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 مقدمه
نوشیدن آب  ایش خداوندی را سزاوار است که راه اسالم را گشود و راهست

اسالم را در برابر ستیزه جویان  هایستونآسان فرمود،  تشنگانزاللش را بر 
پناه گاه امنی برای پناه برندگان و مایۀ آرامش برای وارد  راآناستوار کرد و 

روشن برای  حجت و برهان برای گویندگان و گواهاسالم را  ،قرارداد شوندگان
برای روشنی خواهان، مایۀ فهمیدن برای  گرهدایتو نور  کنندگاندفاع 

، و نشانۀ گویا برای کنندگانخردمندان و عقل و تدبیر و درک برای تدبیر 
برای  پندپذیریبرای صاحبان عزم و اراده،  بینیروشنحق، و  جویندگان
، و کنندگانتصدیق، عامل نجات و رستگاری برای گیرندگانعبرت 

 دارندهنگه، و سپر کنندگانتوکل، راحت و آسایش کنندگانتکیه  دهندۀآرامش
 شیهاجادهاست،  هاراه نیتر روشناسالم است.  کنندگانبرای استقامت 

و سوزان،  پرفروغ شیهاچراغآن در بلندترین جایگاه،  یهانشانهدرخشان، 
کان، سرانجام نبردهای آن روشن و  کیزه برای پا و  انیپایبمیدان نبرد آن پا

برنامۀ این نبرد تصدیق . سوارانچابکو  گیرندگانآن پیشی  نبرد کنندگان
گ، میدان نبرد دنیا، آن اعمال صالح، پایان آن مر  یهاییراهنما، حقبهکردن 
 قیامت و جایزۀ آن بهشت است.  نبرد کنندگان گردآمدنمرکز 

کثر متأسفانه  این میدان گرایش  نبرد کنندگاندر میدان نبرد قرون اخیر، ا
کردهیپبیشتر به ظلمات شیطانی  رفته که سبب  به دورو از زیر چتر نور حق  دا

مشعل تاریکی به  کنندگانحملآمدن عصری شده است که در آن  وجودبه
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حق  پرفروغ مشعلجهانی پرداخته و با استبداد کوشش به خاموشی  یتازکهی
 دارمشعل ،امریکا تمدن مدرن غربی به رهبری در عصری که. کنندیم

، کندیمحق رهبری  جهاندر مقابل  درنبردبوده و جهان باطل را  هایکیتار 
 هزارپنجاهبیشتر از  دیوانه یهاسگبا رفتار  رزمندگان راه تاریکی در بوسنیا

مورد تجاوز جنسی و آزار و اذیت قرار داده، مردان مسلمان را  را زنان مسلمان
 یهانیسرزم، کنندیمتوسط گرسنگی تعذیب  یجمعدسته یهازنداندر 

مبدل  وسطاقرون یهانیسرزمهای پیشرفته به توسط بمب افگن را اسالمی
، خاورمیانه گرفته قرارزنان کشمیری مورد تجاوز جنسی چند فردی ، سازدیم

اهل  یهاسالحبرای آزمایش  یامنطقه ،رودیمبشمار  هاتمدنکه مهد و مادر 
از افغانستان تا تانزانیا و از چچن  را آلخره تمام جهان اسالماو ب قرارگرفتهباطل 

حق  نبرد کنندگان و انددادهنیروهای شیطانی قرار  وتازتاختتا لیبیا مورد 
 بخشیروشنهر رزمندۀ زیر چتر قلب  و این حالت شوندیمضعیف معلوم 

انحطاط و  همهنیاکه منشأ  روندیمبه این فکر فرو  را به درد آورده و اسالم
 چیست؟  حلراهدر کجا بوده؟ و  باررقتحالت 

دریافت  به فکر ،یک جهد کوچک ثیحبه ،این درد سبب شد تا ما هم
منشأ مشکالت در صف رزمندگان میدان نبرد برای حق شده و با قلم دست 

همه  برایباشد کمکی دردهای مشترک امت اسالم را فریاد زده تا  ،داشته
خم و پیچ و پر موانع پر  یهاجادهو توانسته باشیم روشنی اندکی در رزمندگان 

که در جریان این جهد  امیدوار هستیمکه سد راه امت شده است، ایجاد کنیم. 
توفیق عنایت فرموده باشد تا توانسته باشیم از  مانیبراالله متعال  ،کوچک

کثر جلوگیری کرده و کوشش ما سبب کمک به  هالیتحلاشتباهات در  حدا
 اسالم شود.  ۀدیدرنجامت 

 و من الله توفیق
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 قبل از خواندن
 دهدیمتشکیل در مورد موضوعات اسالمی  را بحث این کتاب محتوای کهیدرحال ،

، بناًء از نندیبینمخود را در درجۀ علمیت یک مفتی  هاسندهینو شامل فتاوی دینی نبوده و 
 فتوای دینی نباید استفاده شود.  ثیحبهمتون این کتاب 

  حد ، تحقیق و کوشش سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و دینی این کتاب یهالیتحلدر
د تا در هر ناز خوانندۀ محترم تقاضا دار  هاسندهینو بکار رفته است، اما  هاسندهینو  اعظم

 نپذیرد.  راآن ،اندنشده هالیتحلمتقاعد به این  کهیزماننموده و تا بیشتر موضوع تحقیق 

 نظریۀ عمومی در مورد هر موضوع که خود  هاسندهینو حجیم نشدن کتاب،  خاطربه
گانه است ، بناًء از خوانندۀ محترم انددادهرا مورد تحریر قرار  ،متقاضی یک کتاب جدا

 . شودیمخواهش تحقیق بیشتر 

  کثر  فهمقابلساده و  زبانکوشش شده است تا این کتاب به نگاشته  هاخوانندهبرای ا
کثر مردم شود  أثیرگذار در زندگی امت اسالم را درک کنند.موضوعات حیاتی و ت ،تا ا

 کثر دسترسی خاطربه و ترجمۀ این کتاب  ، تکثیر، حق نشر، چاپبه این اثر مردم حدا
دست به نشر و پخش این کتاب میزند  کهیکسهر از محفوظ نبوده و  هازبانبه سایر 

 .شودیمسپاسگزاری 

  و خوانندۀ محترم  ندینمایمهر نوع نقد علمی در مورد این کتاب را قدردانی  هاسندهینو
 ذیل بفرستد. یهاآدرسنقدهای علمی و باارزش خویش را به  تواندیم

 از منابع مختلف هست که دهندۀ اقتباس های مستقیم و غیرمستقیم متون مایل نشان
 منابع آن در پاورقی ها ذکر شده است.

 
 سید میثم تمار                    ذاهبهدایت الله 

       hzaheb@gmail.com  smt.mytham@gmail.com 

 
 

Facebook: Mubareza-مبارزه 

mailto:hzaheb@gmail.com




 

 

 
 
 

 فصل اول
 از صعود تا نزول تمدن اسالم

 
 

 آغاز اسالم
با  اراده کرد تا خلیفۀ خویش را درروی زمین خلق کند و الله  الله 

آدم و بنی را به حضرت آدم  1(کرامتحکمت واالی خویش، این نعمت )
به مالئک امر فرمود تا به  ، الله  ارزانی داشت. بعد از خلقت آدم

بود،  2مگر ابلیس که جناش سجده کنند، تمامًا مالئک سجده نمودند، خلیفه
. تکبر ابلیس سبب رانده 3تکبر ابأ ورزیدبه دلیل  از سجده کردن به آدم 

تا روز محشر مهلت زنده  شدنش از رحمت الهی گردیده و ابلیس از الله
ذات  آدم را تقاضا نمود و الله بنی ماندن خویش و فرصت گمراه ساختن
 مهربان به وی تا مدت معین مهلت داد.

                                                           
ْمَنا َبِني آَدمَ ؛ 01؛ آیۀ اسراء رۀو س. 1  .به یقین فرزندان آدم را کرامت دادیمترجمه:  ( 01) َوَلَقْد َکرَّ
اند و به حواس طبیعی و عادی قابل درک نیستند.  در عالم هستی برخی از موجودات غیرمحسوس .2

انسان ، از چشم است مفهوم پوشیدگی ی ومعنبه یکی از این موجودات جن است. جن که در اصل 
نیز در قرآن وجود دارد. « جن»به نام  ه ایوجود این موجود را تصدیق کرده و سور  ،پوشیده است. قرآن

 شود .جان نیز یاد می نامدر قرآن گاهی از این موجود ب
َبی وَ ؛ 93سورۀ بقره؛ آیۀ  .3

َ
 اْسَتْکَبَر َوَکاَن ِمَن اْلَکاِفِریَن َوِإْذ ُقْلَنا ِلْلَماَلِئَکِة اْسُجُدوا آِلَدَم َفَسَجُدوا ِإالَّ ِإْبِلیَس أ

سجده کردند مگر  (پس)هنگامی که به فرشتگان گفتیم: به آدم سجده کنید،  (یاد کن)و ( ترجمه: 93)
 پیچید و تکّبر ورزید و از کافران شد.ابلیس که سر
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حوا را وسوسه کرد تا بیو همسرش بی ابلیس در بهشت، حضرت آدم 
نزدیک درختی شوند که از نزدیک شدن به آن منع شده بودند. نافرمانی از امر 

و  د. آدم پروردگار باعث خروجشان از بهشت شده و به زمین فرستاده شدن
نظر به  بی حوا به زندگی اولیۀ خویش برروی زمین پرداختند و الله بی

زمان، برایشان رهنمودهای الهی را در ده صحیفه برای چگونگی زندگی در آن
 فرستاد. درک و چگونگی طرز زندگی در آن عصر

گذشت زمان افزایش نسل آدم  یافته و برروی زمین گسترده شدند.  با
ضرورت زمانی، مکانی و تکامل ا حکمت واالی خویش و نظر بهب الله 

فرستاد که آدم میطرز زندگی، رهنمودهای روشن را توسط پیامبران برای بنی
شود. دین مجموعۀ از احکام، رهنمودها و عقایدی است به آن دین گفته می

نمایند. سازد تا حق را از باطل تفکیک که راه راست را برای بشریت هویدا می
های مختلف توسط پیامبران دین نظر به چگونگی تکامل بشری در زمانه

 شد.آدم نازل میمختلف برای بنی
های بشری، راه مطالعۀ تاریخ بشری بیانگر این امر است که هرگاه کاروان

ضرورت هر نظر به اند، الله کرده و یا از حرکت بازایستادهخویش را گم
اشت هر طبقۀ زبانی، احساسی، فکری، عقیدتی، طرز کاروان و با در نظر د

 بینی و ... پیامبری برای هدایت آنان فرستاده است.جهان
ها مانند اشیاء تحت شرایط و فضاء زندگی جوامع در سیر تاریخ تمدن
اند که بیان این موضوع را با سوی انحراف رفتهمختلف در حال تغییر بوده و به

کنیم که در طول تاریخ، گیریم. فرض میررسی میای به بطرح و شرح فرضیه
بینی در زندگی بشر نقش بسزایی را بازی نموده است سه طرز تفکر و جهان

 کنیم.گذاری مینام Cو  A، B های حالتنامها را بهکه آن
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شوند که زندگی دنیوی را فراموش گرا میقدر آخرت، جوامع آنAدر حالت  
های انسانی خویش را در مقابل خود، آورند، مسئولیتکرده و به زهد رو می

یک از هیچ کهیطورکنند، فامیل، جامعه، زمین و ماحول خویش فراموش می
موضوعات زندگی باخبر نبوده و جسم و ها و غیره از هنرها، صنایع، مسلک

روح خود را مختص به 
کنند، تمام عبادات عارفانه می

ها را در اخالق جستجو ارزش
کثر اوقات مظلوم  کرده و ا

 شوند.واقع می

، جوامع از Cدر حالت 
صورت کل خارج به Aحالت 

گردیده، آخرت را فراموش 
را از زندگی  نموده، الله 

شوند که در این حالت، جوامع برای گرا میماًل مادهو کا خویش دور کرده
کنند. دهی احساس نمیاعمال خویش هیچ نوع مسئولیت و حس جواب

-گرا و منحرف مبدل میگرا، فردگرا، خشونتمعمواًل به یک جامعه مصرف

 گردند.
، یک حالت تعادل است، پیامد این حالت جوامع کاملی است که Bحالت 

که ظالم نبوده مظلوم باشند. درحالیگرایی، به فکر دنیا نیز میبر عالوۀ آخرت
پذیرند. این جامعه سازی نکرده و غالمی را نمیشوند، غالمهم واقع نمی

عدالتی های بیصورت کل، عدالت محور بوده و در آن هر عملکرد و نظریهبه
 مردود است.
-استبداد و بی های بشری )جوامع بشری( مورد ظلم،که کاروانهر زمانی

با حکمت الهی خویش پیامبری فرستاده است  اند، الله عدالتی قرارگرفته

 

 

 جامعه آخرت گرا و زاهد

 جامعه ماده گرا و خشن

  جامعه در حالت معتدل

 Aحالت 

 Bحالت 

 Cحالت 



 آخرین هشدار  ❐ 8

 

کید باالی مبارزه )حرب( علیه بیکه در پیام -ها و رهنمودهایش بیشترین تأ

 عدالتی، ظلم و استبداد شده است.
اسرائیل در زمان حکمرانی فرعونیان، تحت چنان ظلم و استبدادی قرار بنی

حیث حیوانات کاری ها بهکشته و یا از آن پسرانشان راهمواره  داشتند که
. در این 1آوردندبه کنیزی درمی دخترانشان راو  وزنانکردند کشی میبهره

اسرائیل ( را برای نجات بنیمرد قوی و مبارز )موسی  زمان بود که الله 
مستبد فرستاد. در با رهنمود مبارزۀ شدید حربی )جهاد( علیه فرعونیان ظالم و 

کید بر حرب علیه مستبدین شده رهنمود های این پیامبر اولوالعزم، بیشترین تأ
 است.

اسرائیل و مبدل شدن این قوم از یک جامعۀ غالم و مظلوم به با نجات بنی
های یک جامعۀ مستقل، ایشان با درک نادرست و حتی تحریف رهنمود

-گرایی و وحشیتوجیهی برای خشونت، مبارزه علیه ظلم و استبداد را 2تورات

های تورات سوءاستفاده نموده و در گری قرار داده و با این توجیهات از پیام
گر مستبد نمیمقابل هر جامعه کردند. بودند، از خشونت استفاده میای حتی ا

-مستبدین و ستمگران می این مبارزه در تورات مختص به مقابله با کهدرحالی

اسرائیل دال بر مبدل شدن این قوم های بنیادرست و تحریفباشد. این درک ن
 گردید. Cبه جامعۀ حالت 

 ( که بیشترین3انجیلاین انحراف دلیل بر فرستادن پیامبری با رهنمودهای )
کیدش بر دوستی، صلح، محبت، همزیستی و مبارزه علیه خشونت است،  تأ

                                                           
ُکْم ِمْن آِل ِفْرَعْوَن َیُسوُموَنُکْم ؛ 33سورۀ بقره؛ آیۀ . 1 ْیَنا ْبَناَءُکْم َوَیْسَتْحُیوَن َوِإْذ َنجَّ

َ
ُحوَن أ ُسوَء اْلَعَذاِب ُیَذبِّ

ُکْم َعِظیمٌ  بِّ  (چنگ)گاه که شما را از آن (به یاد آرید)و ( ترجمه: 33) ِنَساَءُکْم َوِفي َذِلُکْم َباَلٌء ِمْن َر
هایتان را نبریدند و زپسران شما را سر می  ،کردندشکنجه می شما را سخت (آنان) ،فرعونیان رهانیدیم

 .آزمایش بزرگی از جانب پروردگارتان بود (امر بال و)گذاشتند و در آن  زنده می
 نازل شده است. aتورات: کتاب آسمانی که باالی موسی  .2
 نازل شده است. aانجیل: کتاب آسمانی که باالی عیسی  .3
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با شریر مقاومت  آمده است: های عیسی گردید. چنانچه دریکی از پیام
 رخسارۀ زند،)سیلی( به رخسارۀ راست تو تپانچه  سکمکنید، بلکه هر

 .1سوی او بگردانرا نیز به گرتانید
گونه، در اواخر قرن ششم و اوایل قرن هفتم میالدی، کاروان بشری همین

های انحراف و انحطاط در حال حرکت بود. در سراسر جهان به جاده
شرقی( که بعد از زوال امپراتوری روم در اروپای شرقی  امپراتوری بیزانس )روم

وجود آمده و در مناطق بالکان، اروپای شرقی، ترکیۀ امروزی، شام )سوریه، به
ترین امپراتوری در حیث متداومهای از عراق بهفلسطین و لبنان( و قسمت
و دین  نمودند، خود را نمایندۀ عیسی مسیح طول تاریخ حکمروایی می

 2ارستوکراسیحیث ابزار تداوم حکومت دانستند، از این دین بهمسیحیت می
ک مسیحیت را طوری تحریف کرده استفاده می کردند. این امپراتوری، دین پا

کمیت اشراقیان و  بود که منافع سیاسی، اقتصادی و غیره را برای استحکام حا
پوشی شده و فهم و درک مکلیسا تأمین کرده که در آن از حقوق عامۀ مردم چش

سو، داران دین ساخته بودند. در آنکلی دین را محصور به روحانیون و تیکه
های ها و انواع حکومتاروپای غربی بعد از زوال امپراتوری روم به شاهی

کم بر آن 3فئودالیمستبد با سیستم  چنان در جهالت ها تغییر نموده و آنحا
ی را فراموش کرده، از هر ده تن، ُنه تن آنان فرورفته بودند که زندگی انسان

کردند و میزان زادگان و اشراف کار میهای نجیبرعایای بودند که باالی زمین

                                                           
 5؛ آیۀ 93؛ فصل انجیل متی .1
 ۀ( به معنی بهترین و شایسته ترین است و در فلسفAristosیونانی آرستوس ) ۀرستوکراسی از واژ ا .2

به   ،نداکمال انسانی از همه نزدیکتر یال اید حالت سیاسی یونان، به معنای حکومت کسانی است که به
عبارت دیگر نوعی از حکومت است که در آن به طور نسبی بخش کوچکی از شهروندان، در تعیین 

 .نقش دارندها مقامات عمومی و تدوین سیاست
و  کمال اکسی که دارای  ،فئودالو اشراف ، الطوایفی؛ حکومت مالکان عمدهحکومت ملوکفئودالی:  .3

 رعایای بسیار باشد و بر آنان تسلط کامل داشته باشد؛ مالک بزرگ.
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کشان راشان حتی تکاپوی خورد و نوش و تولید کرد. کمتر کسی بود نمی پوشا
بار استحمام کند، حتی ثروتمندان. زندگی بر رعایا چنان که ماهی بیش از یک

نمود. کلیسا نیز به ار بود که کمتر کسی بیش از چهل سال عمر میدشو 
نهاد ثروتمند و فئودال مبدل شده و تأثیر کلیسا باالی عوام چنان بود که یک

پرداختند می 1قدیسانها با شور زائدالوصف به پرستش بقایای آن
های توماس قدیس، دستۀ از موی پتروس قدیس و پوست نوشتۀ )استخوان

گوستن قدیس( نمادهای فزیکی و طبیعی  متعلق حاوی قدرت  تیالوهبه آ
-شد و عوام معتقد بودند که قدیسان معجزه میمعنوی و روحانی شمرده می

کنند )شفای بیماران، حفاظت سربازان و بخشودن گناهکاران(، حتی مردم 
 رفتند.برای طلب مغفرت و پیروزی در جنگ به این معابد قدیسان به دعا می

زمان های بزرگ آنامپراتوری زردشتی فارس )ساسانی( یکی از امپراتوری
 شانیزانسیبداری ارستوکراسی، مانند همتای ها نیز به طرز حکومتبود که آن

ترین حقوق سیاسی، اقتصادی، اجتماعی را دارا کم در آنپرداخته و رعایا 
-انیان( بود، ساسانیبودند. دین، وجه تمایز بین این دو همتا )روم شرقی و ساس

پرستی، هزاران عقاید و رسوم ۀ آتشبر عالو ها معتقد به دین زردشت بوده و 
منحرف و الحادی دیگر نیز داشتند. جامعه به چهار طبقۀ روحانیون، 

کمیت کشاورزان، نظامیان ومالداران تقسیم  دستبهشده و اریکۀ قدرت و حا
های غیرانسانی را باالی عوام مروحانیون زردشتی بود که مالیات هنگفت و ظل

حیث ملکیت عامۀ مردان محسوب داشتند، چنانچه زنان ساسانی بهروا می
 شد.می

                                                           
 شوند.اشخاصی که در مسیحیت مقدس شمرده می .1
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رفت، به شمار می 1گراییطبقهترین مشکل مردم، در نیم قارۀ هند، بزرگ
ترین ها را به طبقات بلند و پایین تقسیم کرده و از طبقات پایین به فجیعانسان

-ترین دین دنیا، هیچحیث یکی از عجیبشد. هندوئیزم بهیکشی مشکل بهره

رفت، چون هندوها معتقد هستند که یک گاه یک دین جهانی بشمار نمی
پذیرش نبوده هندو، هندو متولدشده و تغییر دین غیر هندوها به این دین قابل

ز ترین عقاید شرک و الحاد را دارا بوده، چنانچه امنطقیو نیست. هندوها، غیر
رام، لکشمن، کرشنا و غیره( را )های تاریخی و چهره گاو گرفته تا درخت

 کنند.پرستش می
فرما بود، با میالدی در چین حکم 801الی  510که از سال  2سلسلۀ سوی

 3تائویزماستفاده از نام دین بودا، چین را به حمام خون مبدل ساخته بودند. 
دین دیگر چینی که مانند بودیزم جوابگوی نیازهای جامعه بشری نبوده، 

های دینی از مردم همیشه با بودیزم در جنگ بوده و بدون شک که این جنگ
 گرفت.عام قربانی می

ها، که افریقا تحت بربریت اقوام مختلف اروپایی )آوارها، فرانکدرحالی
که برایشان پیامبران بردند، یهودیانیها و غیره( رنج میها، بولغاریاییجرمن

انستند، آسیای غربی دشده و خود را قوم برگزیدۀ خداوند میمتعددی فرستاده
که نامشان های خویش ساخته بودند. یهودیانیو افریقای شمالی را مستعمره

را چنان تحریف  شد، دین الهی موسی همیشه مترادف باخیانت استفاده می

                                                           
دوستان ادامه داشته و در این اواخر بخاطر اینکه گرایی تا امروز در هن: طبقهCasteismگرایی یا طبقه .1

گرویدند، دولت هند برای آنها حقوق خاص در سیستم تعلیمی و بسیاری از طبقات پایین به اسالم می
 جلب وجذب در وظایف دولتی در نظر گرفت.

2. Sui dynastyچین شد، در سال و توسط سه امپراطوری اداره می 91ها که صرف برای : سلسلۀ سوی
 حکومت داشت.

حکیم منسوب است که  به الئوتسه( Daoism( یا دائویزم )Taoismدین یا مکتب فلسفی تائویزم ). 3
کید بر زندگی در هماهنگی با جریان طبیعی یا نظم ساختاری کیهانی )تائو( دارد.  تأ
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عدالتی را بر غیر یهودیان مجاز دانسته و در هر نوع ظلم و بینموده بودند که 
-جویی کرده، ظالم واقع میهای خویش با چنین طرز تفکرات برتریمستعمره

 شدند.
جزیرۀ عرب که اقامت گاه اقوام مختلف و همیشه در حال جنگ با 

ها دین بردند. آنترین حالت زندگی به سر مییکدیگر بودند، در بدوی
-پرستی و فرشتهپرستی، شیطانپرستی، ستارهرا به بت رستی ابراهیم یکتاپ

پرستی مبدل ساخته و خانۀ کعبه که برای عبادت خالق یگانه توسط ابراهیم 
های ها مبدل ساخته بودند. جنگرا به مکان بت بود بناشده واسمعیل 

معمواًل ها در این منطقه شده و سران اقوام که ریزیقومی همواره سبب خون
گرایی گرویده و به غالمی فقرا داران بودند، به زندگی اشرافی و فحشسرمایه

 پرداخته بودند.
جا منحرف و یا از حرکت بازایستاده های بشری در همهخالصه، کاروان

گیر شده، ادیان به جویی و برتری حیث ابزار استعمار، استثمار،بودند، ظلم فرا
جویی قومی و طبقاتی به اوج رسیده ها، برتریرابریشده، نابعدالتی استفادهبی

ها در خواب طوالنی های بشری در حالت زوال قرارگرفته بود. ملتو تمدن
ور بود، دنیا را جا شعلهها همه، جنگختهیگسازهمفرورفته، سررشتۀ کارها 

های درخت تاریکی، جهل و گناه تیره ساخته، فریبکاری آشکار بود، برگ
گرفته و پناهر به زردی گراییده وباآلخره ترس، دلزندگی بش -های مردم را فرا

 آشام نداشتند.گاهی جز شمشیر خون
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و با حکمت عظیم خویش و نظر به اوضاع  در چنین حالت بحرانی، الله 
بار دیگر و برای آخرین بار بشری، به سلسلۀ رهنمودهای گذشته، یک حاالت

را توسط  )اسالم( بود کنندۀ دین خداوند رهنمودی )قرآن( که تکمیل
جویی، داشتن اخالق گویی، حقداری، راستکه به امانت حضرت محمد 

 .1برای تمام بشریت انعام نمودحسنه، شرافت و سخاوت شهرت داشت، 

حیث دین کامل برای تمام بشریت، یک نوید خوش برای اسالم به
از حالت بحرانی جهان از جانب خالق گیتی فرو فرستاده شد.  رفترونیب

که از محبت، همزیستی، صبر، دوستی و برادری و رهنمودهای اسالم، درحالی
بر مبارزه و  برخوردار است، همچون موسی  گرایی عیسی صلح

کید میلیه بیمقاومت شدید ع -کند. اسالم دین علمی، عملی، چندعدالتی تأ

                                                           
کنندۀ ادیان گاه ادعا نکرده است که یک دین جدید است بلکه تکمیل کننده و تصدیق اسالم هیچ. 1 

 باشد.قبلی آسمانی می

م قبل از ظهور اسالم811نقشۀ: سال   
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جانبه است که راهکارهایش تمام ابعاد، زوایا و هر جانب بعدی، جامع و همه
از  انسان راصورت احسن موردبررسی قرار داده، از جوانب زندگی بشری را به

لمان و عدالتی در مقابل هر انسان )چه مسمنزوی شدن از اجتماع بازداشته، بی
مسلمانان تحمیل عقاید خویش را باالی غیرچه غیرمسلمان( را مردود دانسته، 

 چرخد.و تمام رهنمودهایش بر محور عدالت الهی می 1نکرده
پیامبر  شناخت قرآن کریم، رهنمود مکمل اسالم و حضرت محمد 

کنندۀ تورات و انجیل است باشد. قرآن تکمیلاسالم، ابزار شناخت اسالم می
در قالب فلسفه، حکمت، قصص، عقاید از  انسان راه تمام جوانب زندگی ک

احکام اخالقی و روحی گرفته تا احکام اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، 
حقوقی، سیاسی، حتی آداب استحمام، معاشرت، نوشیدن، خوردن، دوستی، 

ها به داخل خانه رودو می برگرفتهمردانگی، سخاوت، همزیستی و غیره را در 
و مسائل  خواباتاقداری و بیشتر و بیشتر به به طرز زندگی فامیلی، همسایه

 پردازد.شوهری میزنا
کید رهنمودهای قرآن ی های واردۀ اسالمی تمام نیست، قوه جانبهکتأ

عدالت مدنظر گرفته و همبستگی همه  اءر اجخاطر را به و جهاتجوانب 
ت، مثاًل عدل میان غرایز گذاری کرده اسجوانب را در محور عدالت پایه

ها را به نماز، روزه، تقوا و ذکر امر که انساننفسانی و تمایالت معنوی؛ درحالی
گیرد. در کند، ضروریات جسمانی، شهوانی، مادی و نفسانی را نادیده نمیمی

قومیت،  نظر داشتیک جامعۀ اسالمی، عدالت بالاستثناء باالی همه بدون در 
 قتصادی، اجتماعی و سیاسی قابل تطبیق است.زبان، نژاد و حالت ا

                                                           
یِن ؛  258سورۀ بقره؛ آیۀ  .1 کراه و اجباری نیست ( ترجمه: 285... )اَل ِإْکَراَه ِفي الدِّ کسی )در دین، هیچ ا

حق ندارد کسی را از روی اجبار وادار به پذیرفتن دین کند، بلکه هر کسی باید آزادانه با به کارگیری 
 .(تحقیق، دین را بپذیرد عقل و با تکیه بر مطالعه و
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های مطلق نیستند، همواره پیروانش را تشویق صلح و جنگ در اسالم پدیده
گاه عدالت را به صلح نموده و به هر تقاضای صلح لبیک گفته، ولی هیچ

وزن و هرگاه پله ترازوی حق و عدالت کم قربانی صلح و امنیت ننموده است
اق و بران خویش به میزان آن پرداخته است. راهکار شده، با شمشیرهای بر 

اسالم برای آوردن صلح جهانی از باطن انسان آغاز و او را با خودش در صلح 
آورد و بعد جهانی قرار داده، سپس صلح را در فامیل ترویج کرده به اجتماع می

خاطر تحمیل خویش باالی مردم شمشیر نکشیده، گاه بهسازد. اسالم هیچمی
-های اسالمی در صلح و امنیت به سر میلکه پیروان تمام ادیان در سرزمینب

ها از جانب بعضی اشخاص و افرادی که برند، ولی در طول تاریخ بعضی لغزش
است، ولی روح و  سرزدهاند، درک درست از اساسات دعوت اسالمی نداشته

 مبرا است. هاروان اسالم از این نوع لغزش
حیث رهنمودهای علمی و عملی، یک ُبرد، قرآن بهمیبشر از بردگی رنج 

المدت برای این مشکل بشری پیشنهاد کرد، راهکار سیستماتیک و طویل
سیاسی -زند. در سیستم اقتصادیکه هر آیتش بانگ آزادی را فریاد میطوری

ها در مجرد آزادی، بردهماند. بهی باقی نمیبردگداری و اسالم، جای برای برده
مدغم شده که حتی تصور آن در سیستم مدرن دموکراسی محال است،  جامعه

مجرد آزاد شدن، به یکی از سرداران جامعۀ به چنانچه حضرت بالل 
-حال، در قرن بیستم در پی از بین رفتن سیستم بردهاسالمی مبدل شد. درعین

د و پوستان در جامعه مدغم شونها را در برگرفت تا سیاهداری در امریکا، سال
 اند.صورت کل مدغم نشدهحتی تا حال هم به

و اشرافیت جایگاهی در اسالم  گراییگرایی، ملیتگرایی، نژادتعصب، قوم
های روانی از قلمروش نداشته و رهنمودهای قرآنی بر برچیدن چنین بیماری

کید می ما شمارا از مرد و زنی  !ای مردمفرماید: می نماید. چنانچه الله تأ
قبیله گردانیدیم تا با یکدیگر شناسایی ملت و قبیلهآفریدیم و شمارا ملت
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در حقیقت ارجمندترین شما نزد خدا پرهیزگارترین  ،متقابل حاصل کنید
گاه استبی ،شماست  .1تردید خداوند دانای آ

که  کنداسالم تشکیل بنای اجتماع را از درون افراد و اشخاص شروع می
دهد، چنانچه را وجدان، مهر، محبت و اخالق پسندیده تشکیل میمحور آن

 ۀو تو )اي پیامبر( بر قل کند:را چنین خطاب می حضرت محمد  الله 
ها اخالق حسنۀ اسالمی تنها منحصر به انسان .2اخالق و کرامت قرار داري

 درراهفرمود: مردی  پیامبر . ردیگیبرمنبوده بلکه تمام مخلوقات را در 
رفت، وسط راه تشنه شد، چاهی را پیدا کرد، پایین رفت و آب خورد، می

زند. مرد با خود می نفسنفسکه باال آمد سگی را دید که از عطش، هنگامی
گفت: این سگ نیز مثل من تشنه است، به چاه برگشت و کفش خود را پر از 

و سگ را سیر آب کرد. خدا را را به دندان گرفت و باال آمد آب کرد و آن
! مگر در )ترحم بر( الله شکر کرد و خدا او را آمرزید. گفتند: یا رسول

چهارپایان هم اجر و پاداشی برای ما است؟ فرمودند: آری در )کمک به( هر 
 .3ی اجر و پاداشی برای شماستازندهموجود 

ترکیبی از ، یتیم، چوپان و فقیر، ناخواناپیامبر اسالم مردی  محمد 
است؛ گاهی او را پیشاپیش یارانش در میدان حرب با  و موسی  عیسی

 الله ةکلم اعالیها و برای عدالتیبینی که علیه بیچکانش میشمشیر خون
شفقتش به عظمتی است که کسی را دوست خطاب  کند و گاهی هممبارزه می

کستر می روزههمهرود که به عیادتش می کند ومی پاشید. در اوج باالیش خا
خودش، یارانش  تیو اذقدرت در زمان فتح مکه، کسانی را که همیشه به آزار 

                                                           
ُکْم ُشُعوًبا َوَقَباِئَل ِلَتَعاَرُفوا ِإنَّ ؛  09سورۀ الحجرات؛ آیۀ  . 1 ْنَثی َوَجَعْلَنا

ُ
ُکْم ِمْن َذَکٍر َوأ ا َخَلْقَنا اُس ِإنَّ َها النَّ یُّ

َ
َیا أ

َه َعِلیٌم َخِبیٌر  ُکْم ِإنَّ اللَّ ْتَقا
َ
ِه أ ْکَرَمُکْم ِعْنَد اللَّ

َ
 (09) أ
َك َلَعلي ُخُلٍق َعظیٍم ؛ 3القلم؛ آیۀ  سورۀ . 2  (3) َو ِاَنّ
 2233و صحیح مسلم؛ حدیث  5889صحیح بخاری؛ حدیث .  3

https://www.google.com.af/search?espv=2&biw=1366&bih=667&q=%D8%A7%D8%B9%D9%84%D8%A7%DB%8C+%DA%A9%D9%84%D9%85%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87&spell=1&sa=X&ved=0ahUKEwjA8Mfl_o3OAhVmJpoKHZV6AF4QBQgWKAA
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تبعید کرده و حتی سبب پاره کردن  ارشانیدها را از و عزیزانش پرداخته، آن
کای عزیزش شده بودند و سایر سینۀ سیدالشهدا )حضرت حمزه  ( کا

-بودند، خطاب می هاو توطئهها ها، تبعیدها، ظلمشکنجه ادآورهای که یچهره

کنید با شما چه خواهم کرد؟ و باآلخره با اوج کند: ای قریش! فکر می
 گوید: بروید همه آزاد هستید.می شیو بخشامهربانی 

دین تمام جوانب زندگی بشری را احاطه کرده که  نیتر کاملحیث اسالم به
کتر ویلینگ، . شودیمنیز شامل آن  ستیز طیمححتی نگهداری از زمین و  دا

دین عبارت از پیمان میان خالق و کند: طور خالصه چنین تعریف میدین را به
کی )زمین( . اسالم از این 1انسان است برای حفاظت و نگهداری کرۀ خا

تعریف خارج نبوده، تمام رهنمودهای اسالم برای زندگی آسودۀ بشر در کرۀ 
کی برای بشری کی و ساختن و حفاظت این کرۀ خا ت و مجموع مخلوقات خا

داند، چنانچه آدم را خلیفۀ خویش در زمین میبنی شده است و الله نازل
من در زمین جانشینی  :و چون پروردگار تو به فرشتگان گفتفرماید: می

گماری که در آن کسی را میآیا در آن :گفتند (فرشتگان) ،خواهم گماشت
کنیم و تنزیه می (را)با ستایش تو  آنکه ماها بریزد و حالفساد انگیزد و خون

 .2دانیددانم که شما نمیمن چیزی می :فرمود ،پردازیمبه تقدیست می
  

                                                           
1 . Willing Daun; Money the Twelfth and Final Religion; p 12-13  

ْرِض َخ ؛ 91سورۀ بقره؛ آیۀ  . 2
َ
ي َجاِعٌل ِفي اْْل َك ِلْلَماَلِئَکِة ِإنِّ َتْجَعُل ِفیَها َمْن ُیْفِسُد ِفیَها َوِإْذ َقاَل َربُّ

َ
ِلیَفًة َقاُلوا أ

ْعَلُم َما اَل َتْعَلُموَن 
َ
ي أ ُس َلَك َقاَل ِإنِّ ُح ِبَحْمِدَك َوُنَقدِّ َماَء َوَنْحُن ُنَسبِّ  (91) َوَیْسِفُك الدِّ
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 اسالم در مکه 
قبل از بعثت،  محمد 

که جزیرۀ عرب غرق در زمانی
پرستی، مستی تجمالت، بت

عقاید الحادی و شرکی، 
قومی و های اشرافیت و جنگ
بردند و چنان نژادی به سر می

گیر بود  نادانی و جهالت فرا
که دختران خویش را 

کردند، خود را از می گوربهزنده
به اعمال و تفکرات  همهنیا

داشته و بیشترین نگه دور
نمود. اسالم، سپری می 1غار حراءمعبود یگانه در  شیایدرنهای خویش را شب

کم قبل از بعثت را  خواند. عصر جاهلیت در عصر جاهلیت میشرایط حا
عدالتی، شرک، ظلم و نهلیزم شود که فساد، بیاسالم به جامعۀ گفته می

(Nihilism) گیر باشد.یا عقاید پوچ  گرایی در آن فرا
م در غار حراء اتفاقی به وقوع پیوست که جریان تاریخ  801در رمضان سال 

مشغول نیایش  حضرت نهای که آبشریت را تغییر داد. دریکی از شب
او را برای رهبری جامعۀ بشری  تیمأمور  العالمین بود، الله به درگاه رب

بیان داشت. در سه سال نخست بعثت، دعوت اسالم تنها به  توسط جبرئیل 
                                                           

، پیامبر اسالم است. درب غار به سمت  محمد بعثت محل ء مکانی در کوه ثبیر مکه وغار ِحرا . 1
 قامت ۀارتفاع غار نیز به انداز و  داردشمال است و فضای آن گنجایش تقریبی پنج نفر نشسته را 

و او روزهایی از ایام سال، به  بوده اسالم پیامبر  محمد عبادت محلء غار حرا .میباشد نسان یک
 .پرداختبه نیایش میجا را در آن رمضان ویژه در ماه

 رسامی زیبای از مکۀ صدر اسالم

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B9%D8%AB%D8%AA
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B9%D8%AB%D8%AA
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%85%D8%B6%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%85%D8%B6%D8%A7%D9%86
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بی شد. بیی میخوددارمنحصر بوده و از دعوت عامه  نزدیکان پیامبر 
اش اولین فردی بود که خانم اول، شریک تجارت و همراز زندگی خدیجه 

 حضرت آنرا پذیرفته و به اسالم گروید و به تعقیب   حضرتآننبوت 
کایش و حضرت ابوبکر صدیق  علی  ترین دوستش به نزدیک پسر کا

 اسالم گرویدند.
حال یافته و درعینبا عام ساختن دعوت، تعداد پیروان اسالم افزایش

ها نیز آغاز شد. رهنمودهای اسالم برای اشرافیان، تاجران و سران مخالفت
ها را نبود، چون تسلط سیاسی، اقتصادی و اجتماعی آن هضمقابلاقوام مکه 

های متمادی از تسلط مطلق اقتصادی، ها که سالساخت. آنبه خطر مواجه می
دادن این  دستاز بردند، نسبت به ی بر جامعه لذت میو اجتماعسیاسی 

ها بر که برخالف این تسلطتسلط، غیر مصئون احساس کرده و با اسالمی
کید می کرد، به دشمنی پرداختند. ابوالحکم که بعدًا توسط محمد عدالت تأ

  مسّما شد، ابوسفیان، امیه و چندین چهرۀ دیگر از بزرگان  ابوجهلبه
از مسلمانان صدر اسالم را مکه به آزار و اذیت مسلمانان پرداخته و چندین تن 

، نور ایمان در را که قبل از بازدید پیامبر  بالل  به شهادت رسانیدند.
رسید و به گوشش می شیوبکمدرخشید و شیفتۀ آیاتی شده بود که قلبش می

آوردن به اسالم از امر ارباب خویش نافرمانی کرده و شجاعانه اسالم  مانیباا
ین روز در بیابان خشک زیر آفتاب سوزان در آوردنش را برمال ساخت، چند

گرسنگی و تشنگی شکنجه کردند، ولی نور ایمان چنان قلب و روحش را 
 .داشتیبازنمتسخیر کرده بود که هیچ رنج و دردی او را از َاحد َاحد نالیدن 

او را از وظیفۀ  ارانشیو  های مشرکین به پیامبر آزار، اذیت و اهانت
سوی الله یگانه را بدون کدام داشته و همیشه دعوت بهمقدسش )رسالت( بازن
یکی از روزها در کوه صفا، داد. های مشرکین ادامه میترس و شرم از تهمت

برد، به کار میصدای خبرداری  جایبه هاکه عرب ه"یا مباحا" ۀابتدا با واژ 
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توجه همه را به خود جلب کرد، آنگاه با استفاده از شخصیت ممتاز خود و 
که خطاب به مردم درحالیگویی داری و راستدرخشانش در امانت ۀسابق

گر به شما بگویم پشت نمود، فرمود: ها منعکس میصدایش را کوه ای مردم! ا
اند و قصد تجاوز به مال و جان شمارا دارند، این کوه دشمنان شما موضع گرفته

ال دروغی از تو حکنید؟ همه تصدیق کردند و گفتند: آری! ما تابهباور می
ایم. فرمود: ای گروه قریش! خود را از آتش نجات دهید من برای شما نشنیده

ک در پیشگاه خدا نمی . دهمبیم میتوانم کاری بکنم، من شمارا از عذاب دردنا
 بیند و فورا  دور می ۀبانی است که دشمن را از نقطهموقعیت من همانند دید

آنان را از این  ،شتابد و با شعار مخصوصیسوی قوم خود برای نجات آنان مبه
های ولی مشرکین بازهم انکار کرده و توجهی به گفته 1.کندآمد باخبر میپیش

ها برای تخریب نکردند، بر عالوه به دشمنی و کوشش حضرت آن
کش )اسالم( آغاز کردند. استفادۀ  حضرت شخصیت واالی آن و دین پا

برای رساندن پیام حق )اسالم(  حضرت زور در مقابل تعهد آن
کننده بود، لذا مشرکین از ترفندهای مختلف کار گرفته و پیشنهاد زر، مأیوس

کمیت سیاسی نمودند، اما شخصیت واالی پیامبر بزرگوار، بزرگ تر از زن و حا
های دنیوی بود و باآلخره آخرین ترفند خویش را با واسطه نمودن همه متاعاین

کای آن ولی که حامی و سرپرستش بود، به کار انداختند،  حضرت کا
کای من! حتی  حضرت آن کای خویش، چنین فرمود: ای کا خطاب به کا

گر آفتاب را در ی تا زمان مرگ،  و مهتاب را در دست دیگرم بگذاری کدستما
 .2بردار نیستماز رسالت خویش دست

که و حامی بعد از مرگ ابوطالب شخصیت سرشناس، قدرتمند، تأثیرگذار م
همراز و حامی  بی خدیجه و مرگ بی الله اش رسولبرادرزاده

                                                           
 900؛ جلداول؛ صفحۀ الحلبیه السیره، 0001؛ صفحۀ 9تاریخ طبری؛ جلد  . 1
 288-285ابن هشام؛ السیرۀ النبویه؛ جلد اول؛ صفحات  . 2
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با یارانش  حضرت و شدت آزار و اذیت و فشار مشرکین، آن اشاقتصادی
، تاریخ حضرت بربسته و با هجرت آن رخت هجرت را به مقصد مدینه

 شود، آغاز شد.تقویمی اسالم که بنام تاریخ هجری یاد می
 مدینه و آغاز حرباسالم در 

های آزار و اذیت چندین سالۀ نوازی یثرب )مدینۀ امروزی(، ناراحتیمهمان
به مسرت مبدل  سوزان رامکه و خستگی راه طوالنی صحرای خشک و 

اندیشید، مسلمانان می 1یساز دهیعقکه قبل از این همیشه به ساخت. پیامبری
 اسالمی آغاز نمود.حال بر عالوۀ عقیده سازی، به ساختن دولت 

در اولین قدم برای ساختن دولت، آغاز به ساختن مرکزی  حضرت آن
های قرن بیست و یکم را مسکوت، در آن پارلمانی هامشورتنمود که 

کادمیسنآموزدانش های امروزی را متحیر و سیستم عبادات در آن ی در آن ا
-لنبوی شناخته میاسازد که امروزه بنام مسجدزاهدان هندی را متعجب می

، اقدام به ساختن اولین قانون اساسی که در آغاز حضرت شود. آن
المدینه شود، بنام دستورحیث اولین قانون اساسی مدرن و کتبی محسوب میبه

مسلمانان با مسلمانان در یک جامعه پرداخت. نظر به این قانون اساسی، غیر
که در  هایی. بعضی از آزادیزندگی کرده و از حقوق مساوی برخوردار بودند

 این قانون آمده است:
 .امنیت الهی برای تمام اقشار مساوی است 

 ها غیرمسلمانان حقوق مساوی سیاسی و فرهنگی با مسلمانان دارند. آن
 باشند.همچنان حق پیروی از دین خویش را دارا می

                                                           
دهد، چون عقیده است که اسالم، قبل از همه اصالحات را از فرد آغاز کرده و عقیدۀ وی را تکامل می . 1

پایان و نیروی همیشگی و جهان نجات داده و وابسته به قدرت بیاو را از تفکر مهمل و ضعیف بودن 
شود که عمر فانی خویش را صرف دریافت زندگی فنا ناپذیر کند. و همین عقیده سبب میآفرینش می

 ایستد. عدالتی بدون کوچکترین دلهرۀ شجاعانه بینموده و در مقابل هر نوع بی
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 شوند. هیچ نوع حس های علیه امت شریک میغیرمسلمانان در جنگ
 ت بین این دو نباید موجود باشد.خیان

 های مسلمانان هستند.غیرمسلمانان مجبور به شریک شدن در جنگ 

شهر( بود. وجود آمدن مدینۀ فاضله )آرمانپیامد تطبیق این قانون اساسی، به
مدینۀ فاضله شهری است که ارستوکراسی، فئودالیسم، سوسیالیزم، فاشیزم، 

بر  زیچهمهلیبرالیزم و دیگر مکاتب فکری بشری در آن جای نداشته و 
ی ازادهاشرافو  شودچرخد؛ غالمی در آن سردار میمحور عدالت الهی می

ها تشنه خون یکدیگر بودند با ای که سالخورد، دشمنان قبیلهتازیانه می
ُگشایند، شهروندانش با شنیدن اخوت و همزیستی برای همدیگر آغوش می

ترین ، اموال خویش را در محضر عام گذاشته و بدون کوچکاذانندای زیبای 
های متمادی دارانی که سالیهای به عبادت معبود یگانه مپردازند، سرمادلهره

های بردند، خوشی را در بخشش دیده و دارائیدر عیش و عشرت به سر می
کمش با رعایایش تفکیک به مصرف می الله  درراهخویش را  رسانند، حا

از آنان است، هیچ  ترانیپاآنان و حتی  سطحهم اشیاقتصادنشده، وضع 
یرد و باآلخره شهری است خیالی و گقرار نمی دموکراسی مقابل امر الله 

توانستند و تاریخ بشریت آرمانی که حتی افالطون و ارسطو تصورش را نمی
و چنین  نظیرش را ندیده است. بلی! چنین است مدینۀ فاضلۀ محمد 

 است دولت اسالمی.
و مانند هر دولت و  تنها منحصر به اخالقیات نشده اما مدینۀ محمد 

پرداخت. اساس قدرت مدینۀ فاضله و  1ساختن قدرتبه  طبق امر الله 

                                                           
وا ؛ 81سورۀ االنفال؛ آیۀ  . 1 ِعدُّ

َ
ُکْم َوأ ِه َوَعُدوَّ ٍة َوِمْن ِرَباِط اْلَخْیِل ُتْرِهُبوَن ِبِه َعُدوَّ اللَّ َلُهْم َما اْسَتَطْعُتْم ِمْن ُقوَّ

ِه ُیَوفَّ إِ  ُه َیْعَلُمُهْم َوَما ُتْنِفُقوا ِمْن َشْيٍء ِفي َسِبیِل اللَّ ْنُتْم َوآَخِریَن ِمْن ُدوِنِهْم اَل َتْعَلُموَنُهُم اللَّ
َ
اَل َلْیُکْم َوأ

 (،تدارکات)بسیج کنید تا با این  ،های آمادهپوهرچه درتوان دارید از نیرو و اس( ترجمه: 81) ُتْظَلُموَن 
  شناسید و خدانمی راآنان دیگری را جز ایشان که شما (دشمنان)دشمن خدا و دشمن خودتان و 
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ها اجزاء مهم قدرت اسالم تنها وابسته به اقتصاد، اسلحه و اردو نیست )این
ها، علم، آزادی، اتحاد، هستند(، بلکه اساس و تهداب قدرت در ایمان، ارزش

نظم و رهبری نهفته است. به همین خاطر مسلمانان تا زمانی اجازۀ جنگ 
های فردی و های سیاسی و عمومی و آزادیردند که از آزادیدریافت نک

های قدرت، اجازۀ درونی برخوردار شوند. مسلمانان تنها بعد از ساختن تهداب
ی هاسالحجنگ )جهاد( را دریافت کردند و چنین بود که اردوی نوپا با 

، اردوی بزرگ ضعیف و کوچک مسلمانان تحت رهبری حضرت محمد 
 .درآورد زانوبهقریش را در بدر  حمسلتادندانو 

 
 آغاز خالفت اسالم و برخورد با قوم َخزر

قیادت جامعۀ اسالمی به حضرت ابوبکر  ،با رحلت حضرت محمد 
را داده  اشوعدهسپرده شد و امپراتوری که پیامبر بزرگوار اسالم  صدیق 

بود، تحت خالفت اسالمی آغاز به گسترش کرد. بر عالوۀ بعضی مشکالت 
های قبایلی از داخلی، مانند پیدا شدن پیامبر دروغین و ارتداد و بغاوت

ها( و بیزانس )روم امپراتوری ساسانیفارس )سوی مسلمین، خالفت اسالم به
 شرقی( در حال پیشرفت بود.

-ین، خالفت اسالم را با گرفتن بیتخلیفۀ دوم مسلم حضرت عمر 

المقدس تا سرحد اروپای شرقی و سرنگونی امپراتوری زردشتی فارس در 
(، حضرت عثمان ) نیمسلمایران امروزی امتداد داد. در زمان خلیفۀ سوم 

ها بین مسلمین بیشتر از زمان دو خلیفۀ اول محسوس بود و شهادت تشنج
ولین فتنه بین امت اسالمی گردید. وجود آمدن اباعث به حضرت عثمان 

                                                                                                                       
-به خود شما بازگردانیده میخرج کنید پاداشش   بترسانید و هر چیزی در راه خدا ،شناسدرا میآنان

 شد.شود و بر شما ستم نخواهد 
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کای  خانم پیامبر اسالم، با حضرت علی  حضرت عایشه  پسر کا
بود، در جنگ  شدهانتخابحیث خلیفۀ چهارم مسلمین که به حضرت آن

وجود آمدن اولین فتنه در بین امت جمل در مقابل هم قرار گرفتند که باعث به
ها در مورد درست بودن و اوتشد. مسلمانان امروز از قض آن مبارک 

دست نادرست بودن طرفین در این جنگ باید پرهیز نموده و قضاوت را به
ها به وجود آمده بین اینها در مورد تشنج بهقاضی یگانه بگذارند زیرا قضاوت

پارچه شدن امت حال امت امروزی اسالم سودی نرسانده، بلکه باعث پارچه
ست برای آسیاب دشمن، بناًء امت اسالم نباید گردد و آبی اواحد اسالمی می

 مشغول اثبات حقانیت طرفین شوند.
دست گرفته که با ، معاویه اریکۀ قدرت را بهبا شهادت حضرت علی 

ترین ولیعهد انتخاب نمودن پسر خویش )یزید ابن معاویه(، دومین و بزرگ
الله رسولنواسۀ  وجود آمد. حضرت امام حسین فتنه در تاریخ اسالم به

 دانست ارتباط خونی ربطی به خلیفه شدن ندارد و بیعت اساس و که می
یزید ابن معاویه قیام کرده که  هیبرعلدهد، پایۀ خالفت اسالمی را تشکیل می
ک کربال شد.  برای  حضرت امام حسین  نکهیباوجودامنجر به حادثۀ غمنا

خویش را فدا  ارانیو احیاء دوباره خالفت راشدۀ اسالمی جان خویش، فامیل 
کنون به شکل رشید آن برپا نشد و پس از حادثۀ نمود، خالفت اسالمی تا ا

به اختالفات  امت اسالم با درک نادرست قیام حضرت امام حسین  کربال
ف بین امت ترین شگاوجود آمدن بزرگمیان همدیگر پرداخته و باعث به

 اسالمی شد.
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بعد از حکومت یزید، 
خالفت اسالمی به شکلی از 
اشکال به یک حکومت 
شاهی مبدل گردید. در زمان 

ها، خالفت دیگر آن اموی
-را افاده نمی اشیواقعمعنای 

کرد. خانوادۀ اموی، زندگی 
اشرافیت را پیشه کردند، نه از 

خبری بود و  عدالت عمر 
، نه از حکمت علی 

استثناء دورۀ خالفت عمر بن عبدالعزیز که عدالت وی مؤرخین را متحیر به
های در هنر، معماری، صنعت ها پیشرفتدر زمان اموی ساخته است، ولی

توان از آن صنایع فلزی و مالداری صورت گرفت که نمی منسوجات،
 پوشی نمود.چشم

 راندن باش امپراتوری اسالم پرداختند. ها، همچنان به گستراموی
امپراتوری بیزانس )روم شرقی(، اردوی بزرگ و قوی اسالم با گروهی 

طور مرموزی بیشترین شدند، ولی متأسفانه و بهبرخوردند که خزر نامیده می
های تاریخی معاصر اسالمی در های تاریخی غرب و حتی کتابکتاب

ستلر، دارنده جایزۀ سنینگ از پوهنتون موردشان سفید و تهی است. آرتر کو 
گن، بهکوپن های اروپایی در کتاب خاطر سهم باارزش در مطالعات فرهنگها

که طورینویسد: ها چنین میۀ تاریخ خزردربار خود بنام قبیلۀ سیزدهم 
ترین فریبی رحمانهشود، داستان امپراتوری خزرها بیآهسته آشکار میآهسته

 سکۀ ضرب زده شده توسط امویان
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های که در کوهای. خزرها، قبیله1را مرتکب شده استحال آناست که تاریخ تا 
کردند و دارای مجزاترین تاریخ در بین تواریخ بشری هستند قفقاز زندگی می
ها از و محو آن ترین مؤرخین در مورد پیدایش، سرگذشتکه حتی بزرگ

چنین  2ها در کتاب فوقخصوصیات اینصفحات تاریخ مغشوش هستند. 
 ست:ا شدهفیتعر 
 های مخوف و آداب جانوران وحشی و خونهای وحشی، با چهرهانسان-

 خواران.

 مژه، موهای دراز و های گستاخ، بزرگ و بیترینشان دارای چهرهبیش
 ها.آویزان مانند زن

   ها شباهت پوست که بیشتر به هندیخزرهای سیاه اند:نوعخزرها دو
 دارند و خزرهای سفیدپوست که بسیار زیباروی هستند.

                                                           
1.  The Thirteenth Tribe;  p 5              Arthur Koestler;                                        
2.  Ibid; p 6  

 وسعت خالفت اسالمی در زمان اموی ها
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ی کار بارو ،شداین امپراتوری که نخست به نام امپراتوری ُکن شناخته می
آمدن قوم خزر بنام امپراتوری خزر مسّما شد. خزرها فرهنگ، عنعنات و طرز 

بدون از چند فرد منتخب کسی دیگری  پادشاهشان رازندگی عجیبی داشتند؛ 
کردند، در ی پیروی نمیاشدهشناختهکه از هیچ دین توانست، درحالیدیده نمی

ها پرداختند. آنها میهای شبه آئینی خویش به قربانی کردن انسانگردهمایی
نوع  چیاز هرفتند، ترین امپراتوری در منطقه بشمار میدارکه سرمایهدرحالی

 دوفروشیخر  تجارتشانترین صادرات و صنایع برخوردار نبوده، بلکه بزرگ
های تجاری بود. برای اولین بار در غالمان، تجارت جنسی و غارت کاروان

که صورت بسیار مرموز و ماهرانه به دینیبه 1سامیتاریخ یهودیت، مردم غیر 
دانند )یهودیت(، پیوستند. را میراثی و مختص به یک نژاد میپیروانش آن

شان به دین مسیحیت پیوسته و تعداد ادتنها یهودی شدند، بلکه تعدخزرها نه
خاطر عقاید انتخاب نکرده، بلکه ها دین را بهاندک مسلمان نیز شدند. آن

باشد. دین یهود مختص به دوازده شان نفوذ سیاسی در جهان میمقصد اصلی
توانند وارد این دین شوند، ی نمیلیاسرائ ریغباشد و نژادهای قبیلۀ اسرائیلی می

طر است که آقای آرتر کوستلر، یهودیان خزر را قبیله سیزدهم در به همین خا
 داند.یهودیت می

حیث نمایندۀ خلیفه عباسی به این منطقه سفر نموده بود، ابن فضالن که به
-ۀ ابن فضالن چنین حکایت میسفرنامچشم دیدهای خویش را در کتابی بنام 

ی از کیهر زن داشته باشد.  وپنجستیبپادشاه خزر را عادت این است که کند: 
گیرد. او می وناخواهخواهباشد و او را مرز وی میایشان دختر پادشاهان هم

مدت سلطنت وی چهل سال  دارد. با خودشصت کنیز نیز برای همخوابی 

                                                           
ها عبرانی  اسرائیلیان( خصوصاً  و عربها عبارتی است که امروزه عمدتًا برای اطالق به اقوام سامی . 1

گر  هستند. آشوری و عبری ،عربی های سامی زنده نیزترین زبانشده رود. شناختهکار می)به امروز ا
 شود. کسی حقایق یهودیان را بر مال سازد، ضد سامی خطاب می

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%B1%D8%A8%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%B1%D8%A8%DB%8C
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گر یک روز از آن بگذرد رعایا و نزدیکانش او را می -کشند و میاست و ا

کگویند: این شخص عقلش کم و رأیش متزلز  سپاری ل شده، بعد از به خا
زنند تا معلوم نشود قبر او در گردن می اندکردهرا که او را دفن  شاه، کسانی

 ها موقعیت دارد.از اتاق کیکدام
سرباز هر وقت جماعت 

جایی بفرستد، ایشان به راآن
به هیچ سبب و دلیل نباید 

شکست  هرگاهپشت بکنند، 
خوردند، هر یک از ایشان که 

، کشته بازگرددبه نزد وی 
گر سران لشکر ؛ شودمی اما ا

و جانشینان وی شکست 
-می را شانیابخورند، وی 

 فرزندانشان راو  وزنانخواهد 
در  آنان راکند و احضار می

به دیگران  چشمانشانمقابل 
 1.بخشدمی

کمیت  شاهشانخزرها و  یهودی هستند. ما باید بدانیم که اینجا در حا
کم گفته می قبیلوی موسوی )مربوط به موسی -( خزر به قبیله و ملت حا

تحت سلطۀ )شاه( بوده و شاه را  شانیهاهیهمساها و سایر شود. بلغاریایی
 هستند کهها به این نظر دادند. بعضیصورت خدا مورد عبادت قرار میبه

 .2هستند ومأجوجأجوجخزرها ی

                                                           
 021 - 005ر نامۀ ابن فضالن؛ صفحات ابن فضالن؛ سف  1
2  The Thirteenth Tribe; Arthur Koestler; p 16  

 نشانه ستارۀ شش گوشۀ عسکر خزری که نشان بیرق
 اسرائیل فعلی نیز میباشد
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ها و روایات ساختگی و دروغین ومأجوج متأسفانه افسانهدر مورد یأجوج
ها بوده بسیار وجود داشته که بیشتر مسلمانان نیز متأثر از این روایات و افسانه

ها را موجودات بسیار کوچک، گاهی موجودات بسیار بزرگ و و گاهی آن
های ومأجوج انسانپندارند. یأجوجوغریب میی هم موجودات عجیبگاه

جز در کردار، در شکل جسمی، فزیکی و ها بهعادی بوده و از سایر انسان
بیولوژیکی متمایز نیستند، چنانچه در حدیثی به روایت ابن قتاده آمده است: 

و در روایت دیگری از  1نوح است ی از نسل یافث بنالهیدو قبومأجوج یأجوج
های دیگر شامل نسل آدم ها مانند انسانآناست که:  شدهنقلابوهریره 

نویسد: . ابن کثیر در کتاب مشهور خود "البدایه والنهایه" می2هستند
و  بلندقامتومأجوج موجودات عجیب بسیار یأجوج در مورد اینکه هاقولنقل

دلیل بوده، بلکه رق دارند، غلط و بیهای عادی فو با انسان قدکوتاهیا بسیار 
آدم را دارا بنی یو شکلبوده و اوصاف جسمانی  ها از اوالدۀ نوح آن

 .3هستند

بار در است، یک ذکرشدهومأجوج در دو جای در قرآن مجید از یأجوج
 گردد:سورۀ کهف که با داستان ذوالقرنین چنین آغاز می

آلود و های گلکند آفتاب در آبرسد که فکر میجای میذوالقرنین به .1
 کند.سیاه غروب می

اما هر که  :گویدومأجوج برسد میجای یأجوجاینکه به ذوالقرنین قبل از .2
-کرد و نمییعنی او ظالمان را عذاب می ،ستم ورزد عذابش خواهیم کرد

 بخشید.

                                                           
 230؛ صفحۀ 8فتح الباری؛ جلد   1
  همان منبع  2
 001؛ صفحۀ 8حافظ عمادالدین ابن کثیر؛ البدایه والنهایه؛ جلد   3
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شده ومأجوج که میان دو سد واقعجای یأجوجبعد از ادامه دادن راه او به .3
 دانند.یابد که هیچ زبان را نمیرسد و قبایل را میمی

 کنند.لقرنین حکایت میابرای ذو  ومأجوجآن مردم از فساد یأجوج .4

)دو  ومأجوج را در بین این دو سدیأجوج ، راه عبور و مرورذوالقرنین .5
پروردگارم  ۀگوید تا وعدسازد و میمی قیدبا ساختن دیوار آهنین و مسی  کوه(

 توانند بیرون شوند.جا نمیفرانرسد ازآن

 1.زمین هستند یومأجوج مفسدین دررویأجوج .8

های ومأجوج در اطراف آبنظر به حقایق قرآنی، موقعیت جغرافیایی یأجوج
بین دو  کهیییگانه جا ،سیاه رهیدر اطراف بح باشد.سیاه( واقع می رهیبحسیاه )

های در قرآن و احادیث نبوی است، کوه شدهاشارهسد دارای خصوصیات 
در خلدون در این مورد چنین اظهار داشته است: ابن باشد.قفقاز می

-طرف غرب قبایل ترک سکونت دارند که آنی جدید اقلیم هفتم، بههاقسمت

 حدفاصلومأجوج هست و طرف شرق آن جای یأجوجنامند و بهرا قفقاز می
میان کوه سد سکندراست که قرآن نیز  میان این دو، کوه قاف است و در

 .2دربارۀ آن گفته است

ومأجوج را عذاب ولی یأجوج ،کردذوالقرنین تمام ستمکاران را عذاب می
ومأجوج قبایل قوی بودند که که یأجوج گفتن این اشتباه نخواهد بودپس  ،نکرد

ی مسـیک سد آهنی ،عذاب کند و در عوض ،ها را نتوانستذوالقرنین هم آن
بعضی قبایل، مانند قبیلۀ ساونتی، در این مناطق وجود  ها ساخت.در مقابل آن

تا حال زبانشان های مروج دنیا ناشناخته بوده و حتی دارد که زبانشان بین زبان
های قفقاز یک تنگنایی وجود دارد که در بین کوه خط نوشتاری ندارد.ورسم

                                                           
 31تا  19های سورۀ کهف؛ آیۀ . 1
گفتۀ ابن خلدون را موالنا محمد حفظ الرحمن در کتاب قصص  ابن خلدون؛ اقلیم ششم؛ مقدمه )این . 2

  نقل کرده است( 051القرآن؛ جلد سوم؛ صفحۀ 



 30❐فصل اول: از صعود تا نزول تمدن اسالم

 

های آهن و مس نیز که برادهشود نامیده می (Darial Gorgeبنام دریال جورج )
این سد در  :نویسدست، چنانچه موالنا ابوالکالم آزاد میا داشدهیدر آنجا پ

شده است و جایی است که محلی بین دریای خزر و دریای سیاه واقع
راه بین جنوب و شمال را قطع  ،مثل یک دیوار طبیعی ،های قفقازکوه سلسله

ها وجود دارد، این راه را میان این سلسله کوه نادر تنگ راهکیکند و فقط می
شده والدی کیوکز و تفلیس واقع ۀو در ناحی نامندیم دریال ۀتنگ امروز به نام

کنون نیز بقایای دیوار آهنی در این نواحیاست. هم ست و مسلما  ا موجود ا
شود که آهن زیاد یباید همان سد کوروش باشد. در سد ذوالقرنین گفته م

یال بین دو کوه بلند ر شده است، معبر دکاررفته و بین دو کوه نیز ساختهبه
در همین دره وجود  ،شودشده و این سد نیز که آهن زیادی در آن دیده میواقع

زیرا بیشتر به وقایع از  ،و مدرک گرفتگواه توان میدارد. از کتب ارمنی بهتر 
 .1اندنزدیک آشنا بوده

خواستند تا امپراتوری را اوج قدرت امویان می امپراتوری اسالم در زمان
های قفقاز بگذرند که به مقاومت شدید خزرها روبرو گسترش داده و از کوه

شدند. امپراتوری اسالم برای گذشتن از این سد به حمالت متعددی دست 
های شدید، زدند که همواره با مقاومت خزرها مواجه شدند و بعد از جنگ

مسلمانان در مقابل قوم  ریناپذشکستشکست را پذیرفتند. شکست اردوی 
 باشد.گر قدرت این قوم میخزر بیان

بعد از دوران خالفت عمر بن عبدالعزیز که به عمر ثانی مشهور است، 
ها در یک حالت بحرانی قرار گرفت. اختالفات قومی امپراتوری اموی

داشته شده و به مخالفت سیاست دور نگه یافته، علمای دین ازافزایش
ها در مقابل دستگاه حکومت تر از همه، قدعلم نمودن عباسیپرداختند و مهم

                                                           
 02 ۀصفح؛ باستانی پاریزی ۀترجم؛ ذوالقرنین و کوروش کبیر؛ موالنا ابوالکالم آزاد . 1
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باشد. باآلخره،  خواستند خلیفه از خاندان حضرت محمد اموی بود که می
ها موفق به شکست دادن آخرین خلیفه اموی م در عراق، عباسی033در سال 

 ها پایان یافت.ت اموی)منصور( شدند و خالف
ها وجود آمدن فریمیسنهای صلیبی و بهها، جنگعباسی

(Freemasons) 
، اولین خلیفۀ عباسی، پایتخت از دمشق حفاالسکار آمدن ابوالعباسبا روی

 نشانیشیپها نیز، مانند همتایان به بغداد منتقل شد. عباسی وباآلخرهبه کوفه 
)بیعت( توجه نکرده و سلسلۀ سلطنتی و  ها(، به اصل خالفت اسالمی)اموی

 ریغها، مؤرخین اسالمی و لغزش باوجودتر ساختند. میراثی را مستحکم
نامند، چون در این عصر ها را دوره طالئی اسالم میی، عصر عباسیاسالم

های مختلف اعم از علم، هنر، فلسفه، شعر، های زیادی در بخشپیشرفت
 ، معماری و ... صورت گرفت.طبابت، ریاضیات، ساینس، نجوم

که مربوط علم است،  الله رسول یهابسیار متأثر از گفتهها عباسی
ک گفتند کهثاًل میم .بودند  1تر از خون شهید استرنگ قلم یک عالم پا

که یک  طرز تفکر سبب شداین  .2وارثان پیغمبران هستند ،یقینا  عالمان و
غیرمسلمان باهم  که علمای مسلمان ودر بغداد ساخته شود، جایی ز علمیمرک

های کردند. پوهنتونآوری میدانش را از تمام جهان جمع یکجا شده و
مسلمانان  ،زمانآن های جهان بود. درزمان بهترین پوهنتونمسلمانان در آن

گر مخالف اساسات علم را به هر نحو ممکن موردبررسی قرار می دادند، حتی ا
علما تنها  ،زمانن، زمان تفکر، تعقل و علم بود. در آنزماآن بود.دینی هم می

در علوم ۀ اینکه دانش دینی داشتند، شد، علما بر عالو ها اطالق نمیبه مال

                                                           
 051؛ حدیث 0جامع البیان العلم؛ جلد  . 1
 20089، سنن احمد بن حنبل؛ 2812، سنن ترمذی 9830سنن ابوداوود؛ حدیث  . 2
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کردند تنها در دین تحقیق می را که داشتند. کسانیدیگر نیز باید دسترسی می
و  لله که اطوری ثیآیت و حد علما باالی هر ،زماندر آن نامیدند.فقها می
الله  ، به حدیث . چنانچه نظر1کردندتفکر و تعقل میگفته بود،  رسولش 
 2برایش خلق کرده باشد یعالج هیچ بیماری را خلق نکرده، مگر اینکه، 

طب مدرن علم  .زمانهای آنعلما آغاز کردند به دریافتن عالج برای مریضی
علمای اسالم در  .استامروزی ثمرۀ همان تفکرات وتعقالت علمای اسالم 

 نبوده بلکه استادان اروپایان نیز بودند. انزمان تنها استادان مسلمانآن
اهم را بازی کردند. از آن  ساینس نقش عمده و تکاملعلمای اسالم در 

بهترین  و...الرازی، البیرونی، ابن الهاثم، الجبرتی، التوسی، خوارزمی  :جمله
شخصیت تأثیرگذارتر از  ،بخش طبدانان عصر خود بودند؛ اما در ساینس

کتران چشم  گذاری کرد.سینا وجود ندارد که اساس طب امروزی را پایهابن دا
چشم کشف  اتیرا برای عمل شرفتهیزمان آالت لطیف و پآن مسلمان در

های زیادی به همکاری ،چشم انسان ۀکردند. همچنان علمای اسالم بامطالع
 فزیک نور کردند.

