «هـاي تبليـغ و تـرويج مسـيحيت      هـا و سـازمان   فرمانده دستگاه 1930ي  در دهه

بعـد از نـيم قـرن    «شان را اعـالم نمـود گفـت:     هاي استعماري ج سياستوقتي نتاي» زويمر
ي آمـوزش و   قرآن و تاريخ اسـالم را از برنامـه   ،اي منظم و دقيق با اجراي پروژهتوانستيم 

 ».ي خود حذف كنيم پرورش كشورهاي تحت سلطه
م هرگـاه بتـواني  «ي سخنان او چنـين گفـت:    نيز در همين جلسه در ادامه» وليام حيفور«

ها به راحتي تمدن و فرهنـگ غـرب را    قرآن و مكه را از زندگي مسلمانان حذف كنيم، آن
 ».محمد و پيام اوست«اين مسأله است خواهند پذيرفت، اما آنچه مانع تحقق 
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گويد: مدارس خارجي توانستند آنچنـان   مي» تكلي«يكي ديگر از مبلغان مسيحي به نام 
ارزش جلـوه   ذارند كه قرآن را در نظرشان سـبك و بـي  برافكار و عقايد مسلمانان تأثير بگ

 داد و از قداست آن بكاهند.
هاي زيادي بـه دسـت    ها موفقيت به اين ترتيب اين پروژه در بخش مدارس و دانشگاه

كرده آفت جان مردم شدند و تـأثير بسـيار مخربـي بـر جهـان       آورد و همين قشر تحصيل
خطرناكي را در راستاي دوركـردن مسـلمانان    اسالم گذاشتند؛ همچنين نقش بسيار مؤثر و

ها سبب شد كه مسلمانان نسبت به دين و  از قرآن و تاريخ اسالم ايفا كردند و اقدامات آن
 تفاوت باشند. مليت خود بي

هاي الئيكي را  هاي كليدي حكومت اي را تربيت كردند تا پست استعمارگران افراد ويژه
اسالمي درست كرده بودند، به دست گيرند و مـانع  كه بعد از تهاجم فكري در كشورهاي 

هـاي اسـالمي را    هاي اسالمي و بيداري مسلمانان گشته و احزاب و جماعـت  رشد فعاليت
(سركوب نمايند

5F

1(. 

 هاي اساسي تهاجم فكري برنامه

هاي مختلفي را به منظور دوركردن يك ملت از ديـن و   ها و تاكتيك استعمارگران نقشه
كنند تا بتوانند به آساني به اهداف و مقاصد پليدشان برسند و سـرزمين،   يشان پياده م آيين

ها در تهـاجم فكـري    ي آن شان را تسخير كنند، زيرا هدف عمده هاي ملي انديشه و سرمايه
 نابودي دو چيز است:

                                           
 منابع: -1

 .ه ميدانيحبنّك حسن عبدالرحمن  االستعمار) - االستشراق -ر(التبشي خوافيهاو جنحة المكر الثالثة* أ

 مام تحديات الغزو الفكري، ابراهيم النعمه.أ* المسلمون 

 انور الجندي. د. ،ضوء اإلسالمفي  اليجبناء األو * التربية
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ايدئولوژي ملتي كه اهداف و افكار و عقايدشان را مطرح نموده و براي تـرويج آن   -1
 كوشند. مي

 خالق و رفتارهاي دروني و بيروني فرد كه بيانگر عقيده و باور اوست.ا -2
اند كه عقيـده و   در بعد رفتار و كردارهاي انسان خصوصاً رفتارهاي بيروني تالش كرده

هـا اخـالق و رفتـار     اهداف و باورها را تغيير دهند، زيرا بسيار طبيعي است كه با تغيير آن
مانـد، بـه جـز     اني از رفتارهاي گذشـته در او بـاقي نمـي   يابد و هيچ نش آدمي نيز تغيير مي

 هايي كه وابسته به آداب و رسوم باشند. آن
توان با تالش و كوشش تغييـر داد بـه شـرط     البته بايد دانست كه اخالق و رفتار را مي

ها  ي نيكوكاري برايش فراهم گردد. بعد از تغيير اخالق، عقايد، اهداف و برنامه آنكه زمينه
كنند، آنگاه هيچ اثري از گذشته در او باقي نخواهد ماند؛ البته به جـز اهـداف    غيير مينيز ت

گيرند؛ يا آن دسته از  اند و پيوسته صورت مي ظاهري و كلي كه از اخالق سرچشمه گرفته
ي روشـن   ي اول هستند. پس نتيجه رفتارهايي كه تأثيري ظاهري دارند ولي برعكس دسته

خواهد با خود به مخالفت بپردازد و  اين حقيقت است كه انسان نميها بيانگر  و اخالق آن
داراي شخصيتي دوگانه شود، يعني اخالق و رفتارش برخالفي اهداف و افكار و عقايدش 

 باشند.
بـا آن جـدال ميـان دو نيـرو شـروع       همزمانشود،  وقتي كه فرد دچار تضاد دروني مي

ي و پريشاني فرد خواهد شـد و همـين   درونشود و سرانجام موجب ترديد و اضطراب  مي
مسأله انسان را به سرعت به سوي سرنوشت نـامعلومي سـوق خواهـد داد و آثـار بسـيار      

 گذارد. مخربي در او به جا مي
از اين نظر هم بعضي اوقات ممكن است انسان براي مـدتي كوتـاه نفـس خـود را بـه      

ل بازگشت به راه مسـتقيم  خاطر اشتباهات و گناهانش سرزنش كند، به همين خاطر احتما
دارد؛ اما هرگاه اين مدت طوالني شود، افكار و اهداف به مـرور رنـگ باختـه و از مسـير     

هايي كه بـا اخـالق فـردي سـازگارند،      شوند، آنگاه اهداف و ايدئولوژي اصلي منحرف مي
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فكر،  شود؛ اول از راه ها و اخالقيات حمله مي شوند. از دو راه به آراء و انديشه تحميل مي
 دوم از راه اخالق.

 ي تهاجم فكري هاي مهم پروژه شاخه

 توان به چهار قسمت اساسي تقسيم كرد: ي تهاجم فكري را مي به طور كلي برنامه
 گيرد. تهاجم فكري عليه افكار ملتي كه مورد تهاجم قرار مي -1
 گيرد. تهاجم فكري عليه اخالقيات ملتي كه مورد تهاجم قرار مي -2
 گيرد. هاي ملتي كه مورد تهاجم قرار مي اخالقي عليه آراء و انديشهتهاجم  -3
(گيرد تهاجم اخالقي عليه اخالق ملتي كه مورد تهاجم قرار مي -4

6F

1(. 
شـود كـه هركـدام راه و     هاي مختلف ديگري نيـز جـدا مـي    از اين چهار قسمت شاخه

 كنيم: بررسي مي روش و مسيري ويژه دارد، اما در اينجا فقط اين چهار مورد عمده را
 گيرد. اول: تهاجم فكري عليه افكار ملتي كه مورد تهاجم قرار مي

 گيرد: در اين قسمت دو اقدام صورت مي
ها استفاده كنند، بسيار منطقي و زيبـا   خواهند در تهاجم خود از آن افكاري كه مي -الف

و سـعادت  ختي دهند تا مردم تصور كنند اين افكار حقيقتي داشته و ضامن خوشب جلوه مي
 هاست. آن

ارزش و  ها هجوم ببرند، به طرز بسيار عجيبـي بـي   خواهند به آن افكاري را كه مي -ب
ها را از دل و جـان مـردم پـاك كننـد و حتـي       دهند تا به طور كلي آن اهميت جلوه مي كم

 ها تغيير دهند. آثارشان را نيز در اخالق و رفتار آن
آل بـه   خوب جلوه دهند و به عنوان حكومتي ايده براي مثال: اگر بخواهند حكومتي را

تـرين   كنند كه گويي كوچك مردم معرفي كنند، آنچنان از آن حكومت تعريف و تمجيد مي
داري يـا كمونيسـتي. از طرفـي سيسـتم      هاي سـرمايه  عيب و نقصي ندارد؛ مانند: حكومت

                                           
 ي كتاب اين مورد را توضيح نداده است. نويسنده -1
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ـ   حكومتي يا اقتصادي طرف مقابل خود را به عنوان سيستم ه مـردم معرفـي   هاي نـاموفق ب
 ها بدبين نمايند. كنند تا مردم را نسبت به آن ها وارد مي كنند و اتهامات نادرستي به آن مي

 گيرد. دوم: تهاجم فكري عليه اخالق ملتي كه مورد تهاجم قرار مي
 گيرد: در اين قسمت نيز دو اقدام صورت مي