گیر در علم ریاضی و الجبر های چشمسعی و کوششعلمای اسالم با 
( به کشف Binary Codeتوانستند تا در گسترش رمزهای اعداد باینری )

های میخانیکی سهم بارز و سیستم های آبیاری )هایدروفزیک(ساعت، سیستم
نویسد: شناس مشهور جهان غرب چنین میبگیرند. کرن آرمسترانگ، دین

زمان بیشتر از تمام کشفیاتی بود که قبل الم در آنکشفیات ساینسی علمای اس
 .3است شدهثبتاز آن در تاریخ 

                                                           
ها را به علت تعقل نکردن مؤاخذه کرده و با عباراتی انسان )ج( در بسیاری از آیات قرآن، خداوند . 1

 َفال َتْعِقُلون»مانند: 
َ
ُرون»، «أ  َفال َتَتَفَکّ

َ
ُروَن اْلُقْرآن»و « أ  َفال َیَتَدَبّ

َ
آنها را دعوت به تفکر و تعقل در  ،«أ

 کند.ف میمباحث مختل
 5801صحیح بخاری؛ حدیث  . 2

3.  Karen Armstrong (2002); Islam: A Short History; p 56 
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در بخش مطالعات دینی، علما و مجتهدین بزرگ همچون نعمان ابن ثابت 
(، امام احمد بن حنبل، محمد بن ادریس شافعی، امام مالک ابن فهیابوحن)امام 

های پرداخته و در بخش انس و امام جعفر صادق رحیمهم الله به مطالعۀ دین
ترین مذاهب مختلف دینی، اجتهادات و فتاوی صادر نمودند که امروز بزرگ

 دهند.اسالم را تشکیل می
ها، خالی از داشت تمام پیشرفت در نظرها با اما دورۀ خالفت عباسی

رفت و کنترول ساحۀ ها نبود. حالت اقتصادی رو به ضعف میضعف و بحران
های الفت، کاری بود بسا مشکل. بعضی از والیتعظیم تحت سیطرۀ خ

حل  خاطربهالرشید سرحدی مانند هسپانیه آغاز به جدا شدن کردند و هارون
دو پسرش تقسیم کند که این کار  نیراباین مشکالت خواست که امپراتوری 

های های داخلی بین دو پسرش بعد از مرگ وی شد. در دههوی سبب جنگ
 را انیفاطماسماعیلیه در مصر بغاوت کردند و امپراتوری  اخیر قرن دهم، گروه

 پایدار بود. صدسالآوردند که تا دو  وجودبه
از سوی دیگر، سلجوقیان که بیشتر شیفتۀ مکتب تصوف بودند و به شکلی 

 انیسلجوقشدند، امپراتوری جدید الملک فارسی اداره میاز اشکال توسط نظام
طرف طرف شرق تا دریای آمو و بهوجود آوردند که به جنوب تا یمن، بهبه را

غرب تا سوریه امتداد داشت. جامعۀ اسالمی در حکومت سلجوقیان، مطابق به 
 شد.شریعت اسالمی اداره می

های داخلی و اختالفات میان یکدیگر که مسلمانان مصروف جنگدرحالی
طرف دنیا شد، در آنیاسی مبدل شدند و خالفت واحد به چندین واحد س

های بردن جنگ نیاز بخاطر های کلیسای کاتولیک به)اروپای غربی(، پاپ
حیث دشمن یگانۀ مسیحیت داخلی خودشان مشغول جلوه دادن مسلمانان به

ترین کابوس مسلمانان پرداختند که بعدًا به بزرگ هیعلشده و به بسیج غربیان 
 مسلمانان مبدل گردید.
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مسیحیت، به مسیحیت شرقی )ارتودوکس( و مسیحیت غربی دین 
 گریکدشده بود که یاختالفات عقیدتی تقسیم سلسله)کاتولیک( به اساس یک 

که مسیحیت ارتودوکس که بعد از نگریستند. درحالیرا به چشم دشمن می
وجود آورده بودند، ( را بهByzantineزوال امپراتوری روم امپراتوری روم شرقی )

الطوائفی، فئودالی و در یک عصر تاریکی حیان غربی همچنین در ملکمسی
 بردند.به سر می

که ترین نوع زندگی برخوردار بودند، درحالیبارمردم اروپای غربی از رقت
کثریت مردم بهره حیث حیوانات ها بهکشی و از آناقلیت کوچک فئودال از ا

دست آوردن اعاشه و بههای داخلی برای کردند، جنگجنگی استفاده می
مهار  درصدداباطه به اوجش رسیده بود. کلیسا از این وضعیت خسته شده و 

بس الهی شد. جنگ میان نجبا در روزهای شنبه، جنگ توسط اعالم آتش
که از جانب کلیسا به مناسبت روزهای یکشنبه و دوشنبه و تمام روزهایی

یی کارآازدیاد نفوس، فقدان  بود، ممنوع بود. شدهاعالنقدیسان تعطیل رسمی 
ها نیز به نجبای فئودال مبدل و دوری از علم سبب افزایش فقر شده و کشیش

بس الهی شد. پیامد از بین رفتن شده بودند که سبب از بین رفتن آتش
-ها و ازدیاد فقر بود. کلیسا به فکر راهالهی سبب افزایش در جنگ بسآتش

تراشی مسلمانان آغاز جنگ به دشمن حل دیگری افتاد. برای تغییر جهت
خوار، ملت کافر و غاصب حیث هیوالهای خونبه مسلمانان راکرد. کلیسا، 

 معرفی کردند. سرزمین مقدس )اورشلیم( جایگاه تولد حضرت عیسی 
م، پاپ اروبانس دوم شورای متشکل از رهبران کلیسا را در 0135در سال 

های یکی از هیجان برانگیزترین وعظاو در آنجا جنوب فرانسه تشکیل داد. 
تاریخ را برای شنواترین مخاطبان دنیا ایراد کرد. او با اغراق در مورد خشونت 

کی ارائه کرد که در آن بیتهای ترکو موفقیت -های مسلمان، تصویر هولنا



 آخرین هشدار  ❐ 36

 

. نژاد ملعون، یکسره 1خوار قرارگرفته بودکافران خون کوبیپاالمقدس، 
المقدس( حمله کرده و های )بیتبا خشونت به سرزمینبیگانه با خداوند، 

 رانیاسها عدۀ آنجا را به غارت کشیده و آتش زده و از مردم خالی نمودند. آن
های وحشیانه به کشورهای خودشان منتقل کردند و عدۀ دیگر را با شکنجه را

کشان باوجودها را پس از ملوث کردن ها محراباز دم تیغ گذراندند. آن ، ناپا
 .2نابود کردند
المقدس و محاصرۀ م، صلیبیان موفق به رسیدن به اطراف بیت0133در سال 

آن شده که در آخر همین سال، آخرین حملۀ خویش را به این شهر آغاز کرده 
ورود به داخل  محضبهصلیبیان سقوط کرد. صلیبیان  دستبهالمقدس و بیت

ند. احساسات ناشی از گرسنگی، خوش حالت جنون و حیوانی شدشهر، دست
به شهوت  دوستانشانتشنگی، جراحت، نفرت نسبت به مسلمانان و مرگ 

، از مردجویی مبدل شد. صلیبیان هر مسلمان و یهودی، اعم عظیم برای انتقام
المقدس های بیترحمانه به قتل رسانیدند. خیابانرا که دیدند، بی و کودکزن 

دیدی که پاهایش تا زانو آلودۀ یچ صلیبی را نمیرا غرق خون کردند، چنانچه ه
گر مسلمانان مشغول کشمکشخون نباشد. تاریخ -دانان بدین باور هستند که ا

-بودند، اردوی غیرمنظم، جاهل، وحشی و غیرنمی گریباهم دهای داخلی 

-ها در بیتآن عامقتلگاه موفق به شکست مسلمانان و متمدن صلیبیان هیچ

 شدند.المقدس نمی
( Knight Templarsمعبد )المقدس، گروهی بنام قهرماناندر بیت

 ریقهرمانان فقمعبد یا کرد. برمبنای بسیاری از منابع، قهرمانان اندامعرض
م تشکیل شد، اما شواهد وجود دارد که این گروه 1111معبد سلیمان در سال 

                                                           
 32های صلیبی؛ ترجمۀ سهیل سمی؛ صفحۀ تیموتی ِلوی بیئل؛ جنگ . 1

2.  Medieval History; Pop Orobanche II speach Frederick A.; 
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 شکلبهگروه م به بعد، این 0021از سال  .1چهار سال قبل نیز وجود داشت
-افزایش یافت، بلکه کمک استخدامشانتنها که معمول انکشاف یافته، نهغیر

ها صاحب زمین سال کدست آوردند. در طی یهای پولی و ملکیتی زیادی به
-در فرانسه، انگلستان، هسپانیه و پرتگال شدند. در طول یک دهه، ملکیت

قسطنطنیه )استانبول و  ها به ایتالیا، اتریش، جرمنی، هنگریهای آن
( ُثلث سلطنت خویش را Oregonم، شاه اروگان )0090امروزی( رسید. در سال 

حیث یگانه نهاد ها بهدر اواسط قرن دوازدهم، معبدیبه این گروه سپرد. 
ها. ۀ پاپانداز بهشدند، البته نه دار در مسیحیت شناخته میقدرتمند و سرمایه
طقی که در آن صاحب زمین بودند، ها با حکام مناارتباطات معبدی

طور مثال، در فرانسه روابط همیشه تیره بود، از سوی دیگر بود. به ضیضدونق
متداوم حسنه بوده و در انگلستان همچنان،  طوربهدر هسپانیه این روابط 

ترین تصمیم در بین ها از حمایت خانوادۀ شاهی برخوردار بودند. کممعبدی
ها نقش نداشته باشند و همچنان ه در آن معبدیشد کصلیبیان گرفته می

صورت عمیق در امور دهد که قهرمانان معبدی بهشواهد تاریخی نشان می
 .2های شاهی اروپا دخیل بودندداخلی و خارجی حکومت

ها دارای نظم خاص بوده و اعضای آن دارای قهرمانان معبدی یا معبدی
( Grand Masterبنام استاد اعظم )ها ترین آندرجات مختلف بودند که بزرگ

نویسد: تحت رهبری دو استاد اعظم شد. چنانچه ماریون ِملِول مییاد می
(Hugues de Payens  وRichard de Hastingsمعبدی ،) ها مبادرت به تحریف

شده نازل به موسی  که از طرف خداوند . تورات کتابی3تورات کردند
اسرائیل مورد تحریف قرارگرفته بود، اما تحریف است، قباًل نیز توسط بنی

                                                           
1.  Desmond Seward; The Monks of War; p 37 
2.  The Temple and the Lodge; Ch. 2 Michael Baigent;  & Richard Leigh  
3 . Life of Templers; p 93 Marion Melville;  
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طور مثال ها ریشۀ عظیم اقتصادی، سیاسی و جیوپولیتیکی دارد، بهمعبدی
)از دریای نیل  نیالنهر نیبحالل دانستن سود برای غیر یهود و دانستن منطقه 

 اسرائیل.تا دریای فرات( حق حکومت بنی
های دیپلوماتیک و هارتآوری عظیم سرمایه، نیروی بشری، مبا جمع

دست آوردند، اما قدرت به رگذاریتأثها قدرت نظامی و سیاسی نظامی، معبدی
کثرًا معتقد  شانینظامها کمتر از قدرت سیاسی و اقتصادی آن نبود. مؤرخین ا

وجود آمدن اقتصاد مدرن امروزی، هستند که سیستم تکاملی اقتصادی و به
 ها است.ی و خصوصًا معبدییهود سود خورانثمرۀ کارکردهای 

زمان نیز این پدیده ی حرام است و در آنسود خوردر مسیحیت  کهدرحالی
ها استثناء بوده و به مقیاس عظیم قرضه شد، اما معبدیحرام پنداشته می

حتی خانوادۀ شاهی  .1کردندآوری میرا جمعداشتند و سود آنعرضه می
شاه انگلیس )جان(، قرض عظیمی از ها بود. انگلستان نیز مقروض معبدی

-ها میقدر قرض از معبدیها گرفته بود، همچنان شاه هنری سوم آنمعبدی

پرداخت و ملکۀ انگلیس از آن می انگلستان راگرفت که تمام مصارف نظامی 
-ها سپردهمانند بانک سویس امروزی، معبدی؛ ها بودشخصًا مقروض معبدی

ها بعد از مرگ کردند که بیشتر این سپردهی میآورجمعرا  درازمدتهای 
گذاشتند( متعلق به معبد پول خود را نزد معبد امانت می کهیکسانمالک آن )

ها به پیشرفت هیچ نهادی بیشتر از معبدینویسد: شد. دیماند سیوارد میمی
نقطۀ عطف . 2( کمک نکرده استCapitalismداری )سیستم سرمایه

 .3ها از قوم خزر بودندکه تمام استادان اعظم معبدی نجاستیا

                                                           
1.  The Financial Relations of the Knights Templars to the English Crown; pp 15-16   

Eleanor Ferris;  
2.  The Monks of War; p 213 Desmond Seward;  
3.   The Ethnosphere; p 423  Lev Gumilev; 
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لوبل نیز مشهور است، از افزایش  پیلیفپنجم( که به  پیلیفشاه فرانسه )
ها احساس خطر کرده و فرمان قدرت سیاسی و اقتصادی معبدی روزافزون

، فرانسه، چند بیبه تعقدستگیری و کشتن اعضای این گروه را صادر نمود. 
استثناء ها را صادر کردند، بهگیری معبدیکشور اروپایی دیگر نیز دستور دست

ها باز های خویش را به روی معبدیاسکاتلند که دشمن فرانسه بود و دروازه
-زمان داشت، موفق به دستشاه فرانسه در آنعظیمی که  باقدرتگذاشت. 

ها و گیری استادان بزرگ معبدی
نشد و  شانیهاخزانهدریافت 

مرموز همراه با  طوربهها معبدی
های خویش به اسکاتلند خزانه

 پناه بردند.
-به شکنجۀ معبدی پیلیفشاه 

گیر شده پرداخت که های دست
های عجیب منجر به اعتراف

کی از ها شد. معبدی اعترافات حا
ها یک قدرت این است که معبدی

 1بافومتشیطانی بنام 
(Baphometرا پرستش می )-

ها متهم به عباداتی معبدیکردند. 
بودندکه منجر به کشتن اطفال، 

                                                           
همان مار بزرگي است که حوا را فریب داد، ابلیس، شیطان، به عقیدۀ عابدانش بز "مندز" بافومت یا  . 1

لوسیفر یا بز بافومت. بافومت ِ"الوي" در ارتباط با شیطان پرستان و جویندگان علوم خفیه دوباره زنده 
هاي اصلي مي بینیم توسط "الیفانس الوي" کابالیست تحسین از بافومت در رسانهتصویري که ما  شد.

 خلق شد. ،شده قرن نوزدهم و کسي که کارش رمزگشایي از جادو بود

طان مجسمۀ بافومت که بحیث شیطان توسط شی
 پرستان پرستش میشود
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و  نو واردان مستهجنهای بوسی، لبنیجنسقطبرای  تدریس زنان
کر مسیح، کسانییی میگراجنسهم -مسیحیت میکه برای شد. این عسا

ی و احترامیبکردند، متهم به رد مسیح و فدا می را شانیهاجانجنگیدند و 
 .1حتی تف انداختن به صلیب شدند

 ها بعد از تبعید در اسکاتلند، اجتماع مخفی را بنام فریمیسنمعبدی
(Freemason شکل دادند، گرچه شواهد کافی وجود ندارد که اجتماع مخفی )

ها ها وجود نداشته است، ولی نظام جدید فریمیسنمعبدیفریمیسن قبل از 
 شود.ها محسوب میمعبدی آورددست ککاماًل ی

ها با قهرمانان معبدی توسط بارون کارل گوتلیب اولین بار ارتباط فریمیسن
م به اجتماع 0032جرمنی که به درجۀ بلند فریمیسنری رسیده بود و در سال 

ها به برای بار اول معبدی: دیگو یمفریمیسن پیوسته بود، افشا شد. وی 
 .2ساختن شکل جدید فریمیسنری پرداختند

اجتماع فریمیسن یکی از 
موضوعات داغ و 

قرون معاصر  زیبرانگبحث
باشد. محققین، می

نویسندگان، توطئه پردازان و 
 حتی علمای ادیان مختلف در

ها نظریات و مورد فریمیسن
های متفاوت دارند. بینش

ها، در برای شناخت بهتر آن

                                                           
1.  The Temple and the Lodge; Ch. 3 Michael Baigent;  & Richard Leigh 
2.  Freemasonry Templars and Occultists; pp 109,135, 136 René Le Forestier;   

دجال( ، ها که شامل یک چشم )چشم نشان فریمیسن
 نورشیطانی و هرم میباشد
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های خود این رفته است تا این اجتماع از آدرس این کتاب سعی بیشتر بکار
 اجتماع موردبررسی قرار بگیرد.

که یکی از اعضای مهم لوژِ یارک شایر غربی است در والتر لسلی کسی
کتاب خود بنام معنی میسنری، این اجتماع را به معرفی گرفته است. به گفتۀ 

یک و شدید درامات شکلکوی میسنری در ذات خود یک دین نیست، بلکه ی
تواند. فرآیندهای دینی است که جایگزین هر سیستم دینی دنیا شده می
خاطر فریمیسنری چندین درجه دارد که در درجه اول باالی تزکیه نفس به

کید می شود که این تزکیه برای رسیدن به رسیدن به دهندۀ نور )شیطان( تأ
صورت ندگی بهاسرار زندگی است. اسرار عمیق فریمیسنری مانند اسرار ز 

آموزاند شود. اصول اساسی فریمیسنری میداشته میبسیار مخفی، پوشیده نگه
-هیچ شمرده می 1صهیونترین سازهای این زندگی در مقابل آهنگ که بزرگ

شود. یکی از عناصر دیگر عمده سیستم میسنری محسوب می 2کبالیزمشود. 
کند و اشتباه نمی گاهچیهبلندترین درجۀ میسنری میسن اعظم است که 

صاحب پادشاهی آسمانی در زمین است. سلیمان میسن اعظم است که 
ها خدای ما را گوییم که آنپادشاهی آسمانی از آن او بود و در عبادات خود می

کید گرفتند و می  برساختندانیم کجا بردند. تمام راهکارهای فریمیسنری تأ
 المقدس دارد.پادشاهی آسمانی در بیت

                                                           
است که در خارج دیوارهای شهر قدیمی قرار دارد. کوه  المقدسبیت کوهی در شهر کوه صهیون . 1

 مقدسمرتبط است. این واژه گاهی برای تمامی سرزمین  مسجد االقصی صهیون به صورت تاریخی با
 .نیز به کار رفته است

و پیروانش معمواًل از متون یهودی برای توصیف و تفسیر  هکباال از متون یهودی سرچشمه گرفت . 2
و  تورات کنند. دستورهای کباال برای فهم معنی مخفی متون یهودی نظیرمسائل عرفانی استفاده می

پیروان کباال  کند.یرود و معنی مخفی عبادت یهودی را بیان مبه کار می تلمود نوشتارهای ربیها نظیر
گرفته است و از ادیان قدیمی تر اال قبل از آمدن ادیان دنیا مورد استفاده قرار میباعتقاد دارند که ک

 است.

 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B3%D8%AC%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%B5%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B3%D8%AC%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%B5%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%88%D8%B1%D8%A7%D8%AA
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%88%D8%B1%D8%A7%D8%AA
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%84%D9%85%D9%88%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%84%D9%85%D9%88%D8%AF
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های مسلمانان متفرق برای های خزر در لباس صلیبیان که کوششمعبدی
کام یافتند، به ساختن پادشاهی در بیتآزادی بیت المقدس آغاز المقدس را نا

کردند. در این جریان، عمادالدین زنگی که از حالت بحرانی مسلمانان رنج 
که  شده بود معتقدشد. وی  حلراهۀ دقیق وضعیت به فکر بامطالعبرد، می

 مسلمانان رایگانه ضعف مسلمین در اختالفات درونی است و بناًء خواست تا 
های زیاد کوشش باوجودیک امت واحد متحد سازد.  شکلبهدوباره 

عمادالدین، مسلمانان در زمان زندگی وی به یک اتحاد کامل دست نیافتند، 
 زوالروبهیان ولی پسرش نورالدین زنگی راه پدر را ادامه داد. امپراتوری فاطم

بود و صلیبیان خواستند از این موقع استفاده کرده و مصر را نیز تحت سلطۀ 
، نورالدین زنگی که از حملۀ صلیبیان باالی مصر اطالع یافت، درآورندخویش 

که با فاطمیان اختالفات عقیدتی باوجودبا اردویش به کمک فاطمیان شتافته و 
ها مدغم خنثی کرد. با این کار وی، فاطمیان با آن را انیبیصلداشت، حملۀ 

ایوبی  نیالدصالحشده و علیه صلیبیان متحد شدند. با مرگ نورالدین زنگی، 
و  دارنیدکه یک شخصیت شجاع،  نیالدصالحامیر مصر شد.  اشبرادرزاده

در قصر  گاهچیهکه رود، کسییکی از نادرترین جنگجویان تاریخ بشمار می
کرد، آرزوی جدش را در ۀ ساده زندگی میخانککرده و همیشه در یزندگی ن

-متحد ساختن مسلمانان برآورده ساخته و یک اردوی بزرگ برای فتح بیت

المقدس م موفق به آزادی بیت0010المقدس آماده ساخت که باآلخره در سال 
 از دست صلیبیان شد.
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 هامغول

در شرق دور، چنگیز خان به ساختن امپراتوری پرداخته بود و مسلمانان 
حیث یک رهبر شدند. چنگیز بهباید برای یک جنگ بزرگ دیگر آماده می

ها را بسیج نموده و به یک قوۀ بسیار جنگی ماهر، بسیار زود توانست مغول
که در مقابل چنگیز مقاومت مخرب و ماشین جنگی مبدل سازد. هر شهری

کنانش نشان می  شدند.می عامقتلداد، بعد از فتح، شهر تخریب و سا
که محمد، شاه خوارزم خواست تا در ایران و چهار اطراف دریای آمو زمانی

یران و قرارگرفته و مجبور به فرار به ا موردحملهها خالفت بسازد، توسط مغول
ک و خون سپس آذربایجان و سوریه شد. این مناطق توسط مغول ها به خا

م، شهرهای مسلمانان 0290ها درآمد. بعد از یکسان شده و تحت سلطۀ مغول
یکی پس از دیگری سقوط کرده تا اینکه بغداد پایتخت خالفت اسالمی نیز از 

داد، بایبر سلطان ها ایستادگی نشان که در مقابل مغولدست رفت. اولین کسی
ها در مقابل امپراتوری ایوبی که توسط قوم ترکی بنام مملوک بود. مملوک

و امپراتوری مملوک را در  آمده بود، کودتا کرده وجودبهایوبی  نیالدصالح
های وجود آورده بودند. پس از فتوحات بیشترین سرزمینشرق نزدیک به

ها امپراتوری خویش را به چهار اسالمی و بیشترین مناطق شرق جهان، مغول
شد، تقسیم کردند. حکومت بزرگ که توسط چهار پسر چنگیز اداره می

-ها در قرن چهاردهم به اسالم گرویدند، اما باوجود مسلمان شدن، مغولمغول

ی اسالمی را پیاده نکرده و به اساس قوانین مغولی دارحکومتها طرز 
ها تصمیم گرفتند تا علمای مغول کردند. در قرن پانزدهمداری میحکومت

های اجتهاد، مسلمانان اسالم را دیگر حق اجتهاد نداده و با بسته شدن دروازه
 مکلف به پیروی از علمای گذشته، حتی در مسائل جدید شدند.
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ها شهرهای ها ضربۀ شدید به تمدن اسالمی وارد نمود. مغولمداخلۀ مغول
تخریب کرده و سیستم اقتصادی را به  را مسلمانانهای بزرگ بزرگ و کتابخانه

 بحران مواجه ساختند. سیستم تدریسی اسالمی را کاماًل دگرگون کردند.
کمی که یکی از  با روبرو شدن امپراتوری بزرگ مغول در حالت زوال، حا

بنام تیمور لنگ که در شهر تبار ترکهای برجستۀ عصر بود، شخص چهره
گان نظریۀ مغولیزم بود، ه و یکی از شیفتهی تولد شدجغتاسمرقند در حکومت 

خواند، خواست . تیمور که خود را از نسل مغول می1سیر تاریخ را متغیر ساخت
دست آورد. تیمور که ظاهرًا کرد، دوباره بههای را که مغول اداره میتا سرزمین

خاطر این بردن فساد بوده و به نیاز بسخت شیفتۀ اسالم بود، یگانه مقصدش 
به  ریناپذشکستنمود. او مانند چنگیز رحمی دریغ نمیکار از هیچ نوع بی

شد، در سال  نیالنهر نیبم نائل به فتح ایران و 0910رسید، در سال نظر می
که م پا به هندوستان نهاد، جایی0931م روسیه را فتح نمود و در سال 0935

کرده و دهلی را ویران ساخت و سرانجام چین را نیز  عامقتلزندانیان هندو را 
 کشته شد. جاهمانفتح کرد که در 

بودند، بعد از مرگ وی دوباره  خورده شکستهای که توسط تیمور عثمانی
وجود آوردن تا باآلخره موفق به به قدعلم کرده و به پیشروی آغاز نمودند

 ها شدند.امپراتوری عثمانی
 ن مدرن غربیها و تمدعثمانی

با مرگ تیمور لنگ، زوال امپراتوری وی آغاز شده و قلمرو اسالم به سه 
امپراتوری تجزیه شد. امپراتوری صفویان در ایران، امپراتوری مغول در 

ها در انتالیا، سوریه، افریقای شمالی و جزیرۀ هندوستان و امپراتوری عثمانی
، این عصر را عصر موفقیت اسالم از نگاه قدرت جهانی دانانخیتار عرب. 

                                                           
1.  Islam: A Short History; 2002; p 106 Karen Armstrong (2002); 
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گرچهدانند، می هر سه امپراتوری در بعضی امورات )عدالت، مساوات و امور  ا
دادند و هر سه امپراتوری از قرار نمی مورداجرااجتماعی( قوانین اسالمی را 

ا هاصل خالفت به شاهی مطلقه تغییر جهت داده بودند. در این میان، عثمانی
نامیدند و قوانین شریعت اسالمی را نافذ حکومت خویش را خالفت می

ی کرده و دارحکومتها مبنی بر فقه تشیع صفوی کهیحالساخته بودند، در
 ها پیرو مکتب تصوف بودند.مغول

برآورده ساختن  ازجملههای نظامی زیادی کردند که ها پیشرفتعثمانی
طنطنیه است که توسط سلطان محمد یعنی فتح قس ،آرزوی دیرینۀ مسلمانان

خاطر این فتح بزرگ، او به سلطان محمد فاتح مسّما گردید. در برآورده شد و به
شد ترین قدرت جهانی محسوب میاواخر قرن پانزدهم میالدی، اسالم بزرگ

های افریقای شمالی در شرق اروپا تا روسیه و در افریقا تا دشت فتوحاتشانکه 
 ریناپذشکسترسید و مسلمانان قدرت می به نظراسالمی  رسید. تمام دنیا،

 شدند.محسوب می
خواستند قدرت شاهی خویش را حفظ ها به هر نحوی میدر فارس، صفوی

خاطر حادثۀ کربال در این زمان چهرۀ جدیدی را به کنند. مراسم عزاداری به
ک و احساساتی داس انیسرانوحه کهیدرحالخود گرفت،  تان با لحن سوزنا

های خویش کردند، مردم غرق اشک شده و به سر و سینهکربال را بیان می
دار و شمشیر برای این کار استفاده که از زنجیرهای تیغزدند تا حدیمی

پیام  شدنفراموشها در مراسم عزاداری سبب گرفت. غلوی صفویصورت می
در این امپراتوری شده و این مراسم تبدیل به یک  اصلی قیام امام حسین 

ها، به تعصبات مذهبی ها و عثمانیمراسم عبادتی شد. دو امپراتوری صفوی
که اهل تسنن در امپراتوری صفوی مورد آزار و اذیت طوریدامن زده و همان

-گرفتند، اهل تشیع در امپراتوری عثمانی مورد آزار و اذیت قرار میقرار می

ها فرهنگ لعن گفتن د. این تعصبات در حدی اوج گرفت که صفویگرفتن
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)دشنام دادن( به بعضی اصحاب کرام را ترویج کردند. اعالن جهاد علیه اهل 
وجود آمدن صفوی سبب قیام بابر شاه و به لیاسماعتسنن توسط شاه 

 ها با مرکزیت هند شد.امپراتوری مغول
وخیم بود، روابط اروپای غربی با  هاها با صفویروابط عثمانی کهیدرحال
رسید. سلطان محمد فاتح می به نظرها حسنه ها عادی و در بعضی جاهعثمانی

مند تاریخ و فرهنگ غرب بود، اولین سلطان عثمانی است که روابط که عالقه
های جغرافیه، فرهنگی را با غرب آغاز کرد. او کتابخانۀ خود را مملو از کتاب

. در 1های مختلف ترجمه شده بود، ساختفه که از زبانطب، تاریخ و فلس
ها، صنعت نساجی و قالین، کاشی، مرمر و چرم پیشرفت زیاد زمان عثمانی

آمدند و ی این صنایع به استانبول میریادگاروپایان برای ی کهیطورنموده 
 داد.ها را به اروپا همین صنایع تشکیل میصادرات مهم عثمانی

بار دیگر ها یکهای اسالمی، اروپایییان از سرزمینپس از شکست صلیب
از سرقت منابع اسالمی  دشانیامدر تنگنای اقتصادی قرارگرفته و چون 

زمان ها در آنانگلیسها شدند. بود، به فکر تسخیر سایر سرزمین شدهقطع
ی زمین محسوب کرده و تا درروترین مردم جویی کرده و خود را متمدنبرتری

(، خدا را یک مرد انگلیسی اعالن Oliver Cromwellاولیور کرومِول ) کهیحد
انگلیس از قدرت بحری خوبی برخوردار بود و به کاوش بحری آغاز  .2نمود

های انگلیس به رهبری کرستوفر کولمبس به سرزمین مایاها کرد. کشتی
کثر مؤرخین غربی و  )امریکای امروزی( رسیدند. برخالف ادعاهای ا

زده، رسیدن کولمبس به امریکا یک کشف سرزمین جدید غربمؤرخین 
 هاونیلیم عامقتلای بود که منجر به نبوده، بلکه آغاز یک استعمار ظالمانه
                                                           

1 . The Ottoman Empire and Europe: Cultural Encounter; p 2 Pro. Dr. Gunsel Renda; & 
Pro. Dr. Mohamed El-Gomati  

2.  David E. Stannard; American Holocaust: Columbus and the Conquest of the New 

World; p 98 
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امریکایی اصیل شد. مسلمانان، قبل از رسیدن کولمبس به آن سرزمین، با 
های اصیل به اسالم گرویده امریکا روابط تجارتی داشته و بعضی از امریکایی

(، سفر دریایی Sung Documentیک سند چینی بنام سند سنگ )بودند. 
 بردهنام از آنپی )امریکا( -الن-مسلمان به سرزمینی که بنام مو بانانیکشت
کنون آن .1را ثبت کرده است شده را کشف رسیدن کولمبس را که غربیان ا

ر و سرقت منابع مردم امریکا که دانند، مقدمۀ بود برای تسخیامریکا می
ها به هر زمان اروپاییها داشتند. در آننسبت به اروپایی ترخوبحالت زندگی 

عام، سرقت، تجاوز و ریزی، قتلشدند، باعث خونور میسرزمینی که حمله
-ملیشهنویسد: شدند که با امریکا نیز چنین شد. چنانچه سَتنرد میبربادی می

کردند و امراض )از طرف جنوب شرق )امریکا( سفر میبههای اروپایی 
را هر جا که  عامقتلپرداختند( و کشتار و طریق پخش امراض به کشتار می

مجرد رسیدن به امریکا، آغاز به ها بهانگلیس. 2آوردندرفتند، به بار میمی
کردند.  عامقتلکرده که تقریبًا تمام مردم اصیل امریکا را  عامقتل
های پوستان و سایر قبیلهسرخ نیگز یجاپوست های سفیدآهسته اروپاییتهآهس

گرچهبومی شدند که هندی نژاد بودند.  های آمار دقیق قربانیان امریکایی ا
صد نفوس فی 55الی  18شود که اصیل مشخص نیست، ولی تخمین زده می

کولمبس به صدوپنجاه سال بعد از رسیدن های اصیل در صد تا یکامریکایی
 .3امریکا نابود شدند

های حکما و خلفای اسالم بعد از صدر اسالم، باوجود بعضی لغزش
بردند، اروپای غربی از خود لذت می هزارساله کمسلمانان از تمدن غنی و ی

                                                           
1.  Abdus Sattar Ghazali; Chronology of Islam in America 1178-2011; p 2 

2.  David E. Stannard; American Holocaust: Columbus and the Conquest of the New 

World; p 102 
3.  Nathan Nunn and Nancy Qian; Journal of Economic Perspectives; p 165 

((The Columbian Exchange: A History of Disease, Food, and Ideas 
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ها برد. اروپایان بعد از تحمل قرنفئودالیزم، ظلم کلیسا و عصر تاریکی رنج می
کهای نظامعدالتیبی م خسته شده و با دیدن تمدن غنی اسالمی های حا

حال، جامعۀ مخفی فریمیسن در حال گسترش خواستار تغییر بودند. درعین
رفت. ترین نهاد در اروپای غربی بشمار میسریع بوده و یکی از تأثیرگذار

 شکلبهجوامع مخفی نویسد: چنانچه مورس رابرتس مؤرخ انگلیسی می
م در اروپای غربی موجود بودند و 1138 م تا1558های گسترده بین سال

. بعضی از اعضای این جوامع 1کردند که وقایع مهم را کنترول کنندکوشش می
نویسد: طور مثال گیاچینو پراتی می، بهاندنوشتهمخفی، خاطرات خویش را 

بسیار زود ما باهم آشنا شدیم )جوامع مخفی متحد شدند( و یک رهبری 
توسط آن برای چندین سال آینده تمام وقایع سیاسی که سیاسی شکل دادیم که 
افتاد، باهم ارتباط داشتند )وقایع بزرگ سیاسی را مهار در قارۀ اروپا اتفاق می

م، در حلقات بلند فریمیسنری، گروهی شکل 0008. در سال 2(نمودندمی
 گروهمانند هر ؛ شوند( شناخته میIlluminati) رانیضمروشنگرفت که بنام 

-( بیIlluminatiاسی، طبقات پایین این گروه از اجنداهای بزرگ گروه باال )سی

 .3شداستفاده می لشکریاهیسحیث ها بهخبر بودند و از آن
-کردند، از بیمردم قاره امریکا که تحت سلطۀ استعمار انگلیس زندگی می

آهسته آهستهبردند و عدالتی، ظلم، نژادگرایی، بردگی و ارستوکراسی رنج می
ها در امریکا یکی رفت. مستعمرهاحساسات ضد شاهی انگلیس رو به رشد می

کردند و انگلیس نیز آمادۀ نشان دادن پس از دیگری اعالن آزادی می
-ها را توقف داده و کشتیکه تجارت با این مستعمرهتا حدی شد العملعکس

شد. با ریسته میهای دشمن نگها به چشم کشتیهای تجارتی این مستعمره

                                                           
1.  The Mythology of the Secret Societies; p 347 Jim Morris Roberts;   
2.  The Rise and Fall of Secret Societies; p 7 Japp Kloostermal;  
3.  The Rise and Fall of Secret Societies; p 5 Japp Kloostermal;  
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آغاز انقالب امریکا، انگلیس به قلت اردو مواجه شده و اقدام به کرایه گرفتن 
های اروپایی زمان در غرب مروج بود( از قدرتی نظامی در آنریگهیکرااردو )

که وفادار به شاهی انگلیس بودند، کرد. با گرفتن اردو از جرمنی، حتی مردمی
ها در مقابل به انقالبیان پیوستند. امریکایی بر ضد استعمار انگلیس شده و

اردوی انگلیس، تحت فرماندهی جنرال جورج واشنگتن، اردویی از انقالبیان 
آماده ساختند. این اردو موفق به گرفتن بوستون شد و این شکست انگلیس، 

م، یک رساله 0008مردم امریکا را امیدوارتر به آزادی ساخت. در اوایل سال 
( توسط یکی از انقالبیان به Common Senseقضاوت درست )کوچک بنام 

چاپ رسید که در آن مردم امریکا تشویق به آزادی شده بودند. این رساله 
نسخۀ آن به فروش  511،111ی شهرت بسزای کسب کرد و به تعداد زودبه

وجود آمدن ها و بهرسیده و سبب اعالن آزادی توسط تمام مستعمره
 کا در همین سال شد.امری متحدهاالتیا

زن و مرد  1111های متشکل از م، پاریسی0013در فرانسه، در جوالی 
شانزدهم  ور شدند. شاه لویسباالی باستیل که یک زندان دولتی بود، حمله

 کینیابه قصر رسید و از حادثه واقف شد، فریاد زده پرسید، آیا  کهیزمان
انقالب است" را شنید. با ۀ "نه خیر، یک رکنندیمتحشورش است؟ و جواب 

شکست زندان باستیل، مردم در سرتاسر فرانسه شروع به انقالب نمودند. شاه 
ها هراس داشتند، بناًء لویس شانزدهم ترسیده بود و مردم نیز از حملۀ خارجی

از طرف مردم  شدهخواستهشاه در قدرت باقی مانده و در بدل آن اصالحات 
ی شاه پیشنهاد شد، اما از طرف شاه رد شد. شد، براکه شامل حقوق بشر می

انقالبیان خواهان اصالحات در کلیسا و دور شدن کلیسا از سیاست بودند. بناًء، 
م، شورای ملی 0030کلیسا نیز علیه انقالبیان با شاه متحد شد. در سال 

(National Assembly قانون اساسی جدید را تصویب کرد که در آن از ،)
کاسته شده بود. بعضی از حکمرانان اروپایی مانند شاه های شاه صالحیت
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اتریش و شاه جرمنی احساس خطر کرده و برای آوردن دوبارۀ شاه لویس 
های شدند. در آغاز جنگ، فرانسوی زوربهشانزدهم به قدرت مطلقه متوصل 

 Paris) انقالبی به شکست مواجه شده و گروه دیگری بنام کمون پاریس

Communeها ت که این گروه، شاه لویس شانزدهم را اسیر کرد. آن( شکل گرف
مجلس شاهی را وادار به منحل ساختن سیستم شاهی کرده و خواستند که فقط 

ی تصمیم بگیرند. کمون دارحکومتمردان برای ساختن دولت و سیستم 
دست گرفته و قانون حقوق بشر و حقوق ی را بهگذارقانونپاریس مجلس 

 ها قرار ذیل است.کردند که بعضی از مواد آن شهروندی را تصویب
 تواند آزادانه بگوید و آزادی بیان حق هر شهروند بوده و هر شهروند می

 بنویسد.

  هدف هر نهاد سیاسی باید مطابق قانون برای حقوق بشر باشد. این
 و ایستادگی در مقابل ظلم است. حقوق شامل آزادی، حق مالکیت، امنیت

  شود که به افراد دیگر صدمه نرساند.کارهای میآزادی شامل تمام 

افراطی دنبال انتقام از  شکلبهکمون پاریس که صاحب قدرت شده بود، 
م، شاه را اعدام کردند. اعدام شاه سبب 0032شد و درسال  و طرفدارانششاه 

های اتریش، جرمنی، هسپانیه، پرتگال، انگلیس و شد که اتحاد از کشور
خاطر جلوگیری از این ها بهور شوند. فرانسویسه حملهروسیه، باالی فران

نفری بنام کمیتۀ امنیت عامه تشکیل دادند که موفق به دفاع  02حمله، کمیتۀ 
از فرانسه شد. با از بین رفتن خطرات خارجی، کمون پاریس به فکر سرکوب 

 ها بسیاری از اعضای کلیسا را به قتل رسانده وکردن شورشیان داخلی شد. آن
را برپا ساختند. یک شاهد  عامقتلکه در آن شورش موجود بود، در شهرهایی

ها بسیاری از خانهنویسد: چنین می عامقتلجرمنی، خاطرات خود را از این 
ها را ویران ساختند. دیواریها و تمامی چهارسوختانده شده، کلیساها، صومعه

قتولین که چند ساعت قبل ها رسیدم، خون ممن بر یکی از کشتارگاه کهیزمان
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ها جاری بود. من به گروهی از کمون پاریس گفتم: کشته شده بودند، در جاده
ک شود. ها از جادهخواهد بود که خون تمام انسان تربینجاین بهتر و  ها پا
ک شود؟ این خون ارستوکراتیکی از آن ها و شورشیان ها گفت: چرا باید پا

 .1بخورندرا ها باید آناست، سگ
ها )انقالب فرانسه و این انقالب کهیدرحالدهد، حقایق تاریخی نشان می

انقالب امریکا( از بطن جامعه سرچشمه گرفته بود، بیشترین رهبران و 
ها که ها داشته و نتایج این انقالبنخبگان آن ارتباط مستقیم با فریمیسن

های یکی از پالن وجود آورد،خدا و سیکولر غربی را بهبعدها تمدن بی
وجود و در )به هجدهفریمیسنری نقش بارزی در اروپای قرن ها بود. فریمیسن

معروف است، دست مخفی  کهیطور. 2جوان بازی کرد متحدهاالتیاآوردن( 
توان می وضوحبههای اولیۀ انقالب فرانسه ها را در بعضی از نظریهفریمیسن

کتفا . فریمیسن3دید -نکرده و خواستار انتشار و گسترش نظریهها به فرانسه ا

: در نویسدهای خویش در سراسر اروپا و جهان شدند، چنانچه کرن لوئیس می
، جوامع مخفی هسپانیوی، شاه فردیناند هفتم را نوزدهماوایل دهۀ دوم قرن 

شود که شش تن از . گفته می4مجبور به تعدیل قانون اساسی آن کشور نمودند
جنرال جورج واشنگتن اولین  جملهمنامریکا،  متحدهالتایا گذارانانیبن
 امریکا، اعضای گروه مخفی فریمیسن بودند. جمهورسیرئ

                                                           
1.  The French Revolution and Napoleon; p 340 Charles Downer Hazen;  
2.  The Rise and Fall of Secret Societies; p 2 Japp Kloostermal; 
3.  Ibid; p 6 

4.  essay The Struggle for Greek independence; Richard Clogg;   
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های تاریخ، اینجا نه ، برخالف بسیاری از کتابهجدهمدر سیر تاریخی قرن 
ی، بلکه از یک یهود اروپایی دئولوژیااز حکومت، حرکت سیاسی و نه کدام 

 Mayerبنام ِمیر راتثچالید )

Amschel Rothschild که )
ها جهت تاریخ فامیلش بعد

 جهان رااقتصادی سیاسی 
شود. تغییر داد، بحث می

ِمیر راتثچایلد یک صراف 
جو طلب و نامعادی ولی جاه

های فرانکفورت در کوچه
جرمنی مشغول تجارت بود. 

عالوۀ صرافی، مانند وی بر 
زمان، سود یهودیان دیگر آن

-ی( نیز میرباخوارخواری )

زمان از نمود. یهودیان آن
موقف خوب اجتماعی در 
اروپا برخوردار نبوده و ِمیر 

خاطر وسعت بخشیدن تجارت خویش به قدرت راتثچایلد درک کرده بود که به
مصروفیت خاص و زمان بنا بر نداشتن سیاسی نیز نیاز دارد. شاهان آن

ها و آثار عتیقه داشتند. ِمیر های سکهخستگی، عالقۀ زیاد به ایجاد کلکسیون
خاطر قایم ساختن ارتباط با ویلیم، شاه راتثچایلد از موقع استفاده نموده و به

زمان، به تجارت آثار فرانکفورت و یکی از پولدارترین اشخاص دنیا در آن
ای از آثار عتیقه و ن یکی از بهترین مجموعهعتیقه آغاز کرده و با پیدا کرد

وجود آورده، پیشنهاد آن به ویلیم شاه فرانکفورت ارتباط دوستانۀ با وی به

هاسنساختمان میسنی یاد بود جورج واشنگتن توسط می  
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-اولین یهودی بود که بدون کدام مشکل در فرانکفورت تجارت می کهیطور

از دوستی ِمیر راتثچایلد  تریرمعمولیغو  تربیعج: نویسدکرد. کارل ُورنر می
. گذشت زمان 1توان نوشتنمی نوزدهمشاه ویلیم در اوایل قرن  یهودی و

ی کرده آورجمعفرصت را برای ِمیر راتثچایلد مهیا ساخت تا ثروت بزرگی 
و با بزرگ شدن پسرانش،  2هایش بوددر جیب فرانکفورتتمام بازار  کهیطور

توسعۀ بیشتر تجارت شد. ِمیر راتثچایلد و پسرانش، خصوصًا نتن  به فکر
حیث دالالن ی بهزودبه( نابغۀ خانواده، Nathan Mayer Rothschildراتثچایلد )

گذشت زمان، این خانواده  بانکدارانهای شاهی و میان خانواده مقرر شدند. با
-هان نمیو شاهان، شا بانکدارانچنان حرفوی شد که در معامالت میان 

ها دانستند که آننمی بانکدارانچه نوع معامله و  بانکدارانها با دانستند که آن
ناراحت  بانکداران رابا شاهان چه نوع معامله دارند. این طرز معاملۀ مخفیانه، 

ساخته و کوشش کردند که خانوادۀ راتثچایلد را از سر راه خویش دور سازند، 
انواده باقدرت و نفوذ سیاسی و اقتصادی که ولی دیگر دیر شده بود و این خ

ها ی بیشترین بانکزودبهدست آورده بود، بازی را برعکس ساخته و به
و  نیثروتمندتر خانوادۀ راتثچایلد درآمده و خانوادۀ راتثچایلد یکی از  دستبه

داد. در مورد اینکه این خانواده چه پرنفوذترین خانواده را در اروپا تشکیل می
و چگونه به گروه مخفی فریمیسن پیوست، اطالعات دقیق در دست  زمانی

کنون ازجملۀ اعضای برجسته در باالترین نقطه هرم قدرت  نیست، اما ا
 شوند.( محسوب میIlluminatiفریمیسنری )
آهسته قدرتمندتر شد و جهان اسالم ، اروپا آهستهنوزدهمدر قرن 

. انگلیس نسبت به داشتن شد ترفیضعی خویش را از دست داد و کپارچگی
گذاری باالی صنعت را آغاز کرد. برداری، سرمایهسیاست اقتصادی بهره

                                                           
1.  Five men of Frankfort; p 25  Karl S. Woerner; 
2.  Ibid; p 42  
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گذاری باالی سکتور صنعتی سبب بعضی کشفیات مهم شده که سرمایه
ها، مسلمانان برخالف انگلیس و اروپایی .آن ماشین بخار بود نیتر مهم

قدرت، انحصار  داشتننگهها برای های داخلی، تالشمشغول کشمکش
این کار سبب دوری از اصول  بودندکهنشینی قدرت، اقتصاد و علم و کاخ

 ی نسبت به تمدن نوپای غربی شد.ماندگعقباسالم و 
وجود آمدن بعضی انقالب فرانسه و وقایع و جریانات مابعد آن سبب به

 های جدید تاریخی شد که بشریت قبل از آن تجربه نکرده بود. آزادی باپدیده
اینکه به  شرطبهتوانی آمد )آزادی یعنی هر کاری را می کاریروتعریف جدید 

از آزادی داشت همین  توانیمترین تعریف که دیگران ضرر نرسد(. مضحک
طور مثال باشد، بهمی مدتکوتاهاست، زیرا این ضرر تنها ضرر فزیکی بوده و 

مرد و زن غیر زوج  یک مرد و یک زن متأهل از آزادی داشتن روابط جنسی با
مدت این رابطه ضرر فزیکی و کوتاه کهیدرحالباشد، خویش برخوردار می

نداشته اما باعث از بین رفتن بنیادهای اساسی خانواده شده، محبت خانوادگی 
و  بردیمصورت کل از بین سازد، سیستم خانوادگی را بهمی دارخدشهرا 

شوند. ارزش میجوامع منحرف و بی رفتن سیستم خانواده، نیاز بباآلخره با 
باشد که دین را از سیاست دور ( پدیدۀ دیگری میSecularismسیکولریزم )

را حکمروا ندانسته و  سازد، دیگر خالق یکتا می فردمنحصربهساخته و 
های قوانین الهی شده که پیامد آن جوامع و سیستم نیگز یجاقوانین بشری 

خاطر رسیدن به هرم خدا(، بهسیکولر )بی خدا است. در جوامعسیاسی بی
-قدرت و نفوذ باید از عقاید و باورهای دینی گذشت و دین و عقاید دینی می

صورت برداشت مردم نسبت به دین تغییر . در اینردستانیز ماند و فقرا و 
 ردستیز ی، فقر و ماندگعقبکرده و پابند بودن به دین و باورهای دینی سبب 

گرایی دهد. ملتبودن تلقی شده و دین در جامعه ارزش خویش را از دست می
را به  گرایی زمین خداوند پیامد دیگری تمدن نوپای غربی است، ملت
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ها بر منافع بشریت ها مبدل ساخت که در آن منافع ملتهای ملتسرزمین
ها و بعضی آید. این پدیدهوجود میها بهشود و برخورد ملتترجیح داده می

وجود آمدن تمدن مدرن غربی شد که های الحادی دیگر سبب بهپدیده
الکساندر دوگین یکی از علمای سرشناس روسیه و شیخ عمران نظر حسین 

به اصل ادیان  کهیزماننامند. را شاهی دجال میعالم سرشناس اسالم آن
، شدنیجهانکنیم که پسامدرنیته )، به بسیار سادگی درک میمیگردیبرم

دجال . 1جوامع پساصنعتی(، شاهی ضد مسیح یا دجال استپسالیبرالیزم و 
 دو چشمبین  کهیطورخدای غربی بوده و وجود آمدن تمدن بیمغز متفکر به

 شدهحککفر در چهره این تمدن  طورهماندجال کلمه کافر نوشته است، 
 .2است

-آخرالزمانی میمطالعۀ دجال یکی از موضوعات مهم اسالمی و خصوصًا 

باشد که متأسفانه علمای اسالم در این مورد توجه کمتر نشان داده و بیشتر 
مسلمانان تصویر نادرستی از دجال در ذهن دارند. طبق گفتۀ حضرت محمد 

 ، هیچ پیامبری مبعوث نشده است مگر اینکه قوم خویش را از فتنۀ
گاه نساخته باشد یا ضد  Christ-tiAn. در مسیحیت از دجال بنام 3دجال آ
الدجال یا مسیح ، در اسالم بنام مسیحErev Ravمسیح، در یهودیت بنام 

دجال برای یوگا نام برده شده است. دروغین و حتی در هندوئیزم بنام کالی
یک روز آن مانند یک سال، یک  ی پرداخته کهزیانگفتنهچهل روز در دنیا به 

روز دیگر مانند  35یک هفته و روز آن مانند یک ماه، یک روز آن مانند 
معاصر، جهان مادی را در سه ُبعد  دانانکیز یف. 4باشدروزهای عادی ما می

                                                           
1.  The fourth Political theory; ch 1 Alexander Dugin;  
2.  An Islamic View of Gog and Magog in the modern world; p 78, 79 Imran N. Hosein; 

 030؛ حدیث 11؛ کتاب 3صحیح بخاری؛ جلد  . 3
 3105صحیح مسلم؛ حدیث  . 4
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مکانی )طول، عرض و ارتفاع( و یک بعد زمانی تعریف کرده اند. بعد از 
-و تحقیقات علمای فزیک باالی این تئوری، ساینس نیشتیانتئوری نسبیت 

های دیگر در زمین با زمان در آسمان دانان به این عقیده هستند که زمان
یک روز ما مانند هزار دارد که نیز در قرآن بیان می باشد و الله یکسان نمی

هفت طبقه آسمان خلق کرده است  . الله 5باشدسال شما )زمان زمین( می
و در هر طبقۀ آسمان، زمان و مکان تعاریف خاص را دارا بوده که با تعریف 

باشد. زمان و مکان در جهان مادی ما نی متفاوت میزمی و مکانزمان 
فیزیکی در زمان ما  شکلبهباشد، فلهذا چیزی که کنندۀ یکدیگر میتکمیل
فزیکی آن در مکان ما نیز موجود نیست. چون در حدیث، سه  شکلبهنباشد، 

توانیم بگوییم که روز اول دجال در سیستم زمانی ما گفته نشده است، پس می
-وفزیکی در جهان مادی ما نبوده و تنها در سی شکلبهسه روز اول  دجال در

باشد، ما او را هفت روز که مانند روزهای ما )در سیستم زمانی و مکانی ما( می
توانیم. در سه روز اول که دجال در سیستم زمانی و مکانی ما موجود دیده می

و پیروان وی  های خویش را توسط پیروان خویش ترویج نمودهنیست، فتنه
برم بگو: پناه میفرماید: می توسط شیاطین با وی در تماس هستند. خداوند 

-کسی، کارگر پنهاناز شر وسوسه ،معبود مردم، پادشاه مردم، به پروردگار مردم

در آخر  . الله 1اعم از جن و انسان ، کندهای مردم وسوسه میکه در دل
کش برای ما از وسوسه  صفتطانیشهای جنیات شیطانی و انسانهای کتاب پا

باشد. در حدیث ها میدهد، پس شیطان قادر به وسوسه نمودن انسانهشدار می
. دیوید کاریکو 2یابددر زمان دجال، شیاطین افزایش )ترقی( میآمده است که 

-ها با شیاطین را به اثبات رسانده است، چنین میارتباط فریمیسن کهیکتابدر 

                                                           
اِس سورۀ الناس؛  . 1 ُعوُذ ِبَربِّ النَّ

َ
اِس ( 0) ُقْل أ اِس ( 2) َمِلِك النَّ اِس ( 9) ِإَلِه النَّ ( 3) ِمْن َشرِّ اْلَوْسَواِس اْلَخنَّ

ِذي ُیَوْسِوُس  اِس الَّ اِس ( 5) ِفي ُصُدوِر النَّ ِة َوالنَّ  (8) ِمَن اْلِجنَّ
 203؛ صفحۀ 01کنزاالعمال؛ جلد   2
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که توسط شیاطین تسخیر شده شخصی 558م بدین سو با 1558سال از نویسد: 
. 1پیشینه در لوژهای فریمیسنری داشتند تمامشانکه  امسرخوردهبودند، 

دجال، سه روز اول را پشت سر گذشتانده و در جهان مادی ما ظاهر  کهیزمان
او  رو حضرت محمد شود، خود را عیسی مسیح معرفی خواهدکرد، ازاین

شیخ عمران حسین به این نظر است که در سه الدجال نامیده است. حرا مسی
گانه انتخاب کرده که در روز هرروزروز اول، دجال برای  ، مرکز عملیاتی جدا

اول آن امپراتوری طوالنی )روز مانند سال( یا انگلستان به نمایندگی دجال 
مادی ما، عمل برای فتنه پردازی و آماده ساختن دنیا تا آمدن وی به جهان 

در عصر آخر  . پیروان هر سه دین آسمانی منتظر عیسی مسیح 2کردمی
خاطر به اسالم و مسیحیت منتظر آمدن دوبارۀ عیسی  کهیدرحالهستند، 

را تکذیب کرده  برپا کردن حکومت عدل جهانی هستند، یهودیت، عیسی 
با آمدن وی عصر  نیبعدازاو منتظر آمدن مسیحای هستند که تا حال نیامده و 

طالیی یهودیت را طبق وعدۀ تورات برپا ساخته و حکومت جهانی یهودیت را 
شود، تأسیس نماید. یی میفرمانروا المقدس و از معبد سلیمان که از بیت

زمینۀ فریب خویش را توسط دجال مهیا ساخته  یهودیان با تکذیب عیسی 
-ه و توسط این یهودیان چرخها معرفی کردتواند خود را مسیح آنو دجال می

حیث مسیح باالی و خود را به درآوردههای فتنه و حیلۀ خویش را به چرخش 
ی نموده نیبشیپبا زیبایی  ها بقبوالند. این حالت را حضرت محمد آن

 .3باشندبیشترین پیروان دجال یهودیان میاست: 

در روز اول دجال )در زمان امپراتوری بریتانیا( اتفاق مهم برای پیروان 
پیوست که به قدرت دجالی بیشتر افزود.  به وقوعدجال در افریقای جنوبی 

                                                           
1  The Egyption-Masonic-Satanic Connection; p 136 David L. Carrico;  
2  Surah Al –Kahf and Modern age; p 74 Imran N. Hosein; 

 0193صحیح مسلم؛ حدیث  . 3
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کرد که پایش به یک سنگ در افریقای جنوبی بازی می پوستاهیس طفلیک 
را آن فامیلش ،برد شاین طفل آن سنگ را نزد فامیل .پردرخشش اصابت کرد

، بعد از خره نزد دولت رسید و دولت افریقای جنوبیو باآل  برده نزد کالن قوم
پیدا شدن الماس به این بزرگی  .تحقیقات درک کرد که این سنگ الماس است

ترین معادن الماس جهان زمینه برای کشف یکی از بزرگحیث پیشبه
های بزرگ نیی توسط کمپزودبه)کمبرلی( بود. استخراج این معدن بزرگ 

 گوهرشناس(، Janseمربوط خانوادۀ راتثچایلد انحصار شد، چنانچه جنس )
در معدن کشی معدن کمبرلی  که ییهایکمپن نیتر مهمنویسد: مشهور می

-شد، میدخیل بودند، کمپنی فرانسوی که توسط خانوادۀ راتثچایلد اداره می

خویش را برای های زمین، خزانهفرموده است:  . حضرت محمد 1باشد
های زمین بود . معدن الماس کمبرلی یکی از خزانه2دجال بیرون خواهد کرد

 5به اندازه  م،0303در سال که برای پیروان دجال بیرون کشیده شد، چنانچه 
 یو سرمایه باورنکردن هکشیده شد خانوادۀ راتثچایلدتوسط  نجایبیرل الماس ازا

 افتاد. هاآندست به
گر تمدن مدرن غربی را طبق ادعاهای شیخ عمران حسین، الکساندر  ا

کتر  کتر محمد انصاری و بسیاری از  پورمیرحدوگین، دا ازغدی، شیخ دا
علمای دیگر، تمدن دجالی بدانیم، پس باید اجنداهای دجالی از قبیل آماده 

حیث پایتخت این حکومت و معبد المقدس بهساختن حکومت جهانی، بیت
را دنبال کند، که  حیث تخت شاهیی بهمسجداالقصن که در محوطۀ سلیما

چنین هم است. یهودیان اولین کسانی بودند که در دام فریب دجال افتاده و او 
حیث مسیح راستین و کار برای اجنداهای او را کار برای مسیح راستین را به

دنیا  ه کردنآماداجنداهای مسیح دروغین و  کردن ادهیپخاطر . بهانددانسته
                                                           

1.  Gems & Gemology; p 237 A. J. A. (Bram) Janse;  
  0130صحیح مسلم؛ حدیث  . 2



 آخرین هشدار  ❐ 61

 

و برای آمدن وی، یهودیان باید ادیان یکتاپرستی و خصوصًا اسالم را تضعیف 
زمان، امپراتوری مسیحی ارتودوکس ببرند. دو امپراتوری بزرگ آن نیاز بی حت

ی بود، کتاپرست)تزار( و امپراتوری بزرگ اسالم )عثمانی( که اساس آن ی
یهود و آوردن دولت یهودی در ترین موانع و سد راه اجنداهای دجالی بزرگ

خاطر پیاده نمودن اجنداهایی شد. پیروان دجال بهسرزمین مقدس شمرده می
کتفا کنند، بناًء تحت نام حرکت نمی به این بزرگی تنها به یهودیان توانستند ا

ی است، برای اولین بار در طول تاریخ سنریمیفر صهیونیزم که نسخۀ دیگر 
وجود آوردند که قبل از این ناممکن به نظر ی را بهیهودـبشریت اتحاد مسیحی

 ،االصلخبرنگار و نویسنده دنمارکییهودی اروپایی،  تئودور هرزلرسید. می
 به نمایندگی از یهودنفر از اندیشمندان و متفکران  911کنفرانسی متشکل از 

ری در شهر ِس  در این کنفرانس که کامالً  جمعیت یهودی برگزار نمود. پنجاه
توجه به تغییرات با  تئودور هرزل ،برگزار شد م0130ال سوئیس در سال ب

سیس یک وطن یهودی أمکان ت ،اوضاع سیاسی به سود غرب و به زیان شرق
 ۀو در همان سال کتابی به نام دولت یهود به رشت هرا موردبررسی قرار داد

تحریر درآورد که در آن از قوم یهود خواسته بود که با توجه به اینکه هر ملتی 
دولت یهود را در سرزمین  بایدها نیز برای خود سرزمین و دولتی دارد، آن

از نامش پیداست و  کهیطورحرکت صهیونیزم،  .فلسطین تشکیل دهند
صهیون سازمان همکارش فریمیسنری، فقط یک هدف داشته که تسخیر تپۀ 

برپا در آن موقعیت دارد و آماده ساختن جهان برای  معبد سلیمان  کهییجا
باشد که تنها متشکل از یهودیان ی حکومت جهانی دجال از این معبد میساز

نماها نیز نبوده، بلکه بسیاری از مسیحیان پرقدرت و حتی بعضی مسلمان
ک مسیحی ر ـاین اتحاد یهودیباشند. شامل این حرکت می ی نیبشیپا قرآن پا

از دوستی و همکاری با این اتحاد شدیدا  نهی نموده و  مسلمانان رانموده، 
خارج نموده  را از امت محمد  دهندها تن میکه به دوستی با آنکسانی
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-رسمی )نظریه صهیونیزم سال شکلبه. شکل گرفتن حرکت صهیونیزم 1است

است با پیدا شدن جسد فرعون  ها موجود بود( مصادفها در قلب این دجالی
برای این فرعونیان دانست،  را نشانه و هشداری از جانب الله توان آنکه می

خودت  (زرین) هبا زر ای فرعون( پس امروز تو را )فرماید: می چنانچه الله 
عبرتی باشد و  ،ندیآیاز پی تو م کهیتا برای کسان میافگنیم (ساحل)به بلندی 

ی نیبشیپ. بناًء قران کریم 2اندهای ما غافلبسیاری از مردم از نشانهگمان یب
را یک نشانۀ ی را در بارۀ جسد فرعون نموده و پیدا شدن آنزیانگشگفت

اخطار آمیز الهی دانسته است. این کشف، یک هشدار بربادی برای یهودیان 
گرفت. با پیدا شدن جسد فرعون شکل  زمانهمو حرکت صهیونیزم است که 

باشد. آشکار است که دجال مغز متفکر در ساختن حرکت صهیونیزم می
 درحرکتمفهوم این است که یهودیان توسط دجال رهبری شده و در راهی 

پیوندد و به سرنوشت فرعون دچار هستند که به بربادی و مجازات الهی می
ۀ شمارش معکوس برای دهندنشانخواهند شد. پیدا شدن جسد فرعون 

 .3باشدۀ آخرالزمان میدهندنشاننیان این زمان و فرعو 
ی بودجه آورجمعخاطر عملی ساختن پروژۀ دولت یهود، تئودور هرزل به به

گذاری بزرگ از طرف خانوادۀ راتثچایلد و سایر پرداخته که منجر به سرمایه
نخبگان یهود شد. هرزل با این سرمایۀ بزرگ خواست تا عبدالحمید آخرین 

المقدس موافقت نماید. انی را خریده تا با اسکان یهودیان در بیتخلیفۀ عثم

                                                           
ْوِلَیاُء َبْعٍض َوَمْن ؛ 50سورۀ المائده؛ آیۀ . 1

َ
ْوِلَیاَء َبْعُضُهْم أ

َ
َصاَری أ ِخُذوا اْلَیُهوَد َوالنَّ ِذیَن آَمُنوا اَل َتتَّ َها الَّ یُّ

َ
َیا أ

ُه ِمْنُهْم ِإنَّ اللَّ  ُهْم ِمْنُکْم َفِإنَّ اِلِمیَن َیَتَولَّ ای مؤمنان یهودیان و مسیحیان را ( ترجمه: 50) َه اَل َیْهِدي اْلَقْوَم الظَّ
 ءاز آنان دوست گیرد، جز هدوست و هوادار یکدیگرند، به دوستی نگیرید، و هرک (در مقابله با شما)که 

 .کندآنان است، خداوند ستمکاران را راهنمایی نمی
اِس َعْن آَیاِتَنا  ؛ 38سورۀ یونس؛ آیۀ  . 2 یَك ِبَبَدِنَك ِلَتُکوَن ِلَمْن َخْلَفَك آَیًة َوِإنَّ َکِثیًرا ِمَن النَّ َفاْلَیْوَم ُنَنجِّ

 (38) َلَغاِفُلوَن 

3.  Jerusalem in the Quran; p 101-103 Imran N. Hosein; 
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ی جمعدستهعبدالحمید این پیشنهاد هرزل را توطئه خوانده و به اسکان 
 المقدس موافقت نکرد.یهودیان در بیت

ها، تزارهای روسیه نیز خطر در مقابل اجنداهای دجالی مانند عثمانی
بردن  نیاز بهای بزرگ جهانی برای پالن شد، بناءً یهودیان اروپایی محسوب می

ها به پرورش نظریه این دو امپراتوری گرفته شد. در روسیه، صهیونیست
( به رهبری والدیمیر لنین Bolshevikانقالب کمونیستی بنام بلشویک )

لنین از طرف مادر یهود بوده و یهودیان بر اولین دفتر سیاسی وی پرداختند. 
مرد مهم در انقالب بلشویک بنام لیئون تروتسکی،  دومین ؛ وتسلط داشتند

چسپی خویش را به منافع یهود کرد که هویت یهودی و دلبسیار کوشش می
ها نیز شده و ها به فکر نفوذ در قلمرو عثمانی. صهیونیست1پنهان کند

ی خویش را در این قلمرو پرورش دادند. در ترکیه، مصطفی هانشاندهدست
در جزیرۀ عرب شریف حسین حکمران حجاز و  کمال )اتا ترک( و

قدر هم عبدالعزیز ابن سعود را انتخاب کردند. ولی، این دو امپراتوری آن
بروند.  نیاز بضعیف نبودند که به بغاوت چند شخص و یا حرکتی سیاسی 

-ها باید در یک جنگ بزرگ دخیل میبرای تضعیف این دو امپراتوری، آن

در سال ی نمودند. اندازراهجنگ جهانی اول را ها شدند، فلهذا صهیونیست
را به قتل مجارستان -ها فرانس فردیناند ولیعهد اتریشم، صهیونیست1514

کتر هنری مکو می -رسانیده و روسیه را متهم به این کار نمودند. چنانچه دا

های مخفی فریمیسنی که نویسد: قتل ولیعهد اتریش )فردیناند( توسط دست
نی اول شد، یک واقعۀ پالن شده مانند حادثۀ یازدهم سپتمبر سبب جنگ جها

جنگ را با روسیه  مجارستان-اتریش. با کشته شدن فردیناند، 2م بود2881
مجارستان وارد عمل شده و انگلیس -اعالن کرد. جرمنی به پشتیبانی اتریش
                                                           

1.  The Culture of Critique; p 53, 96 Kevin Macdonald;  
2 . Illuminati; p 185 Henry Makow PhD;  
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خواست شامل که نمیی نمود. در این میان، قدرتیریگموضعجرمنی  هیبرعل
نامۀ اما انگلیس طی یک موافقت؛ ها بودجنگ باشد، امپراتوری عثمانیاین 

مخفی به روسیه وعدۀ حکومت باالی قسطنطنیه را داده و نیروهای بحری 
ها را وارد ها آنعثمانی العملعکسها شد که های عثمانیروس وارد آب

یک در جریان بحران دیپلومات نویسد:جنگ نمود. چنانچه ویلیم ولفورت می
میان روسیه و جرمنی بر سر لشکرکشی جرمنی باالی قسطنطنیه منطقۀ که 

تحت قیادت خویش داشته باشد، فرانسه مانند جنگ اول  خواستیمروسیه 
جرمنی انجام دهد.  هیبرعلبالکان اصرار به این داشت تا روسیه اقدامات جدی 

گر  طور مثال سزونوف )وزیر خارجۀ روسیه( در مواقع مختلف گفتهبه بود ا
طرفداری  پذیرفت، پشتیبانی انگلیس بهروسیه خطر جنگ با جرمنی را می

ی را هاسالح. جرمنی در این جنگ برای اولین بار 1روسیه ضمانت شده بود
و خبر بود که نظیرش دیده نشده و جهان از وجود آن بی قرارداد مورداستفاده

محاصره و بیچاره شدن ها، انگلیس را محاصره کرد. البحریتحت توسط
-را میها و خانوادۀ راتثچایلد انتظار آنانگلیس چیزی بود که صهیونیست

ها نزد انگلیس مراجعه کرده و در بدل آوردن امریکا به کشیدند، صهیونیست
پشتیبانی انگلیس در جنگ، خواستار کمک انگلیس برای ساختن دولت 

د لبیک گفته و اعالمیۀ بلفور یهودی در فلسطین شدند. انگلیس به این پیشنها
جانبۀ انگلیس را که عنوانی راتثچایلد نوشته شده بود و در آن از کمک همه

ی شده بود، به امضا رسانید. ادآوربرای ساختن دولت یهودی در فلسطین ی
ی زودبهها که از نفوذ زیاد در سیاست امریکا برخوردار بودند، صهیونیست

بانی انگلیس وارد جنگ ساخته و طبق وعده، توانستند امریکا را به پشتی
ها در عقب ورود صهیونیستانگلیس را از مهلکۀ محاصره نجات دهند. 

                                                           
1 . The Perception of Power: Russia in the Pre-1914 Balance; p 367 William C. Wohlroth;  
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ها در بدل ورود امریکا در جنگ، امریکا در جنگ جهانی اول بودند. آن
جاسوسان انگلیس برای شریف . 1ها مبادله کردندگرفتن فلسطین را از ترک

و شریف  ه بودندپوند را وعده داد ونیلیشاهی عرب و هفت م، پادحسین
م توانست 0308در سال  اعالن آزادی نمود کهحسین با خالفت بغاوت کرده و 

م، شهر مدینه را 0303دست بگیرد و باآلخره در سال کنترول مکه و ِجده را به
عبدالعزیز بن  ،فرد دوم شریف حسین درآمد. دستبهتصرف کرده و حجاز 

قدر که آن ،او حاال هم شاهان عربستان سعودی هستند ۀکه اوالد بود سعود
 5111هانه او در برابر پول کم )معاش ما اءً بن ،وقت نداشتتأثیر در سیاست آن

ها فروخت و علیه خالفت بغاوت کرد. در ( خود را به انگلیسپوند استرلنگ
-خالفت اسالمی در حال ازبین رفتن بود و اردوی انگلیس بیت ،0303سال 

ها ستیدس را تصرف کرد که یک روز بسیار خوش برای صهیونالمق
انتالیای ترکیه را فتح  ،در همین سال بود که اردوی یونان شود.محسوب می

بسیار  هراس داشتند،ها ها از نفرت یونانیان نسبت به ترککردند و چون ترک
کرده  شکشیترکی خویش را پ ۀو اینجا بود که انگلیس مهر  ندزده شدوحشت

حیث قهرمان همه حیث ناجی ترکیه جلوه داد و مصطفی کمال بهرا به او و
قهرمانان در ترکیه ظاهر شد؛ و سال نگذشته بود که مصطفی کمال ترکیه را 

در ترکیه همچنان  ،مانند یک پاپ عیسویت ،جمهوری اعالن کرد و خلیفه
هوری جم م،0323رجا ماند که در سال بی و سیاسی پائبدون کدام قدرت اجرا

ی کشورهاجهان اسالم مانند اروپا به  از بین برد. ترکیه خالفت را کامالً 
گرا مبدل شد و دیگر چیزی بنام یک امت واحد در اسالم سیکولر و ملت

 وجود نداشت.

                                                           
1  . Illuminati; p 8 Henry Makow PhD; 
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 ورود غرب
 قدرت باها، ارتباط بین خالفت، یکپارچگی و اتحاد مسلمانان صهیونیست

کردند، لذا طرح براندازی خالفت و اندیشۀ خالفت را از ی درک میخوببهرا 
، راهبرد گریدعبارتبهاندازی کرده و جهان اسالم و اذهان مسلمانان راه

سیکولرسازی جهان اسالم و مبدل ساختن شیوۀ زندگی اسالمی را به طرز 
 خدای غربی آغاز کردند.زندگی بی

گرایی که توسط مزدوران بریتانیا توأم با پدیده وارداتی بنام ملتدامنۀ انقالبی
علیه خالفت عثمانی در حجاز آغاز شده بود، به سوریه، لبنان، عراق و 

علنی به  صورتبهکم نیروهای بریتانوی و فرانسوی فلسطین کشیده شده و کم
ی از این نینشعقبها را مجبور به پرداخته و عثمانی طلبانییجداکمک 
م، نیروهای بریتانوی تحت رهبری جنرال 0303ها نمودند. در سال سرزمین

 مجردبهی المقدس شده و جنرال نامبردۀ بریتانوالنبی موفق به تسخیر بیت
المقدس، لب به سخنانی باز کرد که تفکر و تعمق هر مسلمان ورود به بیت

گاه را  کنون خاتمه باآلخره جنگ، وی گفت: زدیانگیبرمآ های صلیبی ا
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کرد، قدرت جنرال النبی درحالی چنین اظهار داشت که درک می .1یافت
 اسالم بدون خالفت مانند قدرت یک ببر بدون دندان است. 
ها ارتباط راهبردی سیاست بریتانیا در جزیرۀ عرب و شکست دادن عثمانی

کره با با ساختن دولت یهودی در فلسطین داشت. زمانی که بریتانیا مشغول مذا
های عثمانی بودند، وزیر خارجۀ روسیه ۀ اعالن استقالل از ترکدربار اعراب 

های خائنانۀ این دو های شوم بریتانیا و فرانسه را در مورد توطئهخبر نقشه
ۀ نامموافقتبه کشورهای کوچک که در  انهیخاورمکشور مبنی بر تجزیۀ 

( درج شده بود، به اعراب رسانید. موافقت بین Sykes-Picotپیکات )ـسایکس
های عثمانی، در بریتانیا و اعراب طوری بود که بعد از استقالل اعراب از ترک

راب تشکیل گردد، اما بریتانیا و جزیرۀ عرب، خالفت جدید به رهبری اع
خواستند چیزی بنام خالفت در جهان گاه نمیهیچ ستشانیونیصهباداران 

اسالم وجود داشته باشد، لذا مزدور بریتانیا بنام شریف حسین که خالفت را 
اعالن، توسط مزدور  نیبعدازابنام خود اعالن نموده بود، در طول چند ماه 

هشدار وزیرخارجۀ روسیه  باوجوددیگری بریتانیا بنام عبدالعزیز بن سعود که 
ابأ نورزید، از حجاز رانده شده و خانوادۀ آل  ستشیونیصهاز اطاعت باداران 

 آوردند.  وجودبهسعود، شاهی مطلقۀ عربستان سعودی را به کمک بریتانیا 
تر گرا در بالد اسالمی و از همه مهمملتباآلخره با تشکیل کشورهای جدید 

آمدن جمهوری سیکولر ترکیه توسط  وجودبهها در ترکیه و شکست عثمانی
ها به آرزوی دیرینۀ ترک، صهیونیستمزدور انگلیس  بنام مصطفی کمال اتا

پارچه شدن و ضعیف شدن جهان اسالم بود، رسیدند و خویش که همانا پارچه
 د در فلسطین مهیا شد. زمینۀ تشکیل دولت یهو 

                                                           
1.  Imran N. Hosein; The Caliphate The Hejaz and The Saudi-Wahhabi Nation-State; p 17 
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های ملی که اساس آمدن دولت وجودبهعلمای اسالم از بین رفتن خالفت و 
آن تفکرات سیاسی تمدن مدرن غربی بود، را غیر اسالمی خواندند. علمای 

آمدن کشورهای جدید شاهی و جمهوری را بدعت  وجودبهپوهنتون االزهر، 
از علمای سراسر جهان اسالم  خوانده و تصمیم گرفتند که کنفرانسی مشمول

م در این پوهنتون دایر 1521خالفت، در سال  برپاساختندوباره  خاطربهرا 
کش، افریقای جنوبی، اندونیزیا،  کنند. علمای اسالم از مصر، لیبیا، تونس، مرا
یمن، حجاز، فلسطین، عراق و پولند در این کنفرانس که اجنداهای مهم آن 

فه، ضرورت خالفت، نحوۀ تشکیل خالفت، تعریف خالفت و درایت خلی
زمان مطابق به شریعت اسالمی و راهبرد برای ممکن بودن خالفت در آن

علمای بعضی از  کهیدرحالتشکیل دوبارۀ خالفت بود، شرکت کردند، 
ممالک مهم اسالمی از قبیل ترکیه، فارس، افغانستان، نجد و علمای از 

در این کنفرانس حضور نداشتند. های مسلمان روسیه، هند و چین جماعت
-گرایی کمیتۀ سوم بیاین کنفرانس به سه کمیته تقسیم شد که نظر به منفی

. 1نتیجه ماند و این نتیجۀ منفی را شیخ الزواهری تشیع جنازۀ اسالم خواند
ها باالی آن موافقت کردند، برگزاری کنفرانسی دیگر تصمیمی که همۀ کمیته

گاه را هیچ هاآندانستند جهان اسالم دۀ آل سعود که میدر این رابطه بود. خانوا
کنند، خواستند همتای کنفرانس االزهر را در مکه خلیفه قبول نمی ثیحبه

 نیدر ابنام مجلس جهان اسالم دایر کنند. برخالف کنفرانس االزهر، 
فارس، حاضر بودند،  جزبههای بسیاری از کشورهای اسالمی کنفرانس نماینده

رخالف انتظار در مورد تشکیل دوبارۀ خالفت اسالمی در آن بحث ولی ب
نشده، بلکه خانوادۀ آل سعود به نحوی دولت جدید شاهی عربستان سعودی را 
قانونی جلوه داده و برخالف وعدۀ که در این کنفرانس نمودند دیگر کنفرانسی 

                                                           
1.  Imran N. Hosein; The Caliphate The Hejaz and The Saudi-Wahhabi Nation-State; p 52 
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 صورتبهمتشکل از علمای اسالم را دایر نکرده و رویای تشکیل خالفت 
 رویا باقی ماند که تا حال در جهان اسالم، داراالسالم تشکیل نشد. 

بعد از جنگ جهانی اول، بریتانیا خواست تا وعدۀ تشکیل دولت یهودی در 
ها و در رأس خانواده راتثچایلد در اعالمیه بلفور فلسطین را که به صهیونیست

آوردند و معلوم  ابتدا از مردم فلسطین سرشماری به عملداده بود، عملی کند. 
یهودیان برای مهاجرت به فلسطین  سال یسکه در ظرف شد با همه کوششی

باشند، البته با این یهودی می نیفلسط، فقط شش درصد از مردم اندنموده
شود نقشۀ استقالل یهود عملی گردد، زیرا ُمقدرات اقلیت بسیار ضعیف نمی

 وجهچیهبهسخت رژیم آن باشند، چهار درصد آن مخالف سرومملکتی که نود
قابل اداره نیست. لذا به فکر توسعۀ نقشۀ مهاجرت یهود و انتقال اراضی، و 

ها های حساس مملکت به صهیونیستسپردن منابع اساسی اقتصادی و پست
 مهاجرانو   بریتانیا، تصمیم انتقال یهودیان به فلسطین را گرفته. 1افتادند

کثرًا جوانان ی با نیروهای انگلیسی  همراه هودیان اروپایی بودند،یهودی که ا
 موافقت با گزینی پرداختند. سرانجام،و به مسکن شده سینا صحرای روانۀ

-و ملت (Pan-Turkismترکیسم)پان جمعیت یک ی کهو ترق اتحاد جمعیت

-بیت و در صحرای یافا را خود جواز اقامت اولین یهودیان بود، ترکی گرای

 جمعیت توسط اسالم عالم به خیانت گونه بدین و نموده دریافت المقدس
-می هاعثمانی وارث را خود و بود گراجمعیت ملی یک که ترقی و اتحاد

قوانین نویسد: می نویسندۀ مشهور عربی عبدالله التل .دانست، صورت گرفت
یهودیان را برای مهاجرت به فلسطین ی ااندازهبه 2انتدابۀ انگلستان در دور 

 ،مریکاا وپولند  گذاشته بود که پیش از خروج از شهرهای خود در آلمان،آزاد 
                                                           

کبر هاشمی؛ اسرائیل و فلسطین؛ صفحۀ  . 1  20ا
انتداب: حمایت وقیمومیت کشور نیرومند از کشوری ناتوان تا زمان رسیدن به استقالل که اخیرًا  . 2

 سازمان ملل متحد آنرا نظام نظارت و وصایت تبدیل کرد.
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که از شرق اردن و ییهاعرب ،در مقابل .شدفلسطینی داده می ۀها گذرنامبه آن
اجنبی  ،های زیادی در آن سکونت داشتندلسوریه به فلسطین آمده و سا

ود را درراه حمایت انگلستان تمام نیروی خ ،از سوی دیگر .آمدندحساب میبه
و  هاعرب از یهودیان در اختیار یهودیان قرار داده و برای سرکوب نمودن

در شرق  یپایگاه نظامی قدرتمند آنان، از جانب هرگونه شورشی از یریجلوگ
اردن تشکیل داد تا دولت اسرائیل بدون هیچ مزاحمتی تشکیل شود! درواقع 

دولت  م،0321سال در  .1ابند نبودانگلستان به تعهدات خود نسبت به اعراب پ
فلسطین به  ینظاماز این زمان به بعد حکومتکه انگلستان اعالم کرد 

 ندکه در انتظار چنین روزی بود یانیهودو  حکومت مدنی تبدیل خواهد شد
در سان ریمو که  ندرسانید سران کنفرانس متفقین ءرا به امضاای هفورًا عهدنام

فلسطین باید در این کنفرانس، در  و منعقد شده بود م1528نوامبر  25به تاریخ 
-ملت میهن تأسیس برای یهودیان تا گرفتقرار می سیاسی-اداری یتموقع

 هجرت به نیز انتداب حکومت برده، سر به کامل آزادی در خود گرایی
 ای برایشود تا کابینهمی توصیه رابطه این در کند و کمک فلسطین به یهودیان
و از  هدو شود تا ناظر امور هجرت ب تشکیل یهودی مهاجرین امور به رسیدگی

بتواند امتیازات  شغل مناسب بدهد و به مهاجرین مسکن و ،سوی دیگر
ها بتوانند در تأسیس چنین اول به یهودیان بدهد تا آنۀ ها را در درجشرکت

م به 0322این عهدنامه در سال  .2رندیکارگمیهنی سعی و تالش خود را به
ل وویمسدرنگ آقای هربرت انگلستان نیز بی .رسید جامعۀ مللتصویب 

در  لوویمد و سسامی انگلستان به فلسطین فرستا ۀعنوان نمایندیهودی را به

                                                           
 239 ۀصفح ؛خطر الیهودیة العالمیة علی االسالم و المسیحیةدالله التل؛ عب . 1

Cynthia Day Wallace. Foundations of The International Legal Rights of The Jewish People 
and The State of Israel. PP. 2-6 
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دست به اقداماتی زد که برخی از این  ،در فلسطین خویش تیمأمور طول 
 اند از:اقدامات عبارت

 صد هزار یهودی مهاجر سکونت دادن شش 

 های مهم به یهوددادن پست 

 گذار کردن آنها با توسل بههای عربخریداری زمین  ها به یهودزور و وا

 منحصر نمودن امتیاز تجارت خارجی به یهود 

 هاممنوع کردن حمل سالح بر عرب 

 .قرار دادن تسهیالت فراوانی جهت خریداری اسلحه برای یهود    
ی بلشویک امپراتوری مسیحی تزار را سرنگون هاستیالیسوس ،در روسیه

های ی بر نظریهو مبنرحم ستیز، ظالم، بیساخته و امپراتوری خداناباور، دین
 همچنانآوردند که  وجودبهمارکسیستی و داروینی اتحاد جماهیر شوروی را 

مطابق به مجلۀ امریکایی شدند. توسط خانوادۀ راتثچایلد حمایت مالی می
م، جان 1545(، تاریخ سوم فبروری New York Journal-Americanرک )نیویا

های راتثچایلد( به مقدار بیست سچف نواسۀ جیکب )یکی از شرکای کمپنی
. شیف )یکی از 1ها به باد هوا داده استدالر را برای موفقیت بلشویک ونیلیم

که اعضای برجستۀ فلر که مانند خانواده راتثچایلد یکی از اعضای خانواده را
 هاونیلیمسرنگونی امپراتوری تزار،  خاطربهباشد( مافیای جهانی فریمیسن می

شد، . جامعۀ مخفی که توسط راتثچایلد رهبری می2فرستاددالر را به روسیه می
 برخالف. 3شودترین حامیان انقالب بلشویک محسوب مییکی از مهم

کثر مؤرخین، انقالب بلشویک یک تنظریه صادف تاریخی نه، بلکه یکی های ا
                                                           

1 .Gary Allen with Larry Abraham; None Dare Call it Conspiracy; 4. Bankrolling The 

Bolshevik Revolution 

2.Forbes B. C.; Men Who Are Making America; pp.334-345 

3.  Gary Allen with Larry Abraham; None Dare Call it Conspiracy; 5. Establishing the 

Establishment 
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ها بود، چنانچه در اولین های بزرگ جهانی برای مبارزه با ادیان و سنتاز پالن
ها با کلیسای ارتودوکس آغاز شده و تا ممالک اسالمی و قدم، مبارزۀ بلشویک

 شکلبهی مارکس و داروین خداناباورهای مبارزه با مساجد ادامه یافت. نظریه
ها و محافل های علمی، کنفرانسها، مجلهها، کتابرسانهگونه توسط سمارق

های بلشویک مردم را مجبور به قبول علمی پخش و نشر شده و کمونیست
گرفتن کارت سرخ  خاطربهکه کردند، تا حدیی میخداناباورهای کردن نظریه

عضویت این حزب، مجبور به دشنام دادن به خالق یکتا و فرستادگانش نیز 
از  ونیلیماتحاد جماهیر شوروی )کمونیستی( بیشتر از بیست . شدندمی

پنج سال نخست حکومت و در اوج قدرت یهودیان وشهروندانش را در بیست
بعضی از مؤرخین، . 1مردم بود هیعلدولت  درواقعدر این اتحاد، به قتل رسانید. 

تاری گیری از بدرفها توسط اتحاد جماهیر شوروی را انتقامکشتارجمعی روس
-رسد که بعضی از قتلطوری به نظر میدانند. امپراتوری تزار با یهودیان می

مردمی بود که تاریخ احساسات  هیبرعلها، انتقام یهود ها توسط بلشویکعام
گویند: یهودیان به نیروهای نظامی ضد یهودی داشتند. بسیاری از مؤرخین می

. 2از بدرفتاری زمان تزار بگیرند اتحاد جماهیر شوروی پیوستند تا انتقام خود را
اتحاد جماهیر شوروی، ممالک اسالمی آسیای میانه را تحت سلطۀ خویش 

 کهیطورهماندرآورده و دامنۀ استعمارشان به افغانستان نیز کشیده شد و 
های اسالمی نیز به مسیحیان روسیه را مورد ظلم قرار داده بودند، در سرزمین

علمای دین را روانۀ زندان نموده، شکنجه کرده و به ظلم و استبداد پرداخته، 
گرا بودن و های چون اخوانی بودن، اسالمرسانیدند، مردم عام را به بهانهقتل می

                                                           
1.  Kevin Macdonald; The Culture of Critique; p xxxvii 

2.  Joe Rapoport; The Life of a Jewish Radical; p 31 
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عام کرده، به هر نحوی ممکن با عقاید دینی جنگیده و به کپیتالست بودن قتل
 د. های ملی را به سرقت بردنهای عوام و سرمایهبهانۀ مساوات، سرمایه

جنگ جهانی اول، بر عالوۀ تأثیرات مهم که در سیر تاریخ بشری داشت، 
پیامد آن انتقال قدرت جهانی از بریتانیا به امریکا بود. دالر  نیتر مهم
پول ذخیروی جهانی شده و امریکا به  ثیحبه پوند استرلنگ نیگز یجا
کرد و ی امپراتوری پرداخت که در قلمرو آن آفتاب غروب نمینیگز یجا
کرد. انتقال قدرت از بریتانیا به امریکا  اندامعرضجهانی  ابرقدرت ثیحبه

یکی از نادرترین نوع وقایع تاریخی است، زیرا برای اولین بار در طول تاریخ 
بسیار مرموز، قدرت  طوربهبشر، یک قدرت بزرگ بدون رویارویی مستقیم و 
گذار نموده که در این مورد توان گفت: دجال مرکز می را به قدرت دیگر وا

 روزبهعملیاتی خود را از روز اول در لندن، بدون اینکه لندن را از دست بدهد، 
 دوم در واشنگتن انتقال نمود. 

و با همکاری  نشیشیپقدرت جدید جهانی، همانند همتای  ثیحبهامریکا 
-داری یهودیان صهیونیست وارد بازی شد. اعراب آهستهاین همتا به طرف

ک و شوم قدرتآه گاه سته از دسایس خطرنا های صهیونیستی دجالی غرب آ
، لذا احساسات اندشدهترین فریب عصر شده و دریافتند که شکار بزرگ

گیر شده و کم کثرًا ضداستعمار فرا کم به مبارزه با این فتنۀ بزرگ پرداختند که ا
 کهیقالبانم 0323، تا اینکه در سال شدیمتوسط نیروهای بریتانوی خنثی 
ی شد که بازهم توسط اندازراه، گرفتیبرمتقریبًا همۀ مردم فلسطین را در 

های جدید خنثی گردید. نفرت اعراب ها و نیرنگبا حیله متحدانشبریتانیا و 
های اوج گرفته و بغض ستشیونیصهکیشان روز در مقابل بریتانیا و همروزبه

کم در قلوب اعراب آمادۀ کفیدن می الحسینی  نیام محمدشد تا اینکه مترا
م دستور اعتصاب عمومی را صادر کرد که 0398مفتی اعظم فلسطین در سال 

کاران، شکل بسیار عالی و گسترده و به مشارکت زنان، مردان، تجار، کسبهبه
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گران، محصلین و متعلمین و حتی زندانیان عملی شد. این اعتصاب صنعت
ها، ای نفت، بسته نمودن ادارات دولتی و ُپلههای آهن، لولهمشمول قطع راه

قطع برق و تلفون، نپرداختن مالیات و عدم اطاعت از قوانین حکومتی بود. 
ی عربی خویش کمک هانشاندهدستپاچه شده و از وها دستصهیونیست

)عبدالعزیز بن سعود شاه عربستان سعودی، ملک  هاآنگرفته که توسط 
کم اردن( غاضی سلطان عراق، امام یح یی پادشاه یمن و امیر عبدالله حا

تلگرافی عنوانی انقالبیان فرستادند که مضمون آن اظهار اطمینان و امیدواری 
های مشروع مردم فلسطین بر مصمم بودن بریتانیا در برآورده ساختن خواست

بود و از مردم فلسطین خواهش آرامش شده بود. بدین ترتیب این انقالب 
با دادن هزاران شهید و اسیر به شکست مواجه شده و  ماه ششعظیم بعد از 

گاه مصمم به عملی فقط سه شرط کتبی را دولت بریتانیا پذیرفت که هیچ
ی از مهاجرت یهود به طورکلبه. 0کردن آن نبود. این شروط عبارت بودند از: 

کیدًا جلوگیری شود،  به یهود منتقل  وجهچیهبه. اراضی فلسطین 2فلسطین ا
. به حکومت استعماری بریتانیا خاتمه داده شده و حکومت 9ردد و نگ

 مستقل عربی تشکیل گردد. 
 تهیکمو  ونیسیکمی را بنام بیفر عوامهای جدید تمدن مدرن غربی، راه

حل یک پروسه که منجر به فراموشی ی برای طوالنی ساختن دریافت راهساز
بودند که برای فریب مردم اندازی نموده شود، راهتدریجی مسائل حاد می

-غرض و حقیقتفلسطین نیز از این ترفند کار گرفته و ظاهرًا یک هیئت بی

های حل های اعراب، علل انقالب و راهیاب را برای رسیدگی به خواست
-، بهابیقتیو حقطرف بی ظاهربهمشکل به فلسطین فرستادند. این هیئت 

معالجۀ اساسی این نین اضافه کرد: های حل چای پس از بیان راهشکل ماهرانه
یهودی و یک قسمت هم در -است که فلسطین تقسیم شود، یک دولت عربی
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. تصمیم دولت بریتانیا مبنی بر تقسیم فلسطین برای 1دست بریتانیا باقی بماند
اعراب،  تنهانهنبوده و سبب نفرت، خشم، غضب و انزجار  قبولقابلاعراب 

ها و یهود شد. نمایندۀ دولت عراق در علیه غربی بلکه تمام مسلمانان جهان
گر می کنش به این تصمیم چنین اظهار نمود: شما ا های خواهید خدمتوا

 هاآنای را برای یهود را تالفی کنید، خوب است که در همان اروپا منطقه
های بخشی کنید. متعاقبًا، دولتبدهید، نه اینکه از جیب مردم آسیا حاتم

مجلسی مشمول از نمایندگان مصر، عراق، سوریه، لبنان، اردن، عربی پس از 
که حکومت ی فلسطین لشکرکشی کرده تا اینسوبهفلسطین، و بالد مغرب 

نشینی شد. دولت بریتانیا بعد از استعماری بریتانیا در فلسطین مجبور به عقب
کشی، وزارت وقت خاطربهشرمانه، از ترفند گذشته کار گرفته و شکست بی

مستعمرات بریتانیا، سران عرب )نمایندگان عراق، مصر، اردن و یمن( و یهود 
که با لطف خوش و به لندن دعوت نموده جایی حلراهدریافت  خاطربهرا 

را فریب داده و وعدۀ تشکیل  چشمکدیگر این مسلمانان ی بارکمکارانه، ی
ساله باالی طع زمانی دهتدریجی و طی مق شکلبهدولت عربی را در فلسطین 

دیگر نیش از سوراخی خوردند که قباًل نیز  بارکقبوالنیده و مسلمانان ی هاآن
 خورده بودند. 

کثر یهودیان ها، صهیونیستتمام کوشش باوجود ها موفق به متقاعد کردن ا
های جودا برای مهاجرت به فلسطین نشدند. دو خاخام )عالم یهودی( بنام

های بدیع که برخالف اساسات دین ش کالیشر نظریهالکلی و زیوی هر
یهودیت مبنی بر آمدن مسیح و ساختن دولت یهودی بود، را طرح کردند، 

احتیاجی به انتظار آمدن مسیح نیست. یهودیان باید به کمک گفتند: می هاآن
های بزرگ اروپایی، دولت قدرت سیاسی و اقتصادی خود و کمک قدرت

                                                           
کبر هاشمی؛ اسرائیل و فلسطین؛ صفحۀ  . 1  21ا
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مقدس( بسازند و این کار اولین مقدمه برای آمدن مسیح الیهودی را )در بیت
ها، بیشتر یهودیان را دادن این نظریه جیو ترو شهرت ها با صهیونیست 1است.

متقاعد به مهاجرت و ساختن این دولت نمودند. این نظریه گرچه بعضی 
ها در اروپا که قرنیهودیان را تشویق به مهاجرت کرد، ولی برای یهودیانی

کردند و برای خود خانه و کاشانه ساخته بودند، کافی نبود تا می زندگی
معین  آنجادر  سرنوشتشانسوی سرزمینی بروند که را رها کرده و به زیچهمه
ی فریب را بنام ترس که همیشه هاسالحها یکی از باشد. صهیونیستنمی

وپا بود، گاه بیشترین یهودیان در ار که زیستگیرند، در جرمنی جاییبکار می
ها در جرمنی حرکت جدید بنام نازی را حمایت را بکار گرفتند. صهیونیست

( VNJنهادی بنام اتحادیۀ ملی یهودیان جرمنی )رسید.  به قدرتکردند تا اینکه 
. 2را ثبات بخشند تلریهم به کمپاینی پرداختند تا موقف 1534در سال 

 .Fred Aها دست باالی در حرکت نازی جرمنی داشتند، چنانچه صهیونیست

Leuchter و David Irving پرداز هوستن چمبرلین بهترین نظریهنویسند: می
سرسخت یهودیان  کنندگانشیستایکی از  تلریهی جرمنی و مشاور نژادگرائ

ۀ آرشیف ملی امریکا، آشکار افشاشد. روزنامۀ گاردین، نظر به اسناد 3بود
امریکا،  جمهورسیرئپدر  جورج بوِش  پدر کالنپرسکات بوش اخت که س

. 4بود تلریهۀ مالی، طراح حرکت نازی و مسبب صعود قدرت کنندتیحما
سازی بزرگ پرداخته و قبل از ها به صحنهفریب جهان، صهیونیست خاطربه

ۀ این جنگ، نیزمشیپ ثیحبهجنگ را علیه یهود آغاز کند،  تلریهاینکه 

                                                           
1 . Harun Yahya; Holocaust Deception; p 15 

 23همین منبع؛ صفحه  . 2
3 . Fred A. Leuchter & David Irving; The Leuchter: The First Forensic Examination of 

Auschwitz. London (1989) ; pp 9-10 & 19 
4. Guardian;  How Bush`s Grandfather Helped Hitler`s Rise to Power; (Sep. 2004) p 25  
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تولیدات جرمنی توسط یهود و ممالک تحت نفوذ یهودیان مانند امریکا، 
 از جرمنی بود )پولند(، را وارداتشکه بیشترین بریتانیا و بالخصوص کشوری

تنها سبب المللی  یهود باالی جرمنی نهجنگ توسط رهبری بینتحریم کردند. 
اساس اتحاد  همچنانیهود شد، بلکه  هیبرعلگیری دولت جرمنی حس انتقام

ها را گذاشت که اقتصادی و سیاسی بین رهبران جرمنی و صهیونیست
جمعی یهودیان به فلسطین بودند. خالصه، نتیجۀ یک خواهان مهاجرت دسته

کتیکی میان نازی گذاران دولت امروزۀ اسرائیل بود و یک ها و بنیاناتحاد تا
. بعد از 1آن هستند شدنفراموش دوستدارها امروز حقیقتی است که بسیاری

ها رفته و در بدل رفع این ها نزد نازیهای اقتصادی، صهیونیستتحریم
نامۀ هوارا ها قرارداد انتقال یهودیان به فلسطین را تحت موافقتتحریم

(Haavara Agreementامضا کردند. در این موافقت ) نامه وعدۀ بازسپاری
س از مهاجرت داده شده بود که های یهود به پول رایج فلسطین پارزش سرمایه

این وعده تعداد زیادی یهودیان را تشویق به مهاجرت به فلسطین نمود. پس از 
-نامۀ هوارا، مهاجرت یهودیان افزایش یافته و یهودیان در کشتیامضاء موافقت

( پایتخت Tel Avivی عبرانی مانند کشتی بنام تل ابیب )هانامبههای نازی 
لسطین منتقل شده که مؤرخ امریکایی بنام مارک ویبر در کنونی اسرائیل به ف

ها و را همراه با ارتباط نازیآن 2صهیونیزم و رایش سوممقالۀ خود تحت نام 
های اقتصادی ها با شواهد بسیار به اثبات رسانیده است. تحریمصهیونیست
ها ها دو پیامد بسیار بزرگ داشت، این تحریم سبب شد تا نازیصهیونیست

 تلریههوارا داشته و بعد از انتقال یهودیان صهیونیست،  قراردادای برای بهانه

                                                           
1.Raphael M. Johnson; The Jewish Declaration of War on Nazi Germany; p 1 

2 . Mark Weber; Zionism and The Thirt Reich. 
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رسانده و  به قتلرا  1صهیونیستیهودیان ضدرهبر نازی بتواند بعضی  ثیحبه
 دستبهکردند، متباقی یهودیان را که از اجنداهای صهیونیستی پشتیبانی نمی

کتر جانسن می ها با استفاده از اسلحۀ ترس بسپارد.صهیونیست -چنانچه دا

تواند یهودیان ی میضد سام تلریهها دیدند که تنها صهیونیستنویسد: 
با آغاز جنگ  .2اندازد یبضدصهیونیست جرمنی را در آغوش صهیونیزم 

که  تنهانههای جنگی خویش، چرخاندن چرخ خاطربهها جهانی دوم، نازی
به  بر آنتوانستند احساسات ضد نازی را در جرمنی تحمل کنند، مزید نمی

نیروی کاری نیز ضرورت داشتند، لذا کسانی را که از نظریات نازی پشتیبانی 
نیروی کاری در کارهای  ثیحبه هاآنکردند، مورد شکنجه قرار داده، از نمی

ها امل این گروهرسانیدند که یهودیان نیز ششاقه استفاده کرده و به قتل می
های تحت کنترول های نازی را توسط رسانهها این عملکردبودند. صهیونیست

نمایی کرده و این شود، بزرگهای دنیا میرسانه ترینبزرگخویش که مشمول 
گرایی کردند که اعمال نازی را نسل کشی یهود جلوه دادند و تا حدی افترا

یهود نمودند  عامقتل خاطربهعدام با گاز های اها را متهم به داشتن محفظهنازی
که تا حال بدون از چند فلم هالیوودی، ثبوت دیگری برای آن ندارند. 

های اعدام با عام، هیچ ثبوت محکمی مبنی بر وجود محفظهقتل پردازانافسانه
حتی یک ثبوت قانونی  هاآنمثال،  طوربهکشی یهود ندارند. نسل خاطربهگاز 

های اعدام با گاز ندارند، همچنان برای اثبات ادعاهای  موجودیت محفظه
نویسد: من طی ( یهودی بنام دیود کول میRevisionistمحقق تجدید تاریخ )

ام که ثبوت ها تحقیق خود و تحقیق سایر محققین به این نتیجه رسیدهسال

                                                           
وکس مینامند و متعقد هستند که آوارگی یهودیان در تورات آمده و حق بعضی یهودیانی که خود را ارتود . 1

 تشکیل دولت را ندارند بر علیۀ اجندا های صهیونیست هستند.
2  . Raphael M. Johnson; The Jewish Declaration of War on Nazi Germany; p 6 
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و تنها ثبوتی که ارائه شده است، بسیار اندک است  1برای اثبات هولوکاست
کشی افسانۀ نسل .2باشدهای پس از جنگ میو داستان دهایچشم دمبنی بر 

کنون هولوکاست نامیده می تلریهیهود توسط  شود، تمامًا یک تئوری که ا
-های چند یهود است که به گفتۀ خودشان بازماندگان این نسلمبتنی بر گفته

کادمیک ثبوت شده نمی ازنظرگاه کشی هستند، ولی هیچ تواند. تاریخی و ا
جهانیان و  توجهجلبوسیله برای  ثیحبهای بنام هولوکاست را یهودیان، افسانه

ها در ها و غصب زمینقربانی جلوه دادن خود استفاده کردند و مهاجرت
خود را بازماندگان و  کهیانیهودفلسطین را توجیه نمودند، چنانچه ی

دانستند، بیشتر از نفوس یهود در جرمنی می تلریهی کشنسل افتگانینجات
ی سال نظرسنجیک نمایی کردند که بود و این هولوکاست را چنان بزرگ

حادثۀ  ترینبزرگم در امریکا نشان داد که مردم امریکا هولوکاست را 1558
ک  .3دانندتاریخ بشریت می غمنا

 ثیحبهها نظریۀ تشکیل اسرائیل و ساختن اسرائیل را صهیونیست
ابرقدرت جهان و مرکز حکومت جهانی )روز سوم و نهایی دجال قبل از ظهور 

-ها قبل در سر میعیسی مسیح( با تشکیل جوامع مخفی قرن ثیحبهوی 

کنونپرورانیدند.  قدرت به مرکز عملیاتی روز دوم )امریکا( انتقال نموده و  کها
ها به فکر عملی رسید، صهیونیستاسرائیل نیز بعید به نظر نمیتشکیل 

( The New World Orderساختن پروژۀ حکومت جهانی )نظم نوین جهانی یا 

                                                           
 ونیلیم ازدهیبه  کینزد یکشو نسل یجمعبه کشتار دسته ،یسوزهمه ای(، Holocaustهولوکاست ) . 1

دوم بدست  یجنگ جهان یدر ط تینژاد، مذهب و مل یۀبر پا یهودی ونیلینفر بخصوص شش م
 .شودیاطالق م ،یمرگ آلمان ناز یهادر اردوگاه 0335 یتا انتها 0330و از  یآلمان ناز

2  . Harun Yahya; Holocaust Deception; pp 50-51 

3.  Peter Novick; The Holocaust in American Life; p 232 
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با مرکزیت اسرائیل شدند و برای این کار به فکر ساختن سازمان ملل متحد 
 برآمدند. 

کنون انگلستان به برای را نقش خود مرکز عملیاتی روز اول دجال  ثیحتا
مرکز  ثیحبهامریکا  حال ،خوبی ایفا کردبهتطبیق اجنداهای صهیونیزم 

امریکا که  جمهورسیرئعملیاتی روز دوم دجال وارد عمل شده و ترومن، 
ای عنوانی ها بودند، نامهاش صهیونیستترین حامیان انتخاباتیبزرگ

دی کامل بریتانیا فرستاد که در آن با صراحت خواستار آزا ریوز نخست
 برخالفمهاجرت و تقویت یهود شده بود. متعاقبًا، وزیر امورخارجۀ بریتانیا، 

قرارداد اعراب و بریتانیا، اعالم نمود که معضلۀ فلسطین با همکاری امریکا و 
ها نقشۀ ها و بریتانویبریتانیا حل خواهد شد و هیئتی متشکل از امریکایی

را به سازمان جدیدالتشکیل ملل  نهایی تقسیم فلسطین میان اعراب و یهود
کثریت ضعیف و با فشار دول 0330متحد ارجاع نمودند که در سال  م با ا

بزرگ به تصویب رسید که متعاقبًا سازمان ملل، هیئت متشکل از یازده تن را 
های برای ترسیم خطوط تقسیم به فلسطین فرستاده و طبق خواسته

-های عدالته در این جریان نالهکشی را آغاز کردند کها، نقشهصهیونیست

خواهی اعراب در سازمان صهیونیستی ملل متحد ناشنیده باقی ماند. بریتانیا 
 نینشیهوداعالن تخلیۀ فلسطین را نموده و این تخلیه را طوری از مناطق ی

تر از داشتند از قبیل اسباب، وسایل ادارات و مهم دستبهآغاز کرد که هرچه 
گذار نموده و بر عالوه طیارات بمب شرمانهیبرا  هاسالحهمه،  -به یهود وا

ی مدرن را به قیمت ناچیز به یهودیان فروخته و هاسالحافگن، مواد منفجره و 
شود. یهودیان رسمًا اعالن نمودند که جنگ با یهود جنگ با بریتانیا تلقی می

را باالی  های وحشیانهاعالن بریتانیا را آزادی برای ظلم کردن دانسته و حمله
نشین آغاز کردند که در دیر یاسین صدها فلسطینی را سر بریده و مناطق عرب

-عام کرده و دهها هزار نفر را آواره ساختند، همچنان در ناصرالدین نیز قتلده
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م، 0331می  05خروج بریتانیا در  مجردبهها هزار نفر را بیخانمان ساختند. 
ک فلسطین اعالن کردند که با یهودیان استقالل دولت اسرائیل را د ر خا

های امریکا و بریتانیا به اسرائیلیان لشکرکشی اعراب مواجه شدند، ولی کمک
 ۀنویسندهای خونین شد، چنانچه سبب شکست اعراب بعد از سلسله جنگ

جنگ جهانی دوم روزهای پایانی نویسد: الس رید میگمعروف انگلیسی دو 
مریکا ا پیشین یجمهورسیرئ گذاشت که ترومنخود را پشت سر می

صد هزار یهودی به فلسطین مهاجرت نمایند و فلسطین را تا  درخواست نمود
 در پارلمان م1545که وی در سال حالیبین یهود و مسلمانان تقسیم کنند، در

سرنوشت ملتی بدون  که امریکا هرگز راضی نیست مریکا چنین گفته بود:ا
وکیل وزارت امور  ،مارشال ،این مسائل ۀبا هم. رضایت آن ملت تعیین شود

شدن فلسطین نماید و او  میخارجه سعی نمود ترومن را متوجه خطرهای تقس
نتیجه بود و پیش از آنکه را از این کار منصرف سازد که سعی و تالش وی بی

مریکا از تشکیل دولتی ادولت  ،نیروی نظامی انگلستان از فلسطین خارج شود
مریکا در سازمان ا ۀداد که این مطلب حتی برای نمایند به نام اسرائیل خبر

گهانی بود که رمنتظرهیملل متحد غ  اعرابجنگ خونینی میان  درنتیجه، و نا
 .1و اسرائیل درگرفت و مارشال استعفا داد

ۀ دوهزارسالکار آمدن دولت یهودی اسرائیل، یهودیان به آرزوی با روی
فرماید: کریم تحقق یافت که میقرآنهای بینیخویش رسیدند و یکی از پیش

)به آن  بازگشتشان ایمکرده )ویران( را هالك)شهر را(  آن که شهري و بر مردم
ها از هر شود، و آن گشوده ومأجوجأجوجی )سد( که، تا آنگاهاست حرام شهر(

. شیخ عمران حسین عالم سرشناس جهان اسالم در 2بشتابند ی)جهتی(بلند
                                                           

1.  Douglas Reed; Somewhere south of Suez; Ch. 4; The Rise of Zion 
ُهْم اَل َیْرِجُعوَن )؛ 38-35؛ آیات اْلنبیاءسورۀ  . 2 نَّ

َ
ْهَلْکَناَها أ

َ
ُجوُج 35َوَحَراٌم َعَلی َقْرَیٍة أ

ْ
ی ِإَذا ُفِتَحْت َیأ ( َحتَّ

ُجوُج َوُهمْ 
ْ
 (38ِمْن ُکلِّ َحَدٍب َیْنِسُلوَن) َوَمأ
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 ومأجوجأجوجی کهیزمان آخرالزمان در این مورد چنین نگاشته است:علم 
-)سدشان( گشوده شود و بر عالوه به هر جهت )جهان( بگسترند، پس در آن

مجازات شده بودند و از شهر خود که  زمان مردم شهری که توسط الله
ویران شده بود، تبعید شده بودند، دوباره به آن شهر آورده  توسط الله 

ویران شده و در احادیث ارتباط آن  که توسط الله خواهند شد. تنها شهری
باشد، چون هیچ شهر المقدس میبیان شده است، بیت ومأجوجأجوجبا ی

 ومأجوجأجوجویران شده باشد و در احادیث به ی دیگری که توسط الله 
که در رسیم که شهریداده شده باشد، موجود نیست. ما به این نتیجه می ارتباط
باشد. از این المقدس میسورۀ انبیاء ذکر شده است، بیت 51و  55آیات 
یابیم که بازگشت یهودیان به سرزمین مقدس توسط گیری ما درمینتیجه

پایی ، نظم جهانی ارو گریدعبارتبهممکن شده است.  ومأجوجأجوجمداخلۀ ی
 ومأجوجأجوجکند، نظم جهانی ییی میحکمروا برجهانکه حاال از واشنگتن 

یکی از شروط دیگری که در آیات فوق ذکر شد و عمران حسین . 1باشدمی
در هر جهت  ومأجوجأجوجنیز از آن یادآوری کرده است، گسترده شدن ی

مرموزشان به های قفقاز و ورود باشد. خزرها، پس از مهاجرت از کوهجهان می
نژاد سامی و پیوستن به یهودیت و عیسویت، چنان رشد کردند که امروز بعضی 

( Caucasianشناس مشهور دنیا، نژاد سفیدپوست را قفقازی )علمای انسان
گری آغاز کرده و توسط نامند. خزرها پس از مهاجرت به اروپا به فتنهمی

توسط خودشان از بین برده و های مذهبی و قومی، بسیاری از اروپایان را جنگ
ور پس از رشد سریع و پیدا کردن جای پای، به کمک اروپایان به امریکا حمله

های اصیل را از بین برده و همچنان با استرالیای شده و تقریبًا نسل امریکایی
که امروزی همین کار را نموده و در تمام جهان گسترده شدند. اولین کسی

                                                           
1  . Imran N Hosein; Surah Al-Kahf and The Modern Age (internet edition); pp 194-195 
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شناس تأثیرگذار جرمنی بود، ها نامید، بلومنبخ انسانسفیدپوستان را قفقازی
ی قفقازی به خاطرمردم سفیدپوست را  نویسد:چنانچه پروفیسور پینتر می

( عالم تأثیرگذار جرمنی 1148-1552گویند که جوهان فریدریک بلومنبخ )می
، این نگنیگوتهای مشهور جرمنی همراه با همکارش و استاد یکی از پوهنتون

-انتخاب کردند. اعتبار علمی این دو عالم، کلمۀ قفقازی را یک تقسیم نام را

بندی به انگلستان نیز رسیده و بندی ساینسی ساخت، چنانچه بعدها این تقسیم
 . 1شهرت یافت

پس از تضعیف و سقوط خالفت عثمانی تقریبًا تمام جهان اسالم تحت 
متفرق تحت کشورهای استعمار اروپایان قرار گرفت و اسالم بدون خالفت و 

المقدس هیچ کاری جدیدالتشکیل چنان تضعیف شد که در مقابل غصب بیت
برای تطبیق اجنداهای آینده  همچنانها عملی کرده نتوانست و صهیونیست

های اروپایی یک کشور اسالمی به تضعیف جهان اسالم ادامه دادند. قدرت
حکایت خود را از پس از کشور دیگری را مستعمره ساخت که آرمسترانگ 

ها اجازۀ ها و امریکاییکه اروپاییدرحالیکند: این استعمار چنین بیان می
کردند، مدرن شدن به خواست خویش را داشته و اجنداهای خود را تعقیب می

به فکر ترقی  هاآنمردم  کشورهای تحت استعمار باید تحت شرایط وارداتی 
هایی را کرده قیت باید تقلید غربیی خالجابهبودند. کشورهای مستعمره می

برسند. مسلمانان بدون  هاآنتوانستند به بودند و نمی هاآنتر از که پیشرفته
اینکه تاریخ غرب و خود را مطالعه کنند و ببینند که تا چند سال قبل، غرب 

برد، به این فکر شدند که فرهنگ غرب در یک عصر تاریکی به سر می
غربیان درک کرده   .2و غربیان نژاد برتر اند هاستنآتر نسبت به پیشرفته

                                                           
1.  Nell Irvin Painter; Why Are White People Called Caucasian?; p 10 
2 .Karen Armstrong; Islam: A Short History; p 145-146 
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توانند ابرهای سیاه استعمار را در فضای کشورهای اسالمی بودند که تا ابد نمی
دارند. با باشد، برافراشته نگهاستعمار می هیبرعلمجاهدت  نشانیدکه اساس 

استعمار در کشورهای اسالمی، غربیان به فکر ترک  هیبرعلآغاز مبارزات 
کردن کشورهای اسالمی شدند. غربیان، ممالک اسالمی را ترک نکردند، مگر 
اینکه و تا اینکه چند پدیدۀ استعماری خویش از قبیل بجا گذاشتن سیستم 

ی میان کشورهای جدیدالتشکیل دائمهای گرایی، جنجالسیکولریزم، ملت
کستان و افغانستان، ُکردها در  گرای مسلمانملت مانند خط دیورند بین پا

کستان و هندوستان، سیستم های پولی حکمی و خاورمیانه و کشمیر بین پا
 نیدر او عضویت در نهاد شرکی ملل متحد، را  نشاندهدستحرام، حکمرانان 

 ممالک نهادینه نساختند. 
 ملل متحد

-درک جهان امروز با جهان

گرایی ناممکن بینی تصادف
بوده و درک بهتر جهان امروز 
نیازمند توصل اتفاقات تاریخی 
و وقایع درحال جریان است، 
ولی متأسفانه مردم، خصوصًا 

-علمای امروز مجهز به دوربین

که ساحۀ  اندشدههای تخصصی 
ها فراتر از یک دید این دوربین

محدودۀ معین بنام تخصص 
باشد، ساحۀ دید از نمی

های یک انجنیر فراتر دوربین
گر دقیق نگریسته نشود های افقی و از عناصر ساختمان چهرۀ مردی با در این تصویر ا

 های سفید قابل دید نمیباشد.بروت
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کتر فراتر از اناتومی انسان، یک اقتصاددان فراتر از تعاریف  عمودی، یک دا
تصادی نبوده و در این نفع و ضرر، پول رایج و عناصر تأثیرگذار بر وضعیت اق

میان عناصر مهم و تأثیرگذار باالی زندگی فردی و جمعی از دید باز مانده و 
آید. می وجودبهنسبت به حوادث جهانی  ضیضدونقهای متفاوت و برداشت

گر جهان امروز را به یک تابلوی نقاشي  یک منظرۀ طبیعی طوری  ریدر تصو ا
هرۀ انسانی را در یک منظرۀ طبیعی تشبیه کنیم که در آن یک نقاش ماهر، چ

یکی از عناصر این  انگرینماچهره  نیاز اطوری نقاشی کرده باشد که هر جزء 
یک ساحۀ سبزی که خانه  شکلبهیک خانه، چهره  شکلبهمنظره، یعنی بینی 

 شکلبهبازی، موها های آبحوض شکلبهها در آن موقعیت دارد، چشم
های زینتی، نقاشی ساختمان شکلبهدهن جنگل در عقب این ساحه سبز و 
گر توسط دوربین گرایانه به صورت سطحیهای تخصصی و بهشده باشد، حال ا

گانه مطالعه و تحلیل می شکلبهاین منظره نگاه شود، هر جزء  شود که جدا
های باشد. یک انجنیر با دوربیندیدن چهره در این منظره ناممکن می

کتر  مسائل بهداشتی و یک اقتصاددان مصارف و تخصصی خانه را، یک دا
دیدن چهره در این منظره، به  خاطربهگیرد. به تحلیل و بررسی می راآنعواید 

دوربینی ضرورت است که قابلیت دید چندبعدی داشته باشد و این منظره را از 
ی تحلیل و بررسی کند که شناخت دقیق چهرۀ اصلی در منظرۀ چندبعددید 

نیاز به چنین یک دوربین چندبعدی دارد و این دوربین تنها نزد کنونی جهان 
توان قادر به شناخت چهرۀ باشد. با استفاده از دوربین اسالم میاسالم می

توان درک کرد که حوادث بزرگ جهانی در عصر اصلی در منظره شده و می
 کنونی  )آخرالزمان( اتفاقی نبوده، بلکه چهرۀ اصلی در عقب حوادث، چهرۀ
-دجال است و سازمان ملل متحد یکی از اجزای مهم این منظرۀ جهانی می

 باشد. 
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ترین نهادهای است که برای آماده ساختن جهان ملل متحد یکی از مهم
امریکا  جمهورسیرئ کهطوریکند، حکومت جهانی دجال کار می خاطربه

گوید: جورج بوش با شور و شوق زیاد در مورد منشور سازمان ملل متحد می
را یک مأموریت که آناصول مقدس مندرج در منشور ملل متحد" و درحالی"

ۀ دوارکنندیامدهد، "را برای اولین بار از لحظۀ مسیحایی خوانده ادامه می
فرانکلن  .1"یک سند زنده و متنفس بنگریم ثیحبهتوانیم می سکویفرانسسان

گر اتفاقی می زیچچیهدر سیاست : گویدروزولت می -افتد، میاتفاقی نیست، ا

کثر .2ریزی شده استطرح طورهمانتوانی شرط ببندی که  حوادث بزرگ  ا
جهان و خصوصًا حوادث چند قرن اخیر که رهبری آن از سوی غربیان بوده 

ی فریب هاسالحبسیار ماهرانه و با استفاده از  شکلبهاست، اتفاقی نبوده بلکه 
 کهطوریتصادفی و اتفاقی و  شکلبهریزی شده است. ملل متحد نیز طرح

نیامده  وجودبههای پس از جنگ جهانی دوم رفع بحران خاطربهشود گفته می
ها قبل نزد ساختن حکومت جهانی، سال خاطربهاست و نظریۀ ملل متحد 

 شود درکه بنام ملل متحد شناخته میسازمانیها موجود بود. صهیونیست
با  سکویفرانسسانم در 1545جون  21 خیبه تار رسمی  صورتبهحقیقت 

آمد، اما این  وجودبهامضاء منشور ملل متحد توسط نمایندگان پنجاه کشور 
ساز که یۀ شخصی و پالیسیبلندپاهای ریزی توسط گروهها طرحواقعه ثمرۀ سال

 نیرانکلف جمهورسیرئکنترول سیاست خارجی )امریکا( در جریان ادارۀ 
ورود امریکا در جنگ جهانی  مجردبهباشد. داشتند، می دستبهروزولت را 

 Council on)دوم، نظریۀ نهاد صلح جهانی در شورای روابط خارجۀ امریکا 

Foreign Relations )م به تحریک وزارت خارجه 1542آمد. در سال  وجودبه
                                                           

1 . William F. Jasper; Global Tyranny …Step by Step; Ch. 1- The New World Army 

2.  Gary Allen with Larry Abraham; None Dare Call it Conspiracy; 1. Don`t Confuse me 

with Facts 
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خود را ملل متحد های محوری، ملل در حال جنگ با قدرت 21)امریکا(، 
با آغاز جنگ جهانی اول، یک گروهی از امریکایان ثروتمند و . 1نامیدند

گرفتند و متعاقبا  نام این نهاد را شورای  نهادکتأثیرگذار تصمیم به تشکیل ی
مجهز کردن امریکا در نقش یک  خاطربهروابط خارجه گذاشتند که 

تنها توسط نیای کبیر نهامپراتوری در صحنۀ جهانی طراحی شده بود. بریتا
های غیررسمی، نفوذ و تسلط بر امپراتوری استعماری، بلکه توسط سایر حوزه

سیاست جهانی داشت و به همین منوال رهبران امریکایی نیز خواستند تا 
ریشۀ  .2گرایی را در جهان بعد از جنگ بازی کندامریکا چنین نقش سلطه

گذارانش نسبت به های بنیانبه نگرانی گرددیبرمشورای روابط خارجه 
کرات ورسایلس  ( که در آن Versailles Negotiations)ناراضی بودن از مذا

ۀ امریکا از عضویت جامعۀ ملل خودداری کرد، بناء  در سال متحداالتیا
م مجلسی را ساختند که توسط یک تعداد افراد و اشخاص حمایت مالی 1521

. با 3ی متشکل از اعضای انفرادی بودحزب ریغو  شده و یک نهاد غیرانتفاعی
دوم دجال،  روزبهآغاز انتقال قدرت از بریتانیا به امریکا یا از روز اول دجال 

باشد، سوم که یک حکومت جهانی می روزبهها برای انتقال قدرت آمادگی
این حکومت جهانی، آماده نمودن جهان و  برپانمودن خاطربهآغاز شد و 

شود. شورای روابط اذهان جهانیان یک امر الزمی و ضروری پنداشته می
المللی ملل متحد که مقدمه برای ساختن نهاد بین ثیحبهخارجۀ امریکا 

ها از کشورهای بریتانیا و امریکا ساخته شده بود، از بدو توسط صهیونیست
ترویج  خاطربههانی و نظم نوین جهانی پرداخت. پیدایش به تبلیغ حکومت ج

                                                           
1 . William F. Jasper; Global Tyranny …Step by Step; Ch. 3- The UN Founders; Creation of 

the CFR 
2.  Laurence H. Shoup & William Minter; Imperial Brain Trust; p 3 

3.  Phyllis Schlafly & Chester Ward; Kissinger on the Couch; p 149 
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وار روابط فکران، این مجلس مجلۀ ربعسازی میان روشنهای جهانینظریه
که ها )کسانیپس از جنگ جهانی دوم، انترناسیونالیست. 1خارجه را ایجاد کرد

کنند( شورای روابط خارجۀ امریکا حکومت جهانی کار می برپاساختنبرای 
ترین نهادهای که برای حکومت ختن ملل متحد، یکی از بزرگموفق به سا

دهد و چیزی که چیزی که شواهد تاریخی نشان میکند، شد. جهانی کار می
باید بدانند این است که ملل متحد کامال  یک تولید  قلبخوشتمام مردم 

ی گسترش یافته و تقریبًا تمام زودبهملل متحد  .2شورای روابط خارجه است
آمده بعد از سقوط خالفت عثمانی  وجودبهک جهان و ممالک اسالمی ممال

عضو این سازمان شرکی و دجالی شدند. عضویت سازمان ملل متحد به معنی 
کمیت یک کشور به این  پذیرفتن منشور این سازمان بوده و سپردن حق حا

ه دارد کبیان می صراحتبهمنشور سازمان ملل متحد  23باشد. مادۀ سازمان می
گذار مسئولیت اولیۀ صلح و امنیت بین المللی به شورای امنیت این سازمان وا

این منشور صحبت از حق حملۀ نظامی و  32شود و همچنان در ماده می
اعادۀ  خاطربهاستفادۀ زور باالی کشورهایی که تهدید به صلح جهانی هستند، 

اسالمی ظلم آید. فرضًا یک کشور کفری باالی یک کشور صلح به عمل می
دفاع از جان، مال و ناموس اتباعش در مقابل  خاطربهکند و کشور اسالمی می

کند، ولی شورای امنیت ملل متحد آن اعالن جهاد می متحداناین کشور و یا 
های بزرگ چون امریکا، روسیه، انگلستان، اش قدرتکه اعضای دائمی

اسالمی را تهدید به جرمنی، فرانسه و چین است، اعالن جهاد توسط کشور 
-صلح جهانی خوانده و ظاهرًا برای اعادۀ صلح به این کشور مسلمان حمله می

ساخته نبوده،  دستشانکنند و این کشور و سایر کشورهای اسالمی کاری از 
                                                           

 050همین منبع؛ صفحۀ  . 1
2  . William F. Jasper; Global Tyranny …Step by Step; Ch. 3- The UN Founders; Creation of 

CFR 
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کمیت زمین را به سازمان ملل متحد  خطر واقعی و حتمی . اندسپردهچون حا
رفتن دروغ بزرگ و هیوالیی است برای کشورهای عضو سازمان ملل متحد، پذی

کمیت زندگی کردن در جهان وابسته، ملت خاطربهگوید که می ها باید حق حا
گذار کنند . رئیس سازمان ملل متحد در سال 1خود را به سازمان ملل متحد وا

گذشته  فردمنحصربهزمان استقالل مطلق و گوید: م در این مورد می0332
کمیت ملی ب2است اقی خواهد ماند اما مشروط بر اینکه توسط . بلی، حق حا

گوید: رئیس سازمان ملل متحد می کهطوریسازمان ملل متحد ترسیم شود، 
کمیت معنی جدیدی   . 3گرفته است به خودمفهوم حق حا

کمیت به ملل متحد و به هر شخص و یا نهاد در نظام  سپردن حق حا
کمیت الله وسیاسی اسالم که فقط را به رسمیت شناخته و حق  فقط حا

ک الله  کمیت در زمین را از آن ذات پا داند، گناه نابخشودنی است. می حا
در قلمرو اسالمی، تنها قانون الهی نافذ بوده و هیچ قدرت زمینی حق تغییر در 
کثریت قاطع مخالف قوانین الهی باشند. در  گر ا قوانین الهی را ندارد، حتی ا

گذاری حق حالل دانستن حرام و حق حرام قانوننظام سیاسی اسالم هیچ 
را ندارد. خالفت اسالمی، نظام سیاسی است که بر   دانستن حالل الله 

که از بین مردم صاحبان امر ، رسولش و کسانیاساس اطاعت از الله 
، اندشدهنییتعخلیفه  ثیحبه)اولوالمر( هستند، یعنی نظر به اساسات اسالمی 

کمیت . 4شودساخته می متأسفانه با امضاء منشور ملل متحد، مسلمانان حق حا

                                                           
1.  William F. Jasper; Global Tyranny …Step by Step; Introduction 
2.  20 Years of ‘An Agenda for Peace’; A New Vision for Conflict Prevention?; Paper No. 5; 

p 9 (United Nation) 
3.  William F. Jasper; Global Tyranny …Step by Step; Ch. 1, The New World Army; UN 

Leader Paves the Way  
ْمِر ِمْنُکْم َفِإْن َتَناَزْعُتْم ِفي ؛ 53سوره نساء؛ آیۀ  . 4

َ
وِلي اْْل

ُ
ُسوَل َوأ ِطیُعوا الرَّ

َ
َه َوأ ِطیُعوا اللَّ

َ
ِذیَن آَمُنوا أ َها الَّ یُّ

َ
َیا أ

ِه َواْلیَ  ُسوِل ِإْن ُکْنُتْم ُتْؤِمُنوَن ِباللَّ ِه َوالرَّ وُه ِإَلی اللَّ ِویاًل َشْيٍء َفُردُّ
ْ
ْحَسُن َتأ

َ
( ترجمه: 53) ْوِم اآْلِخِر َذِلَك َخْیٌر َوأ
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سیاست شرکی را صلب کرده و به شورای امنیت ملل متحد سپردند.  الله 
 های سیکولر مدرن سبب تحقق پیشگویی حضرت محمد جهانی دولت

خواهد  ی الله جابهشود که گفته بود: دجال مردم را به عبادت خود می
گوید: خواند.  تمدن مدرن غربی سبب ایجاد دولت سیکولر مدرن شد که می

کمیت نزد دولت بوده و قانون دولت بزرگ ترین قانون است. چیزی را حق حا
پندارد. این یک شرک حالل می راآنحرام دانسته است، این دولت  که الله 

رک این مسئله آشکارا است، اما جای تعجب است که حتی مسلمانان در د
مشکل دارند. تمام جهان امروز تحت قیادت دولت سیکولر و نهاد سیکولر 

است. منشور  شدهگذاشته. بنیاد ملل متحد مبنی بر شرک انددرآمدهملل متحد 
کبر نیست! ماده   گوید که الله ملل متحد می -این منشور بیان می 25و  24ا

کمیت صلح و امن باشد و یت جهانی را دارا میدارد که شورای امنیت حق حا
باشد که این می و رسولش  از تسلط الله  تربزرگتسلط شورای امنیت 

سازمان ملل متحد مانند همتاهای پیشین و  .1ترین نوع شرک استبزرگ
آورندۀ آن )شورای روابط خارجه و جامعۀ ملل( توسط  وجودبه

ی حکومت سازمادهآهای صهیونیست اداره شده و برای انترناسیونالیست
ها و کند. اجنداهای بزرگ انترناسیونالیستجهانی یا نظم نوین جهانی کار می

گر از دوربین خاطربهسازمان ملل متحد  های آوردن نظم نوین جهانی را ا
رسیده و هدف اصلی  ضیضدونقی تخصص بنگریم، به نتایج بعدکی

اسالمی درک خواهیم کرد که های چندبعدی باشد، اما با دوربیننمی درکقابل
های علمای این نظم نوین جهانی و یا حکومت جهانی منشأ از نظریه

                                                                                                                       
اید! اطاعت کنید خدا را و اطاعت کنید پیامبر خدا و صاحبان امر را، و هر  اي کساني که ایمان آورده

گر ایمان به خدا و روز رستاخیز دارید، این  گاه در چیزي نزاع کردید آنرا به خدا و پیامبر ارجاع دهید ا
 براي شما بهتر و عاقبت و پایانش نیکوتر است.

1 . Imran N. Hosein; Jerusalem in the Quran; pp 72 & 114 
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سازی جهان برای آمدن مسیح خود گیرد که به عقیدۀ آمادهصهیونیست می
های چندبعدی اسالم قابلیت درک این را دارد که این هستند. و تنها دوربین

کنند، کسی جز صحبت میمسیحی که یهودیاِن صهیونیست در بارۀ آن 
 صدسالچهارده  راآنهشدار  الدجال نیست که حضرت محمد مسیح

باشد که پایتخت آن قبل داده بود و این حکومت جهانی حکومت دجال می
( در چاپ Time Magazineالمقدس خواهد بود. چنانچه مجلۀ زمان )بیت

واهد تا از ملل خادارۀ حکومتی بوش مینویسد: م می0331سپتمبر  00تاریخ 
ساختن طرح نظم نوین جهانی استفاده  خاطربهابزار اساسی  ثیحبهمتحد 

های ( در یکی از بیانیهبوش پدرامریکا ) جمهورسیرئو به همین منوال 1کند
بلی، ما موقع ساختن یک دارد: م چنین بیان می0331سپتمبر  00 خیبه تار خود 

که های بعدی را داریم، جهانینظم نوین جهانی برای خود و برای نسل
کمیت قانون، نه قانون جنگل، عملکردهای ملت کند. ها را اداره میحا

ما موفق شویم و ما موفق خواهیم شد! بلی! ما یک فرصت واقعی در  کهیزمان
های عالی متحد در آن نقش این نظم نوین جهانی داریم، نظامی که ملت

گذاران ملل دات و آرزوهای بنیانعملی ساختن تعه خاطربهمحافظان صلح 
های سیکولر سبب ایجاد یک سیستم اروپایی دولت. 2کنندمتحد را بازی می

المللی که نخست جامعۀ ملل و بعدها به ملل متحد مبدل گردید، شد. نهاد بین
ساختن نظم  خاطربهها از نامش پیداست، توسط اروپایی کهطوریملل متحد، 

نوین جهانی و متحد ساختن جهان تحت نفوذ و کنترول سیاسی اروپا ) منظور 
باشد( ساخته شد تا از اروپا امریکا، استرالیا، اسرائیل و خود قاره اروپا می

                                                           
1.  George J. Church; A New World; Sep 17 1990; p 23 
2.  President Bush in a televised address before a Joint Session of Congress, Sep. 11 1999 

(Weekly 
Compilation of Presidential Documents; Sep. 17 1990; Vol. 26; Number 37; pp 1359-60) 



 93❐فصل دوم: استعمار و استثمار

 

که اشخاص یکی از دالیل مهمی. 1باآلخره اروپا بتواند بر جهان حکومت کند
آوردند، ساختن  وجودهبها( جنگ جهانی اول را مخفی )صهیونیست

گر بخواهی انحصار و  حکومت جهانی در حالت پس از جنگ بود، چون ا
گر  مونوپولی ملی داشته باشی، باید حکومت ملی را در کنترول داشته باشی و ا
بخواهی انحصار ومونوپولی جهانی داشته باشی، باید حکومت جهانی را در 

 . 2یآور یبکنترول 
عملی  خاطربهظریه ضرورت به قدرت است و عملی ساختن هر ن خاطربه

ساختن نظم نوین جهانی و انحصار و مونوپولی جهانی نیز چنین ضرورت 
ها به نظامي ساختن ملل متحد آغاز شد، بناًء انترناسیونالیستاحساس می

اردوی فردا، نه قشون سرخ است و  نویسد:کردند، چنانچه نیویارک تایمز می
گ ی تیچندملر قرار باشد که صلح برقرار شود، توسط قوای نه اردوی امریکا... ا

های آبی شود. محافظان صلح با کالهها را کند، برقرار میبسکه دیدبانی آتش
فرانسه و امریکا اولین کشورهای . 3دهندملل متحد همین وظیفه را انجام می

بودند که برای ملل متحد قوای نظامی دادند و متعاقبًا کشورهای دیگر، 
های عمدۀ خصوصًا کشورهای عضو ناتو در ساختن اردوی ملل متحد کمک

کر  و تدارکمالی و نظامی، تجهیزات  کر نظامی کردند. تعداد عسا ی دائمعسا
داران آبی نیز مشهور هستند، باالتر از ملل متحد که به محافظان صلح و کاله

از  تواندباشد، ولی ملل متحد در زمان ضرورت میصد هزار عسکر می
کر بیشتر تقاضا کند و کشورها در طی  ساعت این  23کشورهای عضو، عسا

کر را به ملل متحد می  فرستند. عسا
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که لغزش از کشورهای ضدغربی و محافظان صلح ملل متحد هر زمانی
گری ظالمانه خصوصًا کشورهای اسالمی سرزند، برای جنایت کردن و سلطه

گر غربیان شوند، درحالیحاضر می جنایتی کنند، دست و  متحدانشانو که ا
پای این محافظان صلح بسته شده و سران این سازمان، یا این جنایات را نادیده 

کنند. جنایات محافظان صلح ملل متحد در توجیه می راآنگیرند و یا هم می
هزاران  هاآنکه در کانگو کاماًل مشهود بود، جایی هاآناولین عملیات 

تجاوز  زنانشانپوست غیرنظامی را به قتل رسانیدند و باالی افریقایی سیاه
کشی بودایان در میانمار و که مسلمانان، تحت ظلم و نسلکردند، ولی زمانی

گیرند، سازمان صهیونیستی ملل متحد خاموش بوده و هیچ نوع برما قرار می
 دهند.  العمل نشان نمیعکس

های ش بودن در مقابل ظلمخامو  ،ترین جنایات ملل متحدیکی از بزرگ
رژیم غاصب صهیونیستی اسرائیل باالی مسلمانان و حمایت این سازمان از 
کنون یکی از نهادهای مهم در  این رژیم است. ملل متحد از بدو پیدایش تا ا

نامۀ این سازمان حمایت از رژیم غیرقانونی و غاصب اسرائیل که توسط قطع
های اسرائیل را نادیده گرفته و یا شه ظلمرسمًا تشکیل شد، بشمار رفته و همی

ی از اعضاکند. یکی در حداعظمی توسط یک بیانیۀ احمقانه تقبیح می
کند. تأثیرگذار این سازمان )امریکا(، در این حمایت نقش مهم را بازی می

 حمایت تحت را اسرائیل واشنگتن، نظامي، و مالي هايکمک بر عالوه
 32 سو، امریکام بدین1512سال  است. از داده قرار دیپلماتیک خود گستردۀ

 اسرائیلعملکرد  به انتقاد که در را متحد ملل سازمان امنیت شوراي نامۀقطع
 . 1است ( کردهVetoرد ) بوده،
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ساختن حکومت جهانی یا نظم نوین جهانی تنها توسط قوۀ نظامی بدون 
ها صهیونیست نفوذ سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی ممکن نبوده، بناءً 

های فوق به ترویج و تحمیل تمدن مدرن غربی که متضمن نفوذ در عرصه
 و خصوصًا جهان اسالم پرداختند.  انیبرجهانشود، می

 تمدن
متفکرین و علما در مورد مفهوم تمدن تا الحال به یک توافق خاص نرسیده 

کثرًا، و هر عالم و متفکر برداشت خاص خود را از مفهوم تمدن ارائه می کند. ا
سیاسی، شهرها، صنعت، ـتمدن را مراحل ظهور حروف، نهادهای اجتماعی

های دینی و آمدن طبقات اجتماعی، نظام وجودبههای تکنالوژیکی، پیشرفت
توان در چندین بخش دانند. برای درک بهتر، تمدن را میخداشناسی می

دن و امپراتوری، : تمدن و فلسفه، تمقراردادی  موردبررسگفتمان  شکلبه
-تمدن و اقتصاد، تمدن و فرهنگ، تمدن و پیشرفت جامعه و تمدن و جهانی

ترین ترین فرد، فیلسوفشدن. زمانی تمدن بر محور فلسفه چرخیده و متمدن
شد، مثاًل در تمدن یونان، فالسفه زندگی اشرافی داشتند و از شخص شمرده می

بردند و در این شتن لذت مینفوذ، تأثیرگذاری و عزت مردم نسبت به خوی
شد. بعدها زندگی استفاده می شبردیپاصل در  ثیحبهعصر سخنان فالسفه 

های یک مفهوم تمدن استفاده شده و اندوخته ثیحبهقلمرو ارضی نیز 
گفتند، ولی پس از انقالب صنعتی اروپا، امپراتوری در این قلمرو را تمدن می

و مقیاس متمدن بودن پیشرفت اصلی تمدن شناخته شده  اقتصادمحور
شد. متعاقبًا، در قرن تکنالوژیکی که اساس ترقی اقتصادی است، شمرده می

با مفهوم تمدن بکار برده  کجانوزدهم، بعضی از متفکرین مفهوم فرهنگ را ی
عبارت  اوقاتیبعضدانستند و ۀ معنوی تمدن میکنندلیتکمو فرهنگ را 

نمودند و در عصر پیشرفت مترادف استعمال می صورتبهتمدن و فرهنگ را 
سریع )کنونی( تئوری ترقی نیز تمدن شمرده شد که از دو فرضیه مدرنیته، 
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گیرد و جهتۀ بشر از منفی به مثبت منشأ میخواهی و پیشرفت یکیعنی ترقی
کند. با ظهور پیشرفت جوامع متمدن و مفهوم تمدن معنی واحد را افاده می

های ارتباطی و ازبین رفتن مرزهای معنوی، ف تکنالوژیعصر مدرن و کش
-را اصل تمدن میها آنو بعضی شدهشمردهشدن نیز بخشی از تمدن جهانی

ها ای از تاریخ، تمدنای بوده و در هر مرحلهدانند. بناًء، مفهوم تمدن مرحله
 نظر به محور تمدن تعریف خاص خود را داشته است. 