ه كننـد، بـا اسـتفاده از    ها آمـاد  خواهند مردم را براي پذيرش آن رفتارهايي كه مي -الف
سازند تا مردم را قانع كننـد كـه ايـن     گر مي اي بسيار زيبا جلوه هاي فكري به شيوه تاكتيك

(كنند رفتارها براي دوران معاصر بهترين رفتار بوده و سعادت واقعي مردم را تضمين مي
7F

1(. 
نظـر مـردم   ها هجوم ببرنـد در   خواهند به آن كنند تا رفتارهايي را كه مي تالش مي -ب

ي بـدبختي و   اهميت جلوه داد و به مردم چنين القا كنند كه اين افكار مايـه  ارزش و كم بي
كوشند تا  ماندگي انسان بوده و با دنياي متمدن امروز سازگار نيستند. بدين ترتيب مي عقب

ي اينكـه بـه درد جهـان مـدرن امـروزي       مردم را از اين نوع رفتارها دور نمايند و به بهانه
 ها را از چشم مردم بيندازند. خورند، آن مين

آراينـد كـه    ي آزادي جنسي ميان زن و مرد را چنان در نظر مردم مـي  براي مثال: نظريه
ها جذابيت داشته باشد و از طرفي ديگر اوضاع جوامع مسلمانان را آشـفته نمـوده    براي آن

نمايند، تـا افـراد    معرفي مي و اسالم را مورد اتهام قرار داده و آن را ناقص و دور از تمدن
 ي اسالمي را جذاب اين افكار شيطاني نمايند و از آن حمايت و پشتيباني نمايند. جامعه

 گيرد. هاي ملتي كه مورد تهاجم قرار مي سوم: تهاجم اخالقي عليه آراء و انديشه
 گيرد: به همان ترتيب در اين قسمت نيز دو اقدام صورت مي

ي ديـدگاه اسـتعمارگران    دهنده روني و بيروني را كه نشانيك سري رفتارهاي د -الف
ي غيـر   تا به شـيوه كنند  اي زيبا و فريبنده آراسته نموده و به مردم عرضه مي است، به شيوه

با آن در اذهـان افـراد جامعـه     همزمانمستقيم بر روي ايدئولوژي آن ملت تأثير بگذارد و 

                                           
 ها است. ي عيني اين تاكتيك تركيه، نمونهكشف حجاب در كشورهاي اسالمي، نظير ايران و  -1
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ي زندگي  ارگران را بپسندند و آن را شايستهنفوذ كنند و كم كم اهداف ايدئولوژيك استعم
 خويش بدانند.

هـاي سكسـي را بـه نـام آزادي جنسـي       براي مثال: انواع و اقسام كاست، مجله و فيلم
آل به جوانـان مسـلمانان معرفـي     ها را به عنوان زندگي ايده كنند و زندگي غربي پخش مي

ه و از سـبك زنـدگي و آداب و   داب و رسوم اصيل خود را رها نمـود كنند تا جوانان آ مي
 ها تقليد كنند. رسوم غربي

يك سري رفتارهاي دروني و بيروني را كه بيـانگر ديـدگاه استعمارگرهاسـت، بـا      -ب
اي تلفيقـي بـراي فريـب اذهـان عمـومي       رفتار و عملكردهاي آن ملت آميخته و به شـيوه 

مردم تأثير بگذارد و چنـين  اي غير مستقيم بر ايدئولوژي و افكار  كنند تا به شيوه عرضه مي
هـا چنـدان تفـاوتي نـدارد و بـا ميـل و        ها با غربي تصور كنند كه فرهنگ و ايدئولوژي آن

 ي پاك و خالص اسالم دست بردارند. اشتياق خود از عقيده
ارزش و  كنند و آن را بـي  براي مثال: لباس زن مسلمان را كهنه و از مد افتاده معرفي مي

اش دسـت   ا زن مسلمان را وادار كنند كه از لباس و پوشش شـرعي دهند ت ناچيز جلوه مي
(بكشد

8F

1(. 

 نقش تبليغات در كشورهاي جهان سوم

هاي مهم هر ملتي است، به همين سبب بايسـتي بـا تمـام     پروژه تبليغات يكي از ثروت
اي مـؤثر و اساسـي از آن بهـره گرفـت، اساسـاً       وجود براي تجهيزش كوشيد و بـه شـيوه  

گذراند. از طرفـي   دو روي سكه هستند و هركدام بر ديگري تأثير مي ،يغاتپيشرفت و تبل
كننـد و در   هاي سياسي، اقتصادي و رشد فكري يك جامعه تغييـر مـي   با توجه به موقعيت

نهـادن   تماع و بنيانهمه جانبه براي آزادي انسان و تأمين آسايش اجاي تازه مداوم و  پروژه

                                           
هاي جسمي  يكي ديگر از اتهاماتشان نسبت به حجاب زن مسلمان، اين است كه آن را عامل بيماري -1

 كنند. (مترجم) و رواني معرفي مي
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ماندگي علمي و هدفمنـد عليـه    اي آزاد مطمئن و توانمند براي مقابله با فقر و عقب جامعه
ن وضعيت كنوني ماند ي مهم و استراتژيك (جهان سوم) در جريان است و ثابت اين منطقه

ت ميـان ملـل و كشـورهاي منطقـه دليـل خـوبي بـراي اثبـات ايـن          جهان سوم و اختالفا
ثالً: اختالفات عرب با عرب، فارس و عـرب، تـرك و عـرب، تـرك و كـرد و      ادعاست. م

 غيره.
و اتفاق اين كشورها و همچنـين حقـايق    سوم موارد اختالف كشورهاي جهان دشمنان

هـاي مناسـب    دانند و در فرصت ها را به خوبي مي دادن آن لوههاي روانه ج موجود و روش
 گيرند. ها به نفع خود بهره مي از آن

جهـان سـوم آنچنـان بـا قـدرت عمـل        يغات تحميلي استعمارگران عليه كشورهاتبلي
ي خود قرار داده و بيشتر مردم آن  اين كشورها را تحت محاصره :توان گفت كند كه مي مي

هـا   دهد و قدرت تفكـر آزاد و مسـتقل را از آن   كشورها را زير نفوذ تبليغاتي خود قرار مي
هـاي   اي از مردم دقيقـاً افكـار و ديـدگاه دسـتگاه     دهكند، حتي در بعضي موارد ع سلب مي

هـا   ي ايـن دسـتگاه   تبليغاتي غرب را مـنعكس نمـوده و در واقـع بلنـدگوي بـدون هزينـه      
اي منظم ديدگاه و نظريـات خـود    گردند، اگر كشورهاي قدرتمند بخواهند مطابق نقشه مي

هـاي تبليغـاتي    دسـتگاه  كننـد تـا از طريـق    را به رقبا و مخالفانشان تحميل كنند، تالش مي
داخلي و خارجي وابسته به خود به ترويج و تبليغ شعارهايي بپردازند كه از حق و حقوق 

 كند. ها (حقوق بشر) بحث مي انسان
تـرين و   كننـد كـه دفـاع از حقـوق بشـر مهـم       ها در شعارهاي خود چنين عنوان مي آن

ا ارزش چنـداني بـراي   هـ  تبليغات جهـان سـومي   در حاليكههاست،  ترين هدف آن اساسي
ها القاي اين ديدگاه به مردم جهان است، حال تفاوتي ندارد  ها قايل نيست، هدف آن انسان

هـا ارتبـاط    هاي تبليغاتي باشند، يا به هر نحوي بـا آن  اين دستگاهكه خود مستقيماً مسؤول 
باشـد،   تبليغات كشورهاي جهان سوم هم مانند دنياي غـرب داشته باشند. اگر بنا باشد كه 
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هـاي انسـاني    وجود در منطقه دور بوده و باارزشاين نوع تبليغ خود به خود از وضعيت م
 باشد. ي غرب مي بيگانه است، زيرا چنين تبليغاتي متأثر از وضعيت زندگي جامعه

هـا و عقايـد دنيـاي غـرب      ي تمام نماي اهداف، افكـار، انديشـه   اين نوع تبليغات آيينه
تبليغاتي غرب بوده و درست به همان سبك و شيوه و سياسـت  است؛ از طرفي ديگر اين 

كند و به جاي آنكه مستقل و آزاد كار كـرده و خـالق باشـد و بـه رشـد و       ها عمل مي آن
هاي حسـاس و   گسترش تمدن و آداب و رسوم ملي كمك كند و مراقب اهداف و سرمايه

 كند. مهم خود باشد، به فرهنگ و تمدن بيگانه خدمت مي
روي مقلدبودن تبليغات جهان سوم تأثيرات مخرب و خطرناكي بر فرد و اجتماع  دنباله

 كنيم: ها اشاره مي گذاشته است كه به عنوان مثال به چند مورد از آن
رهاي جهان سوم سـبب شـده   هاي تبليغات در كشو نظارت شديد دولت بر دستگاه -1

اي  ردد و افراد نتواننـد بـه شـيوه   ها ضايع گ آني افراد ناديده گرفته شود و حقوق كه تواناي
ي زنـدگي اجتمـاعي    كنند و حضور فعالي در عرصـه عملي با تأثيرات منفي آن رويارويي 

اسـالم تبليـغ   هـايي باشـند كـه عليـه      رو سيسـتم  ها بايد مقلد و دنباله داشته باشند، زيرا آن
ـ     مي وده و هـيچ  كنند. تبليغات اين كشورها بايستي دقيقاً مطـابق خواسـت اسـتعمارگران ب

 هاي پليد آنان را به خطر نيندازد. ها و نقشه ها دربر نداشته باشد و توطئه ضرري براي آن
 ها نسبت به زندگي بـوده و  هايي كه مبين ديدگاه غربي افكار مردم را توسط سريال -2

گرداننـد. از طرفـي ايـن     باشد، سست و ضـعيف مـي   طبعاً متفاوت از ديدگاه مسلمانان مي
ها را نسبت بـه   نمايند و آن افكار عمومي مردم را هم دچار شكست و ناكامي ميها  سريال

كننـد كـه قـدرت     مشغول ميكنند و افراد را چنان به خود  تفاوت مي وقايع اطراف خود بي
گيرد و سرانجام نااميد و سـرگردان   ها مي ي اطراف را از آن تغيير و دگرگوني محيط آشفته

 شد.تسليم وضعيت موجود خواهند 
هـا سـبب    خودداري مردم از مبارزه عليه دشمنان و احساس حقـارت در مقابـل آن   -3

هاي زيادي كسب كنند و مردم تا حدودي از فرهنگ و تمدنشـان   شده كه دشمنان پيروزي
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هاي داخلي سرگرم  ها و كشمكش اند مردم را به جنگ توانستهفاصله بگيرند. استعمارگران 
هـاي ويرانگـر و خانمـان     ها نباشند، برخي از ايـن كشـمكش   آن نمايند تا به فكر مقابله با
برخي كشورها شده، اختالفات نژادي، اختالفـات ملـي، قـومي و    برانداز كه سبب ناآرامي 

هـاي اقتصـادي ايـن كشـورها را ويـران       هاي داخلي هستند. استعمارگران پايه جناح بندي
 اند تا منافع خود را حفظ كنند. نموده
هــاي اخالقــي و آداب و رســوم دنيــاي غــرب در  يج و تبليــغ ارزشتحميــل، تــرو -4

بنـد و بـاري، از    كشورهاي جهان سوم، نظير: ايجاد رعب و وحشت، اغفـال، سـكس، بـي   
هـاي جوامـع    ها از ويژگي باشد، همگي اين ديگر تبليغات منفي تقليد از تبليغات غرب مي

ي  هـا حتـي تكنولـوژي پيشـرفته     انـد. آن  غربي هستند؛ اما در اين جوامع ترويج داده شـده 
ي خيـر و خـدمت بـه بشـريت      توانند ذاتاً مايـه  امروزي مانند اينترنت و ماهواره را كه مي

هـاي داخلـي برخـي از كشـورهاي      اند و چه بسا كانـال  باشند، عليه بشريت به كار گمارده
 هاي دنياي غرب اند. جهان سوم آگاهانه يا ناآگاهانه كپي كانال و برنامه

هاي تبليغاتي جهان سوم مسـؤول   توان به اين مطلب اشاره كرد كه دستگاه ينجا ميدر ا
 فروريختن ديوار اعتماد ميان دولت و مردم هستند.

بردن آن در كشورهاي جهان سوم، اغلـب ناشـي از آن اسـت كـه      نبود اعتماد يا از بين
نيامده اسـت تـا مـردم    ي رشد افكار عمومي فراهم  توانايي افراد ناديده گرفته شده و زمينه

بتوانند صواب را از خطا، درست را از نادرست و حق را از ناحق تشخيص دهنـد و ايـن   
 بازسازي كلي و همه جانبه است.مسأله به زيان عقالنيت جامعه تمام شده و نيازمند يك 

 تأثير تبليغات غرب در كشورهاي جهان سوم

كننـد،   كشورهاي جهان سوم ايفا مـي هاي تبليغاتي غرب در  نقشي را كه امروزه دستگاه
اي نيست، بلكه از همان اوايل شروع كار استعمارگران روي ايـن پـروژه كـار     ي تازه پروژه

انـد،   ي اجـرا درآمـده   هايي براي آن در نظر گرفته شده و بـه مرحلـه   شده و طرح و برنامه
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و... پيـاده   هـاي سياسـي، اقتصـادي    هاي استعماري را در زمينه هاي زيادي اين طرح دولت
 ها تاكنون نيز ادامه دارند. نموده و برخي از آن

كنـد و از آن بـه    ها ايفا مي حقيقتاً نقش بسيار مهمي در موفقيت طرح و برنامه ،تبليغات
شود و اهميت و تأثير آن در اين عصـر از جنـگ رو در    نام برده مي» قدرت چهارم«عنوان 
براي آن اهميت به سـزايي قايـل شـده و     تر نيست، به همين سبب كشورهاي غربي رو كم

هـا مطـابق    تري بـراي تبليغـات اختـراع كننـد. آن     كنند تا وسايل پيشرفته هميشه تالش مي
هاي دقيق مستقيماً افكار و نظرات و عقايد و اخالق خود را بدون توجه بـه فرهنـگ    نقشه

 دهند. ها رواج مي و آداب و رسوم ملل ديگر در ميان آن
هاي تبليغـاتي زهـرآگين و از پـيش     ويق اذهان عمومي نيز هميشه برنامهها براي تش آن
 اي دارند. شده تعيين

خواهنـد بـه نـام فرهنـگ و آداب و رسـوم مترقـي بـر مـردم          آنچه اسـتعمارگران مـي  
كشورهاي جهان سوم و كشورهاي اسالمي تحميل كنند، هرگز با فرهنگ و آداب و رسوم 

نماينـد   ما استعمارگران آنچنان زيركانه آن را تبليغ مـي اين كشورها مطابقت نخواهد كرد، ا
ها نداشته و از برخي  ها تفاوت چنداني با فرهنگ آن كنند فرهنگ غربي كه مردم تصور مي

 ها هم بهتر باشد. جهات حتي ممكن است از فرهنگ آن
مردان كشورهاي جهان سوم به خاطر دوام حكومتشان دقيقـاً   برخي از راهبران و دولت

كننـد، هرگـاه    كشورشـان را اداره مـي   ،ي كشـورهاي اسـتعمارگر   ارادهابق خواسـت و  مط
هاي تبليغاتي خود را عليه كشور منطقه يا گروهـي   هاي استعمارگر قدرتمند، دستگاه تدول

ها را به نفع خود تغييـر داده   اند افكار عمومي و واكنش سياسي آن اند، توانسته بسيج نموده
ها داراي قـدرت، ثـروت، تكنولـوژي و     سو و همراه گردانند، زيرا آنها را با خود هم و آن

 ي تبليغاتي هستند. هاي پيشرفته دستگاه
ها رويدادها و اخبار مناطق مختلف جهان را براساس منافع خويش تفسـير كـرده و    آن

ا شان آن را به خورد مردم دنيـ  هاي تبليغاتي نمايند، آنگاه از طريق رسانه تجزيه و تحليل مي



 تهاجم فكري   32

هـاي تبليغـاتي    اند كه با اين روش تبليغاتي تأثير زيادي بر رسانه ها موفق شده دهند. آن مي
ي رويارويي  كشورهاي مسلمان بگذارند و افكار عمومي را با خود همسو سازند تا روحيه

و مخالفت با استعمارگران را تضعيف نموده و يا بـه طـور كلـي از بـين ببرنـد و نيـرو و       
 كنده سازند.توانشان را پرا

هـا، رويـدادها و مخالفـت و رويـارويي بـا       نـاآرامي  ،هاي تبليغاتي غرب هميشه رسانه
اي منفـي   هاي آزادي خواه منطقه و بيداري اسالمي را به شيوه استعمارگران فعاليت نهضت

برنـد،   هـاي تنـدرو، تروريسـت و افراطـي نـام مـي       هـا بـه گـروه    كننـد و از آن  مطرح مـي 
كننـد و حقـايق را وارونـه     ها درست مي عليه اين نهضتهاي مختلفي  شايعهاستعمارگران 

 دهند تا مردم را نسبت به مسلمانان و ديگر احزاب آزادي خواه بدبين نمايند. جلوه مي
ها را  هاي تبليغاتي كشورهاي جهان سوم را قبضه نموده و آن اكنون استعمارگران رسانه

البته نبايد اين مطلب را از نظر دور داشت كه  ند،كن مي هاي خود اداره مطابق طرح و برنامه
گـردد، از   هاي غربي برمي هاي تبليغاتي به جيب كمپاني ي درآمد اين دستگاه قسمت عمده

هاي تبليغاتي به وجود آورند  را براي ديگر دستگاهكنند تا مشكالتي  طرفي ديگر تالش مي
ها رقابت كنند و راه هرگونـه ترقـي و    ي آن دست نشاندههاي تبليغاتي  دستگاهتا نتوانند با 

كنند تا نتوانند پاسخگوي سئواالت و نيازهاي جديد مـردم   پيشرفت تكنولوژيك را سد مي
 باشند.