مدرنیته به پسامدرنیته گذار نموده، بسیاری از  امروز که بشریت از عصر
 به خوداصطالحات به مفهوم اصلی آن استفاده نشده و مفاهیم مروجی را 

روند، مثاًل خوانی با نظریات تمدن مدرن غربی بکار میهم خاطربهگرفته که 
کثرًا از حقوق جنسیت سخن بمیان می کهیزماندر عصر کنونی،  آید، منظور ا

ها هستند، و یا در که مرد و خنث نیز شامل جنسیتن است، درحالیحقوق زنا
های سیکولر، شود که نظریهفکر به کسانی اطالق میاین عصر، روشن

فکر، که روشندموکرات و لیبرال غربی را تأیید کرده و ترویج نماید، درحالی
 شخصی با علمیت باال و کسی است که قادر به درک حقایق بوده، حق را از

کند. مانند سایر اصطالحات، باطل تفکیک نموده و برای حق مبارزه می
کنون تمدن نیز به مفهوم مروجی آن طوری استفاده می شدن شود که غربیا

های سرسری در مورد معنی حتی نظرسنجی کند،شدن را ارائه میمفهوم متمدن
خواهی و فکری، ترقیدهد که تمدن همراه با مفاهیم روشنتمدن نشان می

-باشد، استفاده میهای عمدۀ عصر مدرنیته میمکتب تاریخی که شاخص

گری و بربریت، . برخالف مفهوم اسبق تمدن، یعنی مبارزه علیه وحشی1شود
تمدن مدرن غربی این دو را در بطن خویش حمل نموده و با استفاده از آن به 

و مانند یونانیان که یک تولید دجال است، پرداخته رساندن و تحمیل  تمدنی
                                                           

1.  Alexander Dugin; The Fourth Political Theory; 7.Civilization as an Ideological concept; 

Postmodernism and the Synchronistic Understanding of Civilization. 
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نشده و نه مانند  هاآناسبق، غربیان امروزی نیز کسانی را که شامل تمدن 
نمایند، بربری و غیرمتمدن محسوب می هاآنکنند و نه مانند فکر می هاآن
تمدن اسالمی و ظاهر سنتی خویش توسط  بافکرنمایند. یک مسلمان می

قیر شمرده شده و بربری، نبوده و همیشه ح رشیپذقابلتمدن مدرن غربی 
شود، نظریات فکر، بنیادگرا و رادیکال خطاب میمانده، کهنهتروریست، عقب

شود، دوزنه و طرز فکرش اهریمنی جلوه داده می شدهگرفتهاش نادیده علمی
که رابطۀ شود، درحالیها محسوب میبودن این مسلمان یک ظلم باالی زن

 Playboyبای پلی زیافتخارآمنامشروع یک غربی نشانۀ مردانگی بوده و بنام 
خواهد تمام بشریت را جبرًا و یا با استفاده از فریب شود. این تمدن مییاد می

های انترنیتی معین، موسیقی و ها، سایتافزارها مانند رسانهتوسط نرم
 کهیاسالمخته و برخالف تمدن های ظاهرًا علمی، مانند خویش ساکنفرانس

را برای پیرو ساختن بشریت 1 جبر و فریبمبنی بر دین مقدس اسالم است و 
خواهد که تمدن خویش اند، متکبر بوده و از هر طریق ممکن میدمردود می

 را جهانی بسازد. 
 

 شدنجهانی
م وارد ادبیات سیاسی شد، 0381های بار در سالشدن که برای اولینجهانی

آوردن یک فرهنگ جهانی و برپاسازی سیستم  وجودبهها و بر ادغام فرهنگ
شدن ذاتًا کوشد. اصطالح جهانیسیاسی و اقتصادی واحد در تمام جهان می

کثر  شدن و ادیان به فکر جهانی هایدئولوژیایک مفهوم بد را ارائه نکرده و ا
شدن مفهوم غربی شدن در عصر مدرنیته و پسامدرنیته،، ولی جهانیاندبوده

کند. ادغام خدای سیاسی، اجتماعی و اقتصادی را ارائه میی بیهاستمیس
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ها و رسوم سنتی و شدن به معنی ازبین بردن تمام ارزشفرهنگی در جهانی
که زمانی بدون هاییارزش باشد.جابجایی و تحمیل فرهنگ و رسوم غربی می

ها معتبر شمرده ها و مکانو برای هر فرد در همه زمان شمولجهان وچراچون
کنون در حال عقبمی است  شدهرفتهیپذنشینی هستند و این یک مسئله شد، ا

-های خاص با تجربهۀ گروهلیوسبههای خاص و های غربی با شیوهکه ارزش

شدن اقتصاد سرآغاز جهانی .1اندگرفتههای تاریخی و اجتماعی خاص شکل 
شدن سیاست و فرهنگ محسوب شده که همچنان بر ادغام جوامع هانیروند ج

ی و جابجایی این سیستم دارهیسرمااز نقطۀ نظر اقتصادی و ترویج سیستم 
کید میبدیل مناسب بجای سایر سیستم ثیحبه -جهانیکند. های اقتصادی تأ

و  های تولیدترین مکانشدن )اقتصادی( از جستجوی جهانی برای یافتن ارزان
ی ارتباطی هایتکنولوژۀ لیوسبهها برای فروش محصوالت سودآورترین مکان

شدن در جهانی .2پذیر شده استجدید ناشی از انقالب صنعتی سوم، امکان
اقتصاد، مرزهای جغرافیایی فقط برای طبقات فقیر و متوسط بوده و برای 

های تمعنی است، زیرا این نخبگان بالوسیلۀ شرکنخبگان اقتصادی بی
چندملیتی خویش، مرزهای جغرافیایی را به مرزهای نامرئی مبدل ساخته و از 

سازی طبقات فقیر و متوسط کشی کرده و به بردهمنابع کشورهای فقیر بهره
 پردازند. می

سازی سیاست بر محور لیبرالیزم در قالب دموکراسی و سیکولریزم جهانی
شدن از منظر امدهای جهانیترین پیسازی از مهمچرخد و دموکراسیمی

را در جهت منافع اقلیت سیاسی است که نخبگان سیاست و اقتصاد آن
کثریت هدایت می شدن، گسترش موافقان جهانیکنند. کوچک و زیان ا
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یی، جذابیت و کاراترین محور مورد استناد خویش قرار داده دموکراسی را مهم
گویند: شدن دانسته و میجهانیۀ لیبرالیزم را شایستۀ کنندقانعو خاصیت 

-لیبرالیزم در ذات خود جهانی بوده و حکومت جهانی نیز در اصل لیبرال می

کمیت قوانین بین المللی و دموکراسی باشد، زیرا در آن بازارهای جهانی، حا
   .1شودلیبرال معیار تمدن تلقی می

 
  سازی سیاست سیکولریزمجهانی
ستیزی، خرافات، تحریفات، علم هیبرعلبرای بار اول  زمیکولر یسنظریۀ 

استکبار و ظلم کلیسای غرب شکل گرفت که به قدرت کلیسا خاتمه داده و 
 زمانآنگرای گرا و قوانین بشری مبنی بر درک علمای مادهخدا، مادهنظام بی

ان آوردند، به بحر  وجودبهرا  زمیکولر یسگرایان غربی که آورد. علم وجودبهرا 
خواستند بین و یا هم نمی درک تمیز میان کلیسا تا دین مسیحیت مواجه بوده

های بعضی از مسلمانان این دو فرق قائل شوند، درست مانند امروز که انحطاط
شود، عملکردها و های دارای نام اسالمی به اسالم ربط داده میو گروه

ه علیه کلیسا به مبارزه تحریفات کلیسا را به مسیحیت ربط دادند و بجای مبارز 
ستیزی را از اروپا به تمام جهان صادر علیه دین پرداختند و باآلخره نظریۀ دین

ستیزی، خصوصیات کلیسا از قبیل علم کهیاسالمنظام خالفت  هیبرعلکرده و 
پردازی آغاز کرده و به فئودالیزم، ظلم و استکبار در آن مشهود نبود، به توطئه

اسالم پرداختند. اصطالح سیکولر که از کلمۀ التین تحمیل آن در جهان 
Soecalum Saecularis  به معنی روزگار یا دنیا است، گرفته شده و پس از

که بجای دنیوی  درآمدهاصطالحی  صورتبهضمیران غربی، موفقیت روشن
که دین حق مداخله در امور  معتقدندرود. سیکولرها در مقابل دین بکار می
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شود و دین مختص به  داشتهنگهحکومتی را نداشته و باید از سیاست دور 
 شود. عبادات و عقاید شخصی می

گرا مبدل با از بین رفتن خالفت، تقریبًا تمام جهان اسالم به کشورهای ملت
کمیت الله  را نخست به سازمان  شده که با عضویت سازمان ملل، حق حا

کمیت الهی را بیشتر ملل سپرده و با آغوش گرفتن سیس تم سیکولریزم، حا
ها قادر به حالل دانستن حرام را به دولت سپردند که دولتزیر سؤال برده و آن

جنگ آشکارا با ادیان الهی  کینیاو حرام دانستن حالل او شدند و  الله 
شاخص عمدۀ ادیان ابراهیمی این است که در آن جای برای کفر است، چون 

ین و یا رد عبادت خدای یگانه( وجود ندارد، اما سیستم و شرک )فساد در د
باشد و حال بنام مسیحی می-خدای اروپاییسیاسی سیکولر که پدیدۀ تمدن بی

شود، بر اساس کفر و شرک بنا نهاده شده است. تمدن مدرن غربی شناخته می
کمیت الله  استوار بوده و  در مقابل، خالفت اسالمی دقیقا  بر  اصل حق حا

کش، قانون زمین می در آن الله  کبر شناخته شده و قانون ذات پا باشد. ا
اسالم پیروی و پرستش چندگانه را که یک فرد هم پیروی و پرستش دولت را 

کند. دو کلمۀ سیاست و دین از را، رد می کند و هم پیروی و پرستش الله 
کههم جدا نبوده  ها و زمین از آن آسمان ییانروافرمفرماید: می الله  چرا

(، بناء  پیروی و 3-2؛ الحدید) اوست اول و آخر و ظاهر و باطنو  اوست
 .1باشد و نه از دولتمی پرستش تنها مختص الله 

با نهادینه شدن سیکولریزم، تمدن مدرن غربی به ترویج و تحمیل 
گیرد. م میدموکراسی پرداخت که مانند سیکولریزم منشأ از نظریۀ لیبرالیز 

کید نموده و از کلمه  که در انگلیسی معنی  Libertyلیبرالیزم به آزادی مطلق تأ
را مساوی  "آزادی از"دهد، مشتق شده است. لیبرالیزم آزادی از چیزی را می

                                                           
1.  Imran N. Hosein; Jerusalem in the Quran; pp 114-115 
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کید نموده و برایش مبارزه  به آزادی دانسته و همیشه به همین )آزادی از( تأ
در مورد آزادی از، تعریفات واضح و که از نامش پیداست، کند. طوریمی

که یکی از مفاهیم اصلی  "آزادی به"که مسئله از روشن داشته و در جایی
گیرد که در آن موضع می هیبرعلرسد، خاموش مانده و حتی باشد، میآزادی می

-و معنی منفی به خود می دادهازدستصورت آزادی مفهوم واقعی خود را این

 کنند: ی از موارد ذیل را پیشنهاد میها آزادگیرد. لیبرال
  ،کنترول دولت باالی اقتصاد، سیاست و جامعۀ مدنی 

  ،دین و عقاید آن 

 های طبقاتی،سیستم 

  ،هر شکل از مسئولیت عامه برای اقتصاد 

  روابط قومی و دینی، و 

  .)...هر نوع شناخت جمعی )مسلمان، مسیحی و 

ها را به آزادی از روابط فامیلی، قدم برداشته و انسان ترشیپها لیبرال
ها مردم را تشویق به قیدوبندهای سنتی و در قالب همین آزادی

جنین، روابط نامشروع خارج از ازدواج و آزادی از هر نوع یی، سقطگراجنسهم
ها نظریات آزادی به که لیبرالکنند، درحالیقواعد اجتماعی، دینی و سنتی می

حق و داشتن نظریات مخالف لیبرالیزم را سرکوب پیروی از دین، سنت، گفتن 
لیبرالیزم سرنوشت شیطانی تمدن بشر بوده و جنگ و مبارزه با آن و کنند. می

های صادق جهان عقاید زهرآلود آن، یک امر اخالقی و ضروری تمام انسان
ی کامل و عقالناستداللی  شکلبهکه باشد، ما باید باشد. به هر قیمتیمی

گر بی بار بارمبارزه کرده و برعلیه آن  -فایده، بیحقیقت را تکرار کنیم، حتی ا

ک معلوم شود. لیبرالیزم یک فلسفه و  جا، از نگاه سیاسی نادرست و خطرنا
ی سیاسی و اقتصادی است که بخش عمدۀ عصر مدرن را در قالب دئولوژیا

 گیرد:نظریات ذیل در بر می
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  زیچهمهفرد مقیاس، 

  ملکیت شخصی،باور به شاخص مقدس 

 کید بر  برابری فرصت  قانون اخالقی جامعه، ثیحبهها تأ

 به اجتماعی ـباور به اساس قراردادی بودن نهادهای سیاسی
 نهادهای حکومتی، شمول

 بر  ادعاهای اجتماعی، دینی و حکومتی که از بین بردن تصدی
 درک حقیقت عامه داشته باشند،

  خاطربهای اجتماعی هآوردن سیستم وجودبهتقسیم قدرت و 
 های حکومتی،کنترول تمامی نهاد

 داشت نژادها، مردم و نظرآوردن جامعه مدنی بدون در وجودبه
 های سنتی،ادیان بجای حکومت

 سلطۀ روابط تجارتی باالی سایر اشکال سیاسی، و 

 که مسیر تاریخی مردم و کشورهای غربی الگوی یقین بر این
را مام جهان بوده و تمام جهان آنجهاني پیشرفت و ترقی برای ت

 .1قاعدۀ کلی بپذیرند ثیحبه
تمدن مدرن غربی در قالب لیبرالیزم به تحمیل دموکراسی در جهان 

ۀ این تمدن شدشناختههای پساسیکولر اسالمی توسط شمشیر و سایر ترفند
توجیه اسالمی نیز  راآنآغاز کرده و حتی با اجیرگرفتن بعضی علمای اسالمی 

ک اسالم به ترویج آن پرداختند، داده و با پسوند ها و پیشوندهای نام پا
باشد. که دموکراسی و قوانین اساسی آن خالف شریعت اسالمی میدرحالی

دموکراسی سیاسی مدرن در تمدن سیکولر مدرن غربی شکل گرفت و یکی از 
رای تشکیل سیاست و های بنیادی آن انتخاب سیکولریزم سیاسی بالزمه

                                                           
1  . Alexander Dugin; The Fourth Political Theory; 9. Liberalism and Its Metamorphoses 
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باشد. سیکولریزم سیاسی مانند تمام کاربردهای سیکولریزم، نقش دولت می
های در نظام جامعه رد نموده که سبب زوال دین و ارزش راآندین و اهمیت 

گرایی را تحمیل و ترویج های مادهاخالقی آن شده و در سراسر جهان ارزش
شود. دموکراسی، خدا میز زندگی بیآمدن طر  وجودبهکند که باآلخره سبب می

-ای است که در آن برای مردم خیال باطل آزادی داده میفریب خردمندانه

رنگ مثال در دموکراسی، هر نوع تبعیض )قومی، لسانی، نژادی،  طوربهشود، 
گاه فرد که هیچشود، درحالی، شکل فزیکی انسان و ...( مردود شمرده میجلد

و دارای ساختار  کوتاه قدگی یک برنامۀ تلویزیونی با ای به گردانند شایسته
شود و در دموکراسی گراها برای این وظیفه انتخاب نمیماده ازنظرچهرۀ بدنما 

گاه ضرورت به که مردم آزاد هیچهمیشه آهنگ آزادی سروده شده، درحالی
کثریت،  شنیدن این ندارند که آزاد هستند. دموکراسی مدعی است که رأی ا

کم و قانون گست  31ی نظرسنجکه کند، درحالیگذاران را تعیین میحا آ
کثریت نشان می 1و واشنگتن پوست ABC م توسط شبکۀ خبری2811 دهد که ا

کم  دوستدارمردم امریکا   هاآناین نیستند که هلری کلنتن و دونالد ترمپ حا
 89و شدن کلنتن  جمهورسیرئجامعۀ امریکا علیه  صدفی 58تعیین شوند، 

امریکا  جمهورسیرئم کسی 2100صد علیه ترمپ هستند، یعنی برای سال فی
، ولی مجبور به پذیرفتن او شدند خواستندینممردم وی را  صدفی 89شد که 

که این خود خالف اصل دموکراسی بوده و فریب بودن دموکراسی را اثبات 
های سرگردان در دموکراسی، مردم به دو طبقۀ متخصصین و تودهکند. می

تقسیم شده که طبقۀ متخصصین شامل مردمی است که مسائل را تحلیل کرده، 
های سیاسی، اجتماعی و عملی ساخته، تصامیم اتخاذ کرده و سیستم

های سرگردان همچنان در دموکراسی کنند و طبقۀ تودهی را اداره میکیدئولوژ یا

                                                           
1  . ABC News/Washington Post Poll; Clinton/Trump Favorability; Aug. 31 2016 
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و تصامیم  عملکردهادر باشند که سهم سهیم بوده و نقش تماشاچی را دارا می
ندارند. این طبقه صرف حق این را دارند که کسی را از طبقۀ متخصص 

که رهبر تعیین شد دوباره نشسته و بگویند که تو رهبر ما هستی، اما زمانی
را  شدهنییتعسهیمان اجتماع، عملکردهای رهبر  ثیحبهتماشاچی نه  ثیحبه

-اک در عمل را نداشته، چون در اینهای سرگردان اجازۀ اشتر بینند. تودهمی

مشکالت محسوب  جادکنندگانیاصورت از طرف طبقۀ متخصص منحیث 
ها باالی به تعریف دیگر، دموکراسی حکومت گرگان توسط چوپان .1شوندمی

کمان گوسفندان است. در کشورهایی که دموکراسی نهادینه شده است، حا
ن پدیدۀ سیکولر نوپای است، همیشه از دو حزب مشهور و در کشورهایی که ای

کم از بین دو شخصی تعیین می بازهم شود که دارای ثروت کافی برای حا
های سرگردان بنام مبارزات انتخاباتی باشند و نامش را نفوذگذاری باالی توده

گذارند که توسط همین نام برای مردم خیال باطل حق انتخاب انتخابات می
توان گرگان و کسانی را که این گرگان در را میدهند که این طبقه کردن را می

داری پیشبرد حکومت خاطربه)وزیر، مشاور، معین و...(  هیبلندپاهای پست
ها ها نامید که به تعریف چومسکی، گرگان و چوپانکنند، را چوپانانتخاب می

های سرگردان یا گوسفندان کسانی شوند. تودهشامل طبقۀ متخصصین می
بکار بردن حق رأی خویش برای گرگان مشروعیت شکار خود را  هستند که با

کم را تعیین این به فکرداده و  ، خودفریبی کرده و برای مدت اندنمودهکه حا
کمانی هستند که فکر  معینی شاهد به تاراج بردن خود و اموال خود توسط حا

ساز نوننهادهای قا ثیحبهها . پارلماناندشدهتوسط ایشان انتخاب  اندکرده
کمان کنندلیتکم ۀ یک نظام دموکراتیک است که اعضای آن مانند حا

کثریت که اساس دموکراسی است، به  انتخاب شده و قوانین را به رأی ا
                                                           

1.  Noam Chomsky; Media Control; The Spectacular Achievements of propaganda; 2. The 

Open Media Pamphlet Series; Spectator Democracy 
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باشد. خالف موازین اسالمی می اوقاتیبعضرسانند که حتی تصویب می
خود را گذاری قانون ،های با پیشوند و پسوند اسالمیها در دموکراسیپارلمان

ک قرآن )َو  ْمُرُهمْ  با حک کردن آیۀ پا
َ
-کنند، صرفَبْیَنُهْم( توجیه می ُشوري أ

ک قرآن بینهم )بین امت اسالم( گفته است و شامل نظر از این که آیۀ پا
ی کفری هایدئولوژیاشود که با پذیرفتن جدایی دین از سیاست و کسانی نمی

، ولی در اندکردهمانند کمونیزم، لیبرالیزم و فاشیزم خود را از دایرۀ اسالم خارج 
-ها دارای چنین خصوصیات میجهان پساسیکولر، بیشترین اعضای پارلمان

کثریت( نیز توسط باشند و اصل مهم دموکراسی )قانون گذاری توسط رأی ا
شود، زیرا بیشترشان نسته میزیر سؤال برده شده و باطل دا ذات یگانه الله 

آوردن قدرت و  دستبه خاطربهها باطل بوده و از روی هوای نفسانی و دروغ
گر وفرماید: می شوند، الله ثروت، ساخته می کثر از پیروی ا  مردم روی ا

 هوا و) گمان پی از جز اینان که کرد خواهند گمراه خدا راه از را تو کنی، زمین
تحمیل  .1ندارند دست در چیزی دروغ و باطل اندیشۀ جز و روندنمی( هوس و

هم ساده  قدرآنخدایی تمدن مدرن غربی در جهان اسالم و ترویج عقاید بی
های مسلمانان هجوم برده و توسط ترویج نبوده، بناًء غربیان به فرهنگ و سنت

داری ها کرده و به طرفهای دجال، بسیاری از مسلمانان را دچار این فتنهفتنه
  سازند.  از سیستم دجال وارد عمل می

 
 تهاجم فرهنگی

کنون تحت نام های پیوستۀ مشمول بر فرهنگ آنلیبرالیزم و پدیده را که ا
توان جاهلیت معاصر نامید. جنگ شود، میفرهنگ مدرن غربی نامیده می
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َ
ْرِض  ِفي َمْن  أ

َ
وَك  اْْل هِ  َسِبیِل  َعْن  ُیِضلُّ ِبُعوَن  ِإْن  اللَّ نَّ  ِإالَّ  َیتَّ  ُهمْ  َوِإْن  الظَّ

 (008َیْخُرُصوَن ) ِإالَّ 
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میان اسالم و جاهلیت پدیدۀ جدید نبوده بلکه از آغاز اسالم تا روز قیامت 
های پیوسته با آن با اسالم ادامه خواهد داشت. جنگ میان لیبرالیزم و پدیده

 بنام غربی از مبلغین یکیهمان جنگ حق و باطل تحت شرایط جدید است. 
 بین اسالم. است دعوت دین اسالم دین: ... گویدمی بارهنیدرا براون لورنس
به  و جنگیدند اروپا با مرتبه چندین مسلمانان .شودمی منتشر آن غیر و نصارا

 مختلفی هايمکتب از ما... ساختند خود تسلیم را اروپا زیادي هايمناسبت
 است، جابی ما ترس همهنیا که فهمیدیم  از دیروقت پس داشتیم ولی وحشت

 ولی ترسیدیم،می کمونیزم خطر و( چین و جاپان) زرد جنس یهود، از ما زیرا
 صمیمی دوست یهودیان دیدیم زیرا است، بوده جابی ترس ما که فهمیدیم بعد
 هابلشویک که دیدیم سپس. ماست آنان، دشمن دشمن ، بنابراین. هستند ما
 است، اسالم اساس در حقیقی خطر ولی گردیدند ما مانیپ( همهاکمونیست)

 حقیقی سد که است اسالم. است آن زندگی در و پیروزي اسالم در نفوذ در
  .1اروپاست استعمار
های این جنگ بزرگ در عصر حاضر، هجوم فرهنگ باطل از جنبهیکی 

های جنگ فرهنگی، جنگ فکری، تهاجم باشد که بنامباالی فرهنگ حق می
 مرموز، تهاجم فرهنگی یک حرکتشود. فرهنگی و غیره نامیده می

 متعدد و امکانات و ابزار ها،شیوه از استفاده و دقیق گذاریپالن با ،شدهحساب
 ها،اندیشه انحراف ها،ارزش دگرگونی دینی، باورهای برای تضعیف متنوع،
کم اخالقی اصول نابودی اجتماعی، سنن و آداب لیو تبد تغییر  جامعه، بر حا

 کردن نیگز یجا ،تیدرنها بوده و ملی سنن و فرهنگ اصالت و بردن بین از
 تا دانست، فرهنگی اهداف تهاجم از یکی توانمی را بیگانه فرهنگ

ازنظر  را هاآن چون و بکشاند پوچی و پوکی به موردنظر را ملت لهیوسنیبد
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 آنان از را مقاومت )جهاد( قدرت و استقالل روحیۀ و کرده تضعیف شخصیتي
 تحمیلها آن بر را باورهایش و فرهنگ و القاء را خویش فکري بگیرد، اصول

کند، جنگ میپنجه نرم وجنگ فرهنگی که جهان اسالم با آن دست .1کندیم
-میان فرهنگ الهی و فرهنگ شیطانی و دجالی است که در آن دجال می

کید بر پوچخواهد با اشاعۀ ابتذال و فساد، فرهنگ ماده گرایی گرایی که تأ
(Nihilism داشته و جنبۀ انسانی انسانیت را به فراموشی سپرده و انسان را )

 نیگز یجاکند، را میکش و سودپرست معرفی پرست، بهرهموجود مادی، تن
کی و روان آسمانی فرهنگ الهی بسازد که انسان را آمیزه ای از پیکر خا

یابی به کمال و سعادت در داند و هدفش دستدانسته و تبلور تمام و کمال می
شمارد. فرهنگ پرتو ارشادات الهی است و رفاه دنیوی را وسیله، نه هدف، می

تازد، چند روزافزون هجوم آورانه باالی فرهنگ اسالمی می شدتبهغربی که 
گرایی، مصرفشاخص عمده از قبیل ماده -گرایی، فردگرایی، پوچگرایی و دنیا

 گرایی دارد. گرایی و فحش
های جویی از لذتگرایی تمدن مدرن غربی بر محور بهرهفرهنگ ماده

در رفاه، آسایش، کامیابی بیند که ی در کمال میرازماندنیوی چرخیده و انسان 
است، لذا این  درحرکتی آن سوبهجویی دنیوی به مقام رسیده و یا و لذت

گرایی پرداخته و فرهنگی را گرایی و مصرفتمدن به تبلیغات فریبندۀ ماده
های انسانی جایی ندارد. سازد که در آن اخالق، معنویت و ارزشنهادینه می

دست آوردن آن ردن مادیات بوده که با بهآو  دستبههدف نهایی این فرهنگ 
شود که مستقیمًا درتقابل برای انسان جاه، جالل و منزلت در جامعه قائل می

 امور محبتفرماید: می گیرد، چنانچه الله های اسالم قرار میبا ارزش
 و ممتاز هاينقره، اسپ و طال از هنگفت، اموال و فرزندان و زنان از مادي،
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 آن، پرتو در تا) است، شده داده جلوه مردم نظر در زراعت و چهارپایان
 را آدمي نهایي هدف کهی)درصورت هااین ولي شوند(، تربیت و آزمایش
 زندگي و) نیك و سرانجام است( مادي) َپست زندگي سرمایه ،(دهند تشکیل

  .1خداست نزد( جاویدان و واال
مقدار مصرف و  بختی متکی برگرایی، سعادت و خوشدر فرهنگ مصرف

خصوصًا خریداری اجناس یک شخص بوده و خوشی به محور مصرف و 
گرا، مردم بیشترین وقت، چرخد. در یک جامعۀ مصرفمقدار دارایی مادی می

انرژی و منابع خود را صرف مصرف و خریداری نموده و نظریۀ کلی زندگی 
 تردر این جامعه این است که مصرف خوب است و مصرف بیشتر خوب

ها همیشه حریص بوده و بیشتر و است. فطرت بشری این است که انسان
ها و سنن خواهند، ولی هر جامعه نظر به اعتقادات، باورها، ارزشبیشتر می

برای داشتن این بیشترها، یک سلسله قوانین و قواعد دارند که در قالب آن این 
گرا، به هر نحو رفآورند، اما در جامعۀ مصبی دستبهخواهند بیشترها را می

و هیچ ارزش و باور )خصوصًا دینی(  دیآ یب دستبهممکن باید این بیشترها 
چند  راآنآوردن شود و صرف در یک قالب که نام  دستبهتواند مانع نمی

داران و همیشه منافع سرمایه اندگذاشتهمدار غربی قانون دار و سیاستسرمایه
ترین دارگذاشته شود. بیل گیتس سرمایهبزرگ در آن تأمین است، باید قدم 

گر فقیر از دنیا مرد جهان می گر فقیر به دنیا آمدی، مقصر نیستی اما ا گوید: ا
و حتی  هاشهیتجارت پها، بروی مقصر هستی و این سخن وی توسط رسانه

کز علمی و جوانان مسلمان، روزانه چند بار در گردهمایی های اجتماعی، مرا
که این سخن شود، درحالیمی ردوبدلافتاده و  هاسر زبانعی های اجتمارسانه

                                                           
َن 03سوره آل عمران؛ آیۀ  . 1 اِس  ؛ ُزیِّ َهَواِت  ُحبُّ  ِللنَّ َساءِ  ِمَن  الشَّ َهِب  ِمَن  اْلُمَقْنَطَرةِ  َواْلَقَناِطیرِ  َواْلَبِنیَن  النِّ  الذَّ

ةِ  َمةِ  َواْلَخْیِل  َواْلِفضَّ ْنَعاِم  اْلُمَسوَّ
َ
ْنَیا اْلَحَیاةِ  َمَتاُع  َذِلَك  َواْلَحْرِث  َواْْل هُ  الدُّ  (03اْلَمآِب ) ُحْسُن  ِعْنَدهُ  َواللَّ
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-سرمایه خاطربهدار شد و حتی رساند که باید به هر نحو ممکن سرمایهوی می

و  زدهدستکشی و مهارسازی دار شدن مانند خودش به سودخوری، بهره
برداری و سایر فسادهای مالی ستانی، فریب، کالهیی نیز به رشوهدرجاها

گاه پیروان خویش را تشویق به فقر ننموده، ولی برای آغشته شد. اسالم هیچ
باشد که در آن فساد ترویج آوردن دارایی، دارای یک سلسله قواعد می دستبه

نیامده و تعادل  وجودبهشود، تفاوت طبقات عدالتی جلوگیری مینشده، از بی
 شود. میان زمان و سرمایه مراعات می

بزرگی با نشان دادن تولیدات و طرز زندگی تجملی و  ها کمکرسانه
گرایی کرده به ترویج فرهنگ مصرف دئالیازندگی  ثیحبهپیشکش کردن آن 

کمتر  باارزشو تا حدی تأثیرگذار است که مردم را قانع به خرید یک جنس 
سازد. در جامعۀ ( از ارزش واقعی آن میBrandبه نام برند ) چند برابربه قیمت 

 کهیمردمها، خریداری بوده و ترین سرگرمیگرا یکی از بزرگمصرف
کنند، در اوقات فراغت به بیشترین وقت خود را صرف کسب پول می

خریداری، پول ضرورت است و کسب پول  خاطربهپردازند. خریداری می
گرا، انسان میان بهای زندگی( نیاز دارد. در جامعۀ مصرف)سرمایه گران وقتبه

گزیر پول را انتخاب میدو انتخ شود کند و این سبب میاب )وقت و پول(، نا
-که انسان وقت عبادت، تفریح، مطالعه و روابط اجتماعی را قربانی مصرف

 باشد.  گرایی کرده که پیامد آن جامعۀ فردگرا می
گرایی تمام ادیان آسمانی به شناخت و اصول زندگی جمعی و جمع

(Collectivismعقیده ) مسلمان، یهودی و  نیآن دبنام  هاآنمند بوده و پیروان(
های همراه وی همیشه شوند، ولی کار دجال و شیطانمسیحی( شناخته می

و دین و باورهای دینی بوده و در مقابل اصول زندگی جمعی  هیبرعلمبارزه 
( باالثر تمدن مدرن Individualismیی، به ترویج فرهنگ فردگرایی )گراجمع

نظریۀ فردگرایی، آمیزش با لیبرالیزم داشته و شامل پرداخته است. غربی 
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-نظریۀ آزادی اعظمی فرد، اختیاری بودن پیوستن و یا بیرون شدن از مجموعه

جامعۀ . 1شودها و اشتراک مساوی شخص در عملکردهای یک گروه می
بین افراد ضعیف بوده و هر ماشود که روابط فیی گفته میاجامعهفردگرا به 

، اصول زندگی در مقابلفرد باید مواظب خود و خانوادۀ نزدیک خود باشد. 
شود که مردم در آن از تولد تا دم ای گفته میگرایی، به جامعهجمعی و جمع

 .2شوندمی کپارچهمرگ برمبنای صداقت و وفاداری به یک گروه، منسجم و ی
وابط و ارتباطات کافی میان اعضای جامعه، در جامعۀ فردگرا، نسبت فقدان ر 

شوند که در پذیر میی کم به اهداف گروهی نشان داده و آسیبچسپدلمردم 
شوند، می هاآنشدن به گرا ضعیف بوده و مجبور به وابستهمقابل جوامع جمع

که نظر به مسلمانان و مسیحیان یک اقلیت بسیار مثال، یهودیانی طوربه
فردگرا آیند، کتلۀ بزرگ مسیحیان و مسلمانان را پس از کوچک بشمار می

کنند. جامعۀ فردگرا به آزادی مطلق ، وابسته به خود ساخته و کنترول میشدن
کید نموده و در مقابل وابستگی ای، های گروهی )فامیلی، منطقهفردی تأ

ها، سنن و فرهنگ کند که سبب ازبین رفتن ارزشقومی، ملی( مبارزه می
ها فردی برای خویش یک سلسله ارزش طوربهشده و اشخاص و افراد جوامع 

را نظر به درک و فهم شخصی خود و بیشتر اوقات نظر به تقلید از فرهنگ 
که زندگی جمعی شوند. طور مثال، کسانیگرا و فردگرای غربی، پذیرا میپوچ

حقیر گرایی اسالمی دارند، روابط نامشروع با جنس مخالف را حرام و وجمع
که فردگراها این روابط را نشانۀ آزاد بودن، مدرن بودن، و دانند، درحالیمی

کنند. فردگرایی تارهای واصل فرد با بافرهنگ بودن دانسته به آن فخر می
جامعه را قطع کرده و انسان را تنها ساخته و سبب فشارهای روحی و امراض 

                                                           
1.  Encyclopedia Britannica; Vol 12; p 256a  

2.  Harry C. Triandis & Michele J. Gelfand; Hand Book of Theories of Social Psychology; p 

504 
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 کنندگان که از اشتراک در یک نظرسنجی زمانی .شودروانی چون افسردگی می
حاوی متن "من  سؤالخالی بیست بود که در خانه آمدهعملبهتقاضا   این

که در جوامع ______هستم"، حالت اجتماعی خود را بنویسند، بیشتر کسانی
کا هستم، من عضو یک کردند، با جوابگرا زندگی میجمع های مانند من کا

را از جامعه نشان داده بودند، فامیل هستم، من پدر هستم، رضایت خود 
-می به نظر خوشنودفردگراها از زندگی اجتماعی  صدفیکه تنها پانزده درحالی

آهسته های فامیلی آهسته. در جوامع فردگرا، وابستگی به ارزش1رسیدند
 2میزان طالق افزایش یافتهشوند، ارزش میپوسیده شده و ارتباطات فامیلی بی

و اهداف فردی اولویت بیشتر نسبت به اهداف گروهی و اجتماعی پیدا کرده 
-برعکس جمع و این درست 3شودکه سبب اختالفات اجتماعی در جامعه می

و ها و سلوک و اخالق نظر به باورها گرایی است که قواعد و مسئولیت
به که سلوک و اخالق در جامعۀ فردگرا نظر گردد، درحالیتعیین می فرهنگ

شود که یک فرد با سایر هایی تعیین میضروریات فردی، حقوق فردی و پیمان
تر شده، فامیل منحصر به افراد جامعه بسته است، دایرۀ روابط فامیلی کوچک

شود، و باآلخره زن، فرزند و والدین شده و یا کاماًل به زندگی انفرادی مبدل می
ی فشارهاتحتها تاحدی انسانشود و گرایی عام میهدف شده، پوچزندگی بی

 .  4یابدو خودکشی افزایش می گیرند که دست به خودکشی زدهروحی قرار می
گردد که هدف و مقصد ( به طرز زندگی اطالق میNihilismگرایی )پوچ

نداشته، عاری از باورها و عقاید دینی و مذهبی باشد و زندگی معنی واقعی خود 
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2 . Lester D.; Individualism and divorce; Psychological reports; p 76 

  Harry C. Triandis; Individualism and Collectivismبرای معلومات بیشتر . 3
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 از دستگرایی به گفتۀ نیچه عالم سرشناس آلمانی، پوچ را از دست بدهد.
-سطح میهای پرمفهوم، همتمام تفاوت در آنرفتن مقصود و مسیر است که 

ک . در جامعۀ پوچ1شوند گرا تعهد کامل )به عقاید و باورها( وابستگی خطرنا
ند گرایی مانشوند. پوچتلقی شده و افراد با تعهدات کامل، بنیادگرا نامیده می

کید فردگرایی به قطع ارتباطات، خودکفایی و انتخاب های مبنی بر عقل تأ
شود تا افراد با کند که سبب میگرایی مبارزه میتعهدات جمع هیبرعلکرده و 

 تعهد، دیوانه خطاب شوند. 
ساده و کشنده  ۀاستفاد تیباقابلی هاسالحدر عصر مدرن که دسترسی به 

های اسالمی ها و خصوصًا ملتآسان شده است، استعمار نظامی که برای ملت
پذیر نبوده، بناًء استعمارگران غربی، باشد، امکانمی زیبرانگتیحساسبسیار 
مندانه و درازمدت مصرف، گسترده، آرام و فریبسروصدا، نامرئی، کمراه بی

شود. استثمار ام استثمار نیز شناخته میاستعمار فرهنگی را پیشه کردند که بن
راه سادۀ استعمار بوده که استعمارگران بدون فرستادن نظامیان و مصارف 
گزاف نظامی، ممالک را توسط ترویج فرهنگ وابسته به خود ساخته و آغاز به 

که غربیان بتوانند بالد اسالمی را تحت ابرهای کنند. برای اینکشی میبهره
و تحمیل فرهنگ مدرن غربی  جیبه ترو خویش بپوشانند باید سیاه استثمار 

پذیر است که فرهنگ رایج کشورها و خصوصًا پرداخته و این زمانی امکان
-فرهنگ اسالمی استحاله گردیده، اهریمني جلوه داده شود و نشانۀ عقب

ماندگی بشمار آید و در مقابل، فرهنگ مدرن غربی تبلیغ شده، انساني جلوه 
و نشانۀ پیشرفت و ترقی محسوب شود. استحالۀ فرهنگ اسالمی در  داده شده

وتردید در بنیاد باورها، اعتقادات و قالب چند راهبرد مهم از قبیل ایجاد شک
زدایی از دین و ها، منزوی جلوه دادن روحانیت و علمای دینی، قدسیتارزش

                                                           
1 . Hubert L. Dreyfus; Heidegger on the Connection between Nihilism, Art, Technology 
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آمدن  دوجو بهگیرد که باعث شعائر دینی و ترویج فساد و فحشا صورت می
آمده باید پر  وجودبهشود. طبق قانون طبیعت، خالءهای خالء فرهنگی می

آید، فرهنگ مدرن  وجودبهکه خالء فرهنگی در جوامع اسالمی شوند، زمانی
کنند که این فرهنگ و طرز زندگی غربی می شکشیپبدیل  ثیحبهغربی را 

-می شکشیپا دجال برای مردم جنت و دوزخ ر توان جنت دجال گفت. را می

 کهیزمان 1باشد.کند که جنت وی دوزخ حقیقی و دوزخ وی جنت حقیقی می
آید، اذهان بسیاری مردم از تمدن و فرهنگ مدرن غربی صحبت بمیان می

-های پاریس، روسپیزارهای سویس، عشقتعمیرهای زیبای نیویارک، سبزه

مجسم کرده  های بروکسل و اشرافیت لندن راخانههای زیبای جرمنی، شراب
که دوری و نپذیرفتن کنند، درحالیو زندگی مدرن غربی را به جنت تشبیه می

بینی کنند، ولی ماهیت این تمدن و فرهنگ، پیشزندگی جهنمی تلقی می راآن
را که این جنت را دوزخ و دوزخ را  قبل حضرت محمد  صدسالچهارده 

های شیطان کارینیز ما را از فریب بخشد. الله جنت گفته بود، تحقق می
 پدرکه چنانآننفریبد شمارا  شیطان آدم، فرزندان ای فرماید:هشدار داده و می

 . 2کرد بیروناندامشان  از را آنان لباس و ساخت بیرون بهشت ازشمارا  مادر و
 

 جنسی  انقالب
مسئلۀ جنسیت در طول تاریخ بشریت از اهمیت بسزای در هر فرهنگ و 

. اندداشتهی برخوردار بوده و هر یک تعاریف خاص خود را از آن دئولوژیا
کثر اوقات در دهندنشانتاریخ بشری  و  هایدئولوژیاۀ این است که کلمۀ مرد ا

                                                           
 013؛ حدیث 3و صحیح بخاری؛ جلد  2398مسلم؛ حدیث صحیح  .1
ِة َیْنِزُع َعْنُهَما ِلَباَسُهَما  ؛20سورۀ اعراف، آیۀ  .2 َبَوْیُکْم ِمَن اْلَجنَّ

َ
ْخَرَج أ

َ
ْیَطاُن َکَما أ ُکُم الشَّ َیا َبِني آَدَم اَل َیْفِتَننَّ

ُکْم ُهَو َوَقِبیُلُه  ُه َیَرا ِذیَن اَل ُیْؤِمُنوَن ِلُیِرَیُهَما َسْوآِتِهَما ِإنَّ ْوِلَیاَء ِللَّ
َ
َیاِطیَن أ ا َجَعْلَنا الشَّ  ( 20)ِمْن َحْیُث اَل َتَرْوَنُهْم ِإنَّ
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های مختلف به شخصی اطالق شده است که از حقوق سیاسی فرهنگ
کثر فرهنگبرخوردار باشد. طور مثال در عصر قدیم، برده  ها مردها در ا

شدند، بناًء دارای حقوق سیاسی نبوده و حتی زن محسوب شده، محسوب نمی
کثر مجبور به ملبس شدن به لباس زنانه می شدند، زیرا زنان در طول تاریخ در ا

که ی، زنانیوسطقرونها دارای حقوق سیاسی نبوده و حتی در اروپای فرهنگ
ها دور از مردها قفسبودند، پلید شمرده شده و در وار میدر حالت عدت ماه
-نمی هاعبادتگاهشدند. یهودیان، زنان را اجازۀ دخول به مجبور به زندگی می

کردند که با می گوربهزندهدادند و اعراب زمان جاهلیت، دختران نوتولد خود را 
ستیز کشیده شده و های زنظهور پرشکوه اسالم، خط بطالن بر تمامی فرهنگ

 اسالم برای زن حقوق سیاسی قائل شد. 
مردگرایی آغاز شده و تا زمانی طوالنی،  استیباستمدن مدرن غربی نیز 

ها دارای حقوق بکار بردن زنان دارای حقوق سیاسی و حتی  در دموکراسی
-زنحق رأی برای تعیین زعیم خویش نداشتند. بعدها در قالب جنبش برابری

که در ی اینجابهدادن حقوق سیاسی به زنان  خاطربه 1(inismFemومرد )
آغاز  هاآناش به وی حقوق سیاسی بدهند، به مردسازی قالب فطرت زنانه

پیشه کسی است های مردانه داده شد: یک زن تجارتنان ویژگیبرای زکردند. 
-فیمینستشود. مرد تلقی می ثیحبهکه دارای ظرفیت مردانه باشد. بناء،  زن 

 ثیحبههای لیبرال یا آرزومندان دادن آزادی به زنان، به این باوراند که  زن 
سیاسی با مرد مساوی شمرده ـاز نگاه اجتماعی ساننیبدمرد قلمداد شده و 

شده و یک زن در اجتماع، مرد وانمود گردد. زن باید حقوق تخنیکی مساوی 

                                                           
(:عقیده باورمند به اینکه زنان باید دارای حقوق، اختیاروفرصت ها مانند مردان Feminismفیمینیزم ) .1

 باشند؛ برابری زن ومرد؛ طرفداری اززنان؛ زنگرایی.
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را انجام بدهد تا مساوی به مرد  ی یک مردعملکردهارو با مرد داشته و ازاین
 .1ماندتغییر باقی می رقابلیغمحسوب شود، اما ساختار اجتماعی مرد و زن 

 در اروپا شکل گرفت م1791های در سالجنبش فیمینیزم برای اولین بار 
بوده و  ومردمساوی از هر نگاه بین زن ۀگذاشتن عالم آن ۀهدف عمدکه 

 حق کار مساوی، حق کار، حق معاش مساوی، نیجنحق سقط اهدافی از قبیل
، و باآلخره آزادی مطلق برای زنان را پوشی دلخواهلباسطرز حق ، خانه در

کند. این جنبش، نخست توانست که برای زنان حقوق سیاسی و حق دنبال می
ومرد را موج اول جنبش برابری زنآورد که جامعه شناسان آن دستبهرأی را 

های ومرد با تبلیغات گسترده و البی، جنبش برابری زندانند. متعاقباً می
به  هاآنبازی کردن نقش مردان و آوردن  خاطربهسیاسی به تشویق زنان 

صحنۀ اداری، سیاسی و اقتصادی پرداخته و کوشش به دادن وظایف رسمی و 
-ومرد محسوب میحتی بلندپایه به زنان کردند که موج دوم جنبش برابری زن

م 1791های ومرد که آغاز آن به سالسوم  جنبش برابری زنشود. موج 
شود، آزادی مطلق را برای زنان و بیشتر بنام پسافیمینیزم نیز یاد می گرددیبرم

ربوده و زنان را  تنشانرا از  هاآناعالن کرده، حیاء را از بین برده، لباس 
کنون بنام موج سوم، چیزیقتیدر حقمفعول جنسی ساخت.  بش جن که ا

شود، با پسافیمینیزم که مبتنی بر کدام تئوری نبوده می ومرد شناختهبرابری زن
تمیز بوده که توسط میشل گولدبرگ  رقابلیغشود، ها تبلیغ میو توسط رسانه

-Shopping-andسپوختن )وــداری از حقوق زنان، خریداریبنام طرف

Fucking Feminism ،او  کهطوری( در کتابی به همین نام تعریف شده است
-وــزنان، یعنی خریداری از حقوقداری نویسد: این نوع جدید طرفمی

گیر شده است  کنون بسیار فرا کهسپوختن ا دقیقا  مطابقت با پیام جامعۀ  چرا

                                                           
1  . Alexander Dugin; The Fourth Political Theory; 13. Gender in the Fourth Political 
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تر، مصرف گرا داشته که در آن آزادی به معنای سکس بیشتر و داغمصرف
آرایشی متنوع با  لیوساها، و ها، لباسبهتر و داشتن کفش غذای کافی و

آوردن حقوق سیاسی آغاز به  دستبهها برای زن .1های معتبر استمارک
که برای ی مردان را پیشه کردند و تا حدیعملکردهاتمثیل مردها کرده و 

پوشی مردان را کرده که بازی کردن نقش مردان در جامعه، تقلید از طرز لباس
-شده که می  اللهرسول، آخرالزمان غمبریپمنجر به محقق شدن حدیث 

  .2پوشند(کنند )مانند مردان لباس میزنان تقلید مردان را می :فرماید
کید بیشتر به آزادی مطلق و خصوصًا آزادی برای داشتن پسافیمینست ها تأ

تبلیغ و تشویق نفرت میان دو جنس روابط جنسی خارج از ازدواج داشته و به 
پنج عنصر اساسی فیمینیزم عبارت از نفرت از مردان، پردازند. مخالف می

باشد. این پدیده سبب ازبین رفتن ها میها، فریب و افسانهها، دروغوسوسه
و ازبین رفتن تعداد کم زنان  هاآنتعداد زیادی مردان توسط گرفتن حق کار از 

به بقای اقتصادی  هاآنو متکی ساختن  فطرتشانعلیه توسط تحمیل عقاید 
شود. فیمینیزم سبب بدبختی و مشکالت روانی در زنان و مردان و بیشتر می

کدر زنان می ی است که در جهان امروز طرز فکرترین شود. این پدیده خطرنا
-می شرفتیپروبهیکم، وپس از شکست فاشیزم و کمونیزم در قرن بیست

آزادی جنسی، بنیادهای اساسی خانواده و فامیل را متزلزل ساخته و . 3باشد
 کتاب ویلسن در شود، چنانچه کارلسبب ازبین رفتن این بنیاد مهم جامعه می

 در خانواده زوال مراحل ۀدربار  گردید"، مبدل مرگ به ما "رقص بنام خود
 در خانواده زوال مراحل: نویسدمی غربی مدرن تمدن و روم امپراتوری

                                                           
1  . Rhonda Hammer and Douglas Kellner; Third Wave Feminism: Sexualities, and the 

Adventures of the Posts; pp 9-10 
 عالمه جالل الدین سیوتی؛ در منصور . 2

3  . Mike Buchanan. Feminism, the Ugly Truth. PP. 2-3 
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-می و غرب نیز تکرار  امریکا در فعالً  که بود ایمرحله هفت روم امپراتوری

 .شود

 توسعۀ ،کشندمی دست عبادات در خانواده رهبری از مردها: اول مرحلۀ
 به نسبت مردم عقیدۀ و گرفته خود به را دوم درجه موقف معنوی هایارزش

 .شودمی میخانیکی و مادی طبیعی، خدا

 سیاسی و موقف مادیات و آوردندست خاطر بهبه مردان: دوم مرحلۀ
 افکار بر مادیات. کنندنمی توجه خود اطفال و زنان به قدرت، و اجتماعی

 .شودمی فرماحکم

. شودمی جنسی هایارزش در تغییر به مربوط مرحله این: سوم مرحلۀ
 برای و هستند مادیات آوردندست بهو  تجارت شیفتۀ و مشغول کهمردانی

 شده ازدواج از خارج جنسی تقارب به مجبور یابند،نمی وقت خویش هایخانم
 .آورندیی رو میگراجنسهم به یا و

اعضای  برابر در خانواده شده و در متأثر  زنان در این مرحله :چهارم مرحلۀ
 به نسبتشوهرانشان  کهزنانی. دهندمی دست از را خود ارزش فامیل و اطفال

 ازدواج رو از خارج جنسی یو آزاد مادیات کسب زود به هستند، توجهکم آنان
 خانواده، تشکیل برای نه را ازدواج از خارج روابط جنسی زنان، این و آورندمی

 .خواهندمی لذتخاطر به بلکه

 اوالدو محبت  خانواده رهبری درآمد، به نسبت مردان و زنان: پنجم مرحله
 یو حت ناامیدی عداوت، سبب پردازند کهمی رقابت به گریکدیبا  خویش

-می طالق به هاازدواج بیشترین. همچنان شودمی اطفال بین ییگراجنسهم

 .انجامد

کوچک  اریبس یهاگروه به راو جامعه  یافته افزایش فردگرایی: ششم مرحلۀ
 و شده اجتماع شدن ضعیف سبب کند کهمی تقسیم گریکدی به متعهد

 .شودمی ساالنکهن ازدیاد سبب تولد مقدار سطح در تفاوت همچنان
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 ازبین والدین کنترول شود،می ترویج یخدا ناباور باآلخره و: هفتم مرحلۀ
 باالی مستقیم تأثیر که شوندمی ناپدید اخالقی و معنوی هایارزش رود،می

 .دارد اقتصاد و حکومت
که زنان متکی بر بقای اقتصادی شوند ضرورت به وظیفه داشته و زمانی

های آوردن این وظیفه، بیشتر اوقات برعالوۀ ابراز ظرفیت دستبه خاطربه
 خاطربههای جسمی و ظاهری پرداخته و علمی و تجربوی، به بروز ضرفیت

کثرًا مردان هستند، به چنان طرز استخدام توجهجلب  یپوشلباسکننده که ا
ها کنندههای جسمانی خویش را به چشم استخدامپردازند که برازندگیمی

ومرد در قالب تمدن مدرن غربی، این جنبش برابری زن همچنانبکشند و 
یکی از شرایط  میرمستقیغ صورتبهآورده است که  وجودبهسیستمی را 

باشد که سبب های غیر محجب میمشمولیت در آن ملبس شدن به لباس
ها ملبس زن: اندفرمودهشود که می  اللهرسولبینی دیگری از پیشتحقق 

توجه به یک . پس از شمولیت، جلب1باشندولی بازهم برهنه می ،خواهند بود
شود، لذا ابزار رقابت میان زنان در نهادها مبدل شده و نشانۀ موفقیت تلقی می

پرداخته تا اینکه به زنان از دور کردن چادر آغاز کرده به کوتاه نمودن دامن 
-ها انجامیده و روابط نامشروع در جامعه چنان عام میها و سینهبرهنگی ران

شود شود که افراد جامعه به داشتن روابط نامشروع افتخار کرده و زنا عادی می
-بینی شده بود، میپیش  اللهرسولکه سبب فتنۀ بزرگ دجال که توسط 

عام عمل تقارب جنسی را انجام خواهند مردم مانند خرها در محضر شود: 
. روابط نامشروع خارج از دایرۀ ازدواج، سبب تولد اطفال ولدالزنا شده که 2داد

 باشد. های بزرگ میو یکی از فتنه3 دیگر آخرالزمان عالئمیکی از 
                                                           

 0513و صحیح ابن حبان؛ حدیث  9300صحیح مسلم؛ حدیث  . 1
 310و سلسلۀ صحیۀ البانی؛ حدیث  0113ابن حبان؛ حدیث  . 2
 5385؛ حدیث 918؛ صفحۀ 9المستدرک علی الصحیحین؛ جلد  . 3
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کننده بوده و تمایل به رابطۀ جنسی برهنگی، در اوایل برای مردان تحریک
، زنان برهنه برای مردان جذابیت خویش را مرورزمانبهی دهد ولرا افزایش می

ومرد یابند، رقابت بین زنکننده نمیتا اینکه دیگر زنان را تحریک دادهازدست
کننده میان دو جنس مخالف رنگ ساختن گرایش تحریکشاخص دیگر کم

شود که از وزن میشود. همچنان، فیمینیزم سبب ایجاد تنفر میان مردمی
تر نسبت به زنانی کاهد. زنان فیمنیست دارای جذابیت کمفطری میکشش 

مرد واند که پابند خواص فطری زنانۀ خویش هستند. این ایجاد فاصله بین زن
ارضاء غرایض جنسی رو به روابط غیرطبیعی،  خاطربه هاآنشود تا باعث می

آورند و ی بییگراجنسهممانند روابط جنسی با حیوانات، اطفال و خصوصًا به 
سازند که مردان دیگر، مانند زنان خود را آراسته می توجهجلب خاطربهمردان 

انگیز حضرت سرور های شگفتبینیاین حالت محقق کنندۀ یکی از پیش
یی عام خواهد گراجنسهم:  اندفرمودهاست که  کائنات محمد مصطفی 

-ومردکه میبرابری زن . جنبش2مردان مانند زنان لباس خواهند پوشیدو  1شد

های ترین فتنهانقالب جنسی دجال خطاب کرد، یکی از بزرگ راآنتوان 
های فرهنگی تمدن مدرن گیر عصر ماست که پیوسته با سایر پدیدهدامن

شناسی شناسی و جامعهغربی، سبب زوال معنوی جوامع شده که علمای انسان
 :اندگرفتهرا در چهار مرحلۀ ذیل به بررسی آن

-می مخلوق پرستش به و جسته دوری و واحد خالق خدای از مردم  .0

 را و خود پول حاال مردم و پرستیدندمی را هابت سابق مردم در. پردازند
 .گذارندنمی احترام خالق به و شده ناشکر مردم. کنندمی پرستش

 .کنندمی ارضاء غیرطبیعی هایراه از را شهوانی مردم نیازهای .2

                                                           
 5101؛ حدیث 12؛ صفحۀ 1مجمع االوسط؛ جلد  . 1
 سیوتی؛ در منصورعالمه جالل الدین  . 2
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 نامشروع و بد هایکار و ماهیت گناه ،انکار کردند خدا از مردم وقتی .9
 مشترک وجوه و شده تعیین هستند، بدکاره خودشان کهکسانی و هاانسان توسط

 .شودمی ومرج وهرج قانونیبی سبب که رودمی بین از

   .پردازندمی را خود گناهان حساب مردم و شده نازل خدا قهر باآلخره، و .3
ها، های پیوسته با آن توسط ابزارهایی چون رسانهنظریهتمدن مدرن غربی و 

 شود. نهادهای علمی و جامعۀ مدنی ترویج و تحمیل می
 

 هارسانه
در اشکال  هزارسالهها، به مفهوم اصلی آن، قدامت تاریخی چندین رسانه

کی شده در چین باستان، خطوط  مختلف مانند: رسامی و عالمات حکا
ها در تمام جهان، دارد، ولی تصویری در مصر باستان، خطوط نوشتاری و کتاب

و اولین  نوزدهمبه اواسط قرن  گرددیبرمها به مفهوم امروزی آن تاریخ رسانه
آمدن  وجودبه(. با Richmond Times-Dispatchروزنامه بنام ریچموند تایمز )

ی هویدا شده و دول زودبهاولین روزنامه، تأثیرات آن باالی اذهان عامه 
ها ساختن و کنترول رسانه به فکرمختلف و اشخاص پرنفوذ در سراسر جهان 

های صوتی و شدند که با پیشرفت تکنالوژی و کشف تکنالوژی صوتی، رسانه
های اجتماعی ه با انقالب انترنتی، رسانههای تصویری و تا اینکمتعاقبًا رسانه

کنون در کنار سایر رسانه وجودبه ی دهشکلترین ابزار در ها، مهمآمده و ا
آیند. رسانه در ذات خود یک پدیدۀ مثبت بوده که طرزتفکر جوامع بشمار می

گرایی،  ی حقسوبهشود پیام حق را تبلیغ کرده و اذهان جوامع را توسط آن می
کنون عدالت گرایی، اخالق خوب، فرهنگ متعالی و انسانی سوق داد، ولی ا

کثر رسانه مستقیم و  طوربههای جمعی در جهت مخالف فعالیت نموده و ا
باشند که کشف های شیطانی و دجالی میغیرمستقیم وابسته به قدرت
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تکنالوژی مدرن و پیشرفت علم در شناخت ذهن انسان و خواص روانی مغز 
 طوربهقراردادن اذهان را  موردحملهها، ابزارهای رسانه کنندگانل برای کنترو

مستقیم و غیرمستقیم داده است تا بتوانند اذهان عامه را در مسیر دلخواه سوق 
کس شهید یکی از اشخاصی که با نور ایمان، تمدن بدهند، چنانچه ملکام ا

ها مورد رسانه های ضدانسانی آن شناخته بود، درمدرن غربی را با همه پدیده
کنند که از می مهار ها طوری شمارارسانه دگر مواظب نباشیا گوید: می

 .1بداریدمظلومان نفرت داشته و ظالمان را دوست 

زندگی افراد و جوامع از ها و روشها تأثیر عظیم باالی زندگی انسانرسانه
ند. این گفتن، سلوک و رفتار و طرز تفکر دار پوشی، طرز سخنقبیل طرز لباس

بینی افراد را در مورد دنیا، قاره، کشور و منطقۀ ها، جهانرسانه قدرتمندتأثیر 
ها نقش بارز را در فهم عامه از موضوعات مهم دهد. رسانهشان شکل میزندگی

 دلخواه طوربهو مختلف زندگی توسط ارائۀ معلومات و تفسیر این معلومات 
دهی فرهنگ ها نقش مهم در شکلرسانه همچنانکنند و خودشان بازی می

ها و سنن مدرن توسط انتخاب و به تصویر کشیدن یک سلسله عقاید، ارزش
تصویر کشیدن یک حقیقت با به ثیحبه)روش مکمل زندگی( مشخص، 

تفسیرهای مشخص از حقیقت که این حقیقت در همخوانی با تفسیرهای داده 
ا دینیس مکول پروفیسور در ها ر کنند. تأثیر رسانهشده باشد، را بازی می

پردازان پرنفوذ در مطالعات ارتباطات در پوهنتون آمستردام و یکی از نظریه
. تعریف حقیقت اجتماعی و قواعد اجتماعی، 2. کمپاین، 0پنج حالت شامل: 

. 5. پیامد برای سایر نهادهای اجتماعی، و 4فوری،  العملعکس. پاسخ یا 3
 به بررسی گرفته است. ، 2تغییرات در فرهنگ و جامعه

                                                           
1.  Russ Kick; You are Being Lied To; p 40 
2  . Denis McQuail; The Influence and Effects of Mass Media; p 11 
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کثرًا شامل کمپاینکمپاین: حالت کمپاین رسانه .0 های سیاسی، ای ا
 شود. انتخاباتی، تجارتی و خدمات عامه می

گند یا کمپاین1نظر به تحقیقات نوم چومسکی های سیاسی به ، تاریخ پروپا
گردد به اوضاع بحرانی امریکا پس از جنگ جهانی اول و سطح بزرگ، بر می

های سرگردان و طبقۀ کارگر در جریان که تودهم، زمانی0390خصوصًا به سال 
های بزرگ جمعی زدند و منافع شرکتبحران اقتصادی دست به اعتصاب دسته

که هاییرسانه .تجارتی و دولت امپریالیستی امریکا را به خطر مواجه ساختند
تغییر اذهان عامه  اطرخبهشدند، داران و دولت کنترول میبیشتر توسط سرمایه

ضد منافع   را اعتصابگراندست به کمپاین وسیع زدند و  اعتصابگران هیبرعل
های ( معرفی کردند که بعدها این کمپاین نامAmericanismپیشرفت امریکا )

ک و   به خودروش ساینسی شکستن اعتصاب را  همچنانفرمول درۀ موها
 گرفت. 

تحریف و  خاطربهفریبانه ای عوامهای سیاسی معمواًل از شعارهکمپاین
مهارسازی اذهان عامه جهت پشتیبانی از یک تصمیم سیاسی و خصوصًا در 

خواهد که یک دولت میشود. مثاًل، زمانیهای خارجی استفاده میمداخله
های تحت کنترول، در که رسانهی اینجابهباالی دولت دیگر تجاوز کند، 

از پالیسی این دولت در جنگ با کشور تحت آیا "مانند  سؤاالتها نظرسنجی
-آیا از اردوی کشور حمایت می"، سؤاالتی چون "کنید؟تجاوز حمایت می

از اردوی ملی  تیحماعدمکنند که برای مردم، ابراز را مطرح می ،"کنید؟
های سیاسی معمواًل بر شوند. کمپاینمشکل بوده و مجبور به گفتن بله می

توان از جنگ ۀ مثال میبه گونبافی استوار بوده که سانهبنیاد فریب، دروغ و اف

                                                           
1 . (Noam Chomsky; Media Control: The Spectacular Achievements of propaganda) برای  
 معلومات بیشتر 
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امریکا با عراق و دروغ بزرگ امریکا مبنی بر داشتن سالح کشتارجمعی عراق 
های متداوم عراق بنام جنگ برای آزادی . تعداد اندکی از دیدن گزارشنام برد

 استثناءبهن های امریکا و فراتر از آن و جها. برای رسانهاندماندهعراق به دور 
، احساس قلبی )درمورد این جنگ( انددادهکه جان خود را از دست کسانی

ی انجام شده است، وجود دارد. همه این جنگ را خوببهای که یک وظیفه
یک  همچنانکه چنین نبود، بلکه حالینبرد نظامی قلمداد کردند در ثیحبه

ای دقیقا  پالن شده، سخت تحت کنترول و هوشیارانه در کنار این جنگ رسانه
، نظریات مخالف این جنگ پوشش گسترده حالنیدرعجنگ عملی شد. 

 . 1واضح به مردم نرسید صورتبهنگرفته و 
که فرق بین دموکراسی و دیکتاتوری فقط در خیال باطل مردم مبنی بر این

باشد که حکومت سهیم هستند، میهای گیریدر عملکردها و تصمیم هاآن
کنند. در ها بازی میدادن این خیال باطل به مردم را رسانهنقش بارز جلوه

های حکومتی و مردم مجبور به پذیرش پالیسی ،شمشیر زوربهها دیکتاتوری
کم خود می شوند اما در دموکراسی، این شمشیر جای خود را به حا

گندهای رسانه های انتخاباتی یکی از شمشیرهای کمپایندهد. ای میپروپا
های سرگردان گذاشته شده و مجبور به بران دموکراسی است که به گردن توده
کم خود از بین دو شخص  که منشأ قدرت هر دو از یک  بدو بدترانتخاب حا

 شوند. گیرد، میمنبع سرچشمه می
ری، طبیعت داترین جریان عمل اساسی و بنیادی نظام اقتصادی سرمایهمهم
شود. بناًء مردم گرایی میآمدن مصرف وجودبهباشد که سبب افزایی میمنفعت

های جمعی، تصویری گرایی شده و رسانهباید تشویق به بلندترین سطح مصرف
کنند که در حقیقت شباهت به طرز می شکشیپرا از زندگی طبقۀ متوسط 

                                                           
1  . Danny Schechter; Weapon of Mass Deception; p 15 
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کشند، ها به تصویر میرسانه زندگی طبقۀ باالی جامعه دارد. معیار زندگی را که
ای است که استوار بر داشتن اسباب و لوازم مدرن و سبک زندگی ثروتمندانه

فرنیچر وپیشرفته مانند موتر سال، تلویزیون وتیلفون هوشمند، قالین و مبل
باشد های شناخته شده و قیمتی میهای با مارکمفشن و الماری مملو از لباس

که به این شود. مردم زمانیبه همین چیزها خالصه می ایو سبک زندگی رسانه
ها است، با تبلیغ مکرر این سبک زندگی که زندگی بیشتر از این افتندیبفکر 

که دوباره متقاعد ها، خود را دور از جامعه احساس کرده تا اینتوسط رسانه
شوند که زندگی همین است و همین و باآلخره تمام توجه خود را معطوف به 

-افزایی برای سرمایهدست آوردن و مصرف کردن نموده که منجر به منفعتبه

ها شده و مردم به دام غالمی این سیستم داران بزرگ و قوۀ محرک رسانه
 افتند. داری میسرمایه

های سرگردان دراین تعریف حقیقت اجتماعی و قواعد اجتماعی: توده .2
ها اجتماعی را از رسانهزندگی و حقیقت ها، طرزتفکر، روشحالت ارزش

کثرًا عمدی نبوده ولی از طرف  آموخته که پروسۀ آموزش از طرف مخاطبین ا
گرد. آموزش دو جنبۀ مهم را در بر می باشد. پروسۀها بیشتر عمدی میرسانه

ها سیمای مکرر جهان اجتماعی را به نمایش گذاشته که رسانه طرفکیاز 
دهد. از سوی سوق می قتیحقای از پذیرش این نسخه طرفبهمخاطبین را 

ها برقرار شده که نقش بین خود و رسانه شدهانتخابدیگر، ارتباط متداوم و 
. 1کنندورفتار و شناخت خودی شخص را بازی میی سلوکدهشکلمؤثری در 

کشند که مخاطبین ای معمواًل اجتماعاتی را به تصویر میپروسۀ آموزش رسانه
دادن مستقیم ندارند. مثاًل، برای موفق و مترقی جلوه به آن اجتماعات دسترسی

کنند که جامعۀ لیبرال برای جهان اسالم، جوامع غربی را طوری مجسم می

                                                           
1  . Denis McQuail; The Influence and Effects of Mass Media; p 14 



 021❐فصل دوم: استعمار و استثمار

 

مردم بدون مشکالت اجتماعی، اقتصادی و سیاسی در عیش و عشرت بوده و 
 1خانمانبی ونیلیمنیم که بیشتر از باشند، درحالیمی دئالیادارای یک زندگی 

ساالنه در انگلستان  2خودکشی 1،588امریکا وجود داشته، بیشتر از در 
گیر جوامع صورت گرفته و هزاران مشکل اجتماعی و اقتصادی دیگر دامن

پوشی شده و جهان اسالم ها از آن چشمباشد که توسط رسانهلیبرال غربی می
-و خوش دئالیابرعکس آنچه واقعیت است، جوامع لیبرال غربی را جوامع 

های لیبرال غربی ها و خصوصًا رسانهرسانه کهیطورهمانکنند. بخت فکر می
دادن کوشند، به اهریمنی جلوهدادن فرهنگ و تمدن غربی میبه بهتر نشان

های رقیب، بالخصوص فرهنگ و تمدن اسالمی، با بکاربردن فرهنگ و تمدن
رت ویرایش مفکورۀ تحریف که در سرشت این تمدن قرار دارد و ابزار پرقد

ها را قطع کرده و تنها بخشی از ها و کتیبهای که در آن بخشی از گفتهرسانه
کشند که ماهیت و مفهوم اصلی می ریبه تصو ها را طوری ها و کتیبهاین گفته

-خشن جلوه خاطربهمثال،  طوربهدهند. موضوع را تغییر داده و منفی جلوه می

الشأن را که گفته است: کفار را گردن دادن اسالم، بخشی از آیت قران عظیم
سرخط برای  عنوانبهرا بگویند، را زمینۀ آنزمینه و پسبزنید بدون اینکه پیش

ۀ اجتماعی که شدفیتحر که حقیقت گذارند. زمانیجهانیان به نمایش می
نباشد، از ابزار  رشیپذقابلهای تمدن مدرن غربی برای مردم توسط رسانه

-کنند، مثاًل مردم افغانستان در سالمشهور و کارآمد ایجاد ترس استفاده می

گاه م از مقاصد شوم استعمارگران غربی آهسته2109و  2102های  آهسته آ
های های بزرگ غربیان را بخورند، رسانهخواستند فریب دروغشده و نمی

گندهای چون  زدۀ افغانستان به ایجاد ترس ومزدور و غرب وحشت و پروپا
                                                           

1  . National Alliance to End Homelessness (2016); The State of Homelessness in America; 

p 4  

2 . Samaritans; Suicide Statistics Report 2016; p 4 
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گر غربیان افغانستان را ترک کنند، این کشور به بحران اقتصادی، سیاسی و " ا
به ایجاد ترس و وحشت میان مردم آغاز کرده  "های داخلی خواهد رفتجنگ

و حتی اعالنات کوتاه در حمایت از وجود نیروهای استعمارگر و پیامد منفی 
داران به . این تبلیغات سبب شد که سرمایهرسانیدندرا به نشر می خروجشان

که وجود این باوجودهای خویش از کشور کوشیده و خارج ساختن سرمایه
ثباتی ذهنی افغانستان را مواجه به های استعمارگران ضمانت شد، بیپایگاه

 بحران اقتصادی نمود. 

ای، العمل فوری: تأثیر مستقیم و فوری معلومات رسانهپاسخ یا عکس .9
ها در های محرک رسانهالعمل فوری برای تطبیق اجنداهای قوهنجر به عکسم

های جمعی سبب بروز توسط رسانه شدهدادهشود. معلومات مدت میکوتاه
گهانی شده و تصمیماحساسات مردم در عکس -العمل به اضطراب و ترس نا

گیرند که جانبۀ معلومات داده شده، میهای فوری، بدون مطالعۀ دقیق و همه
کثرًا مطابقت با اجنداهای قوه که حادثۀ ها دارد. زمانیهای محرک رسانها

متداوم و  صورتبههای دنیا م صورت گرفت و تمام رسانه2110یازدهم سپتمبر 
های سراسر جهان به حمایت از کردند، مردم و دولتمکرر پخش و نشر می

وری، پشتیبانی خود را ف العملعکسحملۀ امریکا باالی افغانستان در یک 
گران های شوم توطئهپردۀ این حادثه، دست که در پشتابراز کردند، درحالی
کنون مردم   . اندکردهدرک  راآنبود که ا

ها فراتر از افراد و پیامد برای سایر نهادهای اجتماعی: سطح تأثیر رسانه .3
نهادهای اجتماعی را ای، سایر های افراد بوده و نهادهای رسانهمجموع گروه

منابع معلوماتی شده  ثیحبهها دهند. مردم متکی به رسانهتحت تأثیر قرار می
کثریت مردم منحصر به معلومات  گاهی ا -ها میاز رسانه شدهگرفتهو سطح آ

کثریت معلومات باشد. درحالی ها نادرست و توسط رسانه شدهدادهکه، ا
ها بوده، مردم به مؤثق ای محرک رسانههو مطابق با اجنداهای قوه شدهفیتحر 
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خودشان  زعمبههای مشهور( که بودن این معلومات نسبت به منبع آن )رسانه
کید میمعتبر پنداشته می  1تحریف مکمل تاریخها به کنند. رسانهشود، تأ

-کنند که در اینپرداخته و تصویر باطل تاریخی به ذهن مخاطبین تزریق می

شده پنداشته این مخاطبین جعل و تحریف به نظرهای تاریخی صورت کتاب
ها گیرند. رسانهها قرار میشده و نهادهای علمی کاماًل تحت تأثیر رسانه

-نمودن معلومات دینی که منحصر به عبادات ظاهری می شکشیپبا  همچنان

باشد، پرداخته و از معلومات اساسی و بنیادی دین در مورد اجتماع و سیاست 
کنند که دین یک امر شخصی بوده و با جتناب نموده و طوری وانمود میا

داشتن معلومات در مورد عبادات ظاهری، معلومات دینی مردم اشباع شده و 
ها با این رسانه همچنانمردم ضرورت به رفتن به نهادهای دینی ندارند و 

گنی  به بدنامی نهادهای دینی پرداخته و شایعه -عتبار جلوه میارا بی هاآنپرا

که بیشترین وقت خود را صرف کسانی ،ایدهند. با اتکاء به معلومات رسانه
کنند، به کارشناسان جامع الکماالت مبدل شده که ها میدیدن و خواندن رسانه
های دینی نظر بوده و حتی  در جوامع اسالمی به مفتیدر هر مورد صاحب

فرد توسط مقدار وقت و تعداد شوند. سطح و اندازۀ علمیت یک مبدل می
 شود. ها برایش اختصاص داده شده، سنجیده میکه در رسانهکلماتی

کثریت های غربی و غربتغییرات در فرهنگ و جامعه: رسانه .5 گرا که ا
-های بزرگ و تأثیرگذار جهان و خصوصًا جهان اسالمی را تشکیل میرسانه

بی پرداخته و سعی بر ایجاد متداوم به تبلیغ فرهنگ مدرن غر  طوربهدهند، 
یک فرهنگ جهانی در مطابقت با اجندای بزرگ تشکیل دولت جهانی دجال 

ترین ها با تأثیرگذاری پرثمر یکی از مهمیا نظم نوین جهانی دارند. رسانه
ای و سنتی، های محلی، منطقهباشد که توسط آن فرهنگابزارهای می

                                                           
1  . Noam Chomsky; Media Control; The Spectacular Achievements of propaganda; 

Representation as Reality 
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ته به فرهنگ اصیل اند، را به مسخره وابس کهیمردمو  شدهدادهاهریمنی جلوه 
فکر، مانده، کهنهکشند که گویا این مردم عقبگرفته و طوری به تصویر می

دارند  ندش متمدنغیرمتمدن و بنیادگرا بوده و ضرورت به ترقی، پیشرفت و 
که متأسفانه این مردم و خصوصًا جوامع اسالمی از فرهنگ و تمدن خویش 

های غربی، فرهنگ انسانی با تبلیغات رسانه درک و فهم دقیق نداشته و
دور فرهنگ شیطانی و دجالی مدرن غربی کرده که از  نیگز یجاخویش را 

ها پرداخته و کردن مغزها و دورکردن ارزشلباس آغاز کرده، به تهی کردن
دهد که انجام آن قرار می برگشترقابلیغها را در یک نشیب باآلخره انسان

خدایی، بربادی فرهنگی یا شی جوامع انسانی، طرزتفکر بیزوال معنوی، فروپا
های جمعی تهاجم فرهنگی توسط رسانهباشد. فرهنگی و جزای الهی میبی
عینی کمک به تشکیل فرهنگ جهانی در سراسر جهان و خصوصا   صورتبه

های فرهنگی خود را مانده کرده و لذا این کشورها، میراثدر کشورهای عقب
های مسلط دهند. نسبت تبلیغ و ترویج فرهنگی، قدرتاز دست می جیتدر به

مانده، نسل جدید این کشورها از های جمعی در کشورهای عقبتوسط رسانه
خبر مانده که یکی از مشکالت های محلی خود بیفرهنگ، قواعد و ارزش
 . 1آیدبزرگ امروزی بشمار می

وهم تی و تصویری های صو با پیشرفت تکنولوژی مدرن و کشف رسانه
شناسی، کار مهاجمین فرهنگی باالثر پیشرفت در مطالعات روان چنان

پزشکی مغز و ارتباط صدا و ی و روانعملکردشناخت بیشتر بیولوژیکی، 
تر شده و تهاجمات فرهنگی باالی جهانیان تصویر با مغز انسان ساده

 بخصوص جهان اسالم شدت گرفته است. 

                                                           
1  . Ghulam Shabir, Usman Farooq, Rooh.Ul.Amin and Ayesha Wallayat Chaudhry; Mass 

Media, Culture & Society with the Perspective of Globalization, Modernization and 
Global Culture; p 1 
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گاه انسانها باالی ذهنفوقًا تأثیرات رسانه ها به بررسی گرفته شد، ولی آ
گاه را نیز های صوتی و تصویری بر عالوۀ ذهنرسانه گاه، ذهن ناخودآ آ

گاه  موردحمله قرار داده و با بمبارد معلومات که فقط توسط ذهن ناخودآ
پردازند. ذهن انسان به دو قسمت ها میمحسوس است، به مهارسازی انسان

گاه و نا گاه )خودآ بندی ( تقسیمConscious and Sub-Conscious Mindخودآ
گاه و تمام برنامهمی های ریزیشود که تمامًا کارهای ارادی توسط ذهن آ

گاه می وظیفۀ باشد. غیرارادی و اتوماتیک تحت فرمان و کنترول ذهن ناخودآ
گاه گرفتن و تنظیمذهن که در گیری در مورد اینکردن معلومات و تصمیمآ

گاه میباشد. ذهنخواهیم، میزندگی چه می تواند تعیین کند چه خوب است آ
کن است و چه بد، چه درست است و چه نادرست و چه لذت دارد و چه خسته

گاه میکند. ذهنو بخشی از انسان است که فکر و تعقل می تواند هر نظریه آ
گاه تعیین مرا قبول و یا رد نماید. اختیار انسان در ذهن گاه پنج شود. ذهنیآ آ

گاه یکی از پرقدرتانسان را تشکیل می صدفی ترین دهد. ذهن ناخودآ
( معلومات است که تا حال شناخته شده است. ذهن Processorپردازندۀ )

گاه، جهان و محیط ماحول را به نظاره می گاهی داخلی بدن را ناخودآ گیرد، آ
کند و مطابق به سلوک و رفتار میها در محیط را مطالعه کند، نشانهکنترول می

دهد و تمام بدن العمل نشان میسریع عکس صورتبهقبال  یادگرفته شده 
گاهی رهبری می نجایازا شود. همۀ این کارها بدون کمک، نظارت یا حتی آ

گاه صورت می گاه ذهن خودآ انسان را تشکیل  صدفی 55گیرد. ذهن ناخودآ
گاه دارای چن 1.دهدمی باشد که دقیقا  ان قدرت و پیچیدگی میذهن ناخودآ

سازد و تمام وقایع که در جریان زندگی تخیالت و تصورات ما را متناوب می
کند. تمام حادثات توأم با احساسات و افکار اتفاق افتاده است، را ثبت می

                                                           
1  . Stacey Vornbrock M.S.; The Roles of the Concsous and Subconscous Minds; pp 2,3 & 4 
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ها و جا انسان رهنماییشود. از همینثبت می نجایاپیوسته با آن حادثه در 
گاه میکانیزمی وباآلخرهآورد می دستبههدایات باارزش را  ، نظام ناخودآ

منظم همراه با شور و  صورتبههای فکری که است که توسط آن انگیزه
احساس در حال تکرار است، تسریع یافته، گمارده شده و به معادل فزیکی آن 

گاه را می. نقش ذهن1شودتبدیل می گاه و ناخودآ یک رویداد زندگی توان در آ
ای با واقعی مجسم کرده و به بررسی گرفت. یک شخص که در یک جامعه

های فرهنگی چون حمایت کند، ارزشگرایی زندگی میاصول جمعی و جمع
و پشتیبانی از والدین، برادر، خواهر، خویشاوندان و دوستان در حالت مشکل 

گاه خویش حمل می ی از این نزدیکانش را که یککند. زمانیرا در ذهن ناخودآ
گاه خویش این که توسط ذهنبیند، بدون ایندر زدوخورد با یک بیگانه می آ

رویداد را به بررسی بگیرد و تفکیک مالمت و سالمت را کرده و عواقب 
مداخلۀ خویش را در حمایت از این نزدیکش بسنجد، فورًا و بدون 

و معلومات قبلی مبنی  هادرنظرداشت جوانب منطقی آن، نظر به داشتن ارزش
گاه و مبنی بر گرفتن  بر پشتیبانی و حمایت از نزدیکان  در ذهن ناخودآ

-ور میدستور از این ذهن با جانبی که با نزدیکش در زدوخورد است، حمله

گاه مشابه به زمین زراعتی است که ثمرۀ آن نظر  شود. عملکرد ذهن ناخودآ
گاه دهقانی است که در این زمین روید و ذهنبه تخمی پاشیده شده در آن می آ

-باشد، اما پس از رشد سمارق گونۀ رسانهزراعتی به پاشیدن تخم مشغول می

و یا  درآمدهها های جمعی در بسیاری از جوامع این دهقان یا به غالمی رسانه
گذاری به تخم کشتزارها در این ذهنش به سرقت برده شده و رسانه کشتزارهم 

گاه غالمی ذهنباشند. مشغول می گاه و تحت کنترول گرفتن ذهن ناخودآ آ
گاه )های نیمههای پنهان یا پیامتوسط پیام ( Subliminal Messagesخودآ

                                                           
1  . John Keho; Mind Power into the 21st Century; pp 39 & 40 
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ۀ مستقیم و غیرمستقیم یا پنهانی دودستصورت گرفته که این جریان عمل به 
که از تفسیر وقایع و رویدادهای تاریخی، وقایع در حال هایشود. پیامتقسیم می

های هنری و مستند  توسط های فلمهای خبری و داستانجریان، داستان
گاه شود، توسط ذهنهای جمعی برای جوامع داده میرسانه و  شدهجذبآ

گاه می  شود که این جریان عمل به کنترولمجبور به انتقال آن به ذهن ناخودآ
گاه میذهن گاه محسوس نهای پنهانی که توسط ذهنانجامد. پیامآ باشند میآ

گاه جذب  توان جریان عمل ، را میاندشدهو مستقیمًا توسط ذهن ناخودآ
گاه توسط رسانه های پنهانی ها برشمرد. گرچه تاریخ پیامسرقت اذهان ناخودآ

های چاپی، اما با پیشرفت تکنالوژی و کشف به صنعت رسانه گرددیبرم
کنترول  خاطربهروزافزون  صورتبههای صوتی و تصویری، استفادۀ آن رسانه

 اذهان عامه افزایش یافته است. 

 
 های صوتی رسانه
های صوتی را تشکیل داده که یکی از های رادیویی بخش اعظم رسانهشبکه

ها و ابزار تغییر اجتماعی شمرده ترین منبع معلومات، خبرها، سرگرمیمهم
-تر از رسانهیی را بزرگهای رادیو گران تأثیر رسانهشوند. بسیاری از تحلیلمی

های تصویری به چهار علت ارزان بودن، قابلیت دسترسی ساده، قابلیت تولید 
دانند، زیرا در ممالک فقیر و با سطح پائین سواد، رادیوها ساده و مؤثریت می

های رادیویی اولین نوع باشند. رسانهها میدارای مخاطبین بیشتر از سایر رسانه
های ام جهان را تحت پوشش قرار داده و توسط برنامهای است که تمرسانه

متعدد خبری، آموزشی، تفریحی و غیره تأثیرگذاری عمیق در تغییر اجتماعی، 
-ها دارد. شبکهها و زوال بعضی ارزشطرزتفکر، معلومات، رشد بعضی ارزش

داران ی تحت سلطۀ سرمایهزودبههای جمعی، های رادیویی مانند سایر رسانه
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ها نامیده شده اند، های محرک رسانهها که در این کتاب قوهو دولتبزرگ 
های محرک درآمدند. چنانچه مری برای ایجاد ذهنیت مطلوب توسط این قوه

های بزرگ، تأثیرگذاران ها و شرکتدولتنویسد: کاوتی در تحقیق خود می
م، رادیو 1538های اولیه در رشد و گسترش استفاده از رادیو بودند. در سال

گند در کشورها و بین کشورها  گند و ضدپروپا  مورداستفادهابزار اولیۀ پروپا
های رادیویی، طبقۀ . در عصر حاضر بیشترین مخاطبین شبکه1گرفتندقرار می

کثرًا از دسترسی  که باشندیممتوسط و فقیر جامعه و بخصوص روستانشینان  ا
 . اندمحرومبه سواد 

های رادیویی، به مطالعۀ موردی تأثیر شبکۀ ر تأثیر شبکهبرای وضوح بیشت
شود. های اخیر قرن بیستم پرداخته میسی در افغانستان در دههبیرادیو بی

باشد اش میاندازه و وفاداری مخاطبین رادیویی خاطربهافغانستان مثال جالب 
و رفتار های معتبر، موقع تأثیرگذاری تغییر اجتماعی و سلوک که برای شبکه

های ازجنگ، اخبار و برنامهدر ممالک در حال جنگ و پس دهد.را می
که در جوامع، هاییهای معتبر از نگاه اجتماعی مؤثر )برنامهرادیویی از شبکه

باشد، زیرا مردم اغلبا  آورند.( میمی وجودبهتغییر اجتماعی و سلوک و رفتار 
 شانیزندگدانستن موضوعات امنیتی و سیاسی که  خاطربهها به این شبکه

سریال از  صورتبهکه هایییکی از برنامه. 2کنندمربوط به آن است، رجوع می
رسید و تأثیر عمیق باالی مخاطبین داشت، سی به نشر میبیطریق رادیو بی

ای و گران رسانهبود که تحلیل "خانۀ نو زندگی نو"برنامۀ مسلسل بنام 
سی، تحقیقات زیادی در مورد تأثیر این بیگران شبکۀ بیتحلیلبخصوص 

ها به اوج شهرت رسیده و ی در میان افغانزودبهاند. این برنامه برنامه نموده

                                                           
1  . Mary Cawte; Making Radio into a Tool for War; p 1 
2  . Gordon Adam; Media and Global Change; p 350 
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همیشگی این برنامه تا آن حد  کنندگانبیتعقبیشترین مردم افغانستان از 
گان مشتاق باوجود اجنداهای پرقدرت فیمینیزم، حتی طالبان شنوند شدند که 

های این برنامه، که با مردن یکی از شخصیتاین برنامه بودند و تا جایی
خارج از خانه و  هاآنکردند. تعلیم زنان و حق کار عزاداری می شنوندگان

رفت. های مهم این برنامه بشمار میمبارزه با تعدد زوجات یکی از پیام
این برنامه صورت گرفت  باآلخره، یک نظرسنجی با سطح بزرگ در مورد تأثیر

-یک مثال از داستانی یادآوری می ثیحبهدهد و که نتیجۀ مثمر را نشان می

شود که خانم یک مال به دختر خود باالثر متأثرشدن از شخصیت گاللی در 
-های رادیو بیگرچه برنامه 1این برنامه، اجازه کار در خارج از خانه را داده بود.

های مثبت زیادی متمرکز بر فیمینیزم بود، ولی پیامزمان بیشتر سی در آنبی
گاهی از خطرات ماین و معلومات زراعتی را ارائه  مانند معلومات صحی، آ

های افغانی با داشت. متأسفانه، با ورود مستقیم غرب و بوجودآمدن رسانهمی
ها و فرهنگ سنتی و دینی آغاز اجنداهای غربی، تهاجم مستقیم باالی ارزش

های در این راستا، با برنامه شتازیپی هااز شبکهیکی  ثیحبهدیو آرمان شد. را
های روابط نامشروع پرداخته و به پخش و نشر داستان "عاشقانشب"همچون 

داد. با افزایش تعداد با دادن نام عشق، این روابط نامشروع را مشروع جلوه می
غ تمدن مدرن غربی ها و با موجودیت وجوه مالی از طرف نهادهای مبلشبکه

کنون صدها برنامه رادیویی وجود دارد که بر محور برای این شبکه ها، ا
های دینی و سنتی کار کرده و در دادن ارزشزدایی دینی و منزوی جلوهتقدس

 ثیحبههای تمدن مدرن غربی کردن فرهنگ و ارزش شکشیپمقابل به 
های رادیویی در این کهپردازند. بخش مهم دیگر شببدیل مناسب و معتبر می

                                                           
 951تا  952همین منبع؛ صفحات  . 1



 آخرین هشدار  ❐ 031

 

گرایی بوده که تهاجم فرهنگی ترویج، تشویق و تبلیغ موسیقی و موسیقی
کثر شبکه  دهد.های رادیویی را تشکیل میبیشترین بخش نشرات ا

 و امثالهمموسیقی غذای روح است" "آمیز چون موسیقی با شعارهای فریب
 ناسالمشود، بلی موسیقی غذای روح است، اما غذای برای مردم پیشکش می

 برای روح. 
های کاری مبدل شده و قید بودن ها به ماشیندر عصر پسامدرن، انسان

دهد که برای خویش غذا پخته و از غذاهای زمان کاری این اجازه را نمی
( Fast Foodفود )های فستسنتی، سالم وصحی مستفید شوند. بناًء، رستورانت

بریان را در زمان اندک برای غذاهای چون برگر، ساندویچ، ساسیچ و مرغ که
ترین مردم نسبت نبود وقت از کنند، افزایش یافته و بیشمشتریان تهیه می

کنند که به نسبت داشتن عوارض جانبی چون چاقی، این غذاها استفاده می
شکالت خون، م کلسترولتنگی، بلند رفتن فشارخون، دیابت یا شکر، نفس

( مشهور شده Junk Foodهای مزمن، به غذای کثیف )دندان و سایر بیماری
باشد، زیرا مانند است. موسیقی همین نوعی از غذای کثیف برای روح می

های فست فود، عوارض زیاد جانبی باالی انسان و غذای کثیف رستورانت
 بخصوص باالی ذهن انسان را دارد. 

-در گذشته، ساینس

این عقیده دانان به 
بودند که استدالل و 
احساسات جدا از هم 

باشند، ولی با می
علم این عقیده  شرفتیپ

تحقیقات و  نموده رییتغ
دهد که نشان می



 031❐فصل دوم: استعمار و استثمار

 

سرعت آن  خاطربهعمل فکری عمل کرده و  انیاز جر تر احساسات سریع
. انتونیو دماسیو 1باشدقادر به ربودن جریان عمل استداللی مغز انسان می

ی عملکردهاشناسی در پوهنتون آیوا و محقق برجسته در مورد عصبرئیس 
نظریۀ جداسازی استدالل و احساس غلط بوده و گوید: مغز انسان می

کند. تحقیقات ها بازی مینگیری انسااحساسات نقش مرکزی را در تصمیم
های تحریک احساسی را درجریان دهد که مردم تجربهساینسی نشان می

. مغز انسان دارای اجزای متعدد بوده 2کنندبه موسیقی ابراز می فرادادنگوش 
 Limbicهای مغز انسان، سیستم لیمبیک )ترین بخشکه یکی از مهم

Systemهای العمل( بوده و عملکردهای چون کنترول احساسات، عکس
های جنسی، حاالت روانی، درد و لذت و حافظه العملاحساسی )شامل عکس

عهده دارد. احساسات مانند تجاوز، ترس، هیجان، محبت،  درازمدت( را به
که گیرد. طوریاندوه، نفرت، حسرت، لذت از سیستم لیمبیک سرچشمه می

در تصویر فوق نشان داده شده، موسیقی تأثیرگذاری عمیق روی سیستم 
لیمبیک داشته که ارتباطات جنسی، مواد مخدر و مستی نیز دارای چنین 

بیشتر  هاآنی سیستم لیمبیک در عملکردهاکه نیباشد. کساخاصیت می
چسپی بیشتر به روابط جنسی، استفاده از شراب و است، خصوصًا جوانان، دل

آمیز دارند که موسیقی نیز موجب تحریک ی خشونتعملکردهامواد مخدر و 
و باعث همین  داردیوامبیشتر  عملکردسیستم لیمبیک گردیده و به 

-مسکرات می عملکردموسیقی باالی انسان مانند  عملکردشود. تمایالت می

باشد که انسان در زمان شنیدن، ماحول خویش را فراموش کرده و به یک 
حالت توهمات و تخیالت رفته و تمام تمرکز انسان بر محور آهنگ موزون 

                                                           
1  . Cacioppo J.T. & W. L. Gardner; Emotion (Annual Review of Psychology 50); pp 191-214 

2  . Gohar Mushtaq; The Music Made Me Do it; p 51 
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زمان درک شنونده از دنیا و حقایق چرخد که در آنموسیقی و اشعار آن می
-ز این آهنگ و اشعار نرفته و چنان به خواب مصنوعی فرو میدنیوی فراتر ا

پندارد. چنانچه جیمز مارشال خواننده، رود که پیام موسیقی را حقیقت می
را توسط موسیقی  زیچهمهمن گوید: مشهور امریکایی می ستیتار یگشاعر و 
که مردم در توانم بفهمانم، مردم بخواب مصنوعی برده شده و زمانیبهتر می
گاه رندیگترین نقطه قرار ضعیف تزریق  هاآن، هرچه بخواهی در ذهن ناخودآ

های پنهانی است که یکی از عوارض جانبی شنیدن موسیقی، پیام .1شودمی
گاه تزریق می گاه محسوس نبوده و در ذهن ناخودآ -شود که میبرای ذهن آ

مثال تر به یک های شیطانی نامید. برای تشریح خوبرا وسوسهتوان آن
های پنهانی موسیقی مجبور به شود که یک پسر توسط پیامتاریخی رجوع می

کتوبر خودکشی شده بود.  با  سالهنوزدهم، جان مکولم پسر 1514در ماه ا
شلیک مرمی به سر خویش پس از شنیدن متداوم آهنگ اوزی اوزبورن بنام 

 حل، خودکشی نمود. این آهنگ شامل ابیات ذیل بود: خودکشی راه
 چرخدماشین دوار به آخرین سرعت می

 بینینمی راآنگیرد، اما تو تو را می
 من هستم  دوارتو هستی و ماشین  دوارماشین 

 خودکشی یگانه راه نجات است 
 تفنگ را گرفته امتحان کن!

پیام پنهانی جابجا  شکلبهشلیک کن، شلیک کن، شلیک کن )شلیک کن 
گاه محسو   باشد(.س نمیشده بود که توسط مغز خودآ

ها را در گوش داشت. که جسد مکولم پیدا شد، او هنوز هم گوشکیزمانی
م، Oct, 4 1990مطابق به گزارش چک فلیپس در الس آنجلس تایمز، تاریخ 

                                                           
1  . Life Magazine; Oct. 3 1969; Interview with Jimi Hendrix 
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، اوزی اوز بورن با Judas Priestها پس از قضیۀ تحت عنوان "درست هفته
والدین این پسر به های پنهانی روبرو است". دادخواهی دیگر باالی پیام

های پنهانی در تعقیب قانونی اوزبورن و شرکت ثبت وی پرداختند. ظاهرا  پیام
 . 1شدآهنگ اوزبورن مقصر خودکشی مکولم دانسته می

کنندگان آن های تهیههای سادۀ رساندن و تزریق پیامموسیقی یکی از راه
گاه در اذهان جامعه میهایۀ پیامواسطبه گاه و ناخودآ باشد. یکی از آ

راهبردهای تهاجم فرهنگی باالی جهان اسالم، کشانیدن مسلمانان در 
منجالب فحشا و عیاشی بوده که موسیقی یکی از ابزارهای مهم این راهبرد 

کثر آهنگ و عشق شیطانی است  روابطها، محسوب شده، چنانچه موضوع ا
یت بخشند. خواهند به این روابط مشروعکه مهاجمین فرهنگی بنام عشق می

های فرهنگی و فحشا یکی از ابزار مهم از بین بردن جوامع توسط زوال ارزش
باشد که موسیقی در این راستا مؤثریت خود را در طول تاریخ به اثبات دینی می

یکی از دالیل ازبین رفتن جامعۀ اسالمی در هسپانیه،  چنانچهرسانیده است. 
رهبر باشد که والدیمیر لنین می های پیوسته با آنترویج موسیقی و پدیده

ترین نموده است: یکی از آسان اظهارنظردر این رابطه چنین  هاستیکمون
کنون تقریبًا  باشد.ۀ موسیقی آن میلیوسبههایی ازبین بردن جوامع راه ا

گیر شده است که بیشترین علمای  موسیقی چنان در جهان و جهان اسالم فرا
-را جواز میبرابر آن هراس داشته و حتی بعضی آناسالم از موضع گرفتن در 

ی نیبشیپدر یک حدیث صحیح چنین   اللهرسولدهند که این حالت را 
گروهی از امت من خواهند آمد که کوشش بر حالل دانستن زنا، نموده است: 

پوشیدن ابریشم )برای مرد(، نوشیدن شراب و استفاده از آالت موسیقی را 

                                                           
1  . Gohar Mushtaq; The Music Made Me Do it; p 116 
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که کار خوبی انجام شود و این کار خوب، کار نیک ی. زمان1خواهند کرد
که شود، اما زمانیداشته باشد َمَثِل "نور علی نور" گفته می همراهدیگری را 

های تصویری به نمایش موسیقی با تصویرهای مبتذل مدغم شده و در رسانه
 شود، ظلمت علی ظلمت است. گذاشته می

 
 های تصویریرسانه

های لهای هالیوود و سریانیستیم، بلکه اهل فلمما تنها مردم کتاب 
کنون  .2ها و محافل علمی هستیمهای مجالت و روزنامهتلویزیونی، مقاله ا

کثریت مردم اندشدهای همه رسانه جوانان،  و خصوصاً ، الگوهای زندگی ا
ای، سرایان رسانههای فوتبال اروپایی و نغمهتیم کنانیباز های فلمی، هنرپیشه

و های ترکی و هندی های سریالپوشی و سلوک تقلید از هنرپیشهلباسطرز 
ها و با دوستان و خانواده موضوعات حاد رسانه موردبحث، موضوعات وودیهال

های جدید و موجودیت و عدم موجودیت آب در صحبت از علم کشف کیهان
  باشد.مریخ، می

دهی اذهان لهای تصویری مؤثرترین نوع رسانه در تغییر و شکرسانه
خاطر پیشرفت و که بهۀ اینبر عالو ها باشد که محرکین رسانهمخاطبین می

های تأثیر گذاری عظیم نموده، در چگونگی شیوهها سرمایهترقی این نوع رسانه
دهند که از آن ای انجام میو نفوذگذاری باالی اذهان نیز تحقیقات پیشرفته

سازی اذهان از طریق صفحات مهار 3اختراع جدیدتوان از جمله می
 راتیتأث ها ازانسان یتجربه باال الکترونیکی نام برد. این اختراع توسط 

                                                           
 333؛ حدیث 83؛ کتاب 0صحیح بخاری؛ جلد  . 1

2  . Peter Novick; The Holocaust in American Life; p 12 
ثبت اختراع نمبر   .3 US6506148 B2  ( Nervous system manipulation by electromagnetic 

fields from monitors ) 
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 که در یسیالکترومقناط فیضع ۀتوسط ساح جلد کیتحر  یکیولوژ یز یف
، شودیجلد پخش م یهرتز باال  2.3 ای ½به  کینزد نیمع یهایکونسیفر 

 جادیاحساسات و ا ختنیسبب برانگ یسیمقناط ۀساح نیادهد که نشان می
و  وتریکمپ ی الکترونیکیهااز صفحه یاری. بسشودیها در احساسات منیطن
 یکاف ۀبا دامن یسیمقناط ۀنوع ساح کی در زمان نمایش تصویرها،ها ونیز یتلو 
قابلیت تحریک و که   دهندیم لیتشک را احساسات یختنبرانگ یبرا

 شده و یها جاسازی برنامهال در البه ریتصاو  نیا دارا بوده و را مهارسازی ذهن
 ایو  ییو یراد یکونسیشکل فر به که شودگذاشته می ریاز تصاو  ۀدر گوش  ای

-یاحساسات م ختنیکه سبب برانگ ی. مطالبگرددمینشر  ییو یدیو  گنالیس
گاهناشکل به ایو  انیع ریشکل تصاو به تواندیم شود،  های پنهانی()پیام خودآ

گذار  پخش شود. نیمع یسیالکترومقناط ۀشود و در ساح یجا
توان با آمدن های تصویری را میهای الکترونیکی رسانهتأثیرگذاری صفحه

خوبی احساس کرد های محرک توسط غربیان در افغانستان بهغرب و رسانه
راندن های غربی و به حاشیهشکل تدریجی به تبلیغ و ترویج ارزشکه به
طبقۀ اناث  انیآهنگ سراکه در اوایل، آغاز کردند. طوریهای افغانی ارزش

آهسته از آهنگ ها را نداشتند، آهستهاجازۀ ظاهر شدن در صفحات تلویزیون
شدن اذهان عامه، خورده با چادرهای محلی آغاز کرده و با آمادهسرایان سال

کنون اذهان عامه طوری تغییر کرده است که ارزش  های پانزده سال قبل بها
و شهیدپرور  تیثیباحتمسخر گرفته شده و کشور مسلمان، مجاهد، غیور، 

ی غیرمحجب هابالباسافغانستان دارای هزاران مجری تلویزیونی ملبس 
کز دیوثی بنام تلویزیون میغربی، صدها رقاصه بنام هنرمند و ده باشد و ها مرا

 به دورا از شاهی خان ر  اللهامان، ایثر خاطر دور کردن چادر ملکه که بهمردمی
کنون خود نظاره های نوامیس این کشور بوده و گر دورشدن دامنانداختند، ا
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های ، از آن لذت برده و حتی تا حریم خانهاندنشستهبرعالوۀ اینکه خاموش 
 تک رخنه کرده است. تک

های تصویری یکی از ابزارهای عمدۀ دورسازی تمرکز افکار از رسانه
های تفریحی، سرگرمی باارزش توسط بنمایش گذاشتن برنامهمسائل حیاتی و 

-های چون فلمها با پخش و نشر برنامهو ورزشی بوده که محرکین این رسانه

های موسیقی، های هنری، مسابقات ورزشی و کنسرتهای هنری، سریال
اذهان عامه را سرگرم مزخرفات نموده و خود به تطبیق اجنداهای بزرگ دور از 

ها که باوجود موجودیت تمام این برنامهپردازند. کسانیهان عامه میچشم اذ
هنوز هم توجه به مسائل اهم اجتماعی، سیاسی و اقتصادی دارند، را توسط 

نمایند، ها میهای هیوالیی متقاعد به پذیرفتن اجنداهای محرکین رسانهدروغ
یارد دالر به یک امریکا بیشتر از نیم میل متحدهاالتیاوزارت دفاع که طوری

های اسالمی برای های دروغین تروریستخاطر ساخت فلمشرکت انگلیسی به
و  1ۀ نظامی امریکا باالی مسلمانان پرداخته استرمنصفانیغتوجیه حمالت 

کثر مسلمانان نیز با دیدن این فلم های تصویری، های دروغین از طریق رسانها
توجیه حمالت غرب باالی  کنند.از حمالت وحشیانۀ امریکا حمایت می

های دروغین وزارت دفاع امریکا خالصه نشده، بلکه جهان اسالم تنها به فلم
های هالیوودی، های غربی و خصوصًا فلمسو، رسانهم بدین0311های از سال

ها با تروریست در این فلم ثیحبهاشخاصی با لباس ظاهرًا اسالمی را 
اسالم نقش داده و اذهان جهانیان را  دادن چهرۀسناریوهای اهریمنی جلوه

گاه سوق میطرف احساسات ضداسالمی بهبه های دهند. رسانهشکل ناخودآ
تنها  هاآنکشند که تصویری، اشخاص با تفکر انتقادی را طوری به تصویر می

به حاشیه رانده شده و حتی  هاآنافراد با این طرزتفکر اند و بدین ترتیب 
                                                           

1  . Pentagon paid PR firm $540mn to make fake terrorist videos. Russia Today 

(www.rt.com), 4 Oct, 2016 

http://www.rt.com/
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قلیت احساس کرده و از ابراز نظریات انتقادی )خصوصًا خودشان نیز خود را ا
هراسند. این نوع ای یا لیبرالیزم( مینظریات ضدنظریات جمعی رسانه

های جمعی به مسخره گرفته شده و در مقابل اشخاص با اشخاص در رسانه
ظاهر غربی )ریش تراشیده شده، ملبس به دریشی و نکتایی و گیالس نوشابه 

کتر شوند، طوریمردان موفق و مدرن جلوه داده می حیثدست( بهبه که دا
-ها میدوگالس روشکوف تئوریسن، نویسنده و استاد پوهنتون در بخش رسانه

باشد، اقلیت جلوه داده شده  شنهادشدهیپهای هرکس که برعلیه پالیسیگوید: 
مقاصد ارتباط  هیبرعلکه برای کسانی بیترتنیابهشود و و به حاشیه رانده می

. به همین منوال، زنان با تفکر 1شودعامه هستند، احساس تنهایی داده می
کنندهبرهنه و طرز رفتار های برهنه و نیمهلیبرال و لباس از نگاه جنسی  اغوا

حجابی، بدحجابی و دهند که سبب گسترش تفکر بیرا زن موفق جلوه می
 شود. آزادی جنسی در جامعه می

های تصویری تمدن مدرن غربی، تشویق و های مهم رسانهیکی از اجندا
 دنیکش ریتصو حیث کاالی جنسی و به دادن زنان بهترویج فحشا و جلوه

زندگی یک  باشد.حیث موجودات با تمایالت بیش از حد جنسی میها بهانسان
شود که بدن او را با ها طوری تحمیل میحیث کاالی جنسی توسط رسانهزن به

ها، چنان ماهرانه آموزش داده خام مقایسه کند. زنان توسط رسانهیک طفل 
شوند که سایر زنان با شوند تا خود را ناتکمیل پنداشته و طوری تدریس میمی

تر و ها، وسایل آرایشی، غذاها، سفرهای تفریحی، و غیره زنانهداشتن لباس
ت باید خود را با خاطر نشان دادن جذابیبوده و این زنان به هاآنتر از جذاب

ها سودآور داشتن چنین چیزها مجهز ساخته که این طرز تفکر برای شرکت

                                                           
1.  Douglas Rushkoff; Media Virus; p 24 
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کثر برنامه . 1بوده و برای اشخاص منزوی کننده است -های رسانهموضوعات ا

های تصویری با پیگیری چنین اجنداهای تشویق و ترویج روابط نامشروع 
ها و ند، چنانچه در سریالشو جنسی و معمولی نشان دادن این روابط دنبال می

کثرًا قهرمانان این سریالهای که در افغانستان به نشر میفلم ها در یک رسند، ا
مثلث روابط درگیر بوده و یا قهرمانان روابط خارج از ازدواج و روابط خیانت به 

شوند که این قهرمان با همسران را دارا بوده و سناریوها طوری ساخته می
شوند. به فحشا کشانیدن جلوه داده می جانببهحقیک رابطه، داشتن بیشتر از 

جامعه برعالوۀ اینکه توسط چنین سناریوها، به نمایش گذاشتن دختران در 
کنندهیک انداز  های با موضوعات و موسیقی کنندهکیتحر ، گفتگوهای اغوا

-های پنهانی تصویری نیز به فحشگیرد، جوامع توسط پیامجنسی صورت می

های پنهانی برای اولین بار در سال استفاده از پیامشوند. هدایت می گرایی
 Subliminalتحت نام  اشیکمپنکه جیمز ویکاری ادعا کرد که م، زمانی1555

Projection Co. ای را کشف کرده است که قادر به متشعشع کردن یک آله
گرفت. مردم قرار  موردتوجهها در ظرف چندمین حصۀ یک ثانیه است، پیام

یک سینما در ایالت نیوجرسی امریکا از این آله برای شش هفته با متشعشع 
کوال بنوشید" و "گرسنه هستید؟ پله بخورید" ساختن پیام هایی چون "کوکا

شد، فروش پله ها بنمایش گذاشته میکه این پیاماستفاده کرد که در روزهایی
کوال فی 51 طور عموم، بود. به صد افزایش یافتهفی 11صد و فروش کوکا

رسید، چون می به نظرالعمل مردم )نسبت به این تکنالوژی( خشمانه عکس
گاه ها برای اذهانفلم .2دانستندمردم این آله را ابزار مهارسازی اذهان می آ

ها، تصاویر متحرک نبوده شوند. ولی فلمها، تصاویر متحرک معلوم میانسان

                                                           
1  . Wilson Bryan Key; Media Sexpolitation; p 19 

2  . Gohar Mushtaq; The Music Made Me Do it; p 119 
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کن می گر این تصاویر بلکه مجموع از تصاویر سا  23 سرعتبهباشد که ا
گاه ما قادر به شناخت تصویردرثانیه یا بیشتر از آن نمایش داده شوند، ذهن آ

کن بودن این تصاویر نبوده و  بیند شکل تصاویر متحرک یا فلم میبه راآنسا
گانه ثبت حافظه می گاه، هر تصویر را جدا نماید. نوع دیگر ولی ذهن ناخودآ

های متشعشع نبوده بلکه در یکی و یا در چندین شکل پیامنی بههای پنهاپیام
گاه قابلیت درک و شناسایی  گذاری شده که تنها ذهن ناخودآ کن جا تصویر سا

شود. شکل همیشه تزریق میها را دارا بوده و در معلومات این ذهن بهاین پیام
مه و خصوصًا های تصویری در اذهان عاهزاران پیام پنهانی روزانه توسط رسانه

نمایند، تزریق را تشویق به فحشا و روابط جنسی می هاآندر اذهان اطفال که 
های عصر حاضر غرق تخیالت و شود و به همین دلیل است که انسانمی

های سکس جنسی رو آورده و یا به تماشای فلمتفکرات جنسی بوده و به عمل
که  اخته است. را جنسی س زیچهمهها رسانه مشغول هستند، چرا

 کی ادیبنبوده و زن ومرد  نیب از عملکردهای معمول یکی یجنسعمل
. دهدرا تشکیل میجامعه 

 ،گذشته لیاص یهاتمدن
ها ارتباط را در ازدواج نیا

 کهنیبودند، تا ا داشتهنگه
ی یا تمدن غرب مدرنتمدن 

 یجنس ۀرابط ییجدادجالی، 
ی را از مقصد اجتماع

وجود آورده و این پدیدۀ به
معنوی را به یک پدیدۀ 
مطلقًا شهوانی مبدل ساخته 

کنون عمل جنسی فقط مفهوم ارضاء کردن غریزۀ جنسی را افاده طوری که ا

کس یا سکس در یکی از فلمهای  کلمه اس، ای، ا
گاه  گر بشکل ویدیو دیده شود، ذهن آ کارتونی که ا

 متوجه آن نمیشود
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ترین عوامل عمل جنسی یکی از بزرگهای معنوی کند. ازبین بردن ارزشمی
های یک زوال معنوی یک جامعه بوده که تأثیرات منفی چندبعدی باالی بنیاد

جامعه داشته و صنعت فلم سکس یکی از ابزارهای بزرگ ازبین بردن جوامع 
که تأثیرات سوء باالی اذهان داشته و شود. فلم سکس برعالوه اینمحسوب می

در باالی طرز زندگی افراد 2 تأثیرات مخرب، 1ازدسمغز انسان را کوچک می
که آغشته به دیدن فلم سکس هستند، باشد. کسانیو اجتماع را دارا می خانواده

تقاضایشان برای داشتن عمل جنسی غیرمعمول باال رفته و خواستار داشتن 
باشد، فلهذا زندگی پذیر نمیشوند و چون امکانچنین عمل جنسی در خانه می

که عمل جنسی مطابق به میل خود را آورد. زمانیناخوشایند را ببار میجنسی 
در خانه نیافت، رو به روابط خارج از ازدواج آورده و با دریافت نکردن عمل 

ی رعادیغها رو به روابط جنسی مطابق به میل خود در این روابط، انسان
-د. بدینآورنجنس میجنسی مانند روابط جنسی با اطفال، حیوانات و هم

صورت، اجزای احساسی عمل جنسی مانند محبت، عهد و پیمان از بین رفته 
شود که بنیاد اساسی خانواده اعتمادی در خانواده ایجاد میو خالء بزرگ بی

شود و با ازبین رفتن خانواده، جامعه نیز فرسوده شده و طعمۀ محسوب می
 شود.انگیزان میها و فتنهفتنه

های پیوسته با آن اتفاقی ابزارهای متنوع و پدیده تهاجم فرهنگی توسط
سوز وجود های بزرگ و جهانفتنه همهنیانبوده بلکه مغزمتفکر پشت پردۀ 

هایش الدجال نامیده شده و فتنهداشته که در اسالم این مغزمتفکر، مسیح
ترین فتنه از ابتدای تاریخ تا روز قیامت شمرده شده و بیشترین پیروانش بزرگ

کثر رسانهباشند که قوهودیان مییه های جمعی بزرگ نیز همین های محرک ا
                                                           

1  . Is porn literally shrinking men's brains?; The Telegraph; May 29 2014 

 Maryو  Mary Eberstadtاثر  The Social Cost of Pornographyبرای معلومات بیشتر به کتاب  . 2

Anne Layden  .مراجعه شود 
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این واضح است که یهودیان مقام بسیار یهودیان اروپایی و امریکایی هستند. 
تر از سایر های امریکایی را دارا بوده و این مقام پرقدرتدر رسانه پرقدرت

ود را تشکیل داده و نظر های بلند هالیو صد مقامفی 18 هاآنباشد. ها میملیت
تنها صاحبان یهودیان نه .1کنندهالیوود را رهبری می هاآنبه گفتۀ بن استن، 

سکس نیز از نفوذ بیشتر های دنیا بوده، بلکه در صنعت فلمترین رسانهبزرگ
کتر نتن ابرامز که باشند. چنانچه برخوردار می از  یکیو  یهودی کیدا

 وارربع ۀدر مجل م2113در سال  ،باشدیصنعت م نیا یهاترین چهرهبزرگ
 ونیبلصنعت صد نای نقش را در نیشتر یب انیهودی :دیگو یافتخار مبه یهودی

کتر  نیاز دوستان ا یکیدارند.  یدالر  هودی زیکه او ن نیبنام گولدست یهودیدا
 نیا ،کنندیکار مصنعت نیا یبرا انیهودیکه  یلیدل گانهی :دیگو یم ،باشدیم

. این اجنداهای بزرگ کاماًل مطابقت به 2احمق است حیاست که مس
ها از صحت آن انکار های بزرگان صهیون داشته که صهیونیستپروتوکول

-ۀ آن میدربار ترین کمپنی موترسازی هنری فورد رئیس بزرگکنند، ولی می

تاحال های بزرگان صهیون مطابقت با جریانات فعلی داشته و گوید: پروتوکول
پروتوکول سیزدهم . 3رودها پیش میحالت دنیا مطابق به همین پروتوکول

که ممکن برای منحرف کردن فکر و ذهن آنهاییگوید: بزرگان صهیون می
مشکالت ایجاد کنند، مسائل جدیدی چون  مانیبرااست در مباحث سیاسی 

 هانآکرده و عنوان مسائل سیاسی جدید را باالی  شکشیپمسائل صنعت را 
و بررسی قرار  موردبحثگونه مسائل را دهیم که اینگذاشته و به مردم اجازه می

های مسائل سیاسی های مردم تمایل دارند که در زمینهدهند. البته، توده

                                                           
1  . Kevin Macdonald; The Culture of Critique; p 1vi 
2  . The Jewish Quarterly; Nathan Abrams on Jews in the American porn industry; Winter 

2004; Number 196 
3  . Imran N. Hosein; Jerusalem in the Quran; p 2 
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ۀ چه دربار مشتبه شود و ندانند که  هاآنکه امر به غیرفعال باشند، لذا برای این
ائلی چون تفریح، سرگرمی و رفتن به را به مس هاآنموضوعی بحث کنند، فکر 

که به  میدار یمواکنیم و در همین اثناء مطبوعات را ها و غیره جلب میکلپ
ها و مسابقات هنری و ورزشی بپردازند. بدون شک مسائلی چون رقابت

کند. را از مسائل بنیادی دور و منحرف می هاآنگونه مسائل، پرداختن به این
کنند و سرانجام، به تکرار به ابراز نکردن عقیدۀ خود عادت می اندکاندک

فکر آنان را جهت داده و  ساننیبدخواهیم و پردازند که ما میچیزهایی می
مهارسازی اذهان جهانیان تنها توسط  .1شان اعتماد کنیمتوانیم به همکاریمی

انترنت به سانسور معلومات در  این ابزار صورت نگرفته و یهودیان حتی
 . انددادهقرار  دستبردو پدیدۀ مقدس چون علم را نیز مورد  2پرداخته

 
 علم

های آزاد و وابسته با مقصد نهایی تولید، تولید کاال نبوده بلکه تولید انسان
باشد، ولی لیبرالیزم و مقصد علم نیز آزادی می 3باشددر مساوات می گریکدی

های سرگردان توسط سازی تودهبردهو سیستم سیاسی پیوسته با آن به اساس 
های سرگردان زمانی سازی تودهباشد. بردهطبقۀ متخصص استوار می

پذیر باشند، داشته شده و فریبها در جهل نگهپذیر است که این تودهامکان
که معلومات ها بر عالوۀ اینداشتن تودهها برای احمق نگهلهذا لیبرالیست

کنند، از پدیدۀ مقدس علم استفاده سوء تزریق میها نادرست را توسط رسانه
های آمیخته با فریب لیبرالیزم پرداخته و کرده و به علمی ساختن ارزش

                                                           
1.  The Protocols of the Elders of Zion; Protocol Number 13  
2  . Kevin Macdonald; The Culture of Critique; p 1xiii 

3 . Noam Chomskey; Chomsky on MisEducation; p 37 



 017❐فصل دوم: استعمار و استثمار

 

نظریات مخالفین را با بمباردمان انتقادات علمای لیبرال که نظر به داشتن 
امتیازات از سوی نهادهای وابسته به تمدن مدرن غربی، تعدادشان بیشتر از 

-رانند و یا هم دیوانه خطاب میست، مواجه ساخته، به حاشیه میمخالفین ا

 کنند. 
برداری توسط غربیان، پس از انقالب صنعتی و آغاز نظام اقتصادی بهره

گذاری را در خصوص علم درحالی آغاز کنند که توانستند تا سرمایه هاآن
قرار  تمدن شرقی و خصوصًا اسالم که مهد علم و تمدن بودند، در حال زوال

داشتند و غربیان از موقع استفاده کرده و نظریات کالسیک را تحریف نموده، 
که آدم سمیت بنام خود ثبت کردند و تاریخ دروغین علم را ساختند. قبل از این

کادمیک حتی تولد شود، ابن خلدون نظریات جهانی اقتصادی را به شکل ا
ظریات دزدی شده و ارائه کرد، ولی غربیان هنوز هم آدم سمیت را با ن

دانند و به همین منوال، ۀ علمای ماقبل، پدر علم اقتصاد میشدفیتحر 
مسلمانان سهم بزرگی را در تمام ابعاد علمی داشته که متأسفانه امروز به سبب 

شرمانه به هم بی هاآنغفلت جهان اسالم، همۀ علوم بنام اروپایان تمام شده و 
علمی ـهای بدیع تخصصیران رشتهحیث پدپدر ساختن علمای غربی به

 پرداختند. 
انحصار و غربی ساختن علم چند اجندای مهم از قبیل معتبرساختن 

های سایر اعتبار ساختن ارزشهای تمدن مدرن غربی، استحاله و بیارزش
-حیث تودهسازی جهانیان بهساختن تمدن مدرن غربی و بردهها، جهانیتمدن

کند، گری این تمدن را در جهان ضمانت میو سلطههای سرگردان که استعمار 
گری تمدن مدرن غربی و نظریۀ را درپی دارد. برای حفظ قدرت و سلطه

-این نظریه میهای ها جهانیان را متقاعد به بهتر بودن ارزشلیبرالیزم، لیبرال

سازند، بناًء به انحصار و کنترول علم پرداخته و در سه بخش عمدۀ علمی 
کید بیشتر داشته و انحصار این بخشاجتماعیا ها، ت، سیاست و اقتصاد تأ
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. تاریخ آوردیدرم هاآنتخصصی را نیز تحت کنترول ـهای علمیسایر بخش
های جمعی سبب شده است که علم غربی علم و کنترول غربیان باالی رسانه

ترین احمقانه کهیحدو علمای غربی از اعتبار بیشتر جهانی لذت برده و تا 
کنون اعتبار علوم حیث یک اصل علمی محسوب مینظریات غربی به شود. ا

خاطر و نهادهای علمی غربی به حدی رسیده است که حتی علمای اسالم به
کادمیک جهانی، کوشش بر ترجیح نظریات غربی پذیرفته شدن در جامعۀ ا

در یکی  ترین افتخار مسلمانان این است کهنظر به روایات دینی کرده و بزرگ
دست آورده و دوباره با چند جلد کتاب های غربی درجۀ علمی بهاز پوهنتون

حیث غربی و مغز مملو از نظریات غربی به سرزمین اسالم صادر شده و به
شدن علم که غربیان و یک عالم به تبلیغ این نظریات بپردازند. عصر غربی

بنامند، در حقیقت فکری را عصر روشنها بسیار دوست دارند آنزدهغرب
حیث ابزار سیاسی و اقتصادی عصر انحراف علمی است که در آن علم به

حیث تعریف علمی های منحرف از اصطالحات بهاستفاده شده و تعریف
ترین فکر بزرگفکری و روشنشود که از آن جمله تعریف روشنمعرفی می

که تفکر  فکر کسی استروشن فکر کیست؟باشد. این روشننمونۀ آن می
انتقادی داشته باشد، اما این تفکر انتقادی فقط و فقط مختص به نظریات و 

-فکر باید تمام ارزششود، این روشنهای مخالف تمدن مدرن غربی میارزش

های دینی را مورد انتقاد قرار های رقیب و خصوصًا ارزشها و اصول تمدن
غربی بمیان آید خاموش  های تمدن مدرنکه انتقاد از ارزشبدهد ولی زمانی

نگرند، سرکوب نموده و که به این تمدن از دید انتقادی می را یکساننشسته و 
فکر در جوامع غیرغربی ولی تحت استعمار و به مسخره گیرند و روشن

استثمار غرب، کسی است که به تمام معنی مقلد غربیان بوده و مانند غربیان 
تر از همه به تخریب فرهنگ ماید و مهمبپوشد، بگوید، فکر کند، بخورد و بن
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را اهریمنی جلوه های سرزمین خود پرداخته و به هر نوع ممکن آنو ارزش
 دهد. 

گیری فرهنگ بوده و همچنان عنصر تعلیم و تربیه عنصر اساسی شکل
های اصلی یک پارادایم که فرد ارزششدن یک فرد فرآیندیاساسی اجتماعی

صورت شود. بناء  فرهنگ بهسازد، محسوب میمیاجتماعی مسلط را باطنی 
-صورت مشخص نقش حیاتی در تعیین نمودن ارزشتربیه بهوعموم و تعلیم

که یک فرد در یک اجتماع کند، زیرا زمانیهای فردی و جمعی را بازی می
. استعمار 1باشدکند، تنها یک فرد نبوده بلکه یک فرد اجتماعی میزندگی می

-تمام ابعاد جوامع ما را تحت تهاجم قرار داده و سیستم تعلیم و استثمار غرب

های تربیه نیز استثنا نبوده بلکه در این بخش حیاتی، استعمارگران کوششو
های های سنتی و دینی و جایگزینی آن با ارزشزیادی برای تخریب ارزش

کثرًا نه به اثبات صورت تجربی به صورت برهانی و نه بهتیوریتیکی غربی که ا
. غفلت جهان اسالم سبب شد که انددادهرسیده است، توسط علم انجام 

های علوم بودند، به مقلدین و مترجمین وجود آورندهکه زمانی بهمسلمانانی
جانبۀ های تعلیمی غربی را بدون بررسی همهعلوم غربی مبدل شده و نصاب

غربی را ارزیابی که صحت نظریات آن به جهان اسالم وارد کنند و بدون این
های تعلیمی وارداتی کنند، به تدریس آن در جوامع اسالمی آغاز کردند. نصاب

خاطر نهادینه ساختن طرف نبوده و تحت تأثیر صادرکنندگان آن بهگاه بیهیچ
های غربی و ایجاد اغتشاش علمی بین مسلمانان تدوین شده است، ارزش

تعلیم و تربیه عمیقا  مستلزم گوید: چنانچه استاد پوهنتون ونسکانسن می
ای از دانش گاه مجموعههای تعلیمی هیچباشد. نصابسیاست فرهنگی می

باشد و همیشه طرفانه که در سطور و صنوف یک ملت ظاهر شود، نمیبی

                                                           
1  . Takis Fotopoulos; From (mis)Education to Paideia; p 1 
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حیث دانش های مشخص که توسط شخصی یا گروهی بهبخشی از سنت
کنون جهان اسالم چنان تحت . متأسفانه ا 1باشدشود، میقانونی محسوب می

-استثمار علمی قرار گرفته است که نظریات تیوریتیکی غربی را بدون چون

کنند. وچرا پذیرفته و حتی برای توجیه آن کوشش به آوردن روایات اسالمی می
-مسلمانان به خالقیت علمی توجه نکرده و در عوض به ترجمه و تقلید کتاب

ناخواسته اذهان طوری آماده شده است که  پردازند و خواسته وهای غربی می
گر در مقابل، کدام مسلمان نظریات علمی غربی نادرست بوده نمی تواند و ا

کادمیک خود مسلمانان به مسخره  نقدبه علمای غربی بپردازد، توسط جامعۀ ا
های خود ضرورت گرفته شده و در حقیقت دیگر غربیان برای تزریق ارزش

را جامعۀ  هاآنهای اسالمی ندارند، چون کار رزمینبه فرستادن علما به س
کادمیک اسالمی به  دهند. صورت مجانی انجام میا

گرایی را آوردند و داخل دایرۀ علمی نمودند که نسخۀ دیگری بنام مثبت
های منفی آن معتقد است جنبۀ مثبت هر واقعه را باید نگریسته و از جنبه

گر امریکا سرزمین اسالمی را صرف ۀ نظامی قرار داده و موردحملنظر کرد. ا
برد، در مقابل جنبۀ مثبت هم دارد و برای مسلمان را ازبین می هاونیلیم

 راآنگرا جنبۀ مثبت سازد و یک شخص مثبتمسلمانان چند تعمیر نیز می
گر رسانهمی تهاجم  طور متداوم مسلمانان را تحتهای مبتذل بهبیند و ا

کند، جنبۀ مثبت آن باید دهد در مقابل معلومات نیز ارائه میفرهنگی قرار می
خاطر شمولیت در تمدن مدرن غربی نگریسته شود. متأسفانه، مسلمانان نیز به

گرایی در حقیقت که مثبتگرایی پرداخته درحالیبه تبلیغ و ترویج مثبت
بگرد"  فارغ بالها ، سالالمثل مشهور "یک جو از مردی کم کنمفهوم ضرب

                                                           
1  . Teachers College Record; Colambia University; Vol 95; No 2; winter 1993; p 222 

(Michael W. Apple; The University of Wisconsin-Madison, The Politics of Official 
Knowledge: Does a National Curriculum Make Sence?) 
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کنون مسلمانان عیب در کم کردن یک جو از مردی را ارائه می کند، ولی ا
 بینند. نمی

که دلیل تجربی و یا برهانی بدهد، انسان را یک ( بدون اینFreudفروید )
خاطر ارضاء این غرایز، ارتباط جنسی با موجود غریزی تعریف کرده و به

کادمیک اسالمی بدون ی را توجیه میگرایجنسمحارم و حتی هم کند. جامعۀ ا
اینکه فروید را بشناسند و بدانند که وی خودش در یک خانوادۀ منحرف با 

که چهار خودکشی موفق و ناموفق زیست، برادرانیگرا میجنسبرادران هم
پردازند. نیکوال داشتند، او را عالم خطاب کرده و به تدریس نظریات وی می

است را علم کسب و حفظ قدرت، و حزب سیاسی را برانگیزندۀ مکیاولی سی
داند که کمتر ضربه بخورد و بیشتر به دشمنان ضربه وارد کند، احساساتی می

که درک کنند که سیاست در اسالم عبارت از رعایت اما مسلمانان بدون این
باشد و رعایت عدالت در مقابل دوست و دشمن، اساس حقوق متقابل می

-ترین متفکر علم سیاست میدهد، او را بزرگاسالمی را تشکیل میسیاست 

کنند. آدم اسمیت، انسان را حیوان اقتصادی دانند و از نظریات وی پیروی می
شناسد و هر چه خالف این معرفی کرده که جز منفعت، چیز دیگری را نمی

دانسته، خودمحوری از قبیل انفاق، ایثار، کمک و ترحم باشد، را خرافه 
دهد و مهارسازی بازار را توسط نخبگان سودخوری را مجوز علمی می

حیث پدر علم اقتصاد کند، ولی هنوز هم در جهان اسالم بهاقتصادی رد می
کادمیک لذت نظر از نظریات غیرانسانیشناخته شده و صرف اش، از اعتبار ا

ابن خلدون هیچ  ترین علمای اسالم مانندکه متأسفانه بزرگبرد، درحالیمی
کادمیک اسالمی ندارد.   جایگاهی مهمی در جامعۀ ا

استعمار و استثمار جهانی بدون تطبیق اجنداهای استعماری اقتصادی و 
باشد، پذیر نمیبرداری تحت کنترول غرب امکانسازی اقتصاد بهرهجهانی

دی بناًء برای درک بهتر استعمار و استثمار غرب، مطالعه و درک سیستم اقتصا
 آید.تحت کنترول غرب و فرآیند تاریخی آن یک امر الزمی به نظر می
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 تاریخ پول

تجربه نکرده  راآنجهان وارد عصری شده است که تاریخ بشریت نظیر 
است. این عصر، عصر پیشرفت سریع، تغییر سریع، معلومات، تکنالوژی، 

باشد، اما این عصر چیزی نیست که شدن میعلم، اقتصاد، تجارت و جهانی
ها است که در آن آزادی مفهوم غالمی، نماید بلکه عصر فریب و فتنهمی

مفهوم صلح، جهالت مفهوم طاقت، خوشبختی مفهوم دارا بودن، علم  جنگ
مفهوم داشتن ورقۀ کاغذ با مهر یک مرجع معتبر و اقتصاد و تجارت مفهوم 

باشد که این برداری را افاده کرده و ظاهرًا و باطنًا متضاد یکدیگر میکاله
عصر در مورد  الله بینی رسولپیشها مصادف است بهاغتشاش و فتنه

های عصر ما، نظام اقتصادی جهانی ترین فتنهدجال. یکی از بزرگ
کثریتسرمایه  دارپول ،بودهها در حال گردش نهیسرما داری بوده که در آن ا

 یهالهیپشت م شهیهم یداران بزرگ ضمانت شده است، فقرا براهیبودن سرما
صد آن در دست فی 55مجموع سرمایۀ جهان، بیشتر از . از اندشدهفقر زندانی

وباآلخره  1صد آن در دست چند کشور بزرگ استفی 18نفر میلیاردر و  458
کثر   رفتارداران گکوچک سرمایه تیاقل یمرورزمان به تلک غالممردم به تیا

                                                           
1  . Michel Chossudovsky; The Globalization of Poverty and The New World order; pp 7 & 

21 
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درک نظام فعلی اقتصادی بدون درک و مطالعۀ تاریخ پول و خصوصًا  .شوندیم
  باشد.پول کاغذی و الکترونیکی ناممکن می

های اولیه، برای داشتن چیزی که دیگری داشت، مال خود را انسان
کردند و کردند، مثاًل برای داشتن جو، گندم را با آن معاوضه میمعاوضه می

باشد. با شد، زیرا پول وسیله دادوستد میحیث پول استفاده میاجناس به
ها، ها و تمدنها، امپراتوریتکامل بشر و افزایش دادوستد میان مردم، قبیله

-معاوضۀ جنس با جنس، تجارت را دچار مشکل ساخته و باعث کندی آن می

وجود حیث پول بهبها )خصوصًا طال و نقره( بههای فلزات گرانشد، بناًء سکه
های اصلی پول، ارزش ذاتی آن بوده است. آمد. در طول تاریخ یکی از شاخصه

شد، در ذات دادوستد استفاده میحیث پول و وسیلۀ یعنی، هر چیزی که به
طور مثال گندم، خرما، نقره، طال و غیره. بود، بهخود نیز دارای ارزش می

ترین نوع پول در تاریخ بشریت بوده که از بابل و های طال و نقره، طوالنیسکه
های طال گرفت. سکهقرار می مورداستفادهیونان قبل از میالد تا انقالب فرانسه 

هایی که دارای ارزش ذاتی باشند، قدرت مهارسازی مام انواع پولو نقره و ت
گیرد، بناًء اولین بار در گرا میصفت و سلطههای شیطانمستقیم را از انسان

شاه هنری هشتم روز اول دجال و در مرکز عملیاتی روز اول )بریتانیا(، 
ه و با تقلب زدخاطر گرفتن کنترول پولی و مهارسازی ارزش پول دست بهبه

ی، مردم را مجبور به پذیرفتن این انقرهآبهای مسی توسط کردن سکهرنگ
صورت با فریب های اصلی کرد و بدینهای تقلبی به ارزش مساوی سکهسکه

. همچنان در قرن 1دست آوردمردم، دولت شاهی انگلیس سرمایۀ عظیمی را به
-انکداران را کمک میها و بهای کتبی، تجارت پیشهسیزدهم در اروپا، حواله

ها خریداری کرده و ها را از بانکهای حجیم، حوالهکرد تا بجای انتقال سکه

                                                           
0 . James Robertson; The History of Money; p 7  
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-که صاحب فابریکهها از طرف بانکداران و کسانیدادند. این حوالهانتقال می

 هاآنهای ضرب طال بودند، برای کسانی مطابق مقداری که طال و نقره نزد 
عوض حیث پول، بهها بهآهسته این حوالهستهشد. آهگذاشته بودند، صادر می

گرفت و بعدها بنام قرار می مورداستفادهپول اصلی ترویج یافته و در دادوستد 
ها متکی به طال و نوتنوت مسما گردیدند. برای قرون متمادی، بانکبانک

-های طال و نقره بودند که بازهم مهارسازی مستقیم را ناممکن مینقره و سکه

اندوزی های متفاوت برای ثروتگرچه بانکداران با استفاده از حیله ساخت،
ها در مقابل طال نوتکه بانککردند، مثاًل درحالیغیرقانونی از آن استفاده می

گردید شکل امانت نزدشان گذاشته شده بود، عرضه میشده که بهو نقرۀ ذخیره
های طال و نقرهشکل جمعی دنبال دانستند که تمام مردم بهو چون می

را به سود قرضه  هاآنهای کنند، طالها و نقرهۀ خود مراجعه نمیشدرهیذخ
دادند و یک سرمایه در دو جای نزد دو مرجع یعنی بانکدار و صاحب می

مطابق  صادرشدههای نوتسرمایه در حال گردش بود و همچنان مقدار بانک
های زیادتر را نوتتوانۀ اندک، بانکنبوده، بناًء با پش هاآنبه ذخیره طال و نقرۀ 

کردند، چنانچه کشیش در بازار عرضه کرده و از هیچ، سرمایه خلق می
بازرگانان و بانکداران از چندین نوع حیله "گوید: کاتولیک قرن شانزدهم می

درک برای کشف عملکردهای ابتکاری که منشأ و مبدأ آن برای ما قابل
ها طوری طراحی شده بود تا قرضه با اینجا حیله. تا "کنندنیست، استفاده می

آهسته گناه شد، بپوشانند، اما آهستهسود را که در مسیحیت گناه شمرده می
بودن سود خوری را از مسیحیت دور کردند و بانکداران قادر شدند که آزادانه 

هایشان به تولید پول از هیچ شد تا پول قرضه به سود بدهند و تمرکز حیله
ها سبب شد تا بانکداران . این حیله1را دوباره به سود قرضه بدهند شدهدیتول

                                                           
 3همان منبع؛ صفحه  .1
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های نوتها و گذاشتن ارقام روی این بانکنوتفقط به قیمت چاپ بانک
، ارزش طال و نقره را به آن بدهند و برای خویش از هیچ سرمایه شدهچاپ

، اندبوده که دارای بیشترین ثروتتولید کنند. تاریخ بشری گواه است، کسانی
و همچنان، بیشترین این مردمان  اندبودهاز بیشترین قدرت نیز برخوردار 

دست آوردن ، با بهاندآوردهدست های غیر مشروع بهثروت خویش را از راه
بیشتر شده و دنبال کسب و حفظ قدرت و ثروت  هاآنثروت و قدرت، حرص 

زمان دارای ایی نیز که در آن. بانکداران اروپاندبودهسازی بقیه بیشتر و برده
زمان های آنثروت و قدرت بودند، و همچنان از نفوذ سیاسی در حکومت

بردند، دنبال توسعۀ قدرت و ثروت خویش شده تا اینکه طرح لذت می
های ملی را کشیدند و برای این کار، اولین کشور اندازی کنترول پولراه

مرکز عملیاتی روز اول دجال بود. واضح است که هیچ کشوری  هاآنمدنظر 
گذار نماید، بناًء نمی خواهد کنترول پولی خویش را به یک نهاد شخصی وا

سوی جنگ با بانکداران با نفوذ سیاسی که داشتند، بریتانیا و فرانسه را به
م، جنگ میان شاه لویس چهاردهم فرانسه 1154در سال یکدیگر سوق دادند. 