ي تبليغاتي هسـتند تـا    هاي جديد و تكنولوژي پيشرفته مسلمانان امروزه نيازمند سيستم
فكار و... خويش را به گوش بتوانند با سيستم تبليغاتي غرب رقابت كنند و اخبار، عقايد، ا

 جهانيان برسانند.
تـرين بـا    هـا در سـطح وسـيع    شود كه دولت همچنين اين تكنولوژي پيشرفته سبب مي

هـاي مختلـف آسـانتر     ها و دولـت  يكديگر ارتباط داشته باشند و گفت و گوي ميان تمدن
زادانه به دهد كه بتوانند آ صورت گيرد و اين امكان را به كشورهاي صاحب تكنولوژي مي

 تفسير حوادث و رويدادها بپردازند.
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ي بشري، همكـاري،   عالوه براين موارد، الزم است كه به خاطر رشد و پيشرفت جامعه
رساني، عدالت و تفاهم ميانشان برقرار باشد. جنگ تبليغـاتي تـأثير زيـادي بـر روي      كمك

زم اسـت كـه   گـذارد، بـه همـين خـاطر ال     ها نسبت بـه يكـديگر مـي    ديدگاه و نظر دولت
كشورهاي جهان سوم اهميت تبليغات آزاد را دريابند تا شر ديو سياه تبليغـات مسـموم را   

ي واقعـي   ي دشمنان بردارند و چهـره  ي ما و نقاب مكر و خيانت را از چهره از سر جامعه
ها را به جهانيان بشناسانند، زيرا تهاجم فكري و تبليغات زهرآگين و كاذب، برعقالنيت  آن

 گذارد. جامعه تأثير منفي مي افراد
كننـد، در   ر مـي ي بيگانگان كـا  نگاران براساس سبك و شيوه متأسفانه برخي از روزنامه

نتيجه آثارشان غير واقعـي و نامناسـب اسـت، راه حـل واقعـي بـراي نجـات از تقليـد و         
 هاي تبليغاتي و افكار عمومي مردم وابستگي از چنگال تبليغات غرب آن است كه: دستگاه

ها به صـورت مسـتقل    كشورهاي جهان سوم از بند اسارت فكري رها شوند و اين دستگاه
كاركرده و زبان حال مردم باشند. همچنين بايد تالش كنند تا واقعيت را بـه گـوش مـردم    

 ها را فريب ندهند. جهان برسانند و آن

 هـاي  كردن رويدادهاي كشورهاي جهان سوم توسـط رسـانه   ترين داليل آشفته مهم
 تبليغاتي غرب

وجود دارد، اما ما فقـط بـه برخـي از    پرواضح است كه داليل بسياري براي اين مسأله 
 :كنيم ها اشاره مي آن

دشـمن   ،انسـان نـادان  «گوينـد:   ناآگاهي و ناداني مردم، زيرا مشهور اسـت كـه مـي    -1
ديـدگاه،   در اينجا منظور از ناداني، ناآگاهي نسبت بـه ». فهمد چيزهايي است كه آن را نمي

غربـي در تبليغـات خـود بـه     ها و ركود رشد فكري است، همانطور كه كشورهاي  واكنش
هـا بـوده و در كشـور خـود از      پردازند كـه وابسـته بـه آن    هايي مي تعريف و تمجيد گروه

كنند، حال اين مسأله در رابطه با اسالم وسعت و  ها و خط مشي غرب حمايت مي سياست
ور قطع از دوران قرون وسطي تا كنون تفكر الئيسـم غربـي بـا    مت بيشتري دارد، به طاقد
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شده و ضد علم و تكنولوژي  اسالم به رقابت پرداخته و آن را مانند دين مسيحيت تحريف
هرگز با حقيقت دين اسـالم سـازگار    اين اتهامات در حاليكهبه مردم معرفي نموده است، 

(انش بوده استنبوده و اسالم هميشه مشوق و مروج تعليم و تعلم د
9F

1(. 
استعمار، سياست و خط مشي خود را براي برخي از كشورها بـه ارث گذاشـت و    -2

كننـد و در   با كشورهاي اسالمي برخورد مي ،ها مطابق همان اسلوب هنوز هم برخي از آن
هـم نتوانسـته   ي خود درآورند؛ اگر به صورت مستقيم  ند كه آن كشورها را زير سلطهصد

 اند. تا اقدام كنند، حداقل غير مستقيم براي رسيدن به اين هدف كوشيدهباشند در اين راس
هاي تبليغاتي آن كشورها نفوذ كنند و  اند كه در رسانه براي مثال: هميشه در تالش بوده

حوادث و رويدادها را مطابق ميل و نظر استعماري خود تجزيه و تحليل كنند؛ بـه همـين   
هايي كه به هر نحـوي از انحـا در    ه از احزاب و گروههميششان  هاي تبليغاتي خاطر رسانه

هـايي   به مخالفـت شـديد گـروه   ها كار كنند، پشتيباني نموده و بالعكس  راستاي اهداف آن
هـا را   كردنشـان آن  انـد؛ همچنـين بـراي بـدنام     هـا در تعـارض   ازند كه با اهداف آنپرد مي

 كنند. ي تروريست و مخوف قلمداد ميها گروه
از سردمداران كشورهاي اسالمي و تبليغات غرب رفتار ناشايست برخي  هاي رسانه -3

گذارنـد   كنند، به حساب دين اسالم مـي  يا مسلماناني را كه به اروپا و آمريكا مهاجرت مي
اين رفتارهاي ناشايست با حقيقت دين تنـاقض دارنـد، بـه همـين خـاطر الزم       در حاليكه

هـاي   رو سياسـت  م مسـتقل بـوده و دنبالـه   هاي تبليغاتي كشورهاي جهان سـو  است رسانه
هاي مختلف مسـلمان پشـتيباني    استعمارگران نباشند. از صلح، آَشتي، اتحاد و يكدلي گروه

                                           
هيچ ديني همانند دين اسالم براي علم و دانش اهميت قايل نشده است. اسالم ديني است كه  -1

آغاز شده است، آزادي اسراي جنگي به شرط سوادآموزي مسلمانان حديث » رأإق«سرآغازش با 
ها آيه و حديث ديگر مبين ضرورت و اهميت علم و دانش از  و ده» ىل اللحدإاطلبوا العلم من املهد «

 باشند. (مترجم) ديدگاه اسالم مي
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تگويي را حفـظ  اسـ كنند، از پخش اخبار دروغ پرهيز نموده و در تبليغاتشان صـداقت و ر 
 كنند.

تقرار صـلح و  ترين اهداف استراتژيك تبليغات ايـن اسـت كـه: بـراي اسـ      يكي از مهم
و آرامش در منطقه يا كشور فعاالنه در تالش باشد و نيز نقش بـه سـزايي در ميـانجيگري    

بـراي ايجـاد   اصالحِ تيرگي روابط ميان كشورهاي كوچك و بزرگ داشته باشد، همچنـين  
مراحـل مختلـف زنـدگي متمـدن امـروزي خصوصـاً در       تفاهم در سطح جهاني و پيشبرد 

ي وجـود   دهنـده  ي و فرهنگـي كوشـش كنـد و ايـن امـر نشـان      هاي سياسي، اقتصاد زمينه
(دموكراسي است

10F

1(. 