ا انگلستان باعث یک واقعۀ شد که مرحلۀ برجسته در تاریخ پول محسوب ب
شود. شاه ویلیم سوم بریتانیا ضرورت به پول زیاد برای پیشبرد جنگ می

داشت و پارلمان بریتانیا حاضر به افزایش مالیات نبود، بناء  به کمک یک 
اه ویلیم را های لندن،  شاسکاتلندی بنام ویلیم پیترسن، بعضی از تجارت پیشه

کردن یک بانک ساختند تا این بانک به شاه ویلیم پول قرضه  متقاعد به برپا
بدهد. این بانک، باآنکه یک بانک شخصی تجارتی بود بنام بانک انگلیس 

آورد، دست میهای خود را بهمسما شد. این بانک متیقن بود که سود قرضه
ۀ باعرضخواهد کرد، بناء  زیرا حکومت از مالیات برای پرداخت سود استفاده 

قرضه، بدون اصرار به بازپرداخت به شرطی کردند که سود آن پرداخته شود و 
ها این کار، حکومت را تشویق به گرفتن قرضۀ بیشتر و بیشتر نمود. حکومت



 017❐فصل سوم: استعمار اقتصادی

 

کنون مردم توسط مالیات هنگفت  در سایر جهان این راه را تعقیب کردند که ا
تشکیل بانک شخصی . 1ای شخصی هستندهمجبور به بازپرداخت سود بانک

ترین فساد اقتصادی رسانید، بزرگانگلیس که پول انگلیس را به چاپ می
کنون انسانتاریخ بشریت بشمار می ها را در گوانتوناموی اقتصادی رود که تا ا

کنون هیچ انسانی را نمی توان یافت که تحت تأثیر سیستم زندانی ساخته و ا
ته با فریب که سرآغاز آن اولین بانک انگلیس بود، اقتصادی جعلی و آمیخ

نباشد. با صعود اقتصادی فامیل راتثچایلد در قرن هجدهم و ترویج سیستم 
جعلی و آمیخته با فریب پدیدۀ بانک ملی در دستان اشخاص، زمینه برای این 

های را که خزرها از قرن هشتم در سر داشتند، جنبۀ خانواده مساعد شد تا پالن
کتر کن متو )عمل متحده ( کاندید کانگرس ایاالتKen Mattoی بدهند. دا

م، میر انچل باور )راتثچایلد(،  مالک 1553در سال نویسد: امریکا می
دار و پرنفوذ را در دار، دوازده مرد سرمایهفابریکۀ ضرب طال، صراف و سرمایه

جلسه، اش در فرانکفورت جرمنی دعوت نمود. مقصد وی از این دفتر کاری
گر  های خود را یکجا سرمایه هاآنمتقاعد ساختن این مردان به این بود که ا

نسازند، برایشان ناممکن است که کنترول سرمایه، منابع طبیعی و منابع 
 هاآنای خویش را برای مرحله 25دست بیاورند و پالن انسانی تمام جهان را به

فامیل که فریتس اسپرنگماییر ای این سیزده مرحله 25. پالن 2پیشکش نمود
(Fritz Springmeier )ضمیران را سیزده نسب شیطانی روشن هاآن
(Illuminatiمی ) حیث یک پروتوکول بزرگان صهیون به 23گوید، مانند

حقیقت تاریخی ثابت نشده است، اما حادثات و وقایع فرآیند تاریخی امروز و 
 23ها بوده که نسخۀ دیگری پالن پذیری اینچند قرن اخیر گواه و شاهد تحقق

                                                           
 01همین منبع، صفحه . 1 

2  . Ken Matto; The History of the Federal Reserve System; p 4 
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ها شامل استفادۀ وحشت باشد. بعضی از این پالنپروتوکول بزرگان صهیون می
خاطر گرفتن قدرت سیاسی، های علمی، تبلیغ لیبرالیزم بهو ترور بجای گفتمان

که قدرتشان به های طبقاتی، مخفی ماندن سیزده فامیل تا زمانیایجاد جنگ
ها و نرسد، کنترول رسانه هاآنها و مردم به ولتحدی برسد که دست د

معلومات، استفاده از فریب سیستماتیک توسط شعارهای معروف و عملی 
کردن خالف آن، به فساد کشانیدن قشر جوان جوامع توسط شراب، زنا، 
موسیقی، مواد مخدر و سایر فسادهای اخالقی و همچنان به فساد کشانیدن 

ارکسیزم، لنینیزم، فاشیزم، انارشیزم و غیره( که خود ما ها )متوسط تئوری هاآن
دانیم دروغ است، و باآلخره )کلمۀ خود ما یعنی همین سیزده فامیل( می

( است. New World Orderتشکیل حکومت جهانی بنام نظم نوین جهانی )
ازاین جلسه، راتثچایلد پنج پسر خویش را به پنج شهر مهم اروپایی فرستاده پس
های کشورهای مهم اروپا را تحت سلطه درآوردند. زودی کنترول پولو به

باشند، یگانه راتثچایلد و سیزده فامیل همراه وی که همه از نسب خزر می
کردن حکومت جهانی با مرکزیت بیت المقدس را دنبال کرده و مقصد، برپا

یی و جغرافیا ازلحاظلذا به فکر انتقال قدرت از بریتانیا که یک کشور کوچک 
نفوس است، به امریکای شمالی که هم از نگاه جغرافیایی و هم از نگاه نفوس 

باشد، شدند تا بتوانند این اجندای جهانی را توسط این قدرت جدیدًا بزرگ می
حیث ابزار بتوانند از امریکا به هاآنوجود آمده عملی کنند. برای اینکه به

تعقیب اجنداهای بزرگ خویش استفاده کنند، باید طبقۀ متخصص را تحت 
های سرگردان را به بردگی بکشانند که این کار کنترول گرفته و طبقۀ توده

 باشد. پذیر میتوسط کنترول پول امکان
گانۀ بریتانیا تقسامریکا، قبل از آزادی، به مستعمره یم شده بود و های جدا

گانه به چاپ می رسانید. هر مستعمره پول خویش را توسط بانک مرکزی جدا
ها برای پیشبرد جنگ به پول بیشتر نیاز داشتند، لذا با آغاز انقالب، مستعمره
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های هر مستعمره به چاپ بیشتر پول پرداخته که پس از انقالب سبب بانک
ازحد در بازار، موجودیت بیشهای هر مستعمره نسبت تورم پولی شده و پول

ارزش خود را از دست داد و در این حالت، بانکداران اروپایی، یک بانک 
مرکزی که مشابه بانک انگلیس باشد، پیشنهاد کردند و اولین بانک مرکزی 

زودی اندام کرد. این بانک نیز بهدر امریکا بنام بانک امریکای شمالی عرض
کود مواجه شده و چهار سال بعد از تشکیل ارزش شدن اسعارش به ر نسبت کم

کلی از بین رفت، ولی باوجوداین هم بانکداران اروپایی از م به0015آن در سال 
دست گرفتن یک بانک مرکزی و به برپاساختنها برای دوباره کوشش

کنترول پول امریکایی، دست بر نداشته و در کمیسیون تشکیل قانون اساسی 
زی بانک جدید را پیشکش کردند. توماس جیفرسن انداامریکا، طرح راه

گر  گوید: گذاران امریکا در این مورد میجمهور اسبق و یکی از بنیانرئیس ا
های شخصی اجازۀ عرضۀ پول خویش را بدهند اوال  مردم امریکا برای بانک

زمان با این ها که همها و شرکتتورم و سپس توسط تقلیل قیم، بانک از اثر
ها را از مردم ربوده تا اینکه روزی اطفالشان شد خواهند کرد، ملکیتپدیده ر 

و  .1ای تولد شوند که پدرانشان تسخیر نموده بودخانگی در قارهدر حال بی
گذاران دیگر امریکا بنام گورنر موریس در این رابطه همچنان یکی از بنیان

سلطۀ خویش  داران همیشه کوشش خواهند کرد تاسرمایهاظهار داشته است: 
اند و همیشه این کار را کرده هاآنداشته و بقیه را به بردگی درآورند. را نگه

گر ما توسط حکومت  را در محوطۀ شان نگه  هاآنهمیشه خواهند کرد. ا
ها همین تأثیرگذاری را در اینجا نیز خواهند مانند سایر جاه هاآننداریم، 

گذار امریکا، بانکداران توسط نفوذ و البی باوجود مخالفت دو بنیان .2داشت

                                                           
1 . Patrick S. J. Carmack; The Money Changers; p 29 
2 . Jennifer Nedelsky; Privite Property and the Limit of American Constitutionalism; p 80 
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دست که میان نخبگان سیاسی داشتند، توانستند تا کنترول پول را بههایی
حکومت و کانگرس امریکا نداده و در مقابل، منشور بانک جدید امریکا بنام 

اولین بانک  اولین بانک امریکا را در کانگرس این کشور به تصویب برسانند.
میلیون آن توسط حکومت  2میلیون دالر بود که  18امریکا دارای سرمایۀ اولیۀ 

گذاری شده بود. ازجملۀ گذاران فردی سرمایهمانده توسط سرمایهفدرال و باقی
گذاران تن توسط حکومت و بیست تن توسط سرمایهرؤسای این بانک، پنج 25

کثریت تصامیم به1شدشخصی تعیین می خاطر گذاران فردی بهنفع سرمایه . ا
شد. مانند بانک انگلیس، این داشتن اعضای بیشتر در کمیتۀ رؤسا گرفته می

گذاری شده بود که مردم فکر کنند یک بانک حکومتی بانک نیز طوری نام
گاه افشا نشد، ولی بیشتر محققین بوده و همچنان نام شرکای فردی آن هیچ

های مهم محرک این بانک بشمار یلد یکی از قوهبدین باور هستند که راتثچا
زودی مقروض این بانک شده و توماس جیفرسن که آید.  دولت امریکا بهمی

گر بردگی دانست، به ناتوانی و غم و اندوه نظارهپیامد این مقروضیت را می
-ی از بیانیهکیدر دولت و دولتمردان امریکا در مقابل این بانک بود، چنانچه 

آرزویم این است که امکان یک اصالح در قانون گوید: ش میهای خوی
-گرفت، وجود میاساسی که از حکومت فدرال قدرت قرضه گیری را می

من صادقانه بدین باور هستم دارد: و همچنان درجایی دیگر اظهار می 2داشت
ک که توماس زمانی.3باشندتر از اردوی نظامی میکه نهادهای بانکی خطرنا

های بانکداران و جمهور امریکا شد، باوجود تمام کوششیسجیفرسن رئ
، اجازۀ تجدید اولین بانک امریکا را نداد. ولی، بعدًا هاآنگری قوی البی

بانکداران توانستند که همسان اولین بانک امریکا، بانک مرکزی دیگری را 
                                                           

1 . Roger T. Johnson; Historical Beginning… the Federal Reserve; p 8 

2  . Congressional Record-Senate; Feb 10 1997; S-1148 

3 . Jeff Barnes; Children of Liberty; p 164 
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متحده دومین بانک ایاالتوجود بیاورند که بنام دومین بانک امریکا به
 کهآنگذاری اولیۀ استثنای سرمایهامریکا بسیار شباهت به بانک اول داشته به

پنجم سهم آن مربوط حکومت و -میلیون دالر بود. مانند بانک اول، یک 35
پنجم رؤسای آن حکومتی بود، همچنان مانند بانک اول منشور این -یک

که اندریو جکسن در سال زمانی .1بانک نیز برای بیست سال به تصویب رسید
جمهور امریکا شد، به مبارزه علیه سیستم پیوسته با حیله و م رئیس0123

که کانگرس امریکا چهار سال قبل از میعاد، فریب پولی آغاز کرده و درحالی
جمهور از متحده را تصویب نمودند، رئیستجدید منشور بانک دوم ایاالت

و مانع تجدید این بانک مرکزی شد. در دور دوم قدرت رد )ویتو( استفاده کرد 
های ریاست جمهوری، جکسن برای وزیر مالیه خویش فرمان کشیدن دارایی

حکومتی از این بانک را صادر نمود که وزیر مالیه از این کار ابا ورزیده و 
ک وی شد، متعاقبًا دومین وزیر مالیه  جکسن مجبور به صدور فرمان انفکا

زیر مالیۀ اولی دچار شده تا باآلخره وزیر سومی موفق به نیز به سرنوشت و 
جمهور مصمم به های حکومت از بانک مرکزی شد. رئیسکشیدن دارایی

های زیادی اطرافیان و ازبین بردن بانک مرکزی شخصی بود، ولی با مخالفت
این بانکداران پرنفوذ مواجه شد، چنانچه رئیس بانک در مورد وی گفت: 

گر فکر میجمهور شرئیس ها را خاطر اینکه توانسته است هندیکند بهایسته ا
 2کند.رسد، اشتباه میها را زندانی کند، دستش تا بانک هم میسرببرد و قاضی

آوری پول از بازار جمهور، بانک مرکزی به جمعبرای فشار آوردن باالی رئیس
(Money Contractionپرداخته که سبب اضطراب مالی شد. همچنا ) ،ن

کارایی اسلحه بانکداران کوشش قتل رئیس جمهور را نیز کردند که به سبب نا

                                                           
1  . Roger T. Johnson; Historical Beginning… The Federal Reserve; p 9 
2 . Edward Kaplan; The Bank of the United State and American Economy; p 133 
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کام شد و متهم وی ظاهرًا نسبت داشتن تکلیف روانی رها گردید. بانکداران  نا
متحده داشتند، برای اولین بار در های قدرتمندی که در کانگرس ایاالتبا البی

کثریت تاریخ امریکا کوشش به سلب ریاست جمهوری وی ا ز طریق رأی ا
جمهور جکسن مقاومت کرده و باآلخره بانک مرکزی را شدند، اما رئیس

چنان از بین برد که تا هفتادسال دیگر کدام بانک مرکزی شخصی در 
جمهور جکسن از بین که رئیسمتحده امریکا ساخته نشد. درحالیایاالت

وجود وفق به بهدانست، مترین موفقیت خویش میبردن بانک مرکزی را بزرگ
آوردن سیستم جدیدی که بتواند قدرت بانکداران را از آنان بزداید، نشد و 

واسطۀ های کوچک ایالتی توسط پدیدۀ بانکداری بهبانکداران توسط بانک
-( که در آن بانکداران میFractional Reserve Bankingقسمتی از ذخیره )

یرۀ که دارند بانک نوت عرضه توانند با ذخیرۀ اندک، چندین چند از ارزش ذخ
گر به مقدار  افغانی  01111افغانی طال داشته باشند به مقدار  0111کنند )مثال ا

توانند(، به کنترول و مهارسازی پولی پرداخته و از هیچ، بانک نوت عرضه می
م به قدرت بانکداران 0180کردند. این سیستم پولی همچنان تا سرمایه خلق می

زدایید تا اینکه ابراهام لنکن، های عوام را از ایشان میافزوده و سرمایه
جمهور امریکا، خواست تا قدرت را از بانکداران کاماًل شانزدهمین رئیس

گرفته و کنترول پول را به حکومت بدهد، بناًء او به چاپ پول جدید بنام پول 
رسید، پرداخته و ( که از طرف حکومت به چاپ میGreenBuckسبز )

های تا مقروضیت حکومت را از بین ببرد. در زمان لنکن، جنگخواست 
های اروپایی که سیستم پولی داخلی در امریکا آغاز شده و همچنان قدرت

ک تلقی می کردند، به حمله باالی امریکا آغاز کردند. لنکن را خطرنا
یافت، امپراتوری که فشارهای داخلی و خارجی باالی لنکن افزایش میدرحالی

باشند و این پرده همه بانکداران اروپایی می در پشتدانست روسیه که می تزار
روسیه است، به کمک لنکن وارد عمل شده و بر  هاآنپس از امریکا، هدف 
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-خاطر سرکوب جنگجمهور لنکن بههای مالی به رئیسکه کمکعالوۀ این

ار تلقی کرد های داخلی نمود، حمله باالی امریکا را حمله باالی امپراتوری تز 
وجود آمده نجات داد. اما، قبل از اینکه لنکن بتواند که لنکن را از منجالب به

دست حکومت باشد، نهادینه سازد و درج سیستم پولی را که کنترول آن به
قانون نماید از طرف بانکداران اروپایی به قتل رسید که چندین سال بعد ثبوت 

دست یک خبرنگار کانادایی پایی بهبه قتل رسیدن وی توسط بانکداران ارو 
دست آورده بود و در روزنامه کانادایی افتید که از یک جاسوس امریکایی به

ابراهام لنکن مرحوم، آزادکننده غالمان، توسط دسیسۀ یک چنین نگاشت: 
. لنکن قبل 1کردند، به قتل رسیدالمللی میگروه که نمایندگی از بانکداران بین

قدرت پول، ملت را در ای به دوستش چنین نگاشته بود:  هاز مرگ خود در نام
کند. زمان صلح صید خویش ساخته و در زمان بدبختی برعلیه ملت توطئه می

-تر از بروکراسی میتر از اوتوکراسی و خودخواهمستبدتر از سلطنت، گستاخ

کم جرمنی در مورد قتل لنکن چنین ابراز نظر 2باشد . اوتوون بیسمارک حا
ترسم که بانکداران ای برای مسیحیت بود. من میمرگ لنکن فاجعهد: کنمی

های ماهرانه و فریب آمیز خویش تمام ثروت فراوان امریکا را خارجی با حیله
تحت کنترول گرفته و برای مفسد ساختن سیستماتیک تمدن مدرن از آن 

بدون با ازبین رفتن لنکن، پول سبز که یک پول حکمی یعنی  3استفاده کنند.
پشتیبانه بود و به مقدار زیادی به مقصد برآورده ساختن تقاضای بازار برای 
مخارج جنگ داخلی بچاپ رسیده بود، ارزش خود را از دست داده تا اینکه 

های داخلی نظر به فشارهای پول با پشتوانۀ طال، چهارده سال بعد از جنگ
ی حکومت لنکن که بانکداران جایگزین آن شد. همچنان قانون بانکداری مل

                                                           
1 . Michael A. Kirchubel; Vile Acts of Evil- Volume 1 – Banking in America; p 62 

2 . Ron Hayhurst; How to Interpret History; 63 

3 . Chris Waltik; Wealth bulding Strategies in Energy, Metals and Other Markets; p 182 
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های ایالتی منع نموده بود و این عرضه را ها را توسط بانکنوتعرضۀ بانک
دست چند بانک بزرگ داده که منشور آن توسط حکومت فدرال به تصویب به

های طوالنی ادامه پیدا کرد. اما، مشکل در این بود که تمام رسیده بود، تا سال
( فعالیت داشته و سیستم Wall Streetها با مرکزیت وال ستریت )این بانک

بانکداری ملی قدرت بانکداران را سلب کرده و حکومت قدرتمندتر نسبت به 
شد که بانکداران از این حالت ناخوش بوده و دنبال ساختن بانکداران می

تواند قدرت بانک مرکزی شخصی در امریکا شدند، زیرا تنها چنین بانک می
گری قدرتمند سیاسی کند. بانکداران توسط البی دائمی بانکداران را ضمانت

( Indianapolisخویش، کمیسیونی را بنام کمیسیون پولی اندیانا پولس )
ساختند تا سیستم پولی را به نفع خودشان اصالح کنند. بیشترین اعضای این 

به نحوی از انحا وابسته به بانکداران و ثروتمندان  بودندکهکمیسیون کسانی 
بیشتر از پنج صد هزار دالر در این کمیسیون داران و این سرمایهبزرگ بوده 

ساختن باآلخره، گزارش نهایی این کمیسیون پیشنهاد  1گذاری نمودند.سرمایه
طلبان یا . اصالح2یک بانک مرکزی را نمود که تنها نهاد عرضۀ پول باشد

انک خواستند سیستم موجوده را مانع پیشرفت حلوه داده و بکه میکسانی
ها م توانستند تا قانون معیار طال که تمام پول0311مرکزی را بسازند، در سال 

داشت، را به تصویب برسانند، بود و یا هم پشتوانۀ طال میدر آن باید یا طال می
ولی این آغاز کار برای ازبین بردن سیستم موجودۀ پولی بود و این قانون راه را 

باز کرد، چنانچه اقتصاددان امریکایی برای اصالح سیستم بانکداری ملی 
بار این واضح و آشکار است که باآلخره کانگرس یکنویسد: فرنک ویلیم می

                                                           
1 . Murray N. Rothbard; The Origins of the Federal Reserve; p 23 

2 . The Final Report of Indianapolis Monetary Commission; Journal of Political Economy 6 

(June, 1898); pp 293-322 
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و مؤرخ امریکایی بنام  1شوددیگر مجبور به تغییر سیستم بانکداری ملی می
خاطر تشکیل یک حیث اولین قدم بهاین ماده به نویسد:جیمز لیونگستن می

م 0309باآلخره، بانکداران در سال . 2حی شده بودبانک مرکزی کامل طرا
موفق به ساختن بانک جدید مرکزی شخصی بنام بانک ذخیروی فدرالی 

( شدند که برخالف نامش نه یک بانک Federal Reserve Bankامریکا )
وابسته به حکومت فدرال بود و نه هم دارای مقدار الزم ذخیرۀ طال مطابق به 

نکداران نام سیستم جدید را سیستم معیار طال یا پول عرضه پول بود. گرچه با
نامیدند، ماهیت پول جدید دارای چنین خواص نبوده بلکه با پشتوانۀ طال می

کنندۀ معیار طال را به وجو آوردند. در در حقیقت پول تورمی کاغذی بنام اغوا
که مرکز عملیاتی روز اول دجال بر جهان سلطه داشت و بنام پکس زمانی

کنندۀ معیار طال، ( گفته میPax-Britannicaتانیکا )بری شود، تحت نام اغوا
آوری مقدار بزرگ طال که بیشترًا از افریقا، هندوستان و سایر نسبت جمع

وجود آورد که تنها های مستعمره به سرقت برده بود، سیستمی را بهسرزمین
در حقیقت پوند گردید، پوند استرلنگ بود و پول جهان که با طال مبادله می

عوض و سایر کشورها، به شدهشناختهحیث طال در بازار جهانی استرلنگ به
کردند که این کار ارزش پوند ذخیرۀ طال، پوند استرلنگ را ذخیره می

استرلنگ را باال برده و چون تقاضای جهانی برای پوند استرلنگ وجود 
از دست نداده و ازحد، این پول ارزش خویش را داشت، باوجود چاپ بیش

دست بریتانیا منابع باارزش جهان را توسط پولی که هیچ ارزش ذاتی ندارد، به
ها توسط این سیستم به فساد جهانی پرداخته و آورد. بریتانیا برای قرنمی

                                                           
1 . Frank W. Taussig; The Currency Act of 1900, Quarterly Journal of Economics 14 (May, 

1900); p 415 

2 . James Livengston; Origins of Federal Resurve System: Money, Class, and Corporate 

Capitalism, 1890-1913;  pp 150-154 
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کنون این وظیفۀ پلید باید به امریکا و مرکز عملیاتی روز دوم دجال منتقل  ا
های مردم خویش و خاطر گرفتن سرمایهشد. در اولین قدم، امریکا بهمی
را آنتوان حیث زمینۀ برده سازی شهروندان امریکا دست به کاری زد که میبه

های ترین سرقت تاریخ بشریت نامید. دولت امریکا داشتن طال و سکهبزرگ
زمان، هر انس طال به مبلغ طال را برای شهروندان ممنوع اعالن نمود. در آن

دالر فی انس به  21شت و مردم طالهای خویش را در مقابل دالر ارزش دا 21
م، حکومت امریکا ارزش دالر در 1534متعاقبا،  در جنوری بانک سپردند. 

دنبال آن قانون منع داشتن طال را صد کاهش داده و بهفی 41مقابل طال را 
اعتباری که در مقابل دالر پیدا کردند( باطل ساخت. مردم امریکا )نسبت بی

دالر فی انس  35ها رفته و طالهای خویش را در مقابل طرف بانکوباره بهد
. 1هایشان به سرقت رفتصد سرمایهفی 41خریداری نمودند و در این جریان، 

هایی که دنبال المللی و یا انترناسیونالیستهدف نهایی بانکداران بین
تار تسلط برپاسازی حکومت جهانی بودند، تنها امریکا نبوده بلکه خواس

اقتصادی، سیاسی و فرهنگی باالی تمام جهان هستند، بناًء توسط ریختن پول 
ها، نهادهای جامعۀ مدنی و احزاب در نهادهای علمی، نهادهای تحقیقی، رسانه

سیاسی در امریکا و سایر جهان به علمی جلوه دادن نظریات لیبرالیستی و 
المللی برای تن نهادهای بیننظام اقتصادی بازار آزاد پرداخته و دنبال ساخ

تطبیق اجنداهای خود شدند. پس از جنگ جهانی دوم که جهان از پکس 
( در حرکت بود، بر عالوۀ Pax-Americanaسوی پکس امریکانا )بریتانیکا به

المللی المللی سیاسی مانند ملل متحد، نهادهای بینساختن نهادهای بین
 ریزی شد. ر امریکا طرحاقتصادی نیز در کنفرانس بریتن وودز د

                                                           
1 . Imran N. Hosein; The Gold Dinar and Silver Dirham: Islam and the Future of Money; p 

35 
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 ( Bretton Woodsبریتن وودز)
کشور  33که کشورهای جهان هنوز مشغول جنگ جهانی دوم بودند، زمانی

متحده به رهبری امریکا و بریتانیا در بریتن وودز ایالت همشایر جدید ایاالت
های اقتصادی پس خاطر گفتگو در مورد طرحم به0333امریکا در ماه جوالی 

کثر کشورها، پول زیاد  از جنگ جلسه گرفتند. در زمان جنگ جهانی دوم، ا
با طال از بین  راآنخاطر پیشبرد جنگ به چاپ رسانیده و بناًء قابلیت مبادلۀ به

بردند که سبب تورم پولی شده و برای دایرکنندگان کنفرانس بریتن وودز موقع 
را به امضاء برسانند.  موردنظرشانۀ نامرفت تا موافقتخوب بشمار می

کنفرانس بریتن وودز به سه کمیسیون تقسیم شده که کمیسیون اول تشکیل 
المللی پول، کمیسیون دوم بانک بازسازی و توسعه که بعدها به صندوق بین

ی قرار داد که موردبررسبانک جهانی تغییر نام داد و کمیسیون سوم نهادی را 
قرار بدهد.  موردبحثالمللی اقتصادی را بین های دیگر همکاریوسیله

کثریت کشورها فکر میدرحالی گیرنده در مواد کردند که تصمیمکه ا
گفتگوهای غیررسمی میان امریکا و نامۀ این کنفرانس هستند، موافقت

ها گفتگوهای م در این مورد آغاز شده بود. امریکایی1542بریتانیا در سال 
م ادامه 1543های سایر کشورها الی تابستان ها و نمایندهدوگانه را با بریتانوی

جون  23و  22های بریتانیا و امریکا به تاریخ دادند. در مالقات میان نماینده
کرۀ یک بیانیه مشترک در مورد صندوق بین1543 المللی پول در م، پالن مذا

نوه بار بین  ها از امریکا و بریتانیاالمللی ساخته شد. نمایندهیک کنفرانس بین
کتوبر تدویر جلسه کردند. موافقت 5سپتمبر تا  15 نامۀ مکمل بیانیۀ مشترک  ا

م به امضاء 1544المللی پول در اپریل کارشناسان در مورد تشکیل صندوق بین
المللی پول و بانک که تمام موضوعات مربوط به صندوق بینرسید، درحالی

نامه ذکر نگردیده بود، یک افقتالمللی در این مو بازسازی و انکشاف بین
های امریکا و بریتانیا در مورد آن چهارچوکات را برای بریتن وودز که نماینده
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باالی سایر کشورها  راآنموافقت کرده بودند، مهیا ساخت و امریکا و بریتانیا 
نتیجۀ کنفرانس بریتن وودز عبارت از تشکیل سه نهاد  1تحمیل کردند.

-(، بانک بینIMFالمللی پول )بود که شامل صندوق بین المللیاقتصادی بین

( و سازمان WB( یا بانک جهانی فعلی )IBRDالمللی بازسازی و انکشاف )
نامۀ عمومی باالی تعرفه و ( که بعدها بنام موافقتITOالمللی تجارت )بین

کنون بنام سازمان جهانی تجارت )GATTتجارت ) ( WTO( تغییر نام کرده و ا
نامۀ را به امضاء رسانید شود. عالوه بر این، این کنفرانس موافقتمیشناخته 

کنون یکی کنندنیتضمکه قوانین آن  ۀ منافع غرب و خصوصًا امریکا بوده و ا
رود. سیستم رهبری های بزرگ سیاست خارجی امریکا بشمار میاز سالح

گیری نهادهای مذکور دموکراتیک نبوده و هر کشور عضو، حق تصمیم
باشند، بلکه امریکا حق رأی چندین عضو را اوی را در این نهادها دارا نمیمس

نامۀ بریتن گیرد. موافقتباشد و رهبری آن از واشنگتن صورت میدارا می
کثر کشورها وقت کافی برای توجه به این کنفرانس  وودز در زمان جنگ که ا

کثریت نماینده دهیرسی به امضاء طیدر شرانداشتند،  ی کشورها حتی هاکه ا
دانستند و متون پیچیدۀ این زبان رسمی کنفرانس )انگلیسی( را نمی

در نویسد: توانستند، چنانچه ون دارمل میدرستی تحلیل نمینامه را بهموافقت
ای را به امضاء رسانیدند که نامهکشور موافقت 44های بریتن وودز، نماینده
کنفرانس بریتن وودز که توسط وزیر مالیۀ . 2نداشتند راآنوقت و موقع خواندن 

ها رهبری ها و بریتانویامریکا و همچنان سه کمیسیون آن توسط امریکایی
حیث پول شد، در قالب نهادهای جدیدالتشکیل، دالر امریکایی را بهمی

 95المللی طوری به تصویب رسانیدند که یک انس طال معادل به ذخیروی بین
                                                           

1 . Mikesell R; The Bretton Woods debates: a Memoir, Essay on International Finance; p 

192 

2 . Van A. Dormael; Bretton Woods: Birth of Monetary System; p 226 
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های ملی به یک نرخ تبادلۀ ثابت در مقابل دالر سایر پولدالر امریکایی بود و 
تبدیل بود. حق تبادلۀ  دالر با طال فقط منحصر به و یا معادل طالی آن قابل

توانستند پول دست داشتۀ خویش ها بوده و اشخاص نمیها و دولتحکومت
 0.5را به طال مبادله کنند. هیچ کشوری حق نداشت که پول خود را بیشتر از 

صد بدون اجازۀ فی 1المللی پول و بیشتر از صد بدون اجازۀ صندوق بینفی
صورت، دالر امریکایی نسبت تقاضای ارزش سازد. بدیناعضای این نهاد کم

حیث به راآنبلندی که در بازار جهانی پیدا کرده بود و تمام کشورهای عضو، 
ن مبدل شد و امریکا ترین پول جهاکردند، به باارزشسرمایۀ کشور ذخیره می

نیز تقاضای جهانی را دیده و از موقع استفاده کرده، مقداری زیادی دالر به 
را  شدهچاپصدی اندکی طال مطابق به مقدار دالر که فیچاپ رسانید، درحالی

حیث صورت کلی جایگزین بریتانیا بهذخیره نداشت. بدین ترتیب امریکا به
اندام نمود، ولی مقصد امریکا و ا عرضترین اقتصاد دنیابرقدرت و بزرگ

نامۀ بریتن وودز نبوده بلکه از این ۀ موافقتامضاءشدبریتانیا پابندی به مواد 
تازی خود و به بردگی کشانیدن مالی سایر حیث ابزار یکهنامه بهموافقت

کنند. نرخ ثابت تبادله طوری به تصویب رسیده بود که کشورها استفاده می
ترین پول جهان تقریبًا چهار چند دالر ارزش حیث قیمتبه پوند استرلنگ

داشت که این تفاوت باعث قیمت بودن کاالی بریتانیا در بازار جهانی و بناًء 
سبب کاهش تقاضا برای تولیدات بریتانیا شد و دولت بریتانیا برای اولین بار 

ودز که نامۀ بریتن و صد پول خویش را خالف تفاهمفی 91.5م، 0333در سال 
المللی پول و اعضای خودش به امضاء رسانیده بود، بدون اجازۀ صندوق بین

صورت تدریجی به کاهش ارزش پول خویش آغاز این نهاد کاهش داد و به
م، 0301های اعتباری جهانی در مقابل دالر شد. در سالنمود که سبب بی

ایر دالری خویش که نوسانی بودن ارزش دالر را مشاهده کرد، ذخفرانسه زمانی
ی معادل آن شد، ولی چون امریکا خواستار طالسوی امریکا فرستاده و را به
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شده نداشت، به شیوۀ شده متناسب به مقدار دالر عرضهمقدار طالی ذخیره
به رهبری  امضاءشدهنامۀ شرمانه از مسئولیت خویش که درج موافقتبسیار بی

ای به جواب دولت فرانسه بیانیهخودش بود، سر باز زده و ریچارد نکسن در 
عیار را در مقابل دالر های اخیر، جنگ تمامرقیبان، در هفتهچنین گفت: 

تا  امداده... به این اساس، من به وزیر مالیه فرمان اندانداختهامریکایی به راه 
عملکردهای الزم را برای دفاع دالر در مقابل رقیبان اتخاذ نماید. من به وزیر 

صورت مؤقت تبادلۀ دالر با طال و سایر تا به امداده( دستور Konlyکونلی )
استثناء شرایط خاصی که به نفع های ذخیره وی را موقوف نماید، بهسرمایه

. ریچارد نکسن سیستم بریتن 1شودمتحده امریکا تلقی میثبات پولی و ایاالت
تبادلۀ اسعار شد و وودز را کاماًل از بین برده که سبب از بین رفتن نرخ ثابت 

-شکل یک کاغذ با شمارههای جهان بدون کدام پشتوانه و ارزش ذاتی بهپول

کنون در حال گردش است. تنها باالی آن به شدهچاپهای  حیث پول تا ا
کنون وجود دارد، نهادهای بین المللی چیزی که از کنفرانس بریتن وودز ا

باشد. ریچارد نیکسن به فکر یحیث ابزار ظلم نامرئی متحت رهبری امریکا به
داشتن ارزش دالر خاطر جهانی نگهبرای حالت بحرانی دالر شده و به حلراه

( را پیشنهاد نمود. با حکمی )بدون Petrodollarنظریۀ عالی پطرودالر )
گر تمام پشتوانه( شدن دالر، سایر کشورها دل چسپی به ذخیرۀ دالر نداشته و ا

راندند و به امریکا سرازیر ذخایر بانکی بیرون میکشورها دالر خویش را از 
شد، مطمئنًا تورم پولی سبب سقوط دالر شده، دالر امریکایی را از بین برده می

چشید، اما ریچارد و امپراتوری امریکا قبل از جوان شدن، مزۀ مرگ را می
داشتن تقاضای جهانی دالر به عربستان سعودی سفر کرده خاطر نگهنکسن به

ترین صادرکنندۀ حیث بزرگخانوادۀ شاهی این کشور را متقاعد ساخت تا بهو 

                                                           
1 . Kamran Dadkhah; The Evolution of Macroeconomic Theory and Policy; p 118 
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ترین کاالی اقتصادی زمان )نفت(، این کاال را تنها در مقابل دالر باارزش
بفروش برساند و در مقابل، امریکا وعدۀ حفاظت از خانوادۀ شاهی در مقابل 

پس از عربستان تهدیدات خارجی و داخلی را برای خانوادۀ آل سعود نمود. 
( و متعاقبًا تمام کشورهای OPECسعودی، کشورهای عضو سازمان اوِپک )

گر کدام صادرکنندۀ نفت، نفت خویش را به دالر بفروش می رسانیدند، یعنی ا
نمود و با دالر خواست نفت بخرد، نخست باید دالر خریداری میکشوری می

بار دیگر دالر ترتیب، یکتوانست نفت خریداری کند. بدین می شدهیداریخر 
کنون بنام پطرودالر شناخته میبه گری شود، ضامن سلطهحیث پول جهانی که ا

امریکا در جهان شده و دومین خیانت بزرگ توسط خانوادۀ آل سعود پس از 
ازبین بردن خالفت عثمانی، به جهان اسالم و بشریت صورت گرفت. با 

های ی امریکا و تمام بانکحکمی شدن دالر، سهم داران بانک ذخیره و
کثرًا به نحوی از انحا وابسته به سیزده فامیل می باشد که مرکزی شخصی که ا

ریزی نموده بودند، بدون در محل کار راتثچایلد پالن بزرگ جهانی را طرح
المللی تفتیش شوند، به چاپ اینکه توسط کدام نهاد شخصی، حکومتی و بین

کنند و تمام باور تولید میسرمایۀ غیرقابلپول کاغذی پرداخته و از هیچ، 
چنانچه مقروضیت اند، های جهان را مقروض خویش گردانیدهحکومت

. 1رسدتریلیون دالر امریکایی می 152م به 2815ناخالص جهانی در سال 
تریلیون دالر رسیده است،  052مجموعه مقروضیت تمام کشورها )زمین( به 

کی مقروض است؟ مطمئنًا زمین از مریخ و یا اما سؤال اینجاست که زمین از 
های شخصی کدام سیارۀ دیگر قرضه نگرفته است، بلکه کشورها از بانک

اند و برای برآورده ساختن وجوه مالی عملکردهای دولتی قرضه گرفته
-المللی که تا هنوز هم از آشکار ساختن هویت خویش ابا میبانکداران بین

                                                           
1 . International Monetary Fund (IMF); World Economic and Financial Surveys: Fiscal 

Monitor; Debt: Use it Wisely; Oct 2016; p 1 
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ها به ساز حیث دلقکو رؤسای جمهور به ها بودهورزند، صاحب حکومت
سناتور امریکایی در مورد بانک ذخیره وی فدرالی امریکا  .رقصندمی هاآن
المللی پول ها درک واقعی از قرضه دهندگان بینبیشتر امریکاییگوید: می

گاه تفتیش نشده است، این ندارند... حساب سیستم فدرالی ذخیره وی هیچ
که امریکا سیستم . باوجودی1کندول کانگرس عمل میسیستم خارج از کنتر 

نامه وجود آمده توسط این موافقتبریتن وودز را نقض نمود، نهادهای به
خویش  (Hegemonyهای )تازیحیث راه برای جهانی ساختن فقر و یکهبه

 کند. استفاده می
 

 سازی اقتصادیسازی سیاسی و مستعمرهغیر مستعمره
که غربیان کشورهای مستعمره را با بریتن وودز درحالیپس از کنفرانس 

ترک نظامی و سیاسی ظاهرًا آزاد ساختند، اما با نهادینه ساختن نهادهای 
المللی پول، بانک جهانی و سازمان مختلف اقتصادی خصوصًا صندوق بین

کنون تجارت جهانی به استعمار اقتصادی این کشورها آغاز نمودند.  جهان ا
به رهبری  G83و  G72ای تحت کنترول غربی، توسط توسط نهاده

المللی پول، بانک جهانی، سازمان متحده امریکا همراه با صندوق بینایاالت
. 4شود( اداره میOECDتجارت جهانی و سازمان همکاری و توسعه اقتصادی )

المللی پول، بانک جهانی و سازمان تجارت جهانی نهادهای چون صندوق بین
ک بردهبه رهبری  . انددادهسازی جهانی را تشکیل امریکا یک مثلث خطرنا

                                                           
1 . Patrick S. J. Carmack; The money Changers; p 4 

 G7 2یا گروه هفت کشور قدرتمند شامل: امریکا، کانادا، فرانسه، جرمنی، ایتالیا، جاپان و انگلستان 
3 G8 گروه هفت به اضافۀ اتحادیه اروپا  یا

4  . Richard Peet; Unholy Trinity: The IMF, World Bank and WTO; p 62 
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ک زمانی امکان شود که فقر پذیر میبرده سازی جهان توسط این مثلث خطرنا
خاطر گیر جهان شده و کشورها مجبور به گدایی از این نهادها شده و بهدامن

ه نهایت آن هایی را بپذیرند کهای پیوسته با سود و پالیسینجات از فقر، قرضه
باشد. برای اینکه جهانیان در مقابل فقر بیشتر همراه با بردگی اقتصادی می

حکومت جهانی یا نظم نوین جهانی زانو بزنند، باید نخست به بردگی سیستم 
کم درآیند که برای این حکومت جهانی که نهایتًا مسیح الدجال به حیث حا

ند. بردگی اقتصادی بخش کاین حکومت جهانی سربدر خواهد آورد، کار می
دهد که طرزالعمل آن طوری طراحی شده است مهم این سیستم را تشکیل می

متحده امریکا، نخست کشورهای تا نهادهای اقتصادی تحت رهبری ایاالت
فقیر را هدف قرار داده و بعدًا فقر را در تمام جهان جهانی سازند. از 

ها بدین سو ها از قرننکمداران کشورهای بزرگ غربی که توسط باسیاست
اند، برای دلقک های این طرح بزرگ جهانی استفاده شدهحیث دلقکبه

شوند. برای اینکه یک کشور و مردمش بردگی ساختن سایر جهان استفاده می
قدر مجبور شوند که انتخابی جز پذیرش بردگی سیستم را بپذیرند، باید آن

-رها را مجبور به پذیرش بردگی مینداشته باشند و یگانه طرزالعملی که کشو 

نماید، مقروض شدن این کشورها توسط نهادهای تحت رهبری واشنگتن 
های ملی کشورها است. پس از ازبین رفتن سیستم نرخ تبادلۀ ثابت اسعار، پول

-نوسان می در حالهای تورمی مبدل شده که ارزش آن همیشه کاماًل به پول

کنندۀ روابط حیث یگانه سازمان تنظیمول، بهالمللی پباشد و برای صندوق بین
های سایر کشورها را المللی پولی، قدرت مهارسازی ارزش پولو قوانین بین

اینکه کشورها مجبور به قرضه گرفتن از بانک جهانی مهیا ساخته است. برای 
ارزش المللی پول شوند، پول این کشورها توسط این نهادها کمو صندوق بین

ها برای تهیۀ بودجه مجبور به قرضه گرفتن از این وند و دولتشساخته می
گر کدام کشوری مقاومت نشان دهد، کوشش بر رشوه دادن نهادها می شوند و ا
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که حکما مفسد نباشند، یا این حکما شود و درصورتیحکمای آن کشور می
رسند و یا توسط مداخلۀ نظامی های جاسوسی امریکا به قتل میتوسط سازمان

. سیستم اقتصادی 1رودناتو به رهبری امریکا، نظام کشورهای مقاوم از بین می
های تحت کنترول غرب چنان فعلی برای مردم توسط نهادهای علمی و رسانه

شود که مردم عام کوشش به درک آن نکرده و بغرنج جلوه داده می
های شده توسط کتاباندرکاران اقتصادی به معلومات رسمی دادهدست

کادمیک که رشتۀ سانسورهای نهادهای علمی غربی را طی نموده است، ا 
کتفا می کنند. بناًء، نهادهای بریتن وودز را ابزار توسعه دانسته و عضویت این ا

که کنند، درحالینهادها را یک امر الزمی برای توسعۀ کشور خویش تلقی می
ک ربا یا قرضه ها سود و مشروطیتهای این کشورها پیوسته با دو پدیدۀ خطرنا

دانند که میاز قبیل تعدیل ساختاری را همراه دارد. این نهادها درحالی
توانند، گاه پرداخته نمیرا هیچآنشده و سود ضمیمۀ کشورها، قرضۀ داده

کثر سازی قروض ملی به قرضه دهی طوری میخاطر بزرگبه پردازند که ا
شوند و قرضه گیرنده نمیشده اصاًل داخل کشورهای های قرضه دادهپول

شوند، مقروض می شدهگرفتهکه به مقدار پول کشور قرضه گیرنده درحالی
گذشتمزید برآن، مقدار سودی که  شود، به فی صدی آن افزوده می هرسال با

های که دارای منابع و پالیسیشوند. کشورهاییزیر بار قرض عظیم غرق می
را بپردازند، تحت تهاجم  شدهفتهگر خوب اقتصادی باشند و بتوانند قرضۀ 

گیرند، زیرا قرار می هاآناقتصادی این نهادها از طریق مهارسازی ارزش پول 
 خواهند.این نهادها هیچ کشوری را آزاد از مقروضیت خویش نمی

-سازی پول ملی یکی از اهداف کلیدی اجندای مخفی صندوق بینثباتبی

ارزش سازی اعظمی )پول( سبب بلند باشد. کمالمللی پول و بانک جهانی می

                                                           
 بیشتر در کتاب اعترافات یک جنایتکار اقتصادی، نوشتۀ جان پرکینز. 1 
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گهانی قیمت حال سبب پایین آمدن درآمد ها شده و درعینرفتن فوری و نا
و همچنان این بحران سبب دشواری  1شودواقعی و ارزش نیروی کار می

ماند. بازپرداخت قرضه شده و کشور مذکور همچنان مقروض باقی می
ناتوان شوند، این نهادها با نسخۀ جدیدی که کشورها در پرداخت قرضه زمانی

و برای پرداخت قروض گذشته، قروض جدید  ظاهرشدهحیث ناجی بربادی به
نمایند. ازجملۀ قرضۀ اصالحات، پیشنهاد می ازجملهاضافۀ شروط جدید، به

های این نهادها جدید، بیشتر آن از حساب قروض گذشته همچنان در حساب
های کمی از پول همراه با شرایط اصالح پالیسیمانده و تنها مقدار باقی

المللی پول، تحت سلطۀ صندوق بینشود. اقتصادی به کشورها سرازیر می
ارزش سازی، (، کمBudgetory Austerityهای چون سختگیری بودجه )پالیسی

-شود. ملتکشور مقروض عملی می 158سازی در آزادی تجارت و شخصی

گذا کمیت بانک مرکزی و وزارت های مقروض مجبور به وا ری حق حا
ساله و پالیسی پول را به شوند که کنترول پالیسی اقتصادی یکاقتصاد می

عهده دارند، نهادهای دولتی ازبین رفته و یک سیستم سرپرستی اقتصادی 
شود. یک دولت موازی که )توسط نهادهای تحت رهبری واشنگتن( نصب می

المللی ی است، توسط نهادهای بینقدرت آن بیشتر از قدرت جامعۀ مدن
-که طبق هدف عملکردی صندوق بینشود. کشورهاییاقتصادی تشکیل می

 .2افتندکنند، در فهرست سیاه میالمللی پول عمل نمی
که کشورها قادر به پرداخت قروض خویش نباشند، نهادهای زمانی

( Austerityگیری اقتصادی )اقتصادی تحت رهبری واشنگتن، پالیسی سخت
کنند. را برای کم نمودن مصارف حکومت و افزایش عایدات آن پیشنهاد می

                                                           
1 . Michel Chossudovsky; The Globalization of Poverty and the New World order; p 48 
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شود که هدف آن بهبود هایی گفته میگیری اقتصادی به پالیسیسخت
صورت عمده شامل کاهش وظایف باشد. این پالیسی بهاقتصادی حکومت می

دمات عامه، ها و امتیازات برای کارمندان خکاریسکتور عامه، کاهش اضافه
باشد. هدف اساسی سازی نهادهای دولتی و کاهش خدمات دولتی میشخصی

.  1باشدها کاهش مصارف حکومتی و پرداخت قروض میاین نوع پالیسی
برای اینکه کشورها ظاهرًا قادر به پرداخت قروض خویش شوند، بر عالوۀ 

ک کارمندان خویش پرداخته و از امتیازات کارمن مانده دان باقیاینکه به انفکا
بکاهد، مالیات هنگفت نیز باید باالی مردم و خصوصًا طبقۀ متوسط و پائین 

های خارجی گذاریهای چندملیتی بنام تشویق سرمایهوضع کنند، زیرا شرکت
ها باعث ازدیاد شوند. کاهش کارمندان توسط حکومتاز این مالیات معاف می

و افزایش مالیات سبب فقر سطح بیکاری شده و همچنان کاهش امتیازات 
شود که یکی از اهداف عمدۀ واشنگتن بوده، زیرا کنترول و به سلطه می

-های زندۀ این پالیسی را میباشد. یکی از مثالتر میدرآوردن مردم فقیر ساده

( کاندید صدارت Alexis Tsiprasتوان در یونان امروز دید. الکسس سپراس )
گرایی اقتصادی ( با شعار ضد سختSyrizaسریزا )گرا بنام یونان از حزب چپ

های در رقابت انتخاباتی یونان شرکت نمود که مردم خستۀ یونان از پالیسی
گرایی نهادهای تحت رهبری واشنگتن و نهادهای اقتصادی اروپایی به سخت

گرایی اقتصادی را ازبین خواهد برد، به وی رأی دادند. امید اینکه وی سخت
های و سمت صدراعظم یونان را اختیار کرد و خواست تا پالیسیکه ازمانی
گرایی را ازبین ببرد، در مقابل خود دو گزینه را از طرف نهادهای سخت

های این نهادها را بپذیرد و یا هم اقتصادی ظالم دریافت کرد: یا اینکه پالیسی
وش مردم از اتحادیه اروپا خارج شود. الکسس سپراس انتخاب این گزینه را بد

                                                           
1  . European Union Center of North Carolina; EU Briefings, Policy Area: The Politics of 

Austerity; p 1 
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پرسی را برای مراجعه به آرای عمومی به راه م، همه2105گذاشته و در سال 
انداخت، ولی برخالف آرای عمومی، تحت فشار جامعه غرب مجبور به 

بار دیگر غربیان ثابت کردند های نهادهای غربی شده و یکپذیرش پالیسی
کثریت تنها زمانی معتبر شمرده می که منافع  شودکه دموکراسی و آرای ا

خودشان در آن در خطر واقع نشود. این پالیسی در کشور افغانستان نیز در 
گیری روزافزون اقتصادی باشد و مردم افغانستان شاهد سختحال اجرا می

ک کارمندان حکومتی  هستند و بنام یکجاسازی نهادهای موازی به انفکا
هنگفت باالی پرداخته و همچنان بنام بلند بردن عواید حکومت، مالیات 

های چندملیتی شود. شرکتکسبه کاران، مردم عادی و کارمندان وضع می
عوض اینکه های مخابراتی که عایداتشان سر به فلک کشیده، بهمانند شرکت

های مصرفی از عایدات خود مالیه بپردازند، مردم افغانستان با از فروش کارت
به پرداخت این مالیات از مجبور  1هزار افغانی فی فامیل 15درآمد اعظمی 
 صورت تدریجی درحال کاهش است.شوند که ارزش آن بهپولی تورمی می

ارزش سازی پول یکی از ابزارهای مهم جهانی ساختن فقر و سرقت کم
باشد. پول کاغذی بدون ارزش ذاتی و بدون پشتوانه، قابلیت مهار ها میسرمایه

-تر مینهادهای بزرگ پولی سادهشدن را داشته و مهارسازی این پول توسط 

ها توسط مداخلۀ دولت با فشارهای نهادهای تحت ارزش سازی پولباشد. کم
توسط این نهادها صورت  شدهخلقرهبری واشنگتن و توسط عوامل خارجی 

ترین و حتی ارزش سازی پولی یکی از دراماتیککمگیرد. می
اندازد. به اساس ه میبرانگیزترین اقدام است که یک حکومت به راجنجال

شود، بناء  معاهدات، تغییر در ارزش پول در مقابل دالر امریکایی اندازه می
-ارزش سازی به معنی کاهش قیمت یک پول خارجی در مقابل دالر میکم

                                                           
1  . The Asia Foundation; A Survey of Afghan People: Afghanistan in 2015; p 67 
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های چون آوردن تعادل نهادهای تحت رهبری واشنگتن به بهانه 1باشد.
ارزش را مجبور به کم پرداخت در حکومت و اصالحات اقتصادی، کشورها

کثرًا جنجالنماید، ولی کمساختن پول می برانگیز بوده و ارزش ساختن پول ا
کثرًا در کمشود و دولتمردم واقع نمی موردقبول ارزش ساختن پول ها ا

ارزش ساختن پول کنند و همچنان کشورهای رقیب غرب از کماحتیاط می
های غیرقانونی مختلف از طریقه کنند، بناًء این نهادهاخویش خودداری می

های کاذب در مورد ثبات اقتصادی مانند وضع تحریم اقتصادی، نشر گزارش
های سیاسی توسط نهادهای هماهنگ کشورهای مذکور و حتی ایجاد بحران

گون و سازمان ناتو به کمCIAغربی مانند  های این ارزش سازی پول، پنتا
هانی طوریست که همه روابط اقتصادی پردازند. نظام اقتصادی جکشورها می

بیند، جناح دیگر ها ضرر میکه یکی از جناحباشد، یعنی زمانیباهم وابسته می
ارزش شدن پول یک کشور، مردم آن کشور متناسب به برد. با کمسود می

که دهند و تنها کشورهاییمیزان کاهش ارزش، سرمایۀ خویش را از دست می
حیث پول ذخیروی هایی هستند که پولشان بهبرند، آناز این ضرر نفع می

ارزش خویش را از  هاآنها در مقابل پول شود و سایر پولجهان شناخته می
دهند. پول پوچ و جعلی کاغذی همیشه درحال سقوط ارزشی بوده و دست می

کنون درحال کم ارزش شدن در مقابل ارزش هر پول کاغذی از بدو پیدایش تا ا
ارزش شدن در مقابل کاالها یکایی است و دالر امریکایی در حال کمدالر امر 

باشد که موقع را برای بازیگران بزرگ اقتصادی برای سرقت و خدمات می
باشد ها، ترکیه میهای اصیل جهانیان مهیا ساخته است. یکی از مثالسرمایه

قابل صد ارزش خود را در مفی 58م، لیرۀ ترکی 1554در ربع نخست سال که 

                                                           
1 . Richard N. Cooper;  Currency Devaluation in Devoloping countries; p 3 
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های مردم صد سرمایهفی 51م، 0333در سال  .1دالر امریکایی از دست داد
های مردم ترکیه در حالی به سرقت رفت که هیچ سارقی مرئی پشت دروازه

ارزش شدن در های کاغذی ملی درحال کمکه پولترکیه دیده نشد، درحالی
گمقابل دالر می ر یک ترکی در باشد. قیمت کاالها دالر محور هستند، یعنی ا

لیرۀ ترکی بود، در سال  011م قادر به خرید یک تلویزیون به قیمت 0339سال 
نمود. لیره ترکی خریداری می 211م این تلویزیون را باید به قیمت 0333

ارزش شدن پول سایر کشورها و در مقابل آن باارزش شدن پول غربیان کم
وجود آمدن اقتصاد ب بههای نهادهای تحت رهبری واشنگتن، سبتوسط ترفند

زعم غربیان جهان سوم، در مقابل نیروی کار ارزان شده و مردم کشورهای، به
پردازند و در این حالت صرف انرژی کاری خود میپول کم غربی مجبور به

های چندملیتی غربی برای تولیدات خویش از این نیروی کار ارزان شرکت
زدن مارک غربی چندین برابر از ارزش استفاده کرده و تولیدات خودشان را با 

های جمعی و سایر رسانند. همچنان، تأثیر رسانهواقعی آن به فروش می
گیر شده است که این کارگران، تولیدات با مارک  نهادهای غربی چنان فرا
کیفیت همسان به  غربی را بیشتر پسندیده و از خریداری تولیدات محلی با

داشتن دالر ضرورت این برای باارزش نگهکنند. قیمت ارزان خودداری می
است که دالر امریکایی در سراسر جهان در گردش باشد و برعالوه، قیم 

های جهانی نیز دالر محور گردد، بناًء به نام آزادی تجارت، پالیسی دالر تجارت
 شود.           محور ساختن جهان عملی می

مرۀ شرقی خوردند، ازاینکه ضربات شدید در ممالک مستعغربیان پس
خواستند به استعمار فزیکی ادامه دهند، بناًء بر عالوۀ استعمار دیگر نمی

-فرهنگی و فکری به استعمار اقتصادی و مالی آغاز کردند و لذا سه نهاد بین

                                                           
1  . Oya Celasun. Macroeconomics and Growth Group; Development Research 

Department; The World Bank; The 1994 Currency Crisis in Turkey; p 2 
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کنون یک مثلث کثیف اقتصادی را تشکیل می دهند، را المللی اقتصادی که ا
دند. این سه نهاد در هماهنگی باهم اندازی کر در کنفرانس بریتن وودز راه

توان این اتحاد را وزارت جهانی اقتصادی و مالی کنند که میطوری کار می
کند، فقط که روابط تجارتی جهانی را کنترول میولی این وزارت درحالی ،نامید

کند. یهودی )کشورهای صهیونیستی( را تأمین میـو فقط منافع اتحاد مسیحی
المللی پول در بدل کاهش مقدار از قرضه و سایر صندوق بینبانک جهانی و 

های استعماری، کشورها را مجبور به عضویت سازمان تجارت جهانی پالیسی
سازد که یک ابزار عمده برای ازبین بردن اقتصاد ملی، توسط تشویق می

نهادهای بریتن وودز ادعا  رود.واردات و ازبین بردن تولیدات داخلی بشمار می
توسط این نهادها شامل پالیسی ضد  شنهادشدهیپهای ارند که ساختار تعرفهد

باشد که سبب کاهش اقتصاد صادراتی شده و توسعۀ بازار محلی را صادرات می
گرچه شواهد اندکی وجود دارد که  کند،در مقابل سکتور صادراتی، تشویق می ا

های بالعکس تعرفهو  1ها سبب تغییر منابع به نفع صادرات باشداین پالیسی
های چندملیتی را تشویق توسط این نهادها واردات از شرکت شنهادشدهیپ

سپارد. کشورهای عضو سازمان می هاآننموده و حتی تولیدات محلی را نیز به 
شوند که مالیات وارداتی هایی میتجارت جهانی مجبور به پذیرش سیستم تعرفه

صهیونیستی را کاهش داده و در  های چندملیتیبر کاالها و خدمات شرکت
ها وضع کنند، مقابل، مالیات گزاف را بر تولیدات محلی رقیب این شرکت

های گذاریهمچنان تحت پالیسی آزادی تجارت و راهکار تشویق سرمایه
های های بزرگ از مالیات معاف شده و در مقابل، شرکتخارجی، این شرکت

شوند که سبب از بین گفت میکوچک محلی مجبور به پرداخت مالیات هن
ها و کارمندان مجبور به افتادن به های داخلی شده و تجار پیشهرفتن تجارت

                                                           
1  . Michel Chossudovsky; The Globalization of Poverty and The New World order; p 54 
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های شوند. ورود شرکتمی هاآنهای چندملیتی و پذیرش بردگی دامان شرکت
سازی نیز همراه داشته چندملیتی صهیونیستی، پالیسی دیگری را بنام شخصی

شده برای مردم تحفه داده نابعی که توسط خداوند تا بتوانند منابع طبیعی و م
 است، را بدزدند. 

امریکا برای ساختن و نگهداشت امپراتوری جهانی، ضرورت به منابع و 
کنترول اقتصادی کشورها دارد، بناًء تحت پالیسی اصالحات ساختاری، 

المللی پول و بانک جهانی، کشورهای مقروض را مجبور به صندوق بین
نماید. های حکومتی میزی نهادهای دولتی خدمات عامه و داراییساشخصی

ها برای اصالحات ساختاری این نهادها شامل حق انتخاب نوعیت پروژه
شود، یعنی حکومت فقط پیشرفت و توسعۀ یک کشور توسط این نهادها می

گیرند که ها را به این نهادها داشته و این نهادها تصمیم میحق پیشنهاد پروژه
کثرًا این کدام پروژه به نفع آن کشور می باشد و کدام پروژه ضروری نیست که ا

-کنند که منافع شرکتهای خویش عملی میهایی را توسط قرضهنهادها پروژه

طور مثال، در های چندملیتی صهیونیستی و امریکا در آن تأمین شود. به
قال تجهیزات ناتو ها عملی شد که سهولت برای انتافغانستان نخست آن پروژه

که این نهادها تصمیم گرفتند کدام پروژه را برای یک نمود. زمانیرا مهیا می
کنند، عملی شود حیث قرضه باالی آن کشور حساب میکشور که پولش را به

گذار را به شرکت هاآنسازی و آزادی تجارت تحت پالیسی شخصی های وا
کثرًا کار باشد. این شرکتزعم خودشان واجد شرایط آن کنند که بهمی ها ا

-متحده امریکا منشأ میباشند که از ایاالتهای چندملیتی میهمان شرکت

سازند، پول را که کشورها را مقروض میگیرد. در حقیقت، این نهادها درحالی
متحده امریکا نکشیده و فقط از یک حساب بانکی در یک ایالت از ایاالت
کت امریکایی در ایالت دیگر امریکا انتقال حساب بانکی یک شر امریکا به

های ساخت توان در پروژهدهند. مثال بزرگ این فریب عظیم را میمی
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شرمانه های افغانستان به گونۀ آشکار مشاهده کرد. امریکا بسیار بیشاهراه
-که پروژهکند که میلیاردها دالر را به افغانستان کمک کرده، درحالیادعا می

های افغانستان را با دو شرکت ها و صدها میلیارد دالری، شاهراههای بزرگ ده
دی )گفته میشود که دیک چینی آربزرگ امریکایی بنام لویزبرجر و آی

دار این شرکت ها است( قرار داد نمود که این جمهور امریکا سهممعاون رئیس
این کار های محلی برای انجام دو شرکت مقدار اندکی این پول را به قراردادی

تخصیص داده و متباقی پول قبل از رسیدن و یا پس از رسیدن دوباره به 
متحدۀ گاه از ایاالترفته کشورها توسط پولی که هیچامریکا انتقال یافت. رفته

شوند که بازپرداخت آن ناممکن شود، چنان مقروض میامریکا خارج نمی
بدل این قرضه، منابع  متحدۀ امریکا دربوده و نهادهای تحت رهبری ایاالت

شود و کشورها مجبور به دادن این منابع طبیعی به را خواستار می هاآنطبیعی 
ملیتی امریکایی شده و در حقیقت امریکا های چندقیمت ناچیز به شرکت

 آورد. دست میمنابع باارزش کشورها را توسط فریب و توطئه به
حیث مرکز کا توانست بهبرداری و ظلم، امریها و کالهبا چنین فریب

های عملیاتی روز دوم دجال، امپراتوری شیطانی خود را برای گسترش فتنه
که کشور یا فردی در مقابل این امپراتوری ایستادگی غیرانسانی بسازد و زمانی

نماید، توسط اردوی امریکا و متحدان صهیونیستش )ناتو( پالن از بین بردن 
شود. چنانچه جان پرکینز مأمور دروغین گرفته میشرمانه و های بیآن با بهانه

( در اعترافات خود بنام اعترافات یک CIAاسبق سازمان استخباراتی امریکا )
داشتن و ساختن امپراتوری گوید که امریکا برای نگهجنایتکار اقتصادی می

کنند ( امریکا ایستادگی میHegemony) خویش کسانی را که برعلیه هجمونی
کرده و  هاآنهای قدرت و پول کوشش به مفسد ساختن توسط وعدهنخست 

کام شود، طرح قتل  گر این کوشش نا شود؛ چنانچه دو اندازی میراه هاآنا
کام شود،  CIAجمهور پانامه توسط رئیس گر این طرح نیز نا به قتل رسید و ا
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چنانچه در مورد صدام حسین شد، امریکا نیروهای نظامی خویش را برای 
م، صدام حسین برای اولین بار 2110کند. در سال زبین بردن وی اعزام میا

برعلیه پطرودالر ایستادگی کرده و خواست تا نفت خویش را به یورو به فروش 
( یگانه پشتوانۀ پول Petrodollarبرساند، اما چون فروش نفت به دالر )

عراق  های کشتارجمعی را برامریکایی است، امریکا تهمت داشتن سالح
حیث مقدمه برای حمله به این کشور استفاده کرد که بسته و از این تهمت به

های پس از اشغال عراق، کشور شیطانی امریکا اعتراف نمود که عراق سالح
. همچنان معمر القذافی شاۀ لیبیا با ساختن اتحادیه 1کشتارجمعی نداشت

ر لیبیا و متعاقبًا در های طال و نقره را دافریقا خواست تا سیستم پولی سکه
شد، بناًء اندازی نماید که خطر بزرگ برای هجمونی دالر محسوب میافریقا راه

ناتو به سرکردگی امریکا باالی وی حمله کرده و با به قتل رسانیدن وی، یگانه 
ک و خون کشانید. پالیسی های این نهادهای کشور باثبات افریقایی را به خا

شدن فقر در جهان شده و برخالف جهانی المللی اقتصادی سبببین
سرعت های اقتصادی جهانی بهاجنداهای ظاهری این نهادها، نابرابری

وجود آمدن طبقات اقتصادی در باشد که سبب بهتعجیلی درحال افزایش می
المللی جوامع و ایجاد نفرت و بدبینی میان این طبقات شده است. صندوق بین

کارایی پالیسی کند: خاطر از بین بردن فقر اعتراف میایش بههپول به نا
گرچه تحقیقات زیادی در مورد اینکه آیا پروگرام ( کارا بوده و یا IMFهای )ا

خیر؟، در دهۀ گذشته انجام یافته است. متکی بر تحقیقات موجود، کسی یقینا  
های تهیۀ وجوه مالی به کارایی توسعه کمک تواند که پذیرش پروگرامگفته نمی

ها، افزایش تورم و کرده است. در حقیقت آشکار شده است که این پروگرام

                                                           
 The Colder War: How the Global Energy Trade Slipped به کتاب شتریمعلومات ب یبرا. 1

fromAmerica'sGrasp ۀنوشتMarin Katusa  راجعه شودم 
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. سیستم فعلی اقتصادی عالوه 1سقوط مقیاس توسعه را به همراه داشته است
گرانۀ دیگری را نیز به همراه دارد که بنام های مذکور، پدیدۀ حیلهبر فریب

 شود. ( نامیده میStock Marketبازار بورس یا سهام )
 
 زار بورس یا سهامبا

نظام اقتصادی تمدن مدرن غربی نظامی است که برای منافع اقلیت 
کثرًا نخبگان صهیونیزم( و به بردگی کشانیدن توده کند. ها کار میکوچک )ا

داری، پدیدۀ بازار سهام را برای تأمین منافع این اقلیت، نظام اقتصادی سرمایه
های بزرگ که تأمین وجوه مالی پروژههای بزرگ برای به همراه دارد. شرکت

بازار سهام به  را دربودجۀ مورد ضرورت آن پروژه را ندارند، سهام خویش 
ها را برای فروش در این بازار به داوطلبی چندین سهم تقسیم نموده و این سهم

ها وجوه مالی خویش را برای گذارند. با خرید این سهام توسط مردم، شرکتمی
که این سهام را دست آورده و برای مردمیهای بزرگ بهگذاریسرمایه

کت در شرکتخریداری کرده شود. های بزرگ داده میاند، خیال باطل شرا
کثرًا شروط خریدوفروش سهام طوریست که شرکت فروشندۀ سهم مجبور به  ا

-باشند و مردم تنها میگذاری شده توسط مردم نمیبازپرداخت پول سرمایه

ها ام را در بازار بورس به فروش برسانند. قیمت سهام شرکتتوانند این سه
یابد و و ترقی آن شرکت افزایش و یا کاهش می شرفتیبه پظاهرًا نظر 

کت داده میدرحالی باوجود خرید  هاآنشود، که برای مردم خیال باطل شرا
باشند. ها را دارا نمیگیری در این شرکتها حق تصمیمسهام بزرگ شرکت

های بزرگ بوده که سهام در حقیقت یک نوع بانک مجانی برای شرکت بازار

                                                           
1  . Mohsin Khan; The Macro Economic Effects of Fund Supported Adjustment Programs; 

IMF staff Papers; Vol. 37; No. 2; 1990; pp 196, 222 
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های گزاف را بدون اینکه مجبور به ها سرمایهتوسط این بانک، شرکت
آورند. بازار سهام، دست میبازپرداخت آن باشند، از مردم عام توسط فریب به

عالی باشد، ابزاری بزرگ می هایبر عالوۀ اینکه یک گاو شیری برای شرکت
شود که این کار توسط های طبقۀ متوسط نیز شمرده میبرای سرقت سرمایه

ها های محرک رسانههای بزرگ و قوهمهارسازی بازار سهام توسط شرکت
کنون بازار سهام صورت می ۀ کارایی اقتصاد کشورها بوده که دهندنشانگیرد. ا

بحران اقتصادی تر شده و با سقوط آن با صعود آن وضع اقتصادی مردم خوب
گذاری در این آید که این اهمیت و مقدار عظیم سرمایهوجود میدر کشورها به

بازارها موقع خوبی را برای مهارکنندگان و نخبگان اقتصادی برای سرقت 
های مردم صرف خریداری سهام که سرمایهها مهیا نموده است. زمانیسرمایه
های ختلف برای زدودن سرمایههای مها شد، مهارکنندگان به طریقهشرکت

دهند. گاهی اوقات با خرید مقدار مردم، قیمت سهام را افزایش و یا کاهش می
صورت تدریجی افزایش زیادی سهم یک شرکت، ارزش سهام شرکت مذکور به

پردازند، یابد و مردم، ترقی این شرکت را نگریسته به خریداری سهام آن میمی
آوری شد، ها در سهام یک شرکت جمعهکه مقدار زیاد سرمایزمانی

های اقتصادی منفی دربارۀ آن شرکت و همچنان مهارکنندگان با نشر گزارش
ها در کنند که این شرکتبا آغاز دوباره فروش سهام به مردم طوری وانمود می

گهانی ارزش خویش را از حال رکود هستند که با این کار، سهام به صورت نا
خوف اینکه ارزش سهام بازهم سقوط نکند، به فروش  دست داده و مردم از

تر از چیزی که خریداری نموده بودند، سهام خویش به قیمت بسیار ارزان
شوند و مهارکنندگان رسانند و ضرر عظیمی را متحمل میبه فروش می هاآن

صورت تدریجی با همین دوباره این سهام را به قیمت بسیار ارزان خریده و به
گروال از پوهنتون به افزایش قیمت آن میترفندها  پردازند. راجیش کومار ا

منیسوال و گوجونوو از پوهنتون هوستن در این مورد تحقیقاتی انجام داده اند و 
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و همچنان  اندبرخوردهمورد مهارسازی بازار سهام  032با  هاآنگویند که می
. 1رسانندبفروش میمهارکنندگان، نخست سهام را خریده و بعدا  افزایند: می

های وجود آوردن بحرانهمچنان نخبگان اقتصادی از سقوط بازار بورس و به
های بنام ها برای نجات شرکتاقتصادی توسط گرفتن پول از حکومت

( و فقیر ساختن Too Big to Failازحد بزرگ و غیرقابل شکست )بیش
استگلتس گذاران کوچک و متوسط سود برده و چنانچه جوزف سرمایه

گوید: این اقتصاددانی که جایزۀ نوبل را در اقتصاد از آن خود کرده است، می
م در 2881های اقتصادی و سقوط بازار بورس را در سال نخبگان، بحران

. نظام اقتصادی جهانی امروزی کاماًل یک نظام 2وجود آوردندامریکا به
شوق فقر، ظالمانه و غیر ها، موجود آورندۀ طبقات و نابرابریغیرعادالنه، به

 باشد. اسالمی می
 

 اسالم و نظام اقتصادی فعلی
ْتَمْمُت َعَلْیُکْم ِنْعَمِتي که آیۀ مبارکۀ )زمانی

َ
ْکَمْلُت َلُکْم ِدیَنُکْم َوأ

َ
اْلَیْوَم أ

ْساَلَم ِدیًنا ( نازل شد، مسلمانان فکر کردند که سلسلۀ نزول 3َوَرِضیُت َلُکُم اْْلِ
ای نازل نخواهد ازاین آیهآیات قران کریم با نزول این آیه خاتمه یافته و پس

آیات هشدارآمیز را در  ، الله الله شد، اما چند روز قبل از رحلت رسول
تلقی  و رسولش  را جنگ با خداوند آنمورد ربأ )سود( نازل نمود و 

گر مؤمنید، آنچه از که ایمان آوردهای کسانینمود:  اید، از خدا پروا کنید و ا
                                                           

1 . The University of Chicago; Journal of Business ( 2006); Vol. 79; No. 4; p 1917 

2  . Joseph E. Stiglitz; The Price of Inequality, General Principles; Moving money from the 

bottom of the pyramid to the top 
خود را بر شما تمام گردانیدم و اسالم را  مروز دین شما را برایتان کامل و نعمت؛ ا9سورۀ المائده، آیۀ . 3 

 .برای شما ]به عنوان[ آیینی برگزیدم
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گر )چنین ماندهیباق)سود( ربا  گذارید، و ا ( نکردید، بدانید به جنگ است وا
گر توبه کنید، سرمایه دیابرخاسته با خدا و فرستاده وی های شما از خودتان و ا

ک .1بینیدکنید و نه ستم می. نه ستم میاست -ترین گناهسود یکی از خطرنا

بار را برای بشریت به شود که عواقب فاجعههای کبیره در اسالم شمرده می
کید نموده آورد. آموزهارمغان می های اسالم همواره به اجتناب از سود خوری تأ

کسانی را لعنت کرده که آن حضرت محمد داند. را بدترین پدیده میآنو 
همچنان و . 2کنندگیرند و معامالت سود را کتابت میخورند، سود میسود می

در حدیث دیگری، سود را به هفتادوسه بخش تقسیم نموده است که بخش با 
وجود آمدن تمدن با به 3را معادل زنا با مادر خوانده است.آنکمترین جدیت 

پدیدۀ جدیدی بنام بانکداری را به همراه  که آنمدرن غربی و نظام اقتصادی 
که در تمام ادیان آسمانی یک داشت، به سود گیری و سود خوری، باوجودی

حیث یک تجارت قانونی شده و بهشود، مشروعیت دادهگناه بزرگ شمرده می
که سودگیری و سودخوری را تجارت برای کسانی الله شود، ولی شمرده می

( امتیکه ربا خورند )از قبر در قکسانیآندهد: دار میپندارند، چنین هشمی
 نیشده و آنان بد وانهیمخّبط و د طانیش ۀکه به وسوسجز به مانند آن زندیبرنخ

 ،ستیتجارت و ربا ن نیب یفرق ندیعمل زشت افتند که گو  نیسبب در ا
تجارت را حالل و ربا را حرام کرده. پس هر کس که اندرز   آنکه خداحال

او  ۀاز گذشت  خدا ،عمل دست کشد نیو از ا رسد یوه )کتاب( خدا ب
اهل  ،که دست نکشندباشد، و کسانی  درگذرد و عاقبت کارش با خدا

                                                           
َبا ِإْن ُکْنُتْم : 203الی  201 سورۀ البقره، آیه های .1 َه َوَذُروا َما َبِقَي ِمَن الرِّ ُقوا اللَّ ِذیَن آَمُنوا اتَّ َها الَّ یُّ

َ
َیا أ

ْمَواِلُکْم اَل َتْظلِ 201ُمْؤِمِنیَن)
َ
ِه َوَرُسوِلِه َوِإْن ُتْبُتْم َفَلُکْم ُرُءوُس أ َذُنوا ِبَحْرٍب ِمَن اللَّ

ْ
َواَل  ُموَن (،َفِإْن َلْمَتْفَعُلوا َفأ

 .(203ُتْظَلُموَن)
 0531صحیح مسلم؛ حدیث  .2
 2253المستدرک علی الصحیحین؛ حدیث  .3
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سود را از تجارت جدا  الله  1.معّذب خواهند بود دیاند و در آن جاو جهّنم
حرام پنداشته است، پس فرق میان تجارت و سود چیست؟  راآننموده و 

شود که در آن امکان نفع و ضرر بین جانبین ای گفته میتجارت به معامله
که در معامالت سودی، نفع سود دهنده و ضرر سود موجود بوده، درحالی

ها در گردش گیرنده تضمین شده است. در معامالت تجارتی اسالمی، سرمایه
زیرا در تجارت اسالمی امکان سود و ضرر وجود داشته و امکان بوده، 

دست یک شخص و نهاد بدون استفادۀ فریب مشکل ها بهآوری سرمایهجمع
کنز که یک افتند که از ها دست به دست به گردش میباشد و لذا سرمایهمی

که در نظام شود، درحالیجلوگیری می 2پدیدۀ حرام دیگر اسالمی است
آوری منظم و بدون احتمال خطر مبنی بر سود، ثروتمندان با جمع اقتصادی

صورت تدریجی گنجینه شده و ها نزدشان بهسود به کنز پولی پرداخته و سرمایه
وجود آمده که ده و باآلخره نظام اقتصادی مانند امروز به ماندیبازماز گردش 

صد مردم نود فی ها لذت برده وصد سرمایهصد پولداران جهان با نود فیفی
شوند. نظام اقتصادی فعلی مانده سرگردان میصد سرمایۀ باقیدنبال ده فی

 باشد. که پول این نظام نیز سودی میکاماًل مبنی بر سود استوار بوده تا حدی

                                                           
ْیَطاُن ِمَن اْلَمسِّ ؛:205سورۀ البقره، آیۀ . 1  ُطُه الشَّ ِذي َیَتَخبَّ َبا اَل َیُقوُموَن ِإالَّ َکَما َیُقوُم الَّ ُکُلوَن الرِّ

ْ
ِذیَن َیأ الَّ

ُهْم َقاُلوا إِ  نَّ
َ
ِه َفاْنتَ َذِلَك ِبأ َبا َفَمْن َجاَءُه َمْوِعَظٌة ِمْن َربِّ َم الرِّ ُه اْلَبْیَع َوَحرَّ َحلَّ اللَّ

َ
َبا َوأ َما اْلَبْیُع ِمْثُل الرِّ َهی َفَلُه َما نَّ

اِر ُهْم ِفیَها َخاِلُدوَن  ْصَحاُب النَّ
َ
وَلِئَك أ

ُ
ِه َوَمْن َعاَد َفأ ْمُرُه ِإَلی اللَّ

َ
 .َسَلَف َوأ

اِس ِباْلَباِطِل : "93آیۀ  سورۀ التوبه،.2  ْمَواَل النَّ
َ
ُکُلوَن أ

ْ
ْهَباِن َلَیأ ْحَباِر َوالرُّ

َ
ِذیَن آَمُنوا ِإنَّ َکِثیًرا ِمَن اْْل َها الَّ یُّ

َ
َیا أ

هِ  َة َواَل ُیْنِفُقوَنَها ِفي َسِبیِل اللَّ َهَب َواْلِفضَّ ِذیَن َیْکِنُزوَن الذَّ ِه َوالَّ وَن َعْن َسِبیِل اللَّ ْرُهْم ِبَعَذاٍب  َوَیُصدُّ َفَبشِّ
ِلیٍم 

َ
اموال مردم را به  ،بسیاری از دانشمندان یهود و راهبان ،اید ای کسانی که ایمان آورده". ترجمه: أ

خورند و ]آنان را[ از راه خدا باز می دارند و کسانی که زر و سیم را گنجینه می کنند و آن را در ناروا می 
 .ایشان را از عذابی دردناك خبر ده ،راه خدا هزینه نمی کنند
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وجود پول حکمی کاغذی قبل از اینکه خودش خلق شود، نخست سود به
کثریت آمده توسط آن خلق می تمام کشورها، مسئولیت بهقریبشود، زیرا در ا

ها های مرکزی شخصی بوده و این بانکچاپ این پول کاغذی مربوط بانک
دار ای که معلومها تقاضای قرضهرسانند که حکومتزمانی پول به چاپ می

چهارده صدسال قبل،  باشد، را کنند. حضرت محمد پیوسته با سود می
که تنها یک پیامبر انگیز و طوریطور بسیار شگفتحالت امروز بشریت را به

یقینا  زمانی برای بشریت فرا خواهد بینی کرده بود: تواند، چنین پیشالهی می
گر کسی چنین نکند، غبار آن به  رسید که هر کس سود بخورد ) یا بدهد( و ا

جال بتواند فتنۀ سود را جهانی سازد و تمام . برای اینکه د1وی خواهد رسید
شکل مستقیم و یا غیرمستقیم وارد معامالت سودی کند، در بشریت را به

اولین قدم، پولی که دارای ارزش ذاتی باشد، را از بین برده تا اینکه توانست 
وجود آورد که ارزش آن ها را نیز از بین ببرد و پولی را بهپشتوانۀ ارزشی پول

فریب آمیزانه در اعتباری که مردم به آن دارند، نهفته است. متأسفانه، تنها 
درک مسلمانان از سیستم پولی خلق شده توسط غربیان که نقش مهم در 

کند، اندک ۀ اسالم را بازی میخوردقسمها توسط دشمنان سرقت قانونی سرمایه
بب بوده و نه هم فهم این موجود است که این سیستم پولی باآلخره س

دیکتاتوری اقتصادی دشمنان اسالم باالی مسلمانان خواهد شد، چنانچه در این 
کثر مسلمانان به بردگی اقتصادی اتحاد مسیحی -مرحله از فرآیند تاریخی، ا

ۀ علمای اسالم در مورد پول کرکنندبدتر از همه، خاموشی . انددرآمدهیهودی 
کنند که چیزی درک می اهآنکه باشد. حتی زمانیمدرن آمیخته با فریب می

در این سیستم پولی مدرن درست نیست، جرئت نادرست و حرام خواندن این 
کم در کشورهای اسالمی، کنند. حکومتسیستم را نمی های حا

                                                           
 سنن ابوداوود. کتاب البیع. باب: فی اجتناب الشبهات. 1 
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ک  هاآنانگیزترین بازیگران این نمایشنامه هستند، نه رقت حقیقت خطرنا
دلیل آن تملق این  خواهند درک کنند وکنند و نه میپول امروزی را درک می

کنون باالی جهان حکومت ـها برای اتحاد یهودیحکومت مسیحی است که ا
باشد که ارزش پول از نگاه اسالم دارای ارزش ذاتی و عمر مفید می. 1کنندمی

آسانی ها بهوزیاد شدن ارزش آن نیز توسط انسانتواند مهار شود و کمآن نمی
کثرًا زمانیقابلیت نوسانی شدن را دارا نمی که از پول باشد. در قرآن مجید ا

های نقره( یاد شده های طال( و درهم )سکهاست کلمه دینار )سکه ادشدهی
ها در بازار که کمبود این سکهزمانی ،الله است و نظر به سنت رسول

بود، شد، اشیای دیگری که دارای ارزش ذاتی و عمر مفید میاحساس می
گرفت، طور مثال: خرما، جو، جواری، کندم قرار می دهمورداستفاحیث پول به

 و غیره.
 یعال اریبس یسبد از خرما کیبا   خدا غمبرینزد پ  حضرت بالل

به خرما   حضرتنمود. آن شنهادیاز آن پ   حضرتبه آن آمد و
 ؟یدست آورداست از کجا به یعال اریخرما بس نیا !نگاه کرده گفت: بالل

 داشتم و یعاد ی! من دو سبد خرما  رسول خدا ایجواب داد:   بالل
   حضرتشده عوض کردم. آن دهیو چ یعال یخرماسبد  نیرا به اآن

آمده است  گرید اتیروا در 2.ردیگیسود را به خود م تیکار ماه نیگفت: ا
. 3شتر با پنج شتر عوض شده است کی  غمبریکه در زمان حضرت پ

کننده برای اینکه چرا معاوضۀ دو سبد خرما با یک سبد خرما قانعیگانه دلیل 
که باشد، این است سود بوده و معاوضۀ یک شتر با چند شتر دیگر سود نمی

                                                           
1 . Imran N. Hosein; The Gold Dinar and Silver Dirham: Islam and the Future of Money; p 8 
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پول  حیثبهزمان آن بازار نقره در طال و یهاخرما در صورت کمبود سکه
و شتر به خاطری  دو شیپول، سود حساب م لیو منفعت از تبد شد،یاستفاده م

تواند استفاده شود، چون عمر مفید آن معلوم نیست و امکان حیث پول نمیبه
کنون دامنمردن آن هرلحظه می گر مسلمانان در انحطاط که ا گیرشان رود. ا

کردند، های حالل طال و نقره استفاده میداشتند و از سکهاست، قرار نمی
کثر ممالک اسالمی  01گاه یک واحد پول امریکایی معادل هیچ واحد پول ا
بود و غربیان صهیونیست قدرت دیکتاتوری اقتصادی امروزه را باالی نمی

داشتند. پول مدرن قابلیت مهار شدن ارزش را توسط نهادهای مسلمین نمی
المللی پولی دارا بوده و این نهادها از این قابلیت برای به فقر کشانیدن بین

کنند. قدرت مهارسازی اسالمی استفاده می جوامع بشری و بخصوص جوامع
پول برای غربیان زمینه را مساعد نموده است تا ارزش کاالها و منابع طبیعی 
جهان اسالم را به نفع خویش مهار سازند که این کار در اسالم حرام پنداشته 

پیمانه و وزن را با عدالت شود، چنانچه در آیۀ مبارکه چنین بیان شده است: می
( دینکن نییکنید و بر اشیاء )و اجناس( مردم عیب مگذارید )ارزشش را پاوفا 

  .1و از حق آنان نکاهید و در زمین فساد مکنید

                                                           
ْشَیاَءُهْم َواَل َتْعَثْوا ِفي : 15 سورۀ هود، آیۀ. 1 

َ
اَس أ ْوُفوا اْلِمْکَیاَل َواْلِمیَزاَن ِباْلِقْسِط َواَل َتْبَخُسوا النَّ

َ
َوَیا َقْوِم أ

ْرِض ُمْفِسِدیَن 
َ
 (15) اْْل





 

 

 
 
 

 فصل چهارم
 ها و راه حلچالشسایر 

 
 

 گرایی ملت
بار اش حالت رقتگاه در طول تاریخ چهارده صدسالهامت اسالم هیچ 

گیر قرار گرفته، بی اتفاقی و امروزی که در آن این امت پرافتخار مورد ظلم فرا
ور شده و از کاروان علم وکنار بالد اسالمی شعلههای داخلی در هر کنججنگ

بار نکرده است. دالیل زیادی که سبب حالت رقتعقب مانده، را تجربه 
-ترین چالشی که گریبانکنونی امت اسالمی شده است، وجود دارد، ولی مهم

-های اسالم و جایگزینی آن با اندیشهگیر امت اسالمی است، فراموشی آموزه

کی که وارد جهان باشد. یکی از اندیشههای وارداتی دشمنان می های خطرنا
( است و این پدیده Nationalismپرستی )گرایی و ملتت، ملتاسالم شده اس

آنان را برادر همدیگر خطاب  سبب شده است تا مسلمانانی را که الله 
ندازد. دشمنان اسالم از آغاز پرشکوه این دین اکرده، را به جان یکدیگر بی

جنگ علنی با مقدس الهی، کوشش بر تضعیف امت اسالمی نموده و از اعالن
الدین ایوبی که صلیبیان توسط صالحاند. زمانیین دین انسانی دریغ نورزیدها

های چنگیزی های اسالمی رانده شدند و مغولشرمانه از سرزمینشکل بیبه
های زیادی که در بالد اسالمی نمودند و پس از دیدن و کاریتخریب باوجود

الم متقاعد شدند که های این دین به اسالم گرویدند، دشمنان اسدرک زیبایی
رسد، بناًء طرح پذیر به نظر نمیشکست امت اسالمی توسط قوۀ نظامی امکان
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پارچه ساختن این امت بزرگ را ریختند. بعد از انقالب فرانسه و جدایی پارچه
دین از سیاست، دین در اروپا عملکرد شخصی محسوب شده و جایگاه 

آمدن خالء ایدئولوژیکی شده و وجود ایدئولوژیک را از دست داد که سبب به
تواند و خالء چون فطرت انسانی تهی بودن از ایدئولوژی را پذیرفته نمی

-شود، بناًء برای پر کردن این خالء، ملتایدئولوژیکی سبب زوال جوامع می

گرایی موفق شد حیث یک عقیده و ایدئولوژی پیشکش گردید. ملتگرایی به
از سرتاسر اروپا در جنگ با مسلمانان  ام مسیح تا اروپایانی را که زمانی به ن

گانه و صورت یکپارچه متحد سازد، به ملتزیر یک بیرق صلیبی به های جدا
هایی که یگانه دشمن یکدیگر مبدل سازد و با دیدن این موفقیت، صهیونیست

کمیت دجال هدفشان حکومت جهانی به مرکزیت بیت المقدس و تحت حا
ترین رقیب خود، یعنی این حکومت ز اروپا، بزرگاست، خواستند تا پس ا

پارچه ساخته و با استفاده از گرایی پارچهجهانی )اسالم( را نیز به نام ملت
-را وابسته به خویش بسازند تا در زمان عملی هاآنالکشوری، اختالفات بین

شدن حکومت جهانی در مقابل آن ایستادگی نتوانسته و مجبور به زانوزدن 
ها برای اینکه بتوانند عقاید الحادی خویش را در جهان صهیونیستشوند. 

دار اسالم خدشه هایاسالم ترویج کنند، نخست باید درک مسلمانان از آموزه
چنانچه برای جایگزینی معرفی گردد،  هاآنازآن، نظریات شود و پس

الشأن بار یک جلد از قرآن عظیمصدراعظم یهودی بریتانیا بنام دزرائیلی یک
گاه را در مجلس عوام انگلیس گرفته و با اشاره بدان گفته بود: مسلمانان هیچ

. برای تحقق 1گرفته نشود هاآنشکست نخواهند خورد تا اینکه این )قرآن( از 
ن مبلغین خویش به جهان اسالم این کار، غربیان صهیونیست آمادۀ فرستاد

شده و متأسفانه خالفت عثمانی تحت فشار غربیان به این مبلغین و نهادهای 

                                                           
1.  Shabir Ahmad; Roots of Nationalism in Muslim World; p 9 
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های اسالمی را دادند. غربی حامل این مبلغین، اجازۀ فعالیت در سرزمین
های انسان دوستانه و آموزش علوم که نهادهای مبلغ غربی بنام کمکدرحالی

آوردن و  هاآنهای اسالمی شدند، هدف اصلی ساینسی و معاصر وارد سرزمین
تدریس نظریات سیاسی و اجتماعی غربی در جهان اسالم بود. نهادهای مبلغ 

کام شده  هاآنغربی یکی پس از دیگری نسبت عدم عالقۀ امت مسلمان به  نا
خورده از کوشش دست بر نداشته تا شدند، ولی این دشمنان قسمو بسته می

خاطر جلب عالقۀ مرکز تبلیغ را در بیروت ساخته و به اینکه توانستند یک
مسلمانان، اعضای این نهاد را از میان مسلمانانی که دین خویش را به این 

فکران غربی مبدل شده بودند، مبلغین بفروش رسانیده بودند و به روشن
نهادهای دیگری در شام و سایر  هاآنانتخاب کردند. پس از موفقیت این نهاد، 

ها و کتب به تبلیغ نظریات های اسالمی ساخته و با چاپ و نشر رسالهمینسرز
شدن جهان اسالم خویش پرداختند. تسخیر مصر توسط ناپلئون آغاز غربی

ها، عالوه بر اینکه نصاب تعلیمی جدید در مصر را شود. فرانسویشمرده می
نسوی کتب گرایی را نیز در این کشور کاشتند. علمای فراساختند، تخم ملت

های باستانی و پرشکوه و فرهنگ که در آن از افتخارات تاریخی مصر، تمدن
کهن مصر به بسیار افتخار یاد شده بود و به نحوی مردم مصر را برتر جلوه 

توان از کتاب سیلوستر دیساسی داده بود، به چاپ رسانیدند که از آن جمله می
از پدر یهود و از مادر ایتالیوی  و کتابی از یعقوب زووی که Nationalityبنام 

که ابراهیم کرد، بنام الوطن المصری نام برد. زمانیبود و در پاریس زندگی می
پادشاه، والی خالفت اسالمی شام خواست تا نصاب جدید تعلیمی برای سوریه 

کنندگان نصاب جدید را بسازد، موقع خوب برای مبلغین مساعد شد تا تهیه
و نصاب مصر را که مبیین نظریات غربی بود، به سوریه تحت تأثیر درآورده 

گرایی را در سوریه نیز ترویج کنند. در ترکیه، همچنان، وارد کنند و ملت
گرایی به زبان کنندۀ ملتهای تشویقعلمای یهود به نوشتن و چاپ کتاب
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بنام برنارد لوییس اعتراف  شدهشناختهترکی پرداختند، چنانچه مستشرق 
. با 1گرایی ترکیه را برانگیختندیهودیان اروپایی )خزرها(، روح ملت کند کهمی

وجود آمده تا ها و اعراب بهگرایی در جهان اسالم، نفرت میان ترکترویج ملت
باآلخره اعراب در مقابل خالفت عثمانی بغاوت کرده و سبب از بین رفتن 

میان مسلمانان و گرایی خالفت عثمانی شد تا اینکه با افزایش روزافزون ملت
ها پس از معاهدۀ سایکس پیکات، جهان اسالم در های صهیونیستتوطئه

-جزیرۀ عرب و خاورمیانه به کشورهای جدیدالتشکیل مبنی بر نظریات ملت

 های کوچک مبدل شد. گرایی مبدل شده و جهان اسالم به پارچه
و  الکشوریهای بینگرایی از آوان پیدایش برای بشریت با جنگملت

جنگ جهانی اول و دوم، فاجعه ببار آورده است. این پدیدۀ یکپارچگی امت 
گرا محسوب های جهانکه یگانه خطر بزرگ در مقابل صهیونیستاسالمی

های گرا به لقمهشود، را از بین برده و امت اسالم را بنام کشورهای ملتمی
ه ساخته است. گراها سادها را برای جهانکوچک مبدل ساخته که بلعیدن آن

کستان و ایران محسوب می -ملت افغانستان به سبب این پدیده، دشمن ملت پا

کستانی پندارند، دیش را دشمن خود میها بر عالوۀ افغانستان، بنگلهشود و پا
مسلمانان را برادر یکدیگر خطاب کرده است. بناًء، این  که خداوند درحالی
وجود آمده گرایی بهاسالم و پدیدۀ ملتهای ناخواسته به سبب جهل از دشمنی
خاطر حفظ های سیکولر این کشورها که هیچ ارتباطی با دین ندارند، بهو دولت

ها دامن زده و امت یکپارچۀ اسالم را بنام ملت قدرت خویش به این دشمنی
کستان، بنگله دیش، ایران و غیره به جان همدیگر انداخته، افغان، پا

کثر مسلمانان ندانسته و به سبب جهل دشمنیکه علت این درحالی ها را ا
بربادی یکدیگر را خواهان شده و شعارهای مرگ را نثار  خویش، از الله 

                                                           
1  . Bernard Lewis; Islam in History; p 132 



 097❐ها و راه حلسایر چالشفصل چهارم: 

 

کنند که از چنین حالت، دشمنان اصلی اسالم استفاده کرده و با یکدیگر می
حیث دشمن، بر طبل حیث دوست و جناح دیگر بهخطاب کردن یک جناح به

های مسلمانان بیشتر کوبیده که صدای مخرب این طبل، گوشها این محرکه
گرایی، رقصند. ملتواقعی را خراشیده و مسلمانان جاهل و مزدور بدان می

رابطۀ دینی میان مردم را رد نموده و با تقاضای وفاداری مطلق به وطن و تحت 
کند که سبب جدایی دین از سیاست جمع می باهمگرایی، مردم را پرچم ملت

حیث یک عقیدۀ جدید، بدیل سیاست شود و همچنان به)سیکولریزم( می
کتر عالمه محمد اقبال دین نیز محسوب میدینی شده و شبه شود که دا

اسالم وفاداری به خدا را کند: الهوری این وفاداری مطلق را چنین بیان می
مطلق گرایی وفاداری خواهد نه به تخت )قدرت سیاسی( را و در مقابل ملتمی

-. ملت1کندملت خواسته و دولت را یک خدای دیگر معرفی می-را به دولت

که دارای یک گرایی همیشه برای منافع شهروندان در مقابل منافع کسانی
های آن نیز بر این مبنا عقیده و ایدئولوژی خاص است، کار کرده و سیاست

منافع ملت مطرح بد در مقابل وها، مسئله خوبشود که در این سیاستبنا می
ها مردم ملت ،الکشوری و غیرههای بینشود. در روابط سیاسی، جنگنمی

گرچه حق با طرف مقابل باشد، مجبور به حمایت از تحت نام ملت گرایی، ا
نظر شود، به مظلوم واقع می اینکه باوجودشوند و ملت رقیب، ملت خویش می

خاطر بهتر جلوه دادن ملت گرایان بهشود. ملتی به آن نگریسته میمنیاهر 
ها و خود، فلسفۀ خوب و بد را مدنظر نگرفته، تاریخ را تحریف کرده، به افسانه

گرچه دروغ فرهنگ که باطل باشند، افتخار نموده و تا حدی ایو های گذشته ا
پردازند که ویل دورانت مورخ مشهور به پرستش اساطیر و قهرمانان ملی می

گرایی را کشف کرد و تقریبا  تمام مؤرخین دهم، ملتقرن نوز نویسد: جهان می

                                                           
1  . Zeenath Kausar; A Philosophical Critique of Nationalism: Reflection of Iqbal; p 4 
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جویی شیطانی بوده گرایی مبنی بر غرور، تکبر و برتری. ملت1را مفسد ساخت
دانند و های دیگر و دیگران را بربری میگرایان خود را برتر از ملتکه ملت

سرپیچی نمود از اوامر خداوند  مانند شیطان که به سبب تکبر از امر خدا 
 گرایی یک عقیدۀ کنند. ملتمبنی بر برادر دانستن مؤمن سرپیچی می

گرایی ملتکند: را چنین تعریف میباشد که هربرت لوثی آنغیرمنطقی می
باشد که ازنظر ساینسی و فکری، منطقی عقیدۀ مبتنی بر بعضی از اصولی می

برت و همچنان ال ،2محسوب نشده و تنها در اذهان پیروانش اعتبار دارد
گرایی بیماری کودکانه و )بیماری( سرخکان بشریت ملتگوید: انیشتین می

گرایی تکیه بر عوامل جغرافیایی، زبانی، قومی، پردازان ملتنظریه 3باشد.می
که کنند، درحالیسیاسی و تاریخ و تمدن برای ساختن یک ملت میـاقتصادی

کثر اوقات، این نظریه قرار گرفته و با اندک برهان  پردازان خود در مقابل خودا
گر جغرافیه عامل ساختن یک ملت باشد، پس چرا یک مصری رد می شوند. ا

گر زبان عامل ساختن جای اینکه مصری بگوید، عرب نمیخود را به گوید؟ ا
ای و ایرانی هستند؟ ملت باشد، پس چرا کردها بعضی ترکی، عراقی، سوریه

گر نژاد و قوم عامل ساختن ملت باش کستان و د، پس چرا بلوچا ها مربوط پا
ک ساختن ملت باشد، بزرگ گر تاریخ و تمدن مال ترین ایران هستند؟ و ا

شود، پس چرا افتخارات تاریخی و تمدنی مسلمانان از صعود اسالم آغاز می
گرایی مؤقتی بوده و تا زمانی همه مسلمانان یک ملت نیستند؟. اتحاد ملت

که کشور در خارجی را احساس کنند و زمانییک ملت متحد هستند که خطر 
 باهمباالی تقسیم قدرت  ،های مختلفحالت صلح و ثبات باشد، اقوام و زبان

شود. تعصبات وجود آمدن تعصبات قومی و زبانی میرقابت کرده که سبب به

                                                           
1 . Will Durant; The Mantions of Philosophy; p 239 

2 . Johann Herder; A Rehabilitation of Nationalism; p 85 

3  . Bryan Lawson; The Language of Space; p 164 
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های جهان اسالم کاماًل محسوس بوده و مسلمانان ملتـوجود آمده در دولتبه
اتحاد را  بدون اینکه درک کنند که همه از یک پدر و مادر هستند و الله 

خواهد و بدون اینکه بفهمند که پیشوای ما حضرت مبنی بر نظریه اسالمی می
ورزند تعصب را تقبیح نموده و کسانی را که تعصب می محمد مصطفی 
رج نموده است، به جان همدیگر افتاده و آب برای آسیاب از دایرۀ امت خا

گرایی یک مفهوم بیگانه با اسالم است، زیرا بر اتحاد اند. ملتدشمن شده
کید می که اسالم مردم را بر کند، درحالیمبنی بر روابط فامیلی و قومی تأ

-متحد می و پیامبری محمد  ی خداوند گانگیو محور عقیدۀ وحدت 

در اسالم رنگ،  1خواهد.دیگر، اسالم رابطۀ ایدئولوژیک میعبارتهسازد، و ب
نژاد، قوم، طایفه، زبان و جغرافیا مطرح نبوده و مالک برتری در تقوای انسان 

که تعصبات قومی و نژادی در اوجش بود، با مؤذن نهفته است. اسالم در زمانی
پوست سیاه  پوست، با خویشاوند ساختن اسامۀسیاه ساختن بالل حبشی 

و با  توسط پیامبر  بیت ساختن سلمان فارسی ، با اهلبا پیامبر 
فضیلت دادن انصار، امتی را ساخت که محبت بین این امت متشکل از اقوام، 

ها و اقشار مختلف و وفاداری مطلق به عقاید اسالمی، دو امپراتوری زبان
گرایی را تحت عنوان لتزمان را سرنگون و شرمسار نمود. اقبال، مبزرگ آن

اینکه وطن اساس ملت نیست، در قالب شعر زیبا در کتاب رموز بیخودی 
 نقد گرفته است: خویش چنین به

 اندوت کردهـــــچنان قطع اخآن
 ع محفل ساختندــوطن را شم تا
 جر جنت ز عالم بـرده اسـتـش نیا

 ان افسانه شدــــاندر جه یمردم
 از تن رفت و هفـت انـدام مانـد روح

ــر وطــن تعم  ــب  انــدت کردهـــــمل ری
ـــوع ـــان را قب ن ــــانس ـــاختندـــ  ائل س
 بـــار آورده اســـت ارــــــــکیپ یتلخـــ
ـــ ـــ یآدم ــــب یاز آدم ـــد گانهیــــــ  ش

 وام مانــدـم شــد و اقــــــــگ تیــآدم

                                                           
1 . Shabir Ahmad; Roots of Nationalism in Muslim World; p 23 
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 اختـاو معبـود سـ نیـرا د مملکت
 ود زدـــــمعب نیا یتا بر پا بوسه

 

ــ فکــر ــذموم را محم ــاختـاو م  ود س
 ود زدـــــــس اریــحــق را بــر ع نقــد

 

 
 گراییفرقه

بار امت اسالمی حقیقت تلخ و انکارناپذیر دیگری که مسبب حالت رقت
که تمدن دجالی مدرن غربی اتفاقی این امت است. درحالیرود، بیبشمار می

دارد، دشمنی شدیدی باالثر کینۀ دیرینه و عمیقی که با تمدن و عقیدۀ اسالمی 
سوی ما را با جهان اسالم اعالم نموده و با هر نوع اسلحۀ دست داشته به

شوند. مسلمانان بجای اینکه مانند سابق، اختالفات درونی را کنار ور میحمله
گذاشته و در قالب امت یکپارچه و متحد در مقابل فرعونیان عصر به 

های ملت، قوم، نژاد، ر افتاده و بناممجاهدت بپردازند، متأسفانه به جان یکدیگ
تر از همه مذهب، با کشتن یکدیگر، امت مسلمه را تضعیف زبان و مهم

که گیرند. زمانینموده و خواسته یا ناخواسته مورد استعمال دشمنان قرار می
ها ظاهرًا مخالف این که صهیونیستانقالب ایران به موفقیت رسید، درحالی

بودند که سالح خوبی برای جنگ  ی خوشخاطربهر باطن انقالب بودند، اما د
وجود آمدن دولت جدید در اند. با بهدست آوردهمذهبی در جهان اسالم را به

گرای ایران و عربستان و متحدان های ملتها میان حکومتایران، رقابت
های سیکولر، برای حفظ قدرت و گرایشان آغاز شده و این حکومتملت

حیث ابزار استفاده خویش در خارج و داخل کشورها، از مذهب بهتأمین منافع 
که حکومت ایران خود را نمایندۀ اهل تشیع و حکومت را آغاز کردند، طوری

گنی میان  شاهی عربستان خود را نمایندۀ اهل تسنن جلوه داده و به نفرت پرا
کنونامت آغاز کردند.  کثریت بالسوزخانمانهای جنگ کها د ، تقریبًا ا

گرفته است،  ۀ اینکه مسلمانان تحت بمبارد شدید بر عالو اسالمی را فرا
 از جانبهای تمویل شده برند، گروهپیمانانشان رنج میها و همصهیونیست
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 ها و کشتار امت محمد ایران و عربستان نیز کمک عظیم به این جنگ
کمیت الله می ازآن پسو سپردن آن به ملل متحد و  کنند. با گرفتن حق حا

های سیکولر با پسوند و پیشوندهای اسالمی، گناه ها، حکومتبه دولت
کثر نابخشودنی شرک را که سبب عذاب الهی می شود را مرتکب شدند که ا

ۀ شرک مثاببهگرایی را ، فرقهاند و همچنان الله مسلمانان را ملوث ساخته
کثر مسلمانان به این گناه نی کنون ا اند. الله ز آغشته شدهتلقی نموده است و ا

 به سویش توبه برید و از او پروا بدارید و نماز را برپا کنید و از فرماید: می
 ،قطعه کردند و فرقه فرقه شدندکه دین خود را قطعهمشرکان مباشید، از کسانی
در مقابل این گناه  الله  .1خوش شدندلهاست دهر حزبی بدانچه پیش آن

تعذیب یک گروه توسط  هاآنبزرگ )شرک(، وعدۀ عذاب سنگین که یکی از 
بگو خداست که شمارا از فرماید: را داده است، چنانچه می گروه دیگر است

ورزید، بگو او رهاند باز شما شرك میو از هر اندوهی می (هاتاریکي)آن 
هایتان عذابی بر شما بفرستد یا شمارا تواناست که از باالی سرتان یا از زیر پا

و عذاب بعضی از شمارا به بعضی  (و دچار تفرقه سازد)گروه به هم اندازد گروه
گون بیان می (خود)چگونه آیات  ،بچشاند بنگر (دیگر) کنیم باشد که را گونا

اند که طبق گفته الله های متعدد تقسیم شدهامت اسالم به فرقه 2.آنان بفهمند
 یهود و نصاری، مسلمانان نیز با درک و برداشتی که از دین دارند،  ورددر م

گویند پندارند، همه میهای دیگر را باطل میخویش را حق دانسته و تمام فرقه
نوع طرز دید در مورد برداشت شخصی و تأویالت،  نیا یا راه ما یا هیچ راهی.

ها شده و اتحاد فرقهها میان یک نوع تکبر است که سبب تعصبات و بدبینی
                                                           

اَلَة َواَل َتُکوُنوا ِمَن اْلُمْشِرِکیَن )؛ 92و  90سورۀ الروم؛ آیه های  . 1 ِقیُموا الصَّ
َ
ُقوُه َوأ ( ِمَن 90ُمِنیِبیَن ِإَلْیِه َواتَّ

ُقوا ِدیَنُهْم َوَکاُنوا ِشَیًعا ُکلُّ ِحْزٍب ِبَما َلَدیْ  ِذیَن َفرَّ  .(92ِهْم َفِرُحوَن )الَّ
ْنُتْم ُتْشِرُکوَن)؛ 85و  83سورۀ النعام؛ آیه های  . 2

َ
یُکْم ِمْنَها َوِمْن ُکلِّ َکْرٍب ُثمَّ أ ُه ُیَنجِّ ( ُقْل ُهَو اْلَقاِدُر 83ُقِل اللَّ

ْو َیلْ 
َ
ْرُجِلُکْم أ

َ
ْو ِمْن َتْحِت أ

َ
ْن َیْبَعَث َعَلْیُکْم َعَذاًبا ِمْن َفْوِقُکْم أ

َ
َس َبْعٍض َعَلی أ

ْ
ِبَسُکْم ِشَیًعا َوُیِذیَق َبْعَضُکْم َبأ

ُهْم َیْفَقُهوَن ) ُف اآلَْیاِت َلَعلَّ  .(85اْنُظْر َکْیَف ُنَصرِّ
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، امت اسالم را به یکپارچگی امر نموده است و برد. الله امت را از بین می
 پندارد. الله ها را گناه بزرگ میها، تفرقه میانشان و فخر بر فرقهایجاد فرقه

 نده نشوید و نعمتگو همگی به ریسمان خدا چنگ زنید و پرا فرماید: می
های پس میان دل ،بودید (یکدیگر)که دشمنان آنگاه ،خدا را بر خود یاد کنید

شما الفت انداخت تا به لطف او برادران هم شدید و بر کنار پرتگاه آتش بودید 
گونه روشن های خود را برای شما اینخداوند نشانه ،که شمارا از آن رهانید

 الله و درجایی دیگری خطاب به رسول 1یابید هرا باشد که شما ،کندمی
پاره کردند و فرقه فرقه شدند، تو را کاری با که دینشان را پارهکسانی فرماید:می

کار و ( قتیاز حق)آنان نیست، کارشان فقط با خداوند است، آنگاه ایشان را 
گاه می صورت روزافزون، در جهان گرایی، بهمشکل فرقه 2.سازدکردارشان آ

ها به حدی رسیده است ان فرقهاسالم رو به گسترش بوده و نفرت و بدبینی می
کنند. عمل که همدیگر را تکفیر نموده و برعلیه یکدیگر اعالن جهاد می

باشد که های آخرالزمانی میتکفیر سابقۀ تاریخی نداشته، بلکه یکی از فتنه
گیر امت اسالمی شده است. اولین گروهی که در اسالم تکفیر متأسفانه دامن

را بدترین  هاآن رج بوده که حضرت محمد وجود آورد، گروه خوارا به
موجودات روی زمین خطاب نموده است. در عصر کنونی، متأسفانه بیشتر 

دست داشته که در آن کلمۀ کافر حک شده است، مسلح مسلمانان با مهر به
هستند و هر مسلمانی را که مخالف نظریاتشان عمل کنند و یا نظریه بدهند، 

پردازد. اش کوبیده و به تکفیر وی میبه پیشانیبا مهر دست داشتۀ خویش 
گاه به شود، هیچمیربط داده هاآنها به فقها و علمای بزرگی که مذاهب و فرقه
                                                           

ِه َعَلْیُکْم ِإْذ ُکْنُتمْ ؛ 019سورۀ آل عمران؛ آیۀ  . 1 ُقوا َواْذُکُروا ِنْعَمَت اللَّ ِه َجِمیًعا َواَل َتَفرَّ  َواْعَتِصُموا ِبَحْبِل اللَّ
اِر فَ  ْصَبْحُتْم ِبِنْعَمِتِه ِإْخَواًنا َوُکْنُتْم َعَلی َشَفا ُحْفَرٍة ِمَن النَّ

َ
َف َبْیَن ُقُلوِبُکْم َفأ لَّ

َ
ْعَداًء َفأ

َ
ُن أ ْنَقَذُکْم ِمْنَها َکَذِلَك ُیَبیِّ

َ
أ

ُکْم َتْهَتُدوَن) ُه َلُکْم آَیاِتِه َلَعلَّ  .(019اللَّ
ِه ُثمَّ ِإنَّ ا؛ 053سورۀ االنعام؛ آیۀ  . 2 ْمُرُهْم ِإَلی اللَّ

َ
َما أ ُقوا ِدیَنُهْم َوَکاُنوا ِشَیًعا َلْسَت ِمْنُهْم ِفي َشْيٍء ِإنَّ ِذیَن َفرَّ لَّ

ُئُهْم ِبَما َکاُنوا َیْفَعُلوَن   ( 053) ُیَنبِّ
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تکفیر یکدیگر نپرداخته و امت اسالمی را وادار به پذیرفتن اجتهادات خویش 
 داندتر میبه اند "والله اعلم" یا الله اند، بلکه پس از هر اجتهاد گفتهننموده
اند. در طول تاریخ چهارده گرایی ننمودهگاه امت اسالم را تشویق به فرقهو هیچ

کنند و های اسالمی برادروار مراسم حج را ادا میصدسالۀ اسالم، تمام فرقه
گاه هیچ فرقه، گروه و مذهب اسالمی از این فریضۀ الهی توسط اجماع هیچ

تنها حق مسلمانان بوده، پس  اند، داخل شدن به خانۀ الله امت منع نشده
گر کدام گروه، فرقه و یا مذهب کافر می بودند، نباید اجازۀ رفتن به خانۀ خدا ا

کنونمی را گیر که امت در انحطاط عظیم به سر میداشتند. ا برد و جهالت فرا
شده است، برای ما الزم نیست تا مخالف علمای اسبق که در انحطاط کمتر از 
ما قرار داشتند، به تکفیر یکدیگر پرداخته و سبب اختالفات میان امت 

رائیل به اسکه بنیطوریهماناند: فرموده اسالمی شویم. حضرت محمد 
. شوندیم میبه هفتادودو فرقه تقس "امت من"شدند،  میهفتادویک امت تقس

. در مورد این حدیث نظریات متفاوتی 1گروه کیجز  ،اندها در دوزخآن ۀهم
وجود دارد که بیشترین علما به این عقیده هستند که مقصد از اهل آتش، 

اند، جزای این کار را زیدهآتش دائمی نبوده بلکه مسلمانانی که از راه اصلی لغ
حضرت اند، زیرا آنخواهند دید، ولی با این کار از دایرۀ اسالم خارج نشده

 گوید: را "امت من" خوانده است. امام البیهقی در این مورد می هاآن
برای مدت معین در آتش جزا خواهند  هاآنکند که مفهوم این حدیث ارائه می

اند که فرموده دلیل این است که حضرت محمد  ؛ ودید، نه برای همیشه
همه را بخشی از امت  حضرت امت من فرقه فرقه خواهند شد، بناء  آن

گوید: الخطابی می ،. همچنان2اند، دانسته استباوجوداینکه فرقه فرقه شده
که گفته است امت من به هفتادوسه فرقه تقسیم  حضرت محمد سخن آن

                                                           
 2830سنن ترمذی؛ حدیث  . 1

2.  Surkheel Sharif. The Seventy Three Sects. P. 7 
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-ها از دایرۀ امت خارج نمیسازد که این فرقهکار میخواهند شد، واضحا  آش

در مورد  الله اصحاب کرام رسول 1اند.شوند، زیرا امت من خطاب شده
از جابر بن تکفیر و کافر خطاب کردن مسلمانان بسیار محتاط بوده، چنانچه 

طرف مکه )قبله مسلمین( سؤال شد که آیا کسی را که به عبدالله انصاری 
را  هاآنای؟ گفت: نخیر! و سؤال شد آیا خواند، کافر خطاب کردهنماز می

 .2برم به الله ای؟ گفت معاذ باالله، یعنی پناه میمشرک خطاب کرده
( اجتناب از 1سه چیز ریشۀ ایمان است: )فرماید: می حضرت محمد 

( کافر و غیرمسلمان خطاب نکردن 2گوید ال اله الی الله، )که میکشتن کسی
( همچنان خطاب نکردن 3و ) کسی، باوجود هر گناهی که مرتکب شود

و در روایت دیگر  3دهد.هر عملی که انجام می موجببهغیرمسلمان به کسی 
مردی به عبیدالله بن عمر گفت: من یک همسایه دارم که مرا آمده است که 

ابت گو ثکند و او جواب داد: بگو الاله اال الله و او دروغمشرک خطاب می
کثر فرقه 4شود.می کثر مسلمانان های امروز جنبهگراییا های سیاسی داشته و ا

بدون اینکه علم کامل در مورد خطرات تکفیر و سابقۀ آن در اسالم داشته 
شوند در آسیاب عربستان، ایران و باشند، یکدیگر را تکفیر کنند، پس آبی می

 ها.صهیونیست
 

 تعصبات سیاسی
یک گروهی، خویشتن را  ایو تعصب نوعی از اعتقادی است که یک انسان 

ها داند. عناصری که مبنی بر آن انسانبرتر از انسان و یا گروه دیگر می
                                                           

  1 همین منبع. صفحۀ . 1
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بینی، کنند شامل نسل، نژاد، زبان، رنگ پوست، مذهب، جهانجویی میبرتری
دین مقدس باشد که استعداد، ملت، فرهنگ، جغرافیا و ایدئولوژی سیاسی می

جویی کشیده است و تمام اسالم خط بطالن باالی هر نوع تعصب و برتری
برای  و حتی الله  ها را اوالد یک پدر و مادر و مساوی پنداشته استانسان

که من هم  ستین نیبگو: جز افرماید: می حضرت محمد مصطفی 
بناًء، مسلمانان و مؤمنین باید از  1.شودیم یکه به من وح میمانند شما یبشر

جویی خودداری کنند، ولی متأسفانه با ورود غرب و ترویج هر نوع برتری
های نظریات تمدن مدرن غربی، مسلمانان چنان تحت تأثیر تهاجم اندیشه

کنون به برتریغربی قرارگرفته های حرام و منع شدۀ اسالمی جوییاند که ا
نان امروز باوجود داشتن بهترین نظام و قوانین که مسلماپرداخته و تا حدی

زنند. جوانان مسلمان های سیاسی دست میجوییسیاسی )اسالم( به برتری
مجرد ورود در شوند، ولی بههای خویش بیرون میبرای کسب علم از خانه

جای اینکه نظام سیاسی، اجتماعی و اقتصادی اسالمی نهادهای علمی به
های بشری چون لیبرالیزم، مجبور به خواندن نظامبرایشان تدریس شود، 

-های اسالمی بیشوند و چون از نظامسوسیالیزم، انارشیزم، فاشیزم و غیره می

حیث ایدئولوژی پذیرفته و باوجود ها را بهمانند، یا اینکه یکی از نظامخبر می
جویی مبنی بر آن و برتری داشتن ایدئولوژی غیر اسالمی به تعصب سیاسی

خواهند دین کامل اسالم را در قالب ایدئولوژی خویش جا کنند و یا هم میمی
توجیه نمایند. ورود غرب در قالب نظام سیاسی باطل خویش،  راآنداده و 

گرایی را همراه دارد که نوع دیگری از تفرقه ارمغان دیگری بنام حزب و حزب
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رایی را که سبب تفرقه گباشد و متأسفانه مسلمانان، این پدیدۀ حزب و حزبمی
شود، نمادی از روشنفکری و پیشرفت تلقی کرده و با و دوری از اتحاد می

اند و بدان افتخار های کوچک مبدل شدهآغوش کشیدن این پدیده به گروه
شود، زیرا گرایی مانع برای ایجاد اتحاد میان امت اسالمی میکنند. حزبمی

های نان را تشویق به پذیرفتن ایدئولوژیهای غربی، مسلمااحزاب با ایدئولوژی
غیر اسالمی کرده و احزاب تحت شعار اسالمی و با پسوند و یا پیشوند اسالمی 
هر یک خویشتن را نمایندۀ اسالم ناب معرفی کرده و احزاب دیگر را باطل 

دانند. احزاب از اعضای خود وفاداری به منشور )اساسنامه( حزب را تقاضا می
ها را در قالب اسالم نامهرسیدن به اهداف سیاسی، این اساسکرده و برای 

نمایند و درجاهای برای رسیدن به اهداف سیاسی، مخالف اساسات توجیه می
اسالم عمل نموده و حتی خود را به دامان دشمنان برای گرفتن حمایت مالی و 

 دهندۀ اینگرایی در جهان اسالم نشانکنند. تاریخ حزبسیاسی پرتاب می
است که احزاب باوجوداینکه عملکردهای خود را بنام مجاهدت در راه اسالم 

کنند، هیچ کمک به امت اسالمی ننموده بلکه سبب اختالفات و وانمود می
که نیروهای اند. زمانیهای بین الحزبی بین امت اسالم شدهکشتارها در جنگ

را مورد تهاجم  صهیونیستی اتحاد جماهیر شوروی، سرزمین اسالمی افغانستان
وحشیانه قراردادند، مسلمانان غیور به مجاهدت برعلیه این تجاوز غیرانسانی 
پرداختند، ولی متأسفانه خالف مکتب اسالم به احزاب مختلف تقسیم شدند 

ها( برای سوءاستفاده از این های راست )لیبرالکه موقع را برای صهیونیست
ها(، این های چپ )کمونیستصهیونیستجهاد مساعد نمودند. پس از خروج 

های احزاب برای گرفتن قدرت به اختالفات پرداختند و توسط سالح
گناه این سرزمین اسالمی نموده صهیونیستی آغاز به قتل یکدیگر و مردم بی

ها از این سرزمین رانده های را که افغانکه منتج بدین شد تا صهیونیست
دست شان بسپارند. فتن، این سرزمین را بهآمدید گبودند، دوباره با خوش
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همچنان در سرزمین شام، باوجوداینکه بیشتر از چهل کشور صهیونیستی، 
کنند، تلفات کمتر نسبت به کشتار احزاب رحمانه بمبارد میمسلمانان را بی

باشند. پس، نظر به تاریخ تجربی را دارا می جنگندکه بین هم میاسالمی
بار این امت جهل مسلمانان مسبب بزرگ حالت رقت توان درک کرد کهمی

 باشد.ها مینظر به حمالت خارجی
 

 زدگیجهالت و غرب
های آخرالزمان یکی این است که دانش از میان رفته و یقینا ، ازجملۀ نشانه

گیر خواهد شد . عصر کنونی عصری است که جهالت، علم 1جهالت فرا
برای اولین بار در طول تاریخ بشر،  شود.و علم جهالت شمرده می شدهشمرده

علم به دودستۀ رسمی و غیررسمی تقسیم شده است. علم رسمی آن است که 
هایی ها تدریس شده و از طریق نصابها و رسانهدر مکاتب دولتی، پوهنتون

ید که تأیید شده توسط نهادهای جمعی و خصوصًا نهادهای غربی آدست بیبه
آموزاند تا به هر کلمه و متعلمین و محصلین می باشد. این علم رسمی برای

را مورد پرسش قرار دهند، با سر تکان ، بدون اینکه صحت آنشدهگفتهجملۀ 
تأیید کنند. علم رسمی که بعد از انقالب فرانسه شهرت یافت، مانند  راآندادن 

 گرا بوده و مقصد از علمیت در آن، منفعتتمدن تولد کنندۀ این علم، ماده
باطل در آنجایی نداشته و حق آن است که منفعت وباشد که حقواهی میخ

اما علم واقعی )غیررسمی( منفعت خواه نبوده ؛ شخصی در آن نهفته باشد
گرچه  حقبهوباطل بوده و برای رسیدن بلکه هدف نهایی آن تفکیک حق ا

کثریت دموکراتیک مخالف آن باشند و آن د نقرا بهتمام نهادهای جمعی و ا
کثریت قاطع بهسوی حق را رها نمیراه به بازهمبگیرند،  خاطر کند. ا
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کنون دنبال علم رسمی هستند و تنها کسانی دنبال  برترشمردن ماده و دنیا، ا
گیر که هم نوعانشان را میوباطل هستند که به سبب بیحق آزارد، عدالتی فرا

حق و ن بهخواهند از طریق رسیدبغض گلوهایشان را خفه ساخته و می
که دنبال تفکیک های خویش را بترکانند. کسانیرسانیدن پیام حق، بغض

دهند، ولی عدالتی مقاومت نشان میوباطل هستند، کسانی اندکه برعلیه بیحق
گردان علم رسمی، یعنی کسانی که منهج علمیتشان ایشان توسط علما و شا

ترین هایی که بزرگسانههای خود برهان ندارند، ر علمای غربی که برای تیوری
گندهای دروغین هستند، نهادهای علمی که گوسفندوار لفاظی کز پروپا -مرا

ها و که توسط رسانههایی قالبی ایکنند و ستارههای باطل غربی را تکرار می
وتاز قرار گرفته اند، همواره مورد تاختنهادهای غربی به شهرت کاذب رسیده

-یر متمدن و حتی دیوانه و احمق خطاب میو به القابی چون کهنه فکر، غ

خواهند تفکیک بین ی که میآموزاندانششوند. چنین است که محصلین و 
صورت روزافزون کاهش یافته و همه سوار کاروان ، بهندیرا نماوباطل حق

گویند اند که نامش علم است. عصر کنونی را عصر معلومات میجهالتی شده
گوید: در عصر معلومات، که می است یربغالمثل مشهور اما یک ضرب

دروغین است، لذا برای تحت کنترول درآوردن  ترین اسلحۀ معلوماتبزرگ
جویی را که نقاب حقجویان، معلومات دروغین از طرف کسانیتعداد قلیل حق

وجود آمدن اغتشاش علمی شود که سبب بهاند، پخش و نشر میبر چهره زده
ترین مثال اغتشاش علمی عصر کنونی دموکراسی بزرگشده است. دغدغۀ 

حقیقت آن باید هزاران نظریۀ ضدونقیض را مطالعه بوده که برای رسیدن به
خاطر دریافت موقف اسالم در این مورد هزاران فتوا و نظریه کرد. تنها به

-کنند، طور مثال یک مفتی میاسالمی وجود دارد که یکی دیگری را نفی می

دهی معادل بیعت اسالمی است، دیگری اسالم را در قالب گوید رأی
دهند و می وتامرا مشروعیت عامکند، کسانی هم آندموکراسی تعریف می
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کثریت آن کنند که در این میان، خواننده چنان در اغتشاش علمی را نفی میا
به تصمیم قطعی در این  بازهمها مطالعه و تحقیق رود که پس از سالفرو می

تواند. اغتشاش علمی وارد دین نیز شده است و سبب جهالت د رسیده نمیمور 
نشسته و از  الله اصحاب کرام با رسول 124888 بزرگ اسالمی شده است.

آموختند، اما تعداد اندک قادر به صدور فتوای در مسائل می حضرت آن
دی ها را نسل صحابه و دو نسل بع، بهترین نسلحضرت دینی بودند و آن

آن بزرگواران باوجوداینکه مستقیمًا توسط  1خوانده است. )تابعین و تب تابعین(
تعلیم و تربیت یافته بودند، از صدور فتاوی در مورد مسائل  الله رسول

نمودند، کردند و یا هم بسیار محتاطانه اظهارنظر میاسالمی یا خودداری می
کنون گرفته است و هر پدیدۀ  که انحطاط سراسر جهان اسالم را فراولی ا

توان مسلمانی را یافت که به می ندرتبههزاران فتنه را با خود دارد و  ،جدید
ها نباشد. هزاران مفتی در هر شهر و قریه وجود دارد نحوی از انحا شامل فتنه

ی درستبهالشأن را که با خواندن دو و یا سه کتاب، بدون اینکه قرآن عظیم
شند و همچنان بدون اینکه شأن نزول آیات قرآن را مطالعه و درک کرده با

کثرًا به صدور فتاوی مبادرت می مطالعه کنند، بدون ترس از الله  ورزند که ا
کنون دین بهها در امت مسلمان میسبب فتنه گاه شوند. ا دست چند جوان ناآ

افتاده است که پشت صفحات انترنتی به صدور فتاوی پرداخته و به تکفیر 
خواهند خدمتی به دین زعم خودشان میپردازند. این جوانان که بهنان میمسلما

گاهانه سبب اختالفات میان امت اسالمی شده و حتی سبب بدبینی -کنند، ناآ

شوند. ها نسبت به دین مقدس اسالم به اثر درک نادرستشان از اسالم می
گاه سبب شده است تا اعتبار علمای اسالمی دار خدشه فتاوی نادرست چند ناآ

زده با چند کلمۀ انگلیسی و منبع قرار دادن چند شده و کارشناسان قالبی غرب
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عالم غربی، خصوصًا مستشرقین، خود را عالم تراشیده و در جوامع اسالمی 
ترین های جاهل یکی از بزرگزدهکنند که همین غرباعتبار کسب می

 روند.مشکالت امت اسالمی بشمار می
گر یک وقتی بود که با یک آیۀ قرآن، یا یک خبر منقول به عربی، همۀ  ا

نشست، حاال در هر باب شد و هر مخالف سر جایش میدهانمان بسته می
بندند و در این ها را مینقل یک جمله از فالن فرنگی )غربی(، همۀ دهان
-بینان و ستارهگویی فالزمینه، کار به چنان افتضاحی کشیده است که پیش

و به وحشت  آوردیدرموجوش مرتبه همۀ دنیا را به جنب، یکشناسان غربی
مکان کرده است؛ های آسمانی نقلاندازد. حاال دیگر وحی ُمنزل از کتابمی

های بزرگ، سازندگان اخبار جعلی و مخبر رویتر و یونایتد پرس... این کمپنی
کنون عالم کسی شمرده می .1غیر جعلی! بوده،  فکرشود که نزد غربیان روشنا

زده کسانی اند که مانند غربیان بپوشد، بگوید و بنماید. این روشنفکران غرب
اند، همۀ دنیا را از گویی غرب را پیشه کردهدست به چشم گرفته و سخن

خبرند، نگرند، از فرهنگ، تاریخ و تمدن خویش بیهای غربی میعینک
چیز جوابی دارند و های غربی هستند و برای همهوفادارترین بینندگان رسانه

های قیمتی نظر هستند و باآلخره با موتر مدل سال آمده و با دریشیصاحب
را ها که جوامع اسالمی زدهغرب دو نوعکنند. خویش دفاع از طبقۀ فقیر می

های هایی که برای تبلیغ ارزشزدهاند از غربکنند، عبارتتهدید می شتریب
-زدهرسانند و غربیش را به فروش میغربی پول گرفته و دین و فرهنگ خو 

های علمی و رسمی و سفرهای بورسیه قیاز طر هایی که چند روزی به غرب 
های ملبس با افکار و نظریات رسانه قیاز طر اند و یا هم شخصی سفر کرده

تمدن مدرن غربی، بدون اینکه درک عمیق از باطن تاریک تمدن مدرن داشته 
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کنند و ناخواسته اسلحۀ مجانی را پیشه می گویی غربباشند، وظیفۀ سخن
ما گوید: وزیر اسبق انگلیس میشوند. چنانچه تونی بلیر نخستغربیان می

دهیم، متقاعد سازیم که راه ها و مردمانی را که اجازه بقاء میباید آن حکومت
های خواهیم که اطفال مکاتب و محصالن پوهنتونما راه نهایی است... ما می

ها آغاز شده است، طرفدار ن قبل از اینکه حتی بدانند که جنگ ارزشمسلمانا
-ها و غربزدهغرب 1را مغشوش و مست سازیم. هاآنخواهیم ما شوند. ما می

-غربی شده و ارزش وفادارزدگی سبب شده است تا مسلمانان یکی از مقلدین 

در هر زدگی را با قدم زدن های اصیل اسالمی را فراموش کنند. مشکل غرب
وضوح مشاهده کرد. در هر گردش شهری، پسر توان بهشهری اسالمی می

یابی که ابروهایش چیده شده، موهایش با رنگ عجیبی سیخ مسلمانی را می
های سیخ شده و اشاره به آسمان دارد، در لباسش تصویری از یکی از ستاره

دهد که اش نشان میشود و خواص زن صفتانهورزشی و هنری غربی دیده می
شکل فردی و های اجتماعی فراتر نرفته است. تقلید بهفهمش از دایرۀ شبکه

جمعی از زندگی غربی توسط مسلمانان یکی از خطرات بزرگ و انکارناپذیر 
که جوانان ما رود و چنین است که درحالیبرای احیاء تمدن اسالمی بشمار می

-را روشنفکر جلوه میهای غیر محجب غربی بوده و خود آراسته به لباس

های داخلی و خارجی های سنتی و محجب فرهنگ ما در موزیمدهند، لباس
شکل نمایشی در محافل خاص به نمایش زندانی شده و تنها در مواقع خاص به

های شود که این تقلید جاهالنه مسبب تحقق یکی از پیشگوییگذاشته می
تر اقوام پیش یهاما راهش ا  نیقیفرمایند: شده است که می حضرت محمد 

 ،کرد دیخواه یروی( پنچیبه ا نچیوجب و ذرع به ذرع )ابهاز خود را وجب
گر آنطوری  دیها خواهآن بیبه تعق زیشوند، شما ن یها داخل سوراخ مارکه ا

                                                           
1 .  Abdul Ghafur Muslim; Survival of the Islamic Ummah; p 12 
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و نصارا است؟  هودیمقصد شما  ایآالله! یا رسول: دندیپرس رفت. اصحاب 
 .1ها!ی: پس کندجواب داد  حضرتو آن
 

 محاصرۀ اسالم و القاب
پس از فروپاشی خالفت عثمانی، جهان اسالم به محاصرۀ دشمنان افتاده 

گذشت هرروز، حلقۀ این محاصره تنگ کنون مسلمانان نه تر میکه با شود. ا
قدرت نظامی، نه قدرت اقتصادی، نه قدرت علمی و نه هم قدرت نرم 

که بیشتر از هر وقت دیگر و درحالی باشندمقایسه با دشمنان را دارا میقابل
رود، مسلمانان چنان در انحطاط قرار ضرورت به احیای تمدن اسالمی می

دارند که به سخنگویان غرب مبدل شده و مانند غربیان صدای حق را با 
ها با سازند. صهیونیستگرا و تروریست خفه میالقاب چون بنیادگرا، خشونت

دست دارند، چنان سالمی توسط قوۀ نرم که بهایجاد چند گروهی تحت شعار ا
گر شاهینی، کبوتری را شکار  کنون ا دست به حمالت نرم به اسالم زدند که ا

های صهیونیستی را عنوان چون "یک پرندۀ تروریست کند، سرخط رسانه
-اثر یک عمل تروریستی به قتل رسانید" می را درگناهی مسلمان، پرندۀ بی

ها گذاشته و با تأیید بدون های رسانهانان نیز پا روی قدمو متأسفانه مسلم سازد
گر ها کمک به اجنداهای صهیونیستی میتحقیق این نوع سرخط کنند، اما ا

این شاهین اتفاقًا یک مسیحی و یا یک یهودی از آب درآید، حتمًا مشکل 
واقعًا  ؛ امارودروحی و روانی داشته و امکان هیچ ارتباط تروریستی نمی

 ریزم چیست؟ و تروریست کیست؟ترو 
های علمی و سیاسی برای تعریف تروریزم و تفکیک آن از کوشش

کثرًا به آن موافق خشونت های جرمی به نتیجۀ نهایی نرسیده، ولی تعریفی که ا
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دانند که این هستند، تروریزم را استفاده از خشونت برای اهداف سیاسی می
. تروریزم و جنگ در ماهیت خود تعریف بسیار شباهت به تعریف جنگ دارد

گندهای جنگی از اسلحۀ ایجاد  تمایزی زیادی نداشته و همیشه در پروپا
را توسط شود. چنگیزخان قبل از فتح هر شهر، مردم آنوحشت استفاده می

گندها به وحشت افگنده تا اعتمادبه را  هاآننفس ابزارها و ایجاد پروپا
ازبین ببرد، بناًء تروریزم بیشتر حالت دار ساخته و قدرت مقاومت را خدشه

که گردد به شرق میانه، یعنی زمانیتاریخ تروریزم برمیروانی است تا عملکرد. 
( برعلیه نیروهای رومی دست به Zealotsگروهی از یهودیان بنام گروه فدایان )

عملکردهای سیستماتیک ترور زده، سایر یهودیان را که به نظرشان موافق 
برای  1پرداختند.قتل رسانیده و به قتل مأموران حکومتی روم می نبودند، به

اولین بار در تاریخ معاصر، کلمۀ تروریزم و ترور برای گروهی جیکبنز 
(Jacobinsدر انقالب فرانسه به کار گرفته شد، یعنی زمانی ) که این گروه برای

رسانیدند و بعدها، ها هزار انسان را به قتل آوردن سیکولریزم بیشتر از ده
خواستند دولت یهودی اسرائیل را در فلسطین که یهودیان مهاجر میزمانی

بسازند، به عملکردهای تروریستی برعلیه مسلمانان و درجاهایی که دولت 
ها استفاده کردند. ولی رقصیدند، برعلیه انگلیسانگلیس به اشارۀ یهودیان نمی

کنون، تروریزم ابزار مهم برای صهیو  ها جهت ایجاد وحشت در اذهان نیستا
باشد. های غیرمنصفانه در جهان اسالم میعامه برای توجیه جنگ

های خویش و ازبین بردن مقاومت مسلمانان ها برای توجیه ظلمصهیونیست
حمالت ها، چند گروهی بنام اسالمی را ساخته و با چند در مقابل این ظلم

                                                           
1  . University of California Press; Edited by Gerard Chaliand and Arnaud Blin; Translated 

by Edward Schneider, Kathryn Pulver, and Jesse Browner; The History of Terrorism: 
From Antiquity to Al Qaeda; pp 55 & 57 
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ها دلیل ظاهرًا مشروعی را بنام سانهو بزرگنمایی آن توسط ر  1پرچم دروغین
خواهی را دست آوردند که توسط آن هر صدای عدالتجنگ علیۀ تروریسم به

سازند. هنری های اسالمی( خاموش میبنام ساختۀ خودشان )تروریست
االصل و کسنجر، وزیرخارجۀ اسبق امریکا، دیپلمات سرشناس، یهود جرمنی

-( میInternationalistکند )ی کار میکه برای حکومت جهانیکی از کسانی

پذیرند، المللی را نمیهایی از مردم را که سیستم بینما در امریکا گروهگوید: 
و همچنان جورج بوش پسر، پس از حادثۀ  2کنیم.ها خطاب میتروریست

یا با ما هستید )متحد ما هستید( یا یازدهم سپتمبر، خطاب به جهانیان گفت: 
ها، تعریف تروریزم بسیار واضح و پس، ازنظر صهیونیست 3ها.با تروریست

آشکار است، هرکس و هر گروهی که مخالفت با اجنداهای صهیونیستی 
شود، چنانچه مجاهدین فلسطین، باوجود نشان بدهد، تروریست خطاب می

شوند. مبارزان های غاصبانه اسرائیل، تروریست خطاب میعدالتیتمام بی
ریق فکر و علم برعلیه اجنداهای صهیونیستی مبارزه مسلمانی را که از ط

که هر مسلمان رانند، درحالیکنند، به القاب چون بنیادگرا به حاشیه میمی
باشد، زیرا مفهوم بنیادگرا این است که به اساسات بنیادی واقعی بنیادگرا می

را در زندگی سرمشق قرار دهی. هر مسلمانی که هنوز اسالم عمل کرده و آن
                                                           

 یکه توسط نهادها شودیگفته م ییاتهای( به عملFalse Flag Operations) نیپرچم دروغ اتیعمل . 1
 ایها که گروه دیتصور به وجود آ نیکه ا دنشو یانجام م ۀبه گون یاسیس ای یاطالعات ،یشبه نظام ،ینظام

در  ریطرف درگ کی یروهاین ۀتفادمثال اس یاند. برارا انجام داده اتهایعمل نیا یگرید یکشورها
کنحمله و قتل یطرف مقابل برا یجنگ از پرچم و لباس نظام روستا و سپس متهم  کی نیعام سا

. هدف از انجام شودیمحسوب م نیپرچم دروغ اتیاز عمل یاکشتار نمونه نیکردن آن طرف به انجام ا
 جادیا بدنام کردن طرف مقابل و ایو  یاصل نیمرتکب تینگه داشتن هو  یمخف نیپرچم دروغ اتیعمل
 حمله به او است. یبرا ۀبهان

2  . Waldemar De Gregori; "Jews" "Non-Jewish Jews" and a Manifesto for Planetary 

Governance; p 73 
3.  South Asian Studies;  A Research Journal of South Asian Studies; Vol 24; No 2; July-

December, 2009;  p 177  
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-درخشد و با بینش ظاهری و قلبی خود همه بیهم نور ایمان در قلبش می

 توسط الله  شدهدادهحل شده و وظیفۀ بیند، باید به فکر راهها را میعدالتی
 را عملی کند. مبنی بر کارکرد برای دین الله 

 
 حلراه

کنون نفوس  رسد، یعنی از هر چهار میلیارد می 0.8بیش از مسلمانان به ا
فرد در جهان، یک فرد آن مسلمان است، ولی بازهم این کتلۀ بزرگ بشری 

گیرند، تأثیر بارزی در نظم جهانی طور متداوم تحقیر شده، مورد ظلم قرار میبه
رسند که قلب ترین شکل در سراسر جهان به قتل مینداشته و باآلخره به فجیع

ترکیدن هستند. در چنین ها در حال هر مسلمان واقعی را به درد آورده و بغض
انصافانۀ کنونی جهانی کنار آمده و در یک حالت، مسلمانان یا با نظم بی

ها و ظلم انصافیخاطر راحتی خویش و فامیل خویش از بیزندگی فردگرایانه به
حل خاطر نجات، به فکر راهدر مقابل امت اسالمی خاموش نشسته و یا هم به

بار مسلمانان به فکر بیرون رفت از حالت رقتهستند. با زوال تمدن اسالمی، 
امت اسالمی شده و متفکران بزرگ اسالمی مانند سید قطب، حسن البنا، 

کتر علی شریعتی، سید جمال الدین افغانی، عمران نظر حسین و سایر دا
کنون، های حل متفاوت پیشنهاد میعلمای بزرگ جهان اسالم، راه کنند. ا

رفت های بیرونبار حتی در راهرفت از حالت رقتخاطر بیرونمسلمانان به
اند. مسلمانان متفرق شده و به تعصبات سیاسی، حزبی و فکری پرداخته باهم

خاطر قبوالندن های مختلف تقسیم شده که حتی بهدر این عرصه به گروه
حل خویش برعلیه دیگران تبلیغات سوء کرده و سایر مسلمانان را مسلمانان راه

کامل خ  بندی نمود:ی ذیل تقسیمهابه دستهرا  هاآنتوان کنند که میطاب مینا
 دانند،حل میکه جهاد را یگانه راهکسانی 
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 دانند،حل میکه خودسازی مطابق به اسالم را یگانه راهکسانی 
 دانند،حل میکه توسعه و پیشرفت اقتصادی را یگانه راهکسانی 
 حل و تکنالوژی( را یگانه راه که پیشرفت در علوم مادی )ساینسکسانی
 دانند،می
 دانند،حل میکه علوم اسالمی را یگانه راهکسانی 
 دانند،حل میکه تبلیغ دین به مسلمانان و غیرمسلمانان را یگانه راهکسانی 

 دانند،حل میکه ساختن عقیده را یگانه راهکسانی 
 ت امام و حضر که انتظار برای دوباره آمدن حضرت عیسی و کسانی

 دانند.حل میرا یگانه راه مهدی

دین اسالم یک دین جامع، کثیرالجوانب و چندبعدی است و امت اسالم 
توسط خویش را نهایی  شنهادشدهیپحل نیز باید چندبعدی فکر کرده و تنها راه

کنون مسلمانان به تمام راه ؛ وقلمداد نکنند های حل متذکره در هماهنگی با ا
های دهد که تعقیب یکی از راهند و تاریخ اسالم نشان مییکدیگر ضرورت دار 

ها، نتیجۀ مطلوب نداشته است، بناًء امت متذکره بدون درنظر داشت سایر راه
اسالمی به افراد صادق و متخصص در هر عرصۀ ذکر شده ضرورت دارد. 