 كردن و پركردن تهي هاي جديد تهاجم فكري: روش

شود، اسـتعمارگران دقيقـاً بـه     زند، به مرور آن ميوه خشك مي اي را كرم مي وقتي ميوه
تـا امـت   كوشـند   كننـد و مـي   ي اسالمي حمله مي ي جامعه مانند كه به ميوه سان كرمي مي

ي  اسالمي و خصوصاً جوانان را از افكار و عقايـد دينـي بيگانـه نماينـد تـا هماننـد ميـوه       
درون تهي شود و تنها قالبي پوشالين داشته باشد؛ آنگـاه حكـم پوسـيدگي و    اي از  زده كرم
كنند، وقتي جوان مسـلمان دريافـت كـه     بودن و سرانجام نابودي آن را صادر مي استفاده بي

كامالً پذيراي افكـار، ديـدگاه و   ارزش بوده است، ديگر  استفاده و بي ن داشته بيآنچه تاكنو
 عقايد جديد خواهد بود.

كننـد،   هايي استفاده مـي  آري! استعمارگران براي اغفال جوانان مسلمان از چنين تاكتيك
كنند كه حتي خود متوجـه ايـن آفـت     هويت مي بيجوان مسلمان را به مرور زمان آنچنان 

 ه نخواهد شد.كشند

                                           
 منابع: -1

 قضايا دوليه. -الف
 مجلة داراالسالم. -ب
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به مرور زمـان   كوشند تا آسا به جان اسالم افتاده و مي دشمنان اسالم با اين تاكتيك كرم
انند و انزجار و تنفر مردم را عليه آن برانگيزاننـد تـا هـيچكس از ايـن     وسآن را از درون بپ

 آيين مقدس پيروي نكند..
هـا نفـوذ    ن بـه درون آن ي صدر و تسامح مسـلمانا  استعمارگران با سوء استفاده از سعه

گردانند، دينـي كـه سراسـر     ارزش مي كرده و ثمرات اين دين ارزشمند را از بين برده و بي
هـاي هوشـيار درسـت كـردار و      خير و رحمت و بركت و رشد و تكامـل بـوده و انسـان   

شـود،   ارزش جلـوه داده مـي   كند، در نظر مردم زشت و ناپسند و بـي  بااخالق را تربيت مي
كنند كه اسالم را از درون پوسانده و آنگاه ويران نمايند، واقعيـت ايـن    ا تالش ميرقيبان م

بـا، و دشـمنان   ي قوانين اسالم، زي اي وجود ندارد كه به اندازه است كه هيچ قانون و برنامه
نمايد، اصل  ور شده و آن را از درون تهي مي اي حمله رمي كه به ميوهخواهند به سانِ ك مي

 را از ميان برده و فقط شكلي ظاهري و بال استفاده از آن باقي بگذارند.و اساس اسالم 
توان تكه آهني را كه زراندود شده، تنها براساس ظاهر آن طالي خالص ناميـد؟   آيا مي

شـان   مسلمانان امروزه درست به چنين دردي گرفتار شده و در مقابل دشمنان دين و ملت
 اند. توجه خيال و بي بي

 ابعاد توطئه

هاي مقدس دين اسـالم را   كنند تا اهداف و آرمان استعمارگران به طور مداوم تالش مي
گاه و محرك مسلمانان  ترين تكيه پاك كنند، زيرا اين باورها هميشه مهماز اذهان مسلمانان 

 هاي اصيل اسالم هستند. براي بازگشت به اهداف و آرمان
يابي به اهدافشـان بـه    را براي دستهاي مختلفي  ها و تاكتيك دشمنان دين اسالم روش

ها، تخريب و نابودي عقايد ديـن اسـالم اسـت كـه بـا       گيرند، يكي از اين مكانيسم كار مي
فكـري آن را عملـي    يهـا  دادن پايـه  مورد طرح شبهات و ضعيف نشـان  ايجاد اتهامات بي

افـراد سـاده   پردازنـد كـه در نظـر     ها چنان با آب و تاب به تبليغ اين موارد مي كنند، آن مي
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نـد  خـوش آي  –كمتر از گذشته اطـالع دارنـد    كه -قشر جوان و نوجوانان لوح، خصوصاً 
 ها تأثير بگذارد. جلوه نموده و بر قلب و فكر آن

رديـد و  ي يونانيان نشـأت گرفتـه اسـت، بـذر ت     هايي كه از فلسفه ها با طرح پرسش آن
 .كنند ميمي ها را دچار سردرگ اشند و آنپ گمان را در دل جوانان مي

هاي فلسفي آنـان در رابطـه بـا مـواردي چـون: وجـود خـدا، جهـان          برخي از پرسش
باشـد. همزمـان بـا آن، بـا      هاي آسماني، قضا و قدر و... مي فرشتگان، وحي پيامبران، كتاب

 كنند تا جوانان را از اسالم دور كنند. هاي دقيق و منظم تالش مي استفاده از برنامه
هايشـان   هاي علم و دانـش را بـراي اجـراي نقشـه     اند كه زمينه شدهموفق استعمارگران 
هاي  ها براي فريب اذهان عمومي افرادي را از نژادهاي مختلف و با نقاب تصرف كنند، آن

اند تـا مراكـز مهـم     هاي آموزشي و تبليغاتي منصوب نموده ها و سيستم مختلف در دستگاه
دست گيرنـد و بـه    يك كشور يا يك منطقه را دركالن  هاي ريزي تبليغاتي، تربيتي و برنامه

هـا را   هايشان تربيت كنند كه منـافع آن  اين طريق بتوانند نسلي را مطابق اهداف و خواسته
 در آن كشور تأمين كنند.

كـه حقيقتـاً    -اگر چنانچه استعمارگران بتوانند اذهان اين نسل را از عقايد دين اسـالم  
اي جـز قبـول ايـدئولوژي     لي كنند، آنگاه هيچ چارهخا -هاست  پايه و اساس شخصيت آن

 ها نخواهند داشت. تگي كامل به آناستعمارگران و نهايتاً تقليد و وابس
اي خواهـد   ي آمـاده  حكـم لقمـه   ،به اين ترتيب اين نسل براي استعمارگران طمع كـار 

 داشت و به راحتي آن را خواهند بلعيد.
هـاي مكارانـه    ه و از لحـاظ دقـت و تاكتيـك   مدت بود اين نقشه بسيار وسيع و طوالني

 نظير است و متأسفانه امروزه امت اسالمي به آن گرفتار شده است. كم
ترين  توان اهداف اين نقشه را در سه مورد خالصه كرد كه از خطرناك به طور كلي مي

 شوند. اين موارد عبارت اند از: ي متمدن و با فرهنگ شمرده مي عوامل ويراني يك جامعه
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كردن تدريجي افكار نسل جوان كشورهاي اسالمي كه براساس عقايد مقدس  خالي -1
اند و تزريق افكار، عقايد و باورهاي غربي به اين نسل؛ ايـن روش   شدهدين اسالم تربيت 

 گويند. مي» شست و شوي مغزي«را 
 كننده؛ اين كار فكري نسل جوان با يك سري افكار فريبنده و گمراه يپركردن خال -2

ها را زودتر به اهدافشان خواهد رساند و  خدمت بسيار بزرگي به استعمارگران نموده و آن
 فرصت بيشتري براي تسخير فكري و نظامي به دشمنان اسالم خواهد داد.

انـد،   داده -براي رسيدن به اهدافشـان تشـكيل   اي كه استعمارگران  نيروهاي نظامي -3
هـاي اساسـي افكـار     و كمك زيادي به فروريختن پايهها داشته  تأثير مهمي بر روند كار آن

 نمايند. ملت مورد تهاجم واقع شده مي

 كردن افكار هاي تهي روش

هاي خاصـي را بـراي اجـراي     اي را انتخاب نموده و مكانيسم استعمارگران روش ويژه
ان اند، تا بدين وسيله جوانان و نوجوانـان مسـلم   ها و رسيدن به اهدافشان در نظر گرفته آن

 را از حقيقت اسالم و بيداري اسالمي دور كنند.
هـاي زيـادي را بـراي جلـوگيري از پيشـرفت و گسـترش        ها مشكالت و گرفتـاري  آن

كردن اسالم واقعي در تالش اند، همچنين  كنند كه براي زنده ها و احزابي ايجاد مي حركت
كـه ديگـر فرصـت     فلسفي جوانان را چنان از بيخ بر كننـد هاي فكري و  خواهند ريشه مي

 رشد و تولد دوباره نداشته باشند.
 كردن افكار عبارتند از: هاي خالي روش

ي  انداختن ميان علوم ديني و طبيعـي بـا سـاير علـوم سـاخته      ديواركشيدن و فاصله -1
دست بشر؛ همچنين ايجاد اختالف و تضاد ميان علـوم اسـالمي و علـوم طبيعـي و سـاير      

ي اختالفات مذهبي به منظور ايجاد تفرقـه ميـان مسـلمانان،    نماي علوم معاصر، و نيز بزرگ
كوشند تا ميان طالب علوم اسالمي و حوزوي بـا دانشـجويان و    استعمارگران همچنين مي

هـاي خـود    آموختگان ساير علوم اختالفات ايجاد كنند تا هركدام نسبت بـه آموختـه   دانش
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تالف نهايتـاً هماننـد ويروسـي    تعصب داشته و نسبت به ديگر علوم بدبين باشند، اين اخـ 
 را در جامعه شايع خواهد كرد.» جدايي دين از سياست«بيماري 

ها براي شـايع پراكنـي عليـه     كردن آن ختلف و كوكجات م ها و دسته تشكيل گروه -2
نادرسـت بـا عقايـد     خرافات و باورهاي و آميختن كردن اسالم و مسلمانان. همچنين قاطي

ي آن توسـط عمـال و مبلغـان مـزدور از ديگـر       و غير حكيمانـه دين اسالم تبليغ نادرست 
هاي دشمنان دين است، تا بدين وسيله ديـن اسـالم را بـه عنـوان ديـن خرافـات و        توطئه

هاي خرافي به ديگران معرفي كنند و كم كم مسلمانان را از دين اسـالم   مسلمانان را انسان
 دلسرد نمايند.

ي اسـالمي و علـي    ي جامعـه  رب و نادرستي بر آيندهقطعاً اين اقدامات تأثير بسيار مخ
انديش خواهد گذاشت، در همين راستا براي تأثير هرچه بيشـتر   الخصوص مسلمانان ساده

 زنند: آن به اقدامات زير دست مي
دوركردن مسلمانان از آموختن علوم ديني تا از فهم حقيقي دين و احكام فقهـي   -الف

 محروم گردند.
بردن توانايي دروني و عاليق دينـي جوانـان مسـلمان تـا بـراي       انتضعيف و از مي -ب
ها و احزاب اسالمي كوشـش نكننـد و تنهـا بـه چنـد عبـادت        كردن و احياي حركت زنده

محدود و برخي شعائر ديني كه در بيداري مسلمانان و فهم عميق ديني كم تأثيرند و هـيچ  
 ها در بر ندارند، اكتفا نمايند. خطري براي آن

ها نسبت به عقايد و باورهاي اصلي ديني و ايجاد باورهـاي   غيير ديدگاه و نظر آنت -ج
ها تا عقايد صحيح را تـرك نمـوده    ضد ديني و نادرست در ميان مسلمانان و بهادادن به آن

 و به اين باورهاي اشتباه بچسبند.
طـور  هـا را بـه    فكر از عقايد و باورهاي ديني تـا آن  دوركردن تدريجي قشر روشن -د

 كلي از خدا، دين و مسائل فلسفي دور كنند.
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استفاده شود كه وابسته كوشند كه براي تبليغ از علما و روحانيوني  استعمارگران مي -3
(ها بوده به آن

11F

ي منفـوري از اسـالم بـه     و از لحاظ اخالقي داراي مشكل هستند و چهـره  )1
گيري كنند، از طرفي هر شخصي را  زده شده و از آن كناره كنند؛ تا مردم دين مردم ارائه مي

كنند تـا   كه آگاهانه و صادقانه براي احياي دين و عقايد ديني تالش كند، از كار بر كنار مي
 ماند. از اين هدف مقدس باز

ي بسـيار خطرنـاك بـه جنـگ بـا مسـلمانان        به اين ترتيب دشمنان اسالم با دو اسلحه
(ها پردازند: يكي از اين سالح مي

12F

ود مسـلمانان بـوده و عليـه يكـديگر از آن     در دست خ )2
اي اسـت كـه در دسـت اسـتعمارگران قـرار دارد و بـه        كنند و ديگري اسـلحه  استفاده مي

 گيرند. صورت نهاني و از پشت پرده آن را عليه مسلمانان به كار مي
ي  به كارگرفتن آن دسته از علماي ديني كه مزدور استعمارگران بوده و تيشه بـه ريشـه  

هـا رسـماً حكومـت را بـه      گذارد، زيـرا آن  زنند، تأثير بسيار مخربي بر جامعه مي مياسالم 
شـان در ميـان    نمايي و محبوبيت اند و استعمارگران در پشت پرده براي بزرگ دست گرفته

هـا   بخشند، اما در ظـاهر بـا آن   ها نوعي تقدس مي كنند و حتي به آن اقشار مردم تالش مي
ها را سمبول دينداري دانسته و الگوي ديني خود قرار دهند و  آنكنند تا مردم  مخالفت مي

 ها تقليد كنند. از آن
هـاي مـردم    ترين روش براي گمراهي توده ترين و در عين حال ساده اين مكانيسم مهم

باشد، علي الخصوص آن دسته از مردم كه آگاهي چنداني نسبت به عقايد دين اسالم و  مي

                                           
ها  ي اسالمي گزينش روحانيون براي امامت مساجد، براساس ميزان وابستگي آندر برخي از كشورها -1

 .گيرد به حكومت و نيز ناآگاهي و سادگي تنها به قضايا و مسائل روز صورت مي
هاي مختلف مسلمانان  هاي فكري كه گروه منظور نويسنده هم سالح فيزيكي است و هم ديگر سالح -2

گيرند.  عليه يكديگر به كار مي -نشأت گرفته از استعمارگران بوده  اغالب كه -به دليل اختالفاتشان 
 (مترجم)
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ها با اين روش ساده خيلي راحـت فريـب    نان اسالم ندارند، آني دشم هاي مكارانه تاكتيك
 خورند. مي

هـا   فكر ديني، مردم را از نقشـه  هاي روشن اشخاصي آگاه يا احزاب و گروهاگر چنانچه 
ها را به مردم نشان  ي واقعي (شيطاني) آن هاي استعمارگران مطلع گردانند و چهره و توطئه

هاي ناآگاه، تروريست و  شان به عنوان گروه هاي تبليغاتي ها و رسانه دهند، از طرف دستگاه
 شوند. افراطي به جهانيان معرفي مي

هاي مختلفي براي اغفال و فريفتن مردم داشته و براي  ها و مكانيسم استعمارگران روش
 ها و حصول اهدافشان بسيار ماهر و زبردست اند. اجراي نقشه

انـد   ها در دست اجرا بـوده  ستند، بلكه مدتها بحث شد امروزي ني هايي كه از آن طرح
 اند. اما اكنون به بار نشسته

اي از روحانيون و علماي ديني مزدور استعمارگران هسـتند و   البته بايد دانست كه عده
هـايي نيازمنـد دقـت،     باشند. اجراي چنين نقشـه  هاي آنان مي مجري سياست» رباتي«مانند 

رت بسـيار بـوده و نيروهـايي بسـيار مكـار و زرنـگ       زمان، امكانات، بودجه، تجربه و مها
ي اسـالمي   ها هدفشان منفوركردن اسالم و جامعـه  طلبد، البته بسيار طبيعي است كه آن مي

 است.
هـاي اسـالمي را كـم كـم دچـار مشـكل        ها و دانشكده طالب و دانشجويان حوزه -4

هـا   دهند كه آن جازه نميها فرصت ادامه تحصيل نخواهند داد و نيز هرگز ا كنند و به آن مي
فكر  هاي حساس را به دست گيرند، مخصوصاً اگر اين افراد روشن استخدام شوند و پست

 بوده و بخواهند مردم را به اسالم راستين دعوت كنند.
خـدمت را   ي اگر چنانچه احزاب اسالمي هم اين قبيل افراد را جـذب نمـوده و زمينـه   

ست به شايعه پراكني زده و در پشت پرده تمـام تـوان   ها فراهم كنند عليه اسالم د براي آن
هاي اسالمي آنان به كار خواهنـد گرفـت. عـالوه     خود را براي كنارگذاشتن و منع فعاليت
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حتي مزدوران خود را  يرسانند و گاه براين موارد، حقيقت را وارونه به گوش جهانيان مي
 فرستند. براي جاسوسي و ايجاد تفرقه ميان آن احزاب مي

ها را دچـار محنـت و انـدوه     اين روش تأثير نامطلوبي بر مسلمانان گذاشته و اغلب آن
ساخته است، حال مهم نيست كه اين كار مستقيماً توسط استعمارگران صورت گرفتـه يـا   

هاي داخلي كه به هر حال در راسـتاي رسـيدن بـه اهـداف پليـد       ها و سازمان توسط گروه
 گيرد. صورت مياستعمارگران 