جهاد کنند و  امت اسالم ضرورت دارد تا بخشی از امت در راه الله 
خاطر رفاه امت دسترسی به ای از امت بهحال ضرورت است تا کتلهدرعین

ای از امت به رفاه اقتصادی فکر تکنالوژی و علوم ساینسی داشته باشند، کتله
خاطر شناخت ای از امت بهای از امت به تبلیغ دین بپردازند و کتلهکنند، کتله

و حضرت امام مهدی  حضرت عیسی زمان خود دربارۀ آخرالزمان و آمدن 
اما، ضرورت حتمی و الزمی این است که همه در هماهنگی ؛ تحقیق کنند

ها در این عرصه و کمک به دین الله  و صرف برای رضای الله  باهم
 مجاهدت نمایند.
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حل برای معضل کنونی امت اسالمی کار یک شخص، یک نهاد دریافت راه
که ضرورت به این است تا علمای اسالم از و یا یک گروه خاص نبوده، بل

حل، بدون هیچ نوع تعصب و صرف برای خاطر دریافت راهسراسر جهان به
حل نهایی برسند جمع شده و در پرتو قرآن و سنت، به یک راه رضای الله 

کثریت امت قابل اما چند نکته برای هر مسلمان، در ؛ پذیرش باشدکه برای ا
 باشد.لت برای بیرون رفت الزمی میهر حالت و در چنین حا

گونه پیچیدگی اسالم عقیدۀ ساده و روشنی است که هیچ: عقیده و ایمان .0
چیز و اشکال در آن راه ندارد. خدا، چیزی مانند او نیست، او آفریدگار همه

ها است، مگر آنکه به او وحی انسانی مانند سایر انسان است و محمد 
بندگی خدای یکتای الشریک هدایت نماید. نه فرزند سوی شده تا مردم را به

. بدون شک، عقیدۀ اسالمی بسیار ساده و عام فهم 1دارد و نه فرزند کسی است
بوده و برای درک آن ضرورت به علوم فلسفی، علوم کالمی، علوم منطق و 

تواند عقیدۀ علوم متداوله نبوده، بلکه هر انسان باهوش و باذکاوت حداقل می
حیث به را درک کند، زیرا عقیدۀ اسالمی بر محور وحدانیت الله  اسالمی

کمیت تمام امورات،  آفریدگار، نگهبان و مالک کائنات چرخیده و حق حا
باشد. بناًء، عقیدۀ اسالمی، بر عالوۀ اینکه یک می خاص ذات الیزال الله 

ود، شعقیدۀ معنوی و یک ابزار برای ایجاد صلح در باطن انسان شمرده می
یک عقیدۀ سیاسی نیز بوده، زیرا عقیدۀ اسالمی خواستار ادارۀ تمام امور 

باشد. برای بیرون رفت از حالت کنونی، مسلمانان مطابق به قانون الهی می
کش در اوامر  باید عقیدۀ راسخ به وحدانیت الله  کمیت ذات پا و حق حا

ایمان قوی نیز سیاسی و دنیوی داشته باشند. داشتن عقیدۀ اسالمی مستلزم 
ها را از قیدوبندهای دنیوی رها نیده و در بوده، زیرا ایمان قوی است که انسان
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کش زندگی میپرتو وحدانیت الله  -میرد، میکند، می، برای رضای ذات پا

-کند. عقیدۀ اسالمی و ایمان قوی به آن برای مسلمانان میخورد و کار می

ی و بسیار کوتاه بوده و زندگی جاویدان آموزاند که زندگی دنیا یک زندگی مؤقت
شود. علمای اسالم، پس از روز قیامت و روز حساب اعمال نیک و بد آغاز می

بر عالوۀ اینکه ایمان را اقرار عقاید اسالمی به زبان و تصدیق آن به قلب 
دانند، چنانچه عبیدالقاسم بن ها را نیز مشمول ایمان میدانند، اعمال انسانمی

توسط قلب، جاری نمودن  ایمان تسلیم شدن صادقانه به الله گوید: سالم می
ایمان  1( توسط جسم است.شهادت آن بر زبان و عمل کردن )به اوامر الله 

آسایی دارد. ایمان نیروی ما را و اعتقاد به مقدسات مذهبی، اثرات معجزه
بخشد. ایمان میبرد و حتی درد ما را درمان کند و باال میالعاده بزرگ میفوق

مانند، مؤثر واقع اثر مینیرویی است که درجاهایی که همه وسایل مادی بی
آسای ایمان است که قرآن مجید در حدود شود. روی همین اثرات معجزهمی

گونش تکرار کرده و آن 158 را از عوامل بار این کلمه را با مشتقات گونا
حتی مسیحیان، مانند  پیشرفت اسالم و برتری مسلمانان شمرده است و

کنند که ایمان یگانه عامل پیشرفت جرجی زیدان، نیز درجاهایی اعتراف می
ها بهتر از هر چیز به نویسد: مسلمانتمدن اسالمی بوده است، چنانچه می

فرمان خدا از دل معتقد بودند که به هاآنمبادی دینی خویش ایمان داشتند، 
گر کشته شوند شهید خواهند شد برای پیشرفت دین اسالم به جنگ می روند، ا

. مسلمانان در 2های آخرت از لذات دنیا بهتر و پایدارتر استو البته نعمت
حرکت کرده و  پرتو ایمان قوی و عقیدۀ راسخ، فقط و فقط برای رضای الله 

کنند، بناًء ایمان قوی سبب عمل می در تمام امور زندگی مطابق اوامر الله 
بار دنیوی، طردشدن از جوامع نظر از عواقب زیانشود تا مسلمانان صرفمی

                                                           
1  . Habib Ali al-Jifri. The Concept of Faith in Islam; p 13 

 29و  22خلیل الله مومند؛ پیشرفت اعجاب انگیز اسالم و انحطاط مسلمین؛ صفحات .   2
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الفرائض برای ام و توکل به خداوند  سیکولر و متحمل شدن مشکالت
کمیت سیاسی، اقتصادی،  )برپاساختن خالفت اسالمی( که در آن حق حا

است، کار کنند و امت را  اجتماعی و سایر امورات مختص ذات یگانه الله 
 چنین حالت رها سازند.از 

اما مسلمانان امروز ؛ 1ترین سالح مؤمنین استدعا بزرگ: دعا و توبه .2
ایم و که ما مسلمانان دعا را فراموش نکردهتوجه کمتری به دعا دارند، درحالی

کثر اوقات دعا می دار شده کنیم، اما نظریه و عملکرد ما نسبت به دعا خدشها
ریفات را به خود گرفته است و تنها زمانی است. اغلبًا دعاهایمان شکل تش

های دنیوی به آوریم که تمام کوششبرای حل مشکالت خویش رو به دعا می
کامی بی انجامد. دعا، محاوره و راز و نیاز با الله خالق بوده و دارای اهمیت نا

خواهی، آوری، آزادیباشد که یک عمل بسیار مهم برای نشاطالعاده میخارق
تواند داشته توانمندی و بهترین مکالمۀ است که یک شخص میاحساس 

گذشت که مبتال به کدام از کنار مردمی می باشد. روزی حضرت محمد 
برای نجات خویش نزد الله  هاآنچرا فرمودند:  حضرت رنج بودند و آن

 همچنان، در جنگ بدر، حضرت محمد 2کنند؟دعا نمی . ها شب
ها به الدین ایوبی نیز شبکردند، سلطان صالحن دعا میبرای پیروزی مسلمانا

-به دعا پرداخته و برای پیروزی مسلمانان دعا می ی نزد الله و زارگریه 

کردند تا اینکه در هر دو جنگ، مسلمانان پیروز شدند. بناًء، مسلمانان برای 
به دعاهای  بار امت مسلمه با توکل به ذات الله رهایی از حالت رقت

روزی بپردازند و چنان ایمان به اجابت دعای خویش داشته باشند که در بانهش
زمان دعا برای باران، با چتری از خانه خارج شوند. بر عالوه، مسلمانان باید 

خاطر ها توبه کرده و بهخاطر اجابت دعاهای خویش از عصیان و بدیبه
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، زیرا اسالم نمایند های گذشته طلب بخشش از ذات الیزال الله لغزش
کننده برای خطا و گناه را درک کرده و در مقابل ها و عوامل تحریکانگیزه

کنون در عصر فتنه های راه توبه و استغفار را باز گذاشته است. مسلمانان، ا
بزرگ بسر برده و امکان وجود مسلمانی که در این عصر عاری از خطا و گناه 

امید از رحمت الهی شده و با دیدن انبار رود، ولی مسلمانان نباید ناباشد، نمی
مهربان و  گناهان نباید خود را از جامعه و راه اسالم دور کرده، بلکه باایمان به

به توبه و استغفار پرداخته و برای رفاه  الله  حدوحصریببخشاینده بودن 
آورند، امت اسالمی در هماهنگی با برادران مسلمان خویش به مجاهدت رو بی

با ارتکاب )بندگان من که  یبگو افرماید: در این مورد می چنانچه الله 
خدا همه  نا  یقی د،ی! از رحمت خدا ناامید نشو دیروی کردبر خود زیاده( گناه

. همچنان، حضرت 1آمرزنده و مهربان است اریاو بس رایز  ،آمرزدیگناهان را م
گر شما  سوگند به خدایی که جانمفرماید: می محمد  در دست اوست، ا

آورد که گناه و جای شما کسانی را میبرد! و بهگناه نکنید خداوند شمارا می
در  2آنان را ببخشد. سپس استغفار نموده و طلب بخشش نمایند و خدا 

گر با عقل سلیم بنگریم، درک می تشویق به  حضرت شود که آناینجا ا
رایش داده است، درک کرده که امت ب گناه نکرده، بلکه با علمی که الله 

دهد که درصورت مسلمان مرتکب گناه خواهند شد و بناًء، برای ما پیام می
ارتکاب گناه، به توبه و استغفار روی آورده و نه خویشتن را از اسالم طرد کنیم 

تواند با دیدن گناهانمان، ما را از اسالم خارج نماید. توبه و و نه کسی می
 دهد.سوی ایمان کامل سوق میکامل انسان شده و انسان را بهاستغفار سبب ت

                                                           
َه َیْغِفُر ؛ 59سورۀ الزمر؛ آیۀ  . 1 ِه ِإنَّ اللَّ ْنُفِسِهْم اَل َتْقَنُطوا ِمْن َرْحَمِة اللَّ

َ
ْسَرُفوا َعَلی أ

َ
ِذیَن أ ُقْل َیا ِعَباِدَي الَّ

ُه ُهَو اْلَغُفو  ُنوَب َجِمیًعا ِإنَّ ِحیمُ الذُّ  (59) ُر الرَّ
 2033صحیح مسلم؛ حدیث  . 2
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-: مقولۀ معروفی میان امت اسالم مروج شده است که میخودسازی .9

شود."، این مقوله گرچه تا خود ساخته میگوید: "خودت را بساز دنیا خودبه
باشد، اما بوی فردگرایی از آن به مشام رسیده و تا حدی حدی درست می

کثر مسلمانان از این استعمار و استثمار جهانی میکمک به  نماید. درکی که ا
مقوله دارند، این است که نخست باید خود انسان یک مسلمان و مؤمن کامل 
شده و سپس به فکر جامعه و امت اسالمی شود، ولی انتظار اینکه نخست تمام 

ر دین عملی مسلمانان به تکامل ایمان و اسالم برسند، یک انتظار غیر عملی د
سازند، به فکر باشد. مسلمانان باید در جریان اینکه خود را میاسالم می

ساختن جوامع اسالمی نیز شده و برعکس مقوله را نیز اختیار نکنند، یعنی 
بدون اینکه کوشش به ساختن خویش کنند، بخواهند جامعه را بسازند. بناًء، 

رود و مسلمانان باید خودسازی بخش مهم ساختن امت اسالمی بشمار می
حال به ساختن امت اسالمی معطوف توجه بیشتر به ساختن خویش و درعین

-دارند. انجام عبادات و حداقل، آن عباداتی که مشمول پنج بنای مسلمانی می

که این عبادات برای مسلمانان دارد و بر هایشود، همراه با درک منافع و پیام
دهد. یک مدۀ خودسازی را تشکیل میعالوه داشتن اخالق اسالمی، بخش ع

نماید، باید مفاهیم گانه را ادا میمسلمان باید بر عالوۀ اینکه نمازهای پنج
اَك َنْعُبُد خوانیم "که در نماز میاساسی نماز را بداند و عملی کند. زمانی ِإیَّ

اَك َنْسَتِعیُن  تو یاری و تنها از  میپرستیتنها تو را م (بار الها")ترجمه: )َوِإیَّ
را کرده و صرف برای حل مشکالت  (، باید تنهاوتنها پرستش الله مییجو یم

انتخاب  گاههیتکحیث از او یاری بجوییم و هیچ شخص، نهاد و حکومت را به
نشان  رویم نهایت بندگی خویش را به الله که به سجده مینکنیم. زمانی

که باشیم. زمانی الله  جزبه کسچیهو  زیچچیهدهیم، پس نباید در بند می
کبراللهدر هر حرکت  کبر می ا گوییم، پس نباید ملل متحد و یا دولت را ا

کمیتی را که مربوط الله  بسپاریم.  هاآنشود، به می دانسته و حق حا
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فرماید، نمازمان باید ما را از فحشا و منکرات می که الله باآلخره، طوری
. روزه گرفتن، بر عالوۀ اینکه یکی از فرایض اسالمی است، پیام نگه دارد دور

از آوان صبح تا  بسیار مهم برای مسلمانان دارد. گرسنه بودن به امر الله 
آموزاند که زندگی این دنیا صرف پیدایش تیرگی مغرب برای مسلمانان می

داند می کند،است و مسلمانی که این پیام صیام را درک می برای رضای الله 
که روزه گرفتن یکی از اساسات عمده و تأثیرگذار برای درک آزادی از 

زندگی  قیدوبندهای دنیوی بوده و این مسلمان صرف برای رضای الله 
انجام  خاطر الله که عملی را بهمیرد و برای این مسلمان، زمانیکرده، می

کنند و هیچ چه فکر می هاآنکند که سایر مردم دربارۀ دهد، هیچ فرقی نمیمی
طور، پرداخت ذکات کمک بزرگی تواند. همینرا گرفته نمی هاآنقدرتی جلو 

باشد، حج برای ما اتحاد امت اسالمی را برای رفاه اقتصادی جوامع اسالمی می
آموزاند و سایر عبادات نیز بر عالوۀ ثواب اخروی، منافع دنیوی را نیز در می

ی نبوده، بلکه مؤمن و مسلمان واقعی باید دارندۀ بر دارد. تنها عبادات کاف
الله در مورد رسول اخالق حسنه و نیکو در چوکات اسالم نیز باشد. الله 

 همچنان درجایی  و ،1ای داريو تو اخالق عظیم و برجستهفرماید: می
( و پرمهر)خو رحمت الهی با آنان نرم (برکت)پس به کند: دیگر اضافه می

گر   ،شدندنده میگتو پرا  اطراف از دل بودی قطعا  تندخو و سختشدی و ا
با آنان مشورت کن و ( ازآنان درگذر و برایشان آمرزش بخواه و در کار )هاپس

کنندگان را دوست زیرا خداوند توکل ،چون تصمیم گرفتی بر خدا توکل کن
کید بیشتری بر به حضرت محمد  2.داردمی حیث استاد مسلمانان نیز تأ

ی از هم دانسته اند که جداناشدنو اخالق و ایمان را دو پدیدۀ  اندنمودهخالق ا
                                                           

َك َلَعَلی ُخُلٍق َعِظیٍم ؛ 3سورۀ القلم؛ آیۀ  . 1  (3) َوِإنَّ
وا ِمْن َحْوِلَك ؛ 053سورۀ آل عمران؛ آیۀ  . 2 ا َغِلیَظ اْلَقْلِب اَلْنَفضُّ ِه ِلْنَت َلُهْم َوَلْو ُکْنَت َفظًّ َفِبَما َرْحَمٍة ِمَن اللَّ

َه ُیِحبُّ الْ َفاْعُف  ِه ِإنَّ اللَّ ْل َعَلی اللَّ ْمِر َفِإَذا َعَزْمَت َفَتَوکَّ
َ
ِلیَن َعْنُهْم َواْسَتْغِفْر َلُهْم َوَشاِوْرُهْم ِفي اْْل  (053) ُمَتَوکِّ



 223❐ها و راه حلسایر چالشفصل چهارم: 

 

یکی بدون دیگری ارزش ندارد. مسلمانان برای ساختن خویش ضرورت به 
ی و داشتن اخالق اسالمی و تواضع که در آن و بلندپروازدوری از تکبر 

منین رضایت والدین، خوبی کردن و ضرر نرسانیدن به همسایه و سایر مؤ
واال دانسته است که یک مؤمن  قدرآنمضمر باشد، چنانچه حق همسایه را 

 به بالین برود گرسنهشکمبا  اشهیهمساتواند شکم خویش را سیر ساخته و نمی
ها و حتی حیوانات جزء اخالق و باآلخره، اخالق خوب و حسنه با تمام انسان

جنبۀ  نیتر کوچکرود. برای احیاء اخالق اسالمی باید از اسالمی بشمار می
شناسیم و بدون شناسیم و نمیکه میاخالق اسالمی، یعنی سالم دادن به کسانی

داشت نژاد، قومیت و حالت اقتصادی آغاز کرد، زیرا حضرت محمد  در نظر
  کید بیشتر به سالم دادن  تنها مردم باو حالت امروزی را که  اندنمودهتأ

دهند، یکی از عالمات قیامت و آخرالزمان های خویش سالم میشناخته
 1.اندخوانده

توان گفت که نبود سیستم شک و تردید می نیتر کوچک: بدون علم .3
ی و مشکالت امت عقبمانعلمی و آموزشی اسالمی یکی از عناصر مهم 

است رود. سیستم فعلی آموزشی به یک البراتوار مبدل شده اسالمی بشمار می
شوند و افکارشان طوری شکل که در آن مسلمانان قطع قطع شده و خمیر می

شود تا به کاریکاتورهای غربی مبدل شوند. سیستم آموزشی در جهان داده می
( باشد و مسلمانان، بر و سنتهای اسالمی )قرآن اسالم باید موازی با آموزه

اسالمی و اساسات اسالم گیرند، از علوم عالوۀ اینکه علوم معاصر را فرا می
آموزند، باید دارای یک هدف مشخص، بهره نباشند. علمی که مسلمانان میبی

بر عالوۀ اهداف مادی آن بوده و مسلمانان باید تاریخ اسالم، تمدن اسالم، 
اسباب پیشرفت و عوامل انحطاط این تمدن را درک کرده، زمان خود را 
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دسایس پنهان و آشکار شان شناسایی شناخته و همچنان دشمنان را همراه با 
ملت تقسیم ـدولت 51کنند. در نظام کنونی جهانی که جهان اسالم به بیشتر از 

کثر این دولت اندشده ها تحت تأثیر مستقیم و غیرمستقیم دشمنان ملتـو ا
اسالم قرار دارند، ساختن سیستم آموزشی که موازی با قرآن و سنت باشد، 

شکل انفرادی، بر عالوۀ اینکه علوم رسد، بناًء مسلمانان بهناممکن به نظر می
آموزند، باید علوم اسالمی و معاصر را از طریق نهادهای رسمی آموزشی می

غیره علوم الزمی برای احیاء دوبارۀ امت اسالمی را آموخته و توسط ابزار 
ر ها و غیره به یکدیگهای اجتماعی، مساجد، گردهماییموجود مانند شبکه

برسانند، زیرا مسلمانان هم به علوم معاصر که کنترول آن نزد دشمنان است و 
هم به علوم اسالمی و خصوصًا نظام سیاسی و اقتصادی اسالم ضرورت دارند. 

که همگام با اساسات اسالمی باشد، صدقۀ جاریه  شدهآموختهرساندن علوم 
کند، امت می محسوب شده و بر عالوۀ اینکه کمک بزرگ در احیاء دوباره

 ثواب اخروی را نیز به همراه دارد.

: دین اسالم دین دعوت و تبلیغ است، ولی ازمنکرو نهی معروفامربه .5
دیگر  وقتهمهمتأسفانه در زمان کنونی که به این پدیدۀ بارز اسالمی بیشتر از 

شود، به اثر ورود پدیدۀ باطل فردگرایی، کمتر نیاز جدی احساس می
های خاصی که مصروف دعوت و تبلیغ هستند، و گروه ارگرفتهقر  مورداستفاده

بیشتر توجه به دعوت عبادات ظاهری کرده و توجه کمتر به معرفی و احیای 
ازمنکر و نهی معروفامربهنمایند. عنصر مهم فرهنگ و تمدن اسالمی می

های الهی و یک قوۀ محرک برای پویایی و حیات مستمر یکی از فریضه
توجهی نسبت به این فرهنگ ی بشمار رفته و از غفلت و بیفرهنگ اسالم

کند. حالت کنونی استعمار فرهنگی که ناشی از احساس غنی جلوگیری می
تواند توسط آشکار نمودن حقارت در قبال فرهنگ غربی است، تنها می

حقایق، اسباب و دالیل انحطاط امت و معرفی درست از مفاهیم اسالمی و 
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باشد، در مسلمانان اسالم نه، بلکه غفلت مسلمانان می اینکه سبب انحطاط
تواند به استقالل سیاسی و گاه نمیقالب این پدیده محو شود. یک جامعه هیچ

خبر از فرهنگ و که استقالل فکری نداشته و بیاقتصادی برسد تا زمانی
تمدن خویش باشد، بناًء این فرض هر مسلمان و خصوصًا هر جوان مسلمان 

بر عالوۀ اینکه دربارۀ تاریخ، فرهنگ، سیاست، اقتصاد و تمدن اسالم  است تا
کنند، با به نتیجه و همچنان دربارۀ راهکردها و دسایس دشمنان تحقیق می

را به سایر مسلمانان رسانده و جوامع رسیدن تحقیقات به هر نحو ممکن آن
گاهی سوق بدهند.اسالمی را به  سوی خودآ

کثرًا مورد مهم اسالمی های: یکی از پدیدهصبر .8  قرارگرفته سوءتفاهمکه ا
باشد. درکی که بیشتر مسلمانان از این پدیده دارند، تحمل هر است، صبر می

عدالتی این ظلم و بی عدالتی و انتظار به این است تا خداوند نوع ظلم و بی
کثرًا کسانی ر به که انتظارا دور کرده و یا اینکه کسی را برای نجات بفرستد. ا

حل برای حالت کنونی امت را تنها راه آمدن امام مهدی و حضرت عیسی 
که صبر مفهوم مقاومت در کنند، درحالیدانند، از این مفهوم استفاده میمی

خواهد پیروانش برای کند، اما چون اسالم نمیها را ارائه میمقابل سختی
هایی پیش بروند که رجاهای غلط دها از راهها و ظلممقاومت در مقابل سختی

اما این صبر ؛ کندصبر را پیشنهاد می لذا قدرت مقاومت فزیکی را ندارند،
کند، های غیرعادالنه را ارائه نمیگاه مفهوم پذیرش و تحمل ظلم و نظامهیچ

کند که خشم سبب بلکه صبر، راه جلوگیری از خشم بوده، زیرا اسالم درک می
کثرًا خسارته دشمن شود کتصامیم و عملکردهای می کمتر نسبت به انسان  ا

بیند و به همین سبب است که خشم در اسالم جایی ندارد، خشمگین می
 الله کسی برای رسولچنانچه در یکی از احادیث چنین آمده است: 

فرمودند: قهر و خشمگین مشو. مرد  حضرت گفت: نصیحتم کنید! آن
هر بار جواب دادند  حضرت چندین بار همین سؤال را تکرار کرد و آن
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-می حضرت و همچنان در حدیث دیگری آن 1قهر و خشمگین مشو.

، مرد قوی درآوردیک مرد قوی آن نیست که بتواند مرد دیگر را از پا فرماید: 
کنون امت اسالمی از  2بتواند. کسی است که در زمان خشم خود را اداره ا

های آشکار و پنهان بیند تا از دسیسهمی ضربه شتریبدست جوانان خشمگین 
زنند که روح دشمن. این جوانان خشمگین بنام اسالم دست به کارهای می

ک است و خواسته و ناخواسته به حیث ابزار دشمن اسالم از آن مبرا و پا
گناه، کمک در تضعیف و بدنامی دین بی هایاستفاده شده و با قتل انسان

 ها به پیامبر بعد از یکی از حادثهکه ، درحالیندینمایممبین اسالم 
شدیدا   ، پیامبر اندکشتهها گزارش دادند که دختری را از میان صف
چرا ناراحت شدید؟ او  الله ناراحت شد، اصحاب عرض کردند: یا رسول

از شنیدن این حرف خشمگین  دختر یکی از مشرکان و کفار بود، پیامبر 
ها هنوز ، زیرا اینبهترندها از شما شد و فرمود: این حرف چه معنی دارد؟ این

ک خود هستند، مگر شما فرزندان مشرکان نبودید؟ هرگز کودکان  بر فطرت پا
اسالم، مسلمانان را از کشتن مشرکان و . پیامبر بزرگ 3را نکشید، هرگز...

کنون این جوانان بیداشتیمواگناه کافران بی صبر و خشمگین بنام ، ولی ا
رسانند و نامش را می به قتلاسالم اطفال، زنان، پیران مسلمان را بنام اسالم 

نامند. صبر بر عالوۀ اینکه باید سبب حس مقاومت جهاد فی سبیل الله می
شود، حس امید و قوت ایمان را در قلوب اسالم و بشریت میعلیه دشمنان 

رفت از معضلۀ کنونی به فکر راه و چاره مسلمانان برازنده ساخته و برای بیرون
کوشند. مسلمانان باید ظلم می درآوردنشده و در یک اتحاد اسالمی برای از پا 

و ایمان با ایمان قوی و حس مجاهدت برعلیه ظلم، امید را از دست نداده 
                                                           

 08چهل حدیث نبوی؛ حدیث  . 1
 35؛ حدیث 0و صحیح بخاری؛ کتاب  8903یح مسلم؛ حدیث صح . 2
 251شهید سید قطب؛ صلح جهانی و نظریه اسالم؛ ترجمۀ سید ناصر خسرو شاهی؛ صفحۀ  . 3
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داشته باشند که با نصرت الهی پیروزی مسلمانان حتمی است، چنانچه خداوند 
 و من  کنندمی لهیح (خاموش کردن نور حق یبرا)آنان همواره فرماید: می

پس کافران را مهلت ده ، کنمیم (مناسب) یریچاره و تدب (هم در برابر آنان)
گذار یحال نیآنان را در ا یو مدت اندک  .1که هستند، وا

ها و ها را، شیعهها سنیها را، شیعهها شیعه: در حالتی که سنیاتحاد .0
-ها غیرهای دیگر را، جهادیها تقریبًا تمام فرقهها را، سلفیها صوفیسنی

دانند و امت ها را مسلمانان واقعی نمینظامیان جهادینظامیان را و غیر
پارچه ساخته است، چگونه توقع دوباره اسالمی از هر نقطۀ نظر خود را پارچه

، برانپذیر است؟! عالوه شمول اسالمی امکانی امت و خالفت جهاناسازیاح
مسلمانانی که در فکر احیاء امت هستند، بین خود به اثر تفرقه و تضاد به 

هایی هستند که زده، غربپردازند. مشکل بزرگ دیگرتضعیف یکدیگر می
گویان تمدن مدرن غربی به حیث سخنبه گوشبهحلقهمانند غالمان 

کنند. ی پرداخته و کوشش به ایجاد شبهات در میان امت اسالمی میزیستنید
گرای هستند که برای منافع های ملت، بیشتر از پنجاه دولتتربزرگمشکل 

-به دسیسه سازی در مقابل سایر ملتملی، منافع اسالمی را زیر پا گذاشته و 

حدی پرداخته که دست به دامن دشمنان اسالم برای های اسالمی تا سر
زنند و این بیماری های اسالمی میتضعیف و حتی از بین بردن سایر ملت

یی چنان وجود امت اسالم را ملوث ساخته است که امروز مسلمان گراملت
کس و مسلمان عرب دعای  رانیو اتان افغانستان دعای بربادی مسلمان پا

، همهنیاکند. برخالف پیشکش می بربادی مسلمان ترک را نزد خدای 
اسالم تمام پیروانش را برادر خوانده و این امت را امت واحد پنداشته است و 

کند، پس این امت دارای این امت را یک امت واحد تلقی می زمانیکه الله 
                                                           

ُهْم َیِکیُدوَن َکْیًدا؛ 00الی  05سورۀ الطارق؛ آیه های  . 1 ِکیُد َکْیًدا( 05) ِإنَّ
َ
ْمِهْلُهمْ ( 08) َوأ

َ
ِل اْلَکاِفِریَن أ  َفَمهِّ

 (00) ُرَوْیًدا
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باشد، بناًء مسلمانان باید بر محور معبود واحد، منافع واحد و دشمن واحد می
متحد شده، منافع مشترک امت اسالمی را تعریف کرده و  وحدانیت الله 

شکل منسجم به مبارزه بپردازند. تا دشمن امت را شناخته و در مقابل آن به
حور وحدانیت الله که امت اسالمی اهمیت اتحاد را درک نکرده و بر مزمانی
 هایی و مقابله در مقابل دشمن مشترک متفق نشوند، این امت شاهد یمن

خواهد بود که عربستان و ایران از احساسات مذهبی در آن استفاده کرده و 
ک و خون بکشانند و یا هم برای منافع ملی و غیر اسالمی خویش، آن را به خا

ام اسالمی با امریکا یکجا شده و در هایی خواهد بود که کشورهای بنافغانستان
اشغال آن کمک کنند. مسلمانان احساسات وارد شده از تمدن مدرن غربی 

که از نقاط منفی سایر کشورهای گرایی را مردود دانسته و زمانینظیر ملت
ها و مردمان آن تمیز قائل شده و بدانند کنند، میان دولتاسالمی صحبت می

کستان در برب کستان که مردم پا ادی افغانستان نقش نداشته، بلکه باید دولت پا
مردم عربستان شایان بربادی مردم یمن نبوده،  طورنیهمرا محکوم کنند و 

ها برای بربادی هایی هستند که با صهیونیستبلکه خانوادۀ آل سعود شیطان
این امت دست داده و دولت ایران هیچ ربطی به مردم ایران ندارد و به فکر 

های مذهب هستند. شناخت زمان نشان ع چند نخبۀ سیاسی بنام نمایندهمناف
گرایانه بوده و دهد که بیرون آمدن مسلمانان از مذاهب یک نظریۀ آرمانمی

رسد، بناًء پذیر به نظر نمیکوشش به آوردن تمام مذاهب زیر یک چتر امکان
بزرگ اسالم که بینانه این خواهد بود که مسلمانان به اجتهادات علمای واقع

خاطر این اجتهادات، شود، احترام گذاشته و بهربط داده می هاآنمذاهب بنام 
خواستند به تفرقه پرداخته و در که خود این علمای بزرگ و محترم نمیطوری

جای اینکه در مقابل یکدیگر قرار یک احترام متقابل زیر چتر واحد اسالم به
 د برادروار و متحدانه بکوشند.بگیرند، برای مبارزه با دشمن واح
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های موفقانه و غیرموفقانه در : قرن گذشته، شاهد مجاهدتمجاهدت .1
بودن آن  ناموفقهای سراسر جهان اسالم بوده است که یگانه مسبب مبارزه

گاهی مسلمانان از اساسات دین مقدس اسالم و شناخت دشمن بوده  عدم آ
تواند به استعمار است. هر مسلمانی که روح واقعی اسالم را درک کند، نمی

گاهانه برعلیه این استعمار را وجیبۀ  تمدن مدرن غربی کمک کند و مبارزۀ آ
ز تاریخ شروع و تا وبد از آغاپندارد. جنگ خوبانسانی و اسالمی خود می

ترین حمالتی که خوب باالی انتهای تاریخ ادامه خواهد داشت و امروز بزرگ
باشد. بناًء، وجیبۀ هر مسلمان است تا دهد، حمالت معلوماتی میبد انجام می

گاهی از خود  دشمن کسب کرده و متعاقبًا در مقابل حمالت  و ازنخست آ
کنش نشان داده  گاهی دهی خوب، معلوماتی بد، از خود وا و با پخش، نشر و آ

حمالت شیطانی را دفع کند. بر عالوۀ جنگ معلوماتی، مسلمانان باید به 
بترسند و  هاآنساختن قدرت آغاز کرده تا استعمارگران و دشمنان اسالم از 

ها، علم، آزادی، نظم و رهبری قدرت مسلمانان در اتحاد، ایمان، ارزش
های پتوان دارید از نیرو و اس و هرچه دررماید: فمی باشد. چنانچه الله می

دشمن خدا و دشمن خودتان و  (تدارکات)بسیج کنید تا با این  ،آماده
و خدا آنان را  دشانیشناسیدیگری را جز ایشان که شما نم (دشمنان)
پاداشش به خود  ،درراه خدا خرج کنيکه بترسانید و هر چیزی  ،شناسدیم

 1.ود و بر شما ستم نخواهد رفتششما بازگردانیده می

های بوده و باوجوداینکه در مقابل طرح نگرندهیآبر عالوه، مسلمانان باید 
های کنند، در مقابل طرحفعلی تمدن مدرن غربی و سایر دشمنان مبارزه می

ک آینده نیز آمادگی بگیرند.  خطرنا

                                                           
ُکْم :  81سورۀ انفال، آیۀ  . 1 ِه َوَعُدوَّ ٍة َوِمْن ِرَباِط اْلَخْیِل ُتْرِهُبوَن ِبِه َعُدوَّ اللَّ وا َلُهْم َما اْسَتَطْعُتْم ِمْن ُقوَّ ِعدُّ

َ
َوأ

ُه َیْعَلُمُهْم َوَما ُتْنِفُقوا ِمْن  ْنُتْم اَل َوآَخِریَن ِمْن ُدوِنِهْم اَل َتْعَلُموَنُهُم اللَّ
َ
ِه ُیَوفَّ ِإَلْیُکْم َوأ َشْيٍء ِفي َسِبیِل اللَّ

 (81) ُتْظَلُموَن 
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 پایان تاریخ
ی و هر دین، مدعی حق بوده و باورمند است که با شکست دئولوژیاهر 

، فرآیند تاریخی و موردنظری دئولوژیا شدنیجهانو ادیان و  هایدئولوژیاسایر 
و بناًء با پیروزی جهانی، تاریخ نیز به پایان  افتهیانیپای کیدئولوژ یا هایجنگ

ادیان بنام آخرالزمان به نحوی باورمند به پایان  کهیطورهمانخواهد رسید. 
ی تأثیرگذار در فرآیند تاریخی نیز باورمند به پایان هایدئولوژیاتاریخ هستند، 

ی خود هاینیبشیپنظریات و  هایدئولوژیاتاریخ بوده و علما و مؤسسین این 
ادعا کرد که  . هیگل فیلسوف مشهور غرباندداشتهرا در این رابطه اظهار 

م به پایان رسیده است. هیگل با دیدن شکست شاه 1081های تاریخ در سال
دولت  شدنیجهانی انقالب فرانسه، هاآرمانپروس در جنگ جینا و پیروزی 

ی دیده و بناء  پایان تاریخ را راحتموات ( و مساLibertyبا اساسات آزادی )
ۀ مطلق به اوج خود لحظکاعالن کرد. هیگل باورمند بود که تاریخ در ی

. 1ی که یک جامعه و دولت عقالنی و نهایی پیروز شده استالحظهرسیده، 
رفتن طبقات  نیاز بنامی آلمانی بدین باور بود که تاریخ با  لسوفیفمارکس 

رفتن  نیاز بتوسط انقالب کارگری پایان خواهد یافت. پس از جنگ سرد و 

                                                           
1 . Francis Fukuyama; The End of History; p 2 
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ی لیبرالیزم، دئولوژیااتحاد جماهیر شوروی و پیروزی نسبی امریکا و 
مشهور و لیبرال امریکایی نظریۀ خویش را در  پردازهینظر فرانسس فوکویاما 

سی لیبرال آخرین شکل مورد پایان تاریخ اعالن کرده و مدعی شد که دموکرا
دولت در تاریخ بشریت بوده و جاویدان خواهد ماند. وی در کتاب مشهور 

تنها  م،یآنچه ما شاهد آن هستنویسد: خود بنام پایان تاریخ و آخرین مرد می
ما شاهد  بلکه ست،ین یخیتار  ژهیو  ۀمرحل کیعبور از  ایجنگ سرد  انیپا
 شمولو جهان کیدئولوژ یعطف آن تکامل ا ۀکه نقط میهست یخیتار  انیپا

فرآیند تاریخی  .1دولت بشري است نیعنوان آخر به یغرب برالیل یدموکراس
کنون برای بسیار  حیث به هازدهغربو  هایغربپس از نظریات این علما که ا

را به مسخره گرفته و نشان داد که یا این  هاآنشود، الگوی علمی قلمداد می
بیش نبوده و یا اینکه برای اغوا کردن مردم دست به چنین  نانیبفالعلما 

باورمند به پایان تاریخ هستند،  هایدئولوژیا کهطوریهمانزدند. می هاینیبفال
ادیان نیز باورمند به پایان تاریخ بوده که در ادیان، این پایان تاریخ بنام 

( است. آخرالزمان ی برای پایان جهان )قیامتامقدمهو  ادشدهآخرالزمان ی
گرچه با تعریف پایان تاریخ که علمای غربی و بخصوص تمدن مدرن غربی  ا

دارد، اما تعریف کاماًل یکسان نداشته، زیرا ادیان  اند مشابهتکردهمطرح 
باورمند به این هستند که در آخرالزمان، با آمدن منجی موعود از طرف خداوند 

 حکومت دینی جهانی را بر پا خواهد ، همین منجی دین را جهانی ساخته و
کثر ادیان جهان پس از حکومت جهانی منجی آخرالزمان را  کرد، ولی ا

توسط منجی  برپاشدهنکرده و فاصلۀ تاریخی میان حکومت جهانی  بینیپیش
کنند. سه دین ابراهیمی نظریات مشابه در مورد نمی بینیپیشتا قیامت را 

آمدن منجی و مبارزۀ وی با نیروهای شیطانی  آخرالزمان داشته و هر سه دین با

                                                           
1 . Francis Fukuyama; The End of History and the last Man; p 51 
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ی بر حق بوده ولی هانیدی میابراهو دجال باورمند هستند. هر سه دین 
، با آمدن اسالم خداوند  اتیدرآی کاردستمسیحیت و یهودیت به سبب 

سبب شده است تا علمای این دو دین،  هایکاردستمنسوخ شده و این 
سیاسی کلیسا و نخبگان دینی تغییر داده و بناًء روایات آخرالزمان را به نفع 

کثر   . ستین اعتمادقابلی این ادیان هاینیبشیپا
وعدۀ آمدن مسیحایی را داد که از  لیاسرائیبندر تورات برای  الله 

بر تمام جهان حکومت خواهد کرد. در تورات چنین آمده است:  المقدستیب
با حکمت و  او. نمیگز یرا برم یعادل ۀکه از نسل داود شاخ دیآیم یروز

سازد. در یم برقرار نیکند، انصاف و عدالت را در زمیعدالت سلطنت م
برد یبسر م شیدر رفاه و آسا لیشود و اسرائیآزاد م هودای ،او حکومت دوران

 زماندر آن: دیفرمایم خداوند. شودیم دهینام( خداوند عدالت ما است) و او
زنده که  یقسم به خدا :ندیگو ینمچنین  گرید بخورند، سوگند مردمی وقت

زنده که قوم  یخدا به قسم:  ندیگو یبلکه م، آورد رونیرا از مصر ب لیاسرائ
گند و دشدهیتبع کشورها به  ریشمال و سا نیرا از سرزم لیاسرائ ه شدۀپرا

را برای ساختن  طبق وعده، حضرت عیسی  الله  .1وطنشان بازآورد
 لیاسرائیبنفرستاد، اما  لیاسرائیبنحکومت جهانی و جمع ساختن 

خطاب کردند و به صلیب کشیدند،  زادهحرامرا تکذیب کرده،   حضرتآن
 دانست، الله نمی کسچیهسال  811دانستند و تا نمی هاآناما چیزی را که 

بن  یسیع حیکه گفتند ما مس رونیهم ازاگوید: در قرآن واضح ساخت که می
 ،دندیاو را نکشتند و نه به دار کش کهیدرصورت م،یرسول خدا را کشت میمر 

مختلف اظهار  دیاو عقا ۀها مشتبه شد؛ و همانا آنان که دربار بلکه امربر آن
 یگفتند و عالم به او نبودند جز آنکه از پ یسخن دیشک و ترد یاز رو ،داشتند

                                                           
 1تا  5؛ آیات 29ی؛ فصل نب یایارم کتاب .1
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 کهزمانی، لیاسرائیبن .1درا نکشتن حیمس نیقیطور و به رفتندیم خودگمان 
را به صلیب کشیدند و کشتند، متیقن  حضرت عیسی  خودشان زعمبه

کنون انتظار مسیح موعود  شدند که او مسیح موعود نبوده و از همان زمان تا ا
کاری برای  کشند و باورمند به این هستند که تشکیل اسرائیل کنونیرا می
 زودی ظهور خواهد کرد.مسیح موعود بوده که بههمان 

حیث دین راستین، در مورد آخرالزمان، نظریات مکمل دین مبین اسالم به
و حقیقی داشته که درک درست از امور سیاست، اقتصاد و امور اجتماعی 

االخرالزمان اسالمی ناممکن خواهد بود. پایان جهان کنونی بدون مطالعۀ علم
کنند، تنها در قالب اسالم و مدرن غربی از آن صحبت میتاریخی که تمدن 

اسالم اصول و مکتب اجتماعی باشد، زیرا ی اسالمی قابل تحقق میدئولوژیا
باشد. دین اسالم در حقوق، داشته و دنبال تأسیس حکومت جهانی می

سیاست، اقتصاد، اخالق و عقاید و باآلخره همه شئون زندگی فردی و 
مخصوص به خود دارد. اسالم  پرارزشقوانین عمیق و  ،هاانساناجتماعی 

مستقل از یکدیگر را که فقط  هایدولتو  هاملتشکل ی محدود بههاجامعه
عامل  هرگونهاندیشند، محکوم کرده و در این راه با برای منافع خویش می

ی جهان را هاانساناختالف و دوگانگی و تشتت مبارزه دائمی نموده و همه 
 2و یک جامعه را تشکیل دهند. درآمدهکند که زیر یک پرچم دعوت می

ی رایج در جهان کنونی بر محور عدالت نچرخیده و به همین هایدئولوژیا
ی بزرگ به سر برده، چنانکه جهانیان امروز عدالتیبملحوظ، بشریت در یک 

-می پرشدهتشنۀ عدالت هستند و این خالء تنها در یک دولت جهانی اسالمی 

                                                           
ِه َوَما َقَتُلوُه َوَما َصَلُبوُه َوَلِکْن َوقَ ؛ 050سورۀ النساء؛ آیۀ . 1  ا َقَتْلَنا اْلَمِسیَح ِعیَسی اْبَن َمْرَیَم َرُسوَل اللَّ ْوِلِهْم ِإنَّ

نِّ َو  َباَع الظَّ ِذیَن اْخَتَلُفوا ِفیِه َلِفي َشكٍّ ِمْنُه َما َلُهْم ِبِه ِمْن ِعْلٍم ِإالَّ اتِّ َه َلُهْم َوِإنَّ الَّ  (050) َیِقیًناَما َقَتُلوُه ُشبِّ
 ؛در اسالم یهاي فکري حکومت جهان هیحکومت براي همه جهان/ پا ک؛ یمحمد مجتهد شبستري. 2 
 29فحۀ ص
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کید بیشتر به عدالت  تواند، زیرا اسالم دین عدالت بوده و اصول اسالمی تأ
 (در همه امور)! همواره مانیاهل ا یافرماید: می کند، چنانچه الله می

 یبا گروه یدشمن دی. و نبادیخدا و گواهان به عدل و داد باش یبرا کنندهامیق
 یارگز یکه آن به پره دیعدالت کن د؛یشمارا بر آن دارد که عدالت نورز 

گاه  ،دیدهیخدا به آنچه انجام م رایز  د؛یاست. و از خدا پروا کن ترکینزد آ
فرمان  شاوندانیخدا به عدالت و احسان و بخشش به خو  یراستبهو  1است

پایان تاریخ در اسالم با بر پا شدن حکومت جهانی اسالمی توسط  2.دهدیم
صورت  وسط حضرت عیسی ت حضرت امام مهدی و طبق وعدۀ الله 

در فصل اول گفته شد، که اسالم دین جدید نبوده  کهطوریخواهد گرفت. 
حکومت  باشد و چون الله ۀ ادیان آسمانی گذشته میکنندلیتکمبلکه 

در ادیان گذشته وعده داده بود، این وعده را  جهانی را برای حضرت عیسی 
تحقق خواهد بخشید، چون اسالم و تمام ادیان آسمانی، ادیان قومی و دودمانی 

باشد که با منسوخ شدن ادیان گذشته، این می نبوده بلکه دین برحق الله 
که یهودیان مدعی آن ، نه آن طوریحکومت جهانی توسط حضرت عیسی 

،  گی از یهودیان، بلکه به نمایندگی یگانه دین برحق الله هستند به نمایند 
و همانا ما پس از تورات در فرماید: می یعنی اسالم خواهد بود، چنانچه الله 

 3.برندیم راثیما به م ۀستیرا بندگان شا نیکه زم میزبور نوشت
 
 
 

                                                           
ُکْم َشَنآُن َقْوٍم َعَلی ؛ 1سورۀ المائده؛ آیۀ . 1  ِه ُشَهَداَء ِباْلِقْسِط َواَل َیْجِرَمنَّ اِمیَن ِللَّ ِذیَن آَمُنوا ُکوُنوا َقوَّ َها الَّ یُّ

َ
الَّ َیا أ

َ
أ

َه َخِبیٌر ِبَما َتْعَمُلوَن  َه ِإنَّ اللَّ ُقوا اللَّ ْقَوی َواتَّ ْقَرُب ِللتَّ
َ
 (1) َتْعِدُلوا اْعِدُلوا ُهَو أ

ْحَساِن َوِإیَتاِء ِذي اْلُقْرَبی؛ 31سورۀ النحل؛ آیۀ .  2 ُمُر ِباْلَعْدِل َواْْلِ
ْ
َه َیأ  (31) ِإنَّ اللَّ

اِلُحوَن َوَلقَ ؛ 015سورۀ اْلنبیاء؛ آیۀ . 3  ْرَض َیِرُثَها ِعَباِدَي الصَّ
َ
نَّ اْْل

َ
ْکِر أ ُبوِر ِمْن َبْعِد الذِّ  (015)ْد َکَتْبَنا ِفي الزَّ
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 الزمان و آخرالزمان اسالم: اول
فرآیند  ، خالق انسان، جهان، شیطان و تمام هستی بوده و الله الله 

گر تاریخ تکرار نشود، مراحل  ی دادهایرو تاریخی را طوری ساخته است که ا
-می شود و اول تاریخ با آخر تاریخ ربط داشته، زیرا الله تاریخ تکرار می

اول و آخر و ظاهر و باطن و او به هر چیزی  ()الله  اوستفرماید: 
تاریخ متشکل از جریانات جنگ خوب و بد بوده و این جنگ  1.داناست

ی بر تقاضارانده شد و بنا  خوب و بد زمانی آغاز شد که ابلیس از درگاه الله 
 فرصت گمراه نمودن بندگان را به وی عطا نمود.  وی، الله 

ک آفر الله  ید و سپس از روح خویش در او دمید و پس ، انسان را از خا
ک خویش، به مالئکه امر نمود تا به وی سجده کنند. چنانچه  از دمیدن روح پا

 ،را درست کردم و از روح خود در آن دمیدمپس وقتی آنفرماید: می الله 
؛ مالئک و ابلیس را بر آن ی که الله اسجده. 2پیش او به سجده درافتید

کی آدم نبوده، بلکه سجده برای روح دمیده  فرمان داد، سجده برای کالبد خا
کی بود. ولی، ابلیس از امر الله  و سرکشی نموده  شده الهی در این کالبد خا

از گل سیاه و بدبو  ،او را از گل خشك کهیمن آن نیستم که برای بشر :گفت
جویی طبیعی بود یبرتر وسبب سرکشی ابلیس، تکبر  3.سجده کنم ی،ادهیآفر 

یی جو یبرترکه موجودات متکبر نظر به اصل و نسب خویش بر دیگران 
موجودات متکبر را دوست ندارد، ابلیس را رانده و  کنند، و چون الله می

کنون در یبرتر ولعنت کرد. در اول تاریخ، ابلیس تکبر ورزیده  جویی نمود و ا
مکاری با ابلیس و اوالدۀ وی در ه هاانسانمراحل پایانی تاریخ، گروهی از 

یی جو یبرترخود را برتر از دیگران دانسته و نظر به اصل و نسب خویش 
                                                           

اِهُر َواْلَباِطُن َوُهَو ِبُکلِّ َشْيٍء َعِلیمٌ ؛ 9سورۀ الحدید؛ آیۀ . 1  ُل َواآلِْخُر َوالظَّ وَّ
َ
 (9) ُهَو اْْل

یْ ؛ 23سورۀ الحجر؛ آیۀ .  2  (23) ُتُه َوَنَفْخُت ِفیِه ِمْن ُروِحي َفَقُعوا َلُه َساِجِدیَن َفِإَذا َسوَّ
ْسُجَد ِلَبَشٍر َخَلْقَتُه ِمْن َصْلَصاٍل ِمْن َحَمٍإ َمْسُنوٍن ؛ 99سورۀ الحجر؛ آیۀ . 3 

َ
ُکْن ِْل

َ
 (99) َقاَل َلْم أ
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در کالبد انسان از  که الله دانند، درحالیکنند و خود را مردم برگزیده میمی
 باشد که نزد الله روح خویش دمیده و هر انسان حامل این روح الهی می

-ل و نسب نبوده، بلکه نظر به اعمال نیکویشان مینظر به اص هاانسانبرتری 

به حکومت جهانی رسانیدن این  اشیینهاباشد. تمدن مدرن غربی که هدف 
باشد، یک تمدن متکبر بوده خودشان برگزیده و برتر از همه می زعمبهمردم، 

است. این  درحرکتو قدم در نقش پاهای ابلیس گذاشته و به همین جهت 
 رودنبالهو  خودساختهاین است تا همه جهان را همگام با  ددرصدتمدن متکبر 

یی بوده و ظاهرگراشیطان بسازد. مالک متمدن بودن در این تمدن متکبر، 
دهد. این دریشی و نکتایی، متمدن بودن یک انسان را در این تمدن نشان می

گر حضرت عیسی  دوباره آمده و دریشی و  تمدن چنان متکبر است که ا
نکتایی به تن نداشته باشد او را نیز یک انسان بربری و غیر متمدن خواهند 

 خواند. 
 نیگز یجاآدم را خلق کرد و او را در جنت  که الله در آغاز تاریخ، زمانی

تواند مستفید شود الی یک نمود، به وی گفت از همه نعمات در جنت می
و از  و همسرت در این باغ سکونت گیر و گفتیم ای آدم خوددرخت: 

به این درخت نزدیك نشوید که از لی و  ،فراوان بخورید ،که خواهیدآن یهرکجا
آمده و به وسوسه کردن وی  سپس شیطان نزد آدم  1.ستمکاران خواهید بود

آیا تو را به درخت جاودانگی  !ای آدمگفت:  آغاز کرد و شیطان برای آدم 
خوردند و  (درخت ممنوع)آنگاه از آن ؟ راه نمایم ،شودیو ملکی که زایل نم

های بهشت انیدن برگپبرهنگی آنان برایشان نمایان شد و شروع کردند به چس

                                                           
ْنَت َوَزْوُجَك اْلَجنَّ ؛ 95سورۀ البقره؛ آیۀ  .1

َ
َة َوُکاَل ِمْنَها َرَغًدا َحْیُث ِشْئُتَما َواَل َتْقَرَبا َهِذِه َوُقْلَنا َیا آَدُم اْسُکْن أ

اِلِمیَن  َجَرَة َفَتُکوَنا ِمَن الظَّ  (95) الشَّ
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 1.بیراهه رفت به آدم به پروردگار خود عصیان ورزید و (گونهنیا) بر خود و
به سبب هوس زندگی  مبارکه این است که آدم  اتیدرآ نکاتی قابل غور

کمیت زوال نمی گاههیچی و ملک و دولتی که دانگجاو  شود، یعنی حا
که جاویدان، به پروردگار خود عصیان ورزیده و به درخت نزدیک شد. زمانی

و با از دست  دادهازدستبه درخت نزدیک شد معصومیت معنوی را  آدم 
گاه شد و برای پوشانیدن  دادن معصومیت معنوی به برهنه بودن خویش آ

کمیت برهنگی خویش از برگ های درخت استفاده نمود. هوس دولت و حا
جاودانگی سبب از بین رفتن معصومیت معنوی شده و این هوس سبب ظلم 

زدیک فرماید که به درخت نمی شود، چنانچه پروردگار ما برای آدم می
کنون در آخرالزمان، صهیونیست ها مشو ورنه از زمرۀ ظالمان خواهی بود. ا

رو ابلیس شده و در قلب خویش هوس دولت جاویدان را بار دیگر دنبالهیک
المقدس رهبری شود و به همین سبب برای رسیدن به پرورانند که از بیتمی

 کنند. این هدف بزرگ خویش از هیچ نوع ظلم دریغ نمی
قبل از  ضوع مهم و حیاتی که هر مسلمان باید بداند، این است که الله مو 

کند، اش را خلق میبه مالئکه خطاب نمود که در زمین خلیفه خلقت آدم 
عرض  برایشان داده بود، نزد الله  ولی مالئکه نظر به علمی که الله 

-و خون می کندکنی که فساد میای را خلق میکردند که آیا در زمین خلیفه

دانید. پس وظیفۀ آدم  و دانم شما نمیفرمود: آنچه من می ریزاند؟ خداوند 
اوالد آدم  خالفت درروی زمین است و در مورد اینکه خالفت چه است، الله 

  داود! همانا تو را در  یافرماید: چنین می برای خلیفۀ خویش داوود
کن و  یحق داورمردم به انیپس م ،قراردادیم (خود ندهیو نما) نیجانش نیزم

                                                           
َك َعَلی َشَجَرِة اْلُخْلِد َوُمْلٍك اَل َیْبَلی؛ 021-020سورۀ طه؛ آیه های. 1  ُدلُّ

َ
ْیَطاُن َقاَل َیا آَدُم َهْل أ  َفَوْسَوَس ِإَلْیِه الشَّ

هُ ( 021) ِة َوَعَصی آَدُم َربَّ َکاَل ِمْنَها َفَبَدْت َلُهَما َسْوآُتُهَما َوَطِفَقا َیْخِصَفاِن َعَلْیِهَما ِمْن َوَرِق اْلَجنَّ
َ
  َفَغَویَفأ

(020) 
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تردید کند. بییمکن که تو را از راه خدا منحرف م یروینفس پ یاز هوا
اند، شوند، چون روز حساب را فراموش کردهیکه از راه خدا منحرف مکسانی

کند و خالفت حق حکم میپس، خلیفه کسی است که به 1.سخت دارند یعذاب
درروی زمین است  انسان خلیفۀ الله حکومتی است مبنی بر حق و چون 

وظیفۀ خالفت را برای  باید برای این خالفت کار کند. در آغاز تاریخ، الله 
کنون در پایان تاریخ، شیطان ها خالفت های انسی و جنی با توطئهآدم سپرد و ا

های فعلی جهان جمهوری شده است که را از بین برده و تقریبًا تمام دولت
ت مردم از طرف مردم باالی مردم است و در حقیقت این شعار آن حکوم

 اند. را به مردم سپرده ها حق الله دولت
کنون در مراحل پایانی تاریخ، جنگی که میان خوب و بد آغازشده بود،  ا

ای که در دست دارند، شدت گرفته و ابلیس و پیروانش با هر نوع اسلحه
کنند، ولی طبق شیطانی کار میطرف حق پرتاب و برای طرح جهانی بزرگ به

، پیروزی نهایی از حق بوده و تاریخ با پیروزی حق بر باطل به وعدۀ الله 
 پایان خواهد رسید. 

 
 طرح بزرگ جهانی 
داند و باورمند به این است که بر طبق وعدۀ الهی که هر طفل یهودی می

شده بود، تاریخ با آمدن یک مرد که پیامبر و مسیحا بوده اسرائیل دادهبرای بنی
حکومت خواهد کرد،  المقدس و از تخت داوود و بر تمام جهان از بیت

ی که یابد. یهودیان به این عقیده هستند که تاریخ با نظام جهانی یهودپایان می
یافته بود، پایان که در زمان سلیمان المقدس خواهد بود، طوریمرکز آن بیت

                                                           
اِس ِباْلَحقِّ ؛ 28سورۀ ص؛ آیۀ . 1  ْرِض َفاْحُکْم َبْیَن النَّ

َ
ا َجَعْلَناَك َخِلیَفًة ِفي اْْل ِبِع اْلَهَوی  َیا َداُووُد ِإنَّ َواَل َتتَّ

ِه َلُهْم َعَذاٌب َشِدیٌد ِبَما َنُسوا َیْوَم ا وَن َعْن َسِبیِل اللَّ ِذیَن َیِضلُّ ِه ِإنَّ الَّ َك َعْن َسِبیِل اللَّ  (28) ْلِحَساِب َفُیِضلَّ
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 1و این حکومت جهانی یهودی، دین یهودیت را بر حق ثابت خواهد کرد.
مسیحیان و مسلمانان نیز به این عقیده هستند که در آخرالزمان، مسیح آمده و 

باورمند هستند که حکومت جهانی را تأسیس خواهد نمود، اما مسلمانان 
به آسمان برده شده و  عیسی ابن مریم  وفات نکرده، بلکه وی توسط الله 

کنند، دوباره خواهد آمد، ولی برعکس، یهودیان عیسی مسیح  را تکذیب می
باشد بناًء منتظر کسی هستند که مسیح راستین نبوده، بلکه مسیح دروغین می

شناسند و یهودیان، با تکذیب عیسی که مسلمانان او را بنام مسیح الدجال می
ها را شکار فریب خویش ، زمینه را برای مسیح الدجال آماده ساخته تا آن

 ترین پیروان خویش مبدل سازد. ساخته و به بزرگ
ازاینکه امپراتوری خزرها سرنگون شد و قوم خزر بیشترًا به اروپا پس

ژاد سامی جای گرفته و مهاجرت کردند و برای اولین بار توانستند که در ن
وجود آمده از سودخوری و تجارت باقدرت تأثیرگذاری که از ثروت هنگفت به

دست آورده بودند، جنگ صلیبی را جنسی در جوامع مسیحی و کلیسا به
المقدس را فتح کرده و مسلمانان را از تحریک کردند که سبب شد تا بیت

ها نان معبدی تحت نام صلیبیوجود آوردن قهرماالمقدس برانند و با بهبیت
اند، اما فکر کردند که قدم نخستین برای آرمان بزرگ خویش را برداشته

ک مسلمانان تحت رهبری صالح الدین ایوبی، مقاومت مسلمانان و جهاد پا
ها را پیوسته با خجالتی دوباره به اروپا فرستاد. پس از شکست این آرمان آن

ردند که آرمان بزرگشان با مقابله فزیکی در صلیبیان، نیروهای شیطانی درک ک
و نهادهای  هاگروهرویارویی با مسلمانان نتیجه نخواهد داد، بناًء به ایجاد 

و غیره، نخست کنترول  رانیضمروشنی چون فریمسنری، هابناممخفی 
وجود آوردن تمدن مدرن غربی، این تمدن تحت دست گرفته و با بهاروپا را به

                                                           
1 . Imran N. Hosein; The Gold Dinar and Silver Dirham: Islam and the Future of Money; p 
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چینی سوی هدف بزرگ خویش رهبری کرده و با توطئهرا بهکنترول خویش 
المقدس را توانستند خالفت اسالمی را از بین برده و متعاقبًا فلسطین و بیت

ترین قربانیان فتنۀ دجال و بناًء پیروان دجال که بزرگدست یهودیانیدوباره به
د بیاورند. با وجو المقدس بهاند، سپرده و دولت دجالی اسرائیل را در بیتشده

حیث نخستین ابرقدرت جهانی وجود آمدن تمدن مدرن غربی، بریتانیا بهبه
این تمدن، اساس ساختن این دولت که نهایت آن اجندای امپراتوری دجالی و 

حیث دومین کند، را گذاشته و امریکا بهامپراتور ساختن دجال را دنبال می
مردم اصیل امریکایی توسط کشی ابرقدرت این تمدن که البته پس از نسل

ها به این تمدن پیوسته بود، رسمًا به ایجاد حکومت اسرائیل کمک اروپایی
 به رسمیت شناخت.  راآنکرده و 

ها با تأثیرگذاری جوامع مخفی در اروپا و خصوصًا بریتانیا، از صهیونیست
این قدرت جهانی استفاده کرده و اساس دولت دجالی اسرائیل را در 

مقدس گذاشتند و سپس با رسمًا روی صحنه سیاسی آمدن در قالب البیت
حزب صهیونیزم، از امریکا برای تشکیل اسرائیل و قدرتمند ساختن این کشور 

حیث سومین و استفاده کرده و برای انتقال قدرت از امریکا به اسرائیل به
کرد.  آخرین ابرقدرت جهانی این تمدن، امریکا را نیز به زوال مواجه خواهند

المقدس و دولت چسبی عجیب به بیتامریکا مانند همتای پیشین خود دل
هزار میلیون دالری از تولد  021یهودی اسرائیل نشان داده و با کمک مالی 

کنون، استفادۀ بیش از  ویتو )حق رد( برای محافظت اسرائیل از  93اسرائیل تا
یستی در سازمان ملل های این دولت صهیونالمللی در مقابل ظلمقوانین بین

های نظامی خصوصًا کشورهای متحد و از بین بردن دشمنان اسرائیل توسط قوه
نماید تا بتواند مرحلۀ سوم و نهایی تمدن اسالمی، اسرائیل را آمادۀ این می

که امریکا جایگزین بریتانیا شد، اسرائیل جایگزین طوریمدرن غربی را همان
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حیث مسیحا اعالن المقدس بهی در بیتامریکا شده، عملی ساخته و مرد
 حکومت جهانی کرده و خود را مسیحای یهودیان معرفی کند.

المقدس، به فکر قدرتمند پس از تشکیل اسرائیل در بیت هاصهیونیست
ساختن این دولت یهودی جدیدالتشکیل به حمایت تمدن مدرن غربی به 

الی و نظامی، به کمک های مسرکردگی امریکا شدند. امریکا، بر عالوۀ کمک
ای که اسرائیل مورد تهدید و یا هم استخباراتی اسرائیل پرداخته و در هر مسئله

موردنقد جامعۀ جهانی قرارگرفته است، امریکا به نحوی از انحا به پشتیبانی 
م، اولین ستالیت 0303امریکا در سال  کهزمانیاسرائیل عمل نموده است. 

کیفیت بلند )که دا KH1-11پیش رفته بنام  ( از HDرای قدرت عکس گیری با
ترین بزرگ کهدرحالیساحۀ صدها کیلومتری را داشت، به مدار زمین فرستاد، 

شده برای مقاصد استخباراتی های گرفتهاش )انگلستان( از عکسمتحد جهانی
شد، اسرائیل مستقیمًا به این ستالیت دسترسی داشته و توسط مستفید نمی

ستخباراتی توانست مرکز تحقیقات نظامی عراق در اوسیراک همین معلومات ا
را با هواپیماهای نظامی که توسط امریکا به اسرائیل کمک شده بود، مورد 
بمباردمان قرار دهد و باوجوداینکه اسرائیل در این حمله تمام قوانین 

شکنی م برعلیه این قانون0305های المللی را زیر پا گذاشته و در سالبین
ائیل در سراسر جهان تظاهرات صورت گرفت، امریکا که خود را نگهبان اسر 

زده و هیچ های خویش پنبهکند، به گوشالمللی محسوب میقوانین بین
 العمل نشان نداد. عکس

در عصر تکنالوژی، سالح اتمی یکی از عناصر عمدۀ قدرت جهانی بودن 
شکیل، به فکر ساختن های محدودی پس از تبشمار رفته، بناًء اسرائیل سال

کتشافی و های اتمی شده و درحالیسالح که امریکا توسط هواپیماهای ا

                                                           
1 . Seymour M. Hersh; The Samson Option; 1. A Secret Agreement 
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که برای نظارت از تحرکات نظامی اتحاد جماهیر شوروی  U-2استخباراتی 
شده بود، مرکز تحقیقات اتمی اسرائیل در نقب را تحت نظارت داشت و ساخته

ر شده بود، هیچ نوع های اتمی اسرائیل باخباز پروگرام ساخت سالح
که کشورهای اسالمی را با تهمت داشتن العمل نشان نداده و درحالیعکس
دهد، اسرائیل اتمی را که حتی های اتمی موردتهاجم نظامی قرار میسالح

بیش های اتمی را امضاء نکرده است، باوجود داشتن پیمان منع گسترش سالح
های فاش شدۀ وزیر دفاع یلم در ایم2811سالح اتمی که در سال  288از 

ها نیز در مورد آن ، هیچ نقد نکرده و حتی رسانه1امریکا کولن پاول افشا شد
های نظامی، مالی و حتی اتمی امریکا و نقد اسرائیل نپرداختند، بلکه کمکبه

 تمدن مدرن غربی همچنان ادامه دارد. 
مقدس ها جای پای در فلسطین و در سرزمین ازاینکه صهیونیستپس

شده و به یک قدرت اتمی یافتند و دولت یهودی صهیونیستی اسرائیل تشکیل
ها برای مبدل گردید، این دولت صهیونیستی به فکر آرمان و طراحی پالن

تطبیق این پروژۀ بزرگ اسرائیلی شدند. اسرائیل طراح امورات نظم جهانی شده 
کنندۀ طرح بزرگ  حیث مأموران عملیو تمدن مدرن غربی در رأس امریکا به

 پردازند. اسرائیل برای آرمان بزرگ اسرائیل در جهان به فعالیت می
( ژورنالیست و یکی از اشخاص Oden Yinonم اودن ینن )0312در سال 

نزدیک در سیاست خارجۀ اسرائیل که ارتباط نزدیک با وزارت خارجۀ 
خاورمیانه در ها در اسرائیل داشت، مقالۀ را تحت عنوان استراتژی صهیونیست

( به نشر World Zionist Organizationمجلۀ سازمان جهانی صهیونیست )
شده و بنام حیث پالیسی خارجی اسرائیل از آن کار گرفتهرسانید که بعدها به

                                                           
1 . Times of Israel (In leaked emails); Colin Powell says: Israel has 200 nukes (Dated: Sep. 

15, 2016) 
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و شود. این پالن دارای دو طرح نیز شناخته می 1(Plan Yinonپالن ینن )
کند که اسرائیل باید به نهاد میعمده برای بقاء اسرائیل بود. اواًل، پیش مقصد

یک قدرت امپریالیستی منطقه مبدل شده و ثانیًا، باید تمام منطقه را به 
های عربی تجزیه شوند. برای های کوچک تبدیل نموده و تمام دولتدولت

هایی که دارای اهداف واضح و این کار هر دولت عربی و خصوصًا آن دولت
گیرند. این پالن تمام نقاط ضعف مسلمانان منسجم ملی هستند، هدف قرار می

ها بتوانند از این نقاط ضعف برای را خاطرنشان ساخته تا در آینده صهیونیست
ایجاد تشنجات در جهان اسالم و در مقابل قدرتمند ساختن اسرائیل استفاده 

های اسرائیلی برجسته کنند. نقاط ضعفی را که این پالن برای ستراتژیست
الفات مذهبی، قومی، نژادی و ملی است که با استفاده از آن سازد، اختمی

های عربی را تضعیف و مشغول اختالفات و تواند دولتاسرائیل می
های داخلی کند. نظر به این پالن، عراق باید به یک دولت شیعه، یک جنگ

دولت سنی و یک دولت کردی تجزیه شود. اختالفات باالی صحراهای 
کش و الجریا تشدید دادههسپانیوی میان  شده و همچنان، به اختالفات مرا

داخلی در این کشورها تشدید داده شود. در سودان، مسلمانان سنی که یک 
کثریت افریقایی پرستان و مسیحیان حکومت ها، بتاقلیت هستند، باالی ا

دارد، بناًء ایجاد اختالف میانشان ساده است. همچنان، سوریه و لبنان متشکل 
های صد شیعهباشد که در سوریه دوازده فیها میهای علوی و سنیشیعهاز 

کثریت سنی حکمروایی می چنین یک حالت  کنند و لبنان همعلوی باالی ا
باشد. مصر بخش ها میدهندۀ حالت متزلزل بودن این دولتدارد و نشان

گر مصر سقوطعمدۀ این طرح را تشکیل می  دهد، چون نظر به این پالن، ا
کند و دچار تجزیه شود، کشورهای چون لیبیا، سودان و حتی کشورهای 

                                                           
 مراجعه شود. Israel Shahakتوسط  The Zionist Plan for the Middle Eastبرای مطالعۀ بیشتربه . 1 
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طور در تمام جهان شود، و همیندوردست اسالمی نیز دچار چنین حالت می
های داخلی شود. بخشی از این پالن اسالم کوشش به ایجاد تفرقه و جنگ

تجزیۀ  حیث مقدمه برایتجزیۀ کامل لبنان به پنج والیت بهکند: چنین بیان می
شده و تمام جهان عرب مشمول مصر، سوریه، عراق و جزیرۀ عرب شمرده

کنون به همان طرف درحرکت است. بعدا  تجزیۀ سوریه و عراق به ساحات  ا
خاص نظر به قوم و مذهب، همانند لبنان، از اهداف اولیۀ درازمدت اسرائیل 

ها دولتهای نظامی این که تجزیۀ قدرتباشد، درحالیدر بخش شرقی می
مدت اسرائیل است. سوریه مطابق به ساختار قومی و اهداف اولیۀ کوتاه

شود که در امتداد مذهبی به چندین دولت مانند لبنان امروزی طوری تجزیه می
یک دولت شیعۀ علوی، در حلب یک دولت سنی، در دمشق یک ساحل آن

دولت های شمالی خویش باشند، و یک دولت سنی دیگر که دشمن همسایه
های جوالن ما )یعنی ها جدا شدند( در تپهها )مذهبی که از اسماعیلیهدروزی

داند( و منطقۀ حوران تشکیل شود. این های جوالن را از خود میاسرائیل تپه
کنون ایجاد  حالت، صلح و امنیت اسرائیل را در درازمدت تأمین نموده که ا

سالۀ ح ینن، جنگ هشتبرخالف طر 1چنین حالت در دسترس ما قرار دارد.
م خاتمه یافت و سبب تلفات میلیونی شد، 0311عراق که در سال ـایران

بار دیگر از این جنگ یکپارچه کند و عراق پسنتوانست عراق را پارچه
حیث یک کشور متحد به بازسازی آغاز کرده و یک قدرت منطقوی شد. به

ها رای صهیونیستهمچنان، محاسبات ینن در مورد مصر نتیجۀ مطلوب ب
بینانۀ حسنی مبارک رئیس اسبق مصر به نداشته و مصر هم تحت رهبری واقع

یک ملت متحد و یک قدرت منطقوی با روابط حسنۀ دیپلماتیک با 
های جهان، مصر را از تجزیه بازداشته و طرح شوم اسرائیل را برای قدرت

                                                           
1 . Translated and Edited by: Israel Shahak; The Zionist Plan for the Middle East; p 11 
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کام ساخت. لبنان همچنان که از جنگ های داخلی و تسخیر صحرای سینا نا
 رفت. یافته بود، رو به متحدشدن میاشغال اسرائیل نجات 

پس از عدم موفقیت قسمی طرح ینن، انستیتیوت مطالعات پیشرفتۀ 
راهبردی و مطالعات سیاسی اسرائیل، راهبرد جدید به تعقیب طرح ینن را 

 A Cleanیک قطع آشکارا: یک راهبرد جدید برای حفظ قلمرو ) تحت عنوان

ak: A New Strategy for Securing the RealmBre1 طرح کرده که  بر قطع )
کید داشته و تحت راهبرد جدید، به پنج نکات مهم  راهبردهای ناموفق قبلی تأ

 شده است. مدت اسرائیل اشارهو مفید برای اهداف دراز و کوتاه
تًا حمایت بیشتر کانگرس امریکا از اسرائیل و راهبردهای اسرائیلی که عمد .1

شامل دریافت حمایت از اعضای کلیدی کانگرس امریکا، همکاری راهبردی 
دفاعی موشکی با امریکا، دریافت حمایت از اعضای کانگرس امریکا که 

آمده دستبرداری از حمایت بهمعلومات کمتر در مورد اسرائیل دارند، بهره
زنده ساختن