يجاد شك و ترديد و اتهامات واهي نسبت به عقايد و باورهـاي دينـي؛ تـا بـدين     ا -5
شـان را نسـبت بـه     شان ضـعيف گشـته و اعتمـاد و اطمينـان قلبـي      وسيله مسلمانان ايمان

و سرگشته و گمراه شوند، از طرفي دشمنان اسـالم   م از دست بدهند هاي دين اسال آموزه
تماع را ناشي از دين اسالم و احكام آن قلمـداد  ماندگي كشور و اج ، عقب»ستون پنجم«و 
كننـد و ايـن اديـان     كنند و همزمان با آن ديگر اديان آسماني را بـا اسـالم مقايسـه مـي     مي

اين اديان حتي  در حاليكهشناسانند،  شده را به عنوان ضامن خوشبختي به مردم مي تحريف
بودنـد،   قص نسبي برخوردار ميشدند، در مقايسه با دين اسالم از نوعي ن اگر تحريف نمي

 ها باقي نمانده است. اند كه چيزي از اصل آن تحريف شدهچه برسد به امروز كه آنچنان 
البته اغلب مردم به اين امر واقف اند كه اسالم با اديان پيشين قابل مقايسه نيست، زيرا 

ـ    گرا، كامل، جهاني، و مترقي اسـت و مـي   اسالم ديني واقع هـاي   ه قلـه خواهـد انسـان را ب
 بلندتمدن، معرفت، پيشرفت و آرامش برساند.

كند كه اهميت به سـزايي بـه علـم و دانـش بدهنـد و       را وادار ميدين اسالم پيروانش 
نازل شد، مسلمانان را به فراگيـري علـم و دانـش فرمـان      پيامبر اي هم كه بر  اولين آيه

 آموزد. دهد و علم آگاهي و معرفت را به انسان مي مي
احترامي و تحقير علماي دين  هاي تمسخرآميز به منظور بي ساختن جوك و داستان -6

تضـعيف ايمـان برخـي از    هاي ديني؛ اين مسـأله نيـز تـأثير زيـادي در      و احكام و عبادت
گيرنـد تـا    مسلمانان بيمار دل دارد و همزمان با آن از طرف جامعه نيز تحت فشار قرار مي



 43 تهاجم فكري

ابله كنند، اين افراد به مرور زمان تسليم افكار و باورهاي آنان نتوانند در برابر طعنه زنان مق
 خواهند شد.

اي به آن  هاي ويژه هاي و دستگاه البته اين روش، ساده و سطحي هم نيست، بلكه گروه
ي كار اين گـروه كمـك قابـل تـوجهي بـه پيشـرفت كـار         شود و نتيجه اختصاص داده مي

ي اسالمي خواهد كرد، خـواه مسـلمانان ايـن    استعمارگران و مهاجمان فكري در كشورها
 تهاجم را احساس كنند و خواه احساس نكنند.

لذا بر تمامي انديشمندان، متفكران، نويسندگان و مبلغان ديني واجب است كه در حـد  
توانشان هوشيارانه با اين تهاجمان فكـري جديـد بـه مقابلـه بپردازنـد و مـردم را از ايـن        

خواهند به تحقير  ها مي ن بدانند كه دشمنان اسالم با اين تاكتيكخطرات آگاه كنند تا همگا
 هاي اسالمي بپردازند. و اهانت اسالم و حركت

اش را باز يابـد   عظمت گذشته ،هاي اسالمي بايد تالش كنند تا اسالم احزاب و حركت
و بتوانند همگام و همراه با تكنولوژي و تمدن امروزي مردم را به سـعادت و خوشـبختي   

 و جهان راهنمايي كنند.د
دورنمودن نسل جديد از تاريخ حقيقي گذشته و وضـعيت امروزشـان و همچنـين     -7

اند،  نمايي يك سري معايب كه برخي از مسلمانان در گذشته و حال مرتكب آن شده بزرگ
تا به اين وسيله افكار جوانان مسلمان را آشفته نموده و اسالم را به عنوان دينـي نـاقص و   

 ها معرفي كنند. نده به آنما عقب
كنند تا قداست و حرمت دين اسالم را با يـك   اي را مأمور مي هاي ويژه همچنين گروه
 دار كنند. نمايي عيوب مسلمانان لكه اساس و بزرگ سري اتهامات بي

 ي پركردن خأل فكري پروژه

رهاي دين كردن افكار جوانان مسلمان را از باو ي تهي وقتي استعمارگران متجاوز پروژه
تواننـد از طريـق مـدارس،     ، آنگـاه خيلـي راحـت مـي    اسالم با موفقيت به پايـان رسـانند  

هـا   هاي فرهنگي و نيز از طريق مدارس، دانشگاه ها و همچنين مؤسسات و سازمان دانشگاه
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هاي تبليغاتي و حتـي از   هاي فرهنگي و نيز از طريق رسانه و همچنين مؤسسات و سازمان
هـا را پـر    هاي خود را به آنان القا نموده و خـأل فكـري آن   ده، ديدگاهطريق كتب علمي سا

 نمايند.
گيـرد تـا    ي پر كردن خأل فكـر بالفاصـله صـورت مـي     ي تهاجم فكري پروژه در نقشه

 ها با چيزهاي ديگري پر نگردد. فرصت از دست نرفته و افكار آن
ي حجم سنگ آب از ليوان  ههرگاه قلوه سنگي را در ليواني پر از آب بيندازيم، به انداز

كند، يا مـثالً: اگـر بخـواهيم     ريزد؛ اين پروژه نيز درست به همين شكل عمل مي بيرون مي
ي ديگري را جايگزين نماييم، استعمارگران نيز  اي را بيرون كنيم، بايد خانواده ساكنان خانه

يي روي بدهـد  ها كنند. البته ممكن است بين دو طرف درگيري دقيقاً به اين شكل عمل مي
ها پـرده   كنند يا ميان آن ها برقرار مي اما براي موفقيت پروژه نوعي سازش اجباري ميان آن

كنند تا قـدرت و   ناپذير را تضعيف و ناتوان مي كوشند يا نسل اصيل و سازش و حايلي مي
 از دست بدهد. را ها يا با نسل جديد ي مقابله با آن روحيه

كردن افكار مردم است؛ زيرا پرنمودن  ساز است، تهي سألهآنچه براي دشمنان دشوار و م
تر است، مهم آن است كه ذهن ايـن افـراد هماننـد دوران كـودكي      و آسان تر ن بسي سادهآ

كـردن بـر روي آن كـار     اي سفيد مبدل شود، آنگاه نوشتن و نقاشي خالي گردد و به صفحه
 چندان دشواري نخواهد بود.

 در كشورهاي اسالميهاي بيگانه  طرفداران قدرت

هايي وجود دارند كـه پشـتيبان و آلـت دسـت      در ميان كشورهاي اسالمي افراد و گروه
هـاي اسـالم و ايجـاد تفرقـه ميـان       نمـودن برنامـه   ها آشـفته  اند و هدف آن تهاجم فكر ي
دفـاع از   ،ها تحت عناوين مختلفي چون مبـارزه بـا اسـتعمار    باشد، اين گروه مسلمانان مي
ها را به چهار  توان آن كنند كه به طور كلي مي ها و مستضعفان و... فعاليت مي حقوق اقليت

 دسته تقسيم كرد:
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كننـد، هـدف ايـن گـروه اجـراي       گروه اول: كساني هستند كه از بيگانگـان تقليـد مـي   
آوردن مال و ثـروت و   ي مخالفت با دين و مليت است و اين كار به خاطر به دست پروژه

 گيرد. و زودگذر انجام ميمقام و منافع موقت 
هاي مـادي و معنـوي را بـه     ي گنجينه هاي مختلفي در كشورهاي اسالمي دروازه گروه

 كنيم: ها اشاره مي اند كه به برخي از اين گروه روي دشمنان باز نموده
هـاي   ي آن سياستمداران هسـتند و طبـق نقشـه    دهنده گروهي كه اعضاي تشكيل -الف

هاي ناسيوناليسـم عربـي و غيـر     كنند. مانند: احزاب و سازمان يشده اقدام م دقيق و حساب
 عربي.
 كنند. ريزي مي داران كه براي كسب ثروت برنامه گروه سرمايه -ب
كنند و از طريـق   هايشان را براي ميدان جنگ طراحي مي هاي نظامي كه نقشه گروه -ج

نظامي تركيـه و محـافظ    هاي كنند. مانند: ژنرال ي مذكور خدمت مي نيروي نظامي به پروژه
 و پاسدار تفكر الئيسم هستند.

هايي هستند كه تهاجمات فكـري خـود را متوجـه ديـن و      هاي التقاطي؛ گروه گروه -د
ها شور و اشتياق مردم را نسبت به دين كـم نمـوده و عقايـد خرافـي را      كنند، آن مليت مي

كنند كه مـردم   خره كاري مينياي اسالم را آشفته نموده و باآلكنند، وضعيت د وارد دين مي
پردازنـد و   ها صراحتاً با دين به مخالفت مي را از دين خدا متنفر سازند و حتي برخي از آن

توان در دو پروژه خالصه  ها را مي گردند، اهم اهداف اين گروه سد راه دعوت اسالمي مي
 كرد:

ايـد و باورهـاي   كننـد تـا عق   لوح را تحريك مـي  ي اول: برخي از مسلمانان ساده پروژه
هـا را از   نادرست و اشتباه را به عنوان باورهاي اصيل دينـي بپذيرنـد و بـه ايـن طريـق آن     

 كنند. واقعيت دين دور مي
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كننـد تـا جوانـان     مانده به مردم معرفـي مـي   ي دوم: اسالم را به عنوان دين عقب پروژه
هـا را از   ينـي آن مسلمان را از آغوش خانواده و تربيت خـانوادگي جـدا كننـد و تربيـت د    

 ي خودشان تربيت كنند. ها را مطابق برنامه اساس ويران نمايند و آن
هاي اسـالم   هايي كه از كل قوانين و برنامه گروه دوم: اين گروه متجاوزان اند؛ يعني آن

داننـد،   ها تجاوز نموده و آن را مقبول نمي هايي از آن شان و يا از قسمت يا فرهنگ و مليت
بـه   -ي الحـادي   لسـفه اند. اين طبقـه پرچمـدار ايـدئولوژي و ف    ترين گروه كها خطرنا اين

(فكرانروشن -اصطالح 
13F

 غرب اند. )1
اين گروه حقيقتاً در هر مكان و زماني سربازان تهاجم فكري اند و در خود كشـورهاي  

گرايـي، عـدالت و دادپـروري، آزادي زنـان و غيـره، در       اسالمي تحت عناويني چون: ملي
 اند. لوح نشسته هاي ساده سانانكمين 

كه اغلب از طرف دشمنان اسالم يا دوسـتان   -اين گروه عقايد و باورهاي نادرست را 
به عنوان باورهاي ديني به مردم شناسانده و با اين توطئـه   -اند  نادان وارد اذهان مردم شده

پردازنـد   ها مـي  ربيسازند و به تبليغ و ترويج ايدئولولژي غ اسالم ناب متنفر ميمردم را از 
باشـد،   اسالمي ناسـازگار مـي   و نادرست است و هم با وضعيت جوامعكه هم غير واقعي 

ها يكي بعد از ديگري براسـاس   كنند كه نسل هايشان را چنان طراحي مي ها نقشه اين گروه
همين باورهاي غلط و خرافي تربيت شوند تا از اسالم حقيقي دور شـده و كـم كـم از آن    

دند و از هرآنچه به نام اسالم شناخته شود، بيزار باشند و نهايتاً اسالم را به عنوان متنفر گر
اسـتفاده و عقايـد خـويش را بـه عنـوان افكـاري        اسـاس و بـي   پرستانه و بي عقايدي كهنه

 كنند. فكرانه و مترقي به ديگران معرفي مي روشن
ها هيچ توجهي به وقـايع و   توجه اند، اين انگار و بي هاي سهل گروه سوم: اين گروه آدم

ي  هاي جامعـه  به تغيير و تحوالت و جريانرويدادهاي اطراف خود ندارند و هيچ اهميتي 

                                           
نيست، بلكه براساس ميزان ديدگاه قرآن نسبت به جاهل و دانا براساس مدارك و مدارج علمي  -1

 پذير باشد عالم، و هركس آن را نپذيرد جاهل است. (مترجم) باشد؛ يعني هركس حق پذيرش حق مي
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گذراني است و بس!  آوري مال و ثروت و خوش دهند و تمام هم و غمشان جمع خود نمي
 د.بخشن گردانند، و آروزهايشان را اينگونه تحقق مي ها خود را به اين امور مشغول مي آن

اي پـاك و خـالص    كنند كه گويا داراي وجدان و عقيده ها چنان وانمود مي برخي از آن
شوند، در حاليكه غير از منافع شخصي خويش بـه چيـز    تباه و خطا نميبوده و مرتكب اش

انديشند، اين گروه خيلي راحت به خريد و فروش اجناس و كاالهـاي حـرام    ديگري نمي
كه بـه اخـالق و عقايـد دينـي      -ه و نشريات مختلف گرفته پردازند، از كتب و روزنام مي

ي اسالمي تمـام خواهنـد    تا اجناس مختلفي كه به هر نحو به زيان جامعه -كنند  حمله مي
 شد.

ها پـول خـوبي پيشـنهاد كنـد! خيلـي راحـت خـود و         هر مؤسسه و سازماني كه به آن
كننـد،   ا حمايت و پشـتيباني مـي  ه ها درخواهند آورد و از آن استخدام آنفرزندانشان را به 

ي اسـتعمارگران را پـيش    سـر و صـدا پـروژه    رناك اند، چرا كه بيطاين گروه نيز بسيار خ
 تر است. نشيني در ميدان جنگ خطرناك برند و اين مسأله خود از عقب مي

گروه چهارم: مدافعان خودي هستند؛ اين گروه كساني هستند كـه بـا تفكـر محـدود و     
هـا اهـداف و    نگرنـد، ايـن   ريعت اسالم زنـدگي و ديگـر قضـايا مـي    سطحي خويش به ش

گـرا   اي كامل و واقع دانند كه دين اسالم برنامه ي دين را درك ننموده و نمي ي عقيده فلسفه
هاي مناسبي براي رفع مشـكالت   بوده و پاسخگوي تمامي نيازهاي بشري است و راه حل

 د.سياسي، فكري، اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي دار
ها براي حفظ مقام و موقعيت شخصي خويش با داعيان دين به مخالفت  اين قبيل گروه

هـاي   فرصـت پردازنـد و در   كردن مـردم مـي   پرداخته و با حيله و نيرنگ به اغفال و گمراه
 ي تهاجم فكري را آماده كنند. كنند تا زمينه مناسب شايعه پراكني مي

هـاي مختلفـي    غربي، وسايل و تاكتيـك ولوژي ها براي تحميل ايدئ ي اين عالوه بر همه
گيرنـد و سـد راه پيشـرفت اسـالم و      نظير: زور و فشار، تهديـد و تطميـع را بـه كـار مـي     

گذارنـد مسـلمانان خـدمات عـام المنفعـه داشـته        گردند و نمي مسلمانان آگاه و دلسوز مي
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بله با استعمارگران پناه باشند و هيچگاه به فكر مقا باشند، تا مستضعفان هميشه گرسنه و بي
 نيفتند.

 بازگشت عملي به خويشتن

هـاي اسـتعمارگران و نقـش مـؤثر      بعد از آنكه در اين كتاب به تشريح اهداف و برنامه
در جوامع اسالمي و پيشـبرد  » ستون پنجم«هاي بعدي و ايجاد  ها بر نسل حاضر و نسل آن

بـاري ديگـر بـه خويشـتن     الزم است كه جوامع اسالمي كري پرداختيم، ي تهاجم ف پروژه
ــداري جهــان اســالم و متحــدكردن احــزاب، گــروه   ــراي بي ــد و ب هــا و  خــويش بازگردن

آميـز   هاي مختلف امت اسالمي و تقريب ديدگاه از طريق گفت و گوهـاي صـلح   جماعت
كوشش كنند تا اختالفات به طور كلي كنار گذاشته شوند و اعتماد و اطمينان جايگزين آن 

 گردد.
هايشـان را بـه    زاب مزدور و خائن را شناسايي نموده و اهـداف و برنامـه  ها و اح گروه

ها نيفتنـد و مسـلمانان در هـر نقطـه از جهـان اسـالم        ديگران بشناسانند تا مردم در دام آن
 بتوانند خود را از چنگال تهاجم فكري نجات دهند.

رافـاتي كـه   ها و تكنولوژي روز براي از ميان بردن باورهاي غلط و خ همچنين با روش
ي واقعـي   دهند، و نيز معرفي عقايد صحيح و چهره ي بسيار زشتي از اسالم ارائه مي چهره

 دين اسالم كوشش نمايند.
هـاي دشـمنان محفـوظ     در پايان از خداي بزرگ خواستاريم كه ما را از مكر و توطئـه 

 ن درگذرد.فرمايد و امنيت و آسايش را بر ميهن ما حاكم كند و از اشتباهات و گناهانما
 

 ن احلمد هللا رب العاملنيوآخر دعوانا أ
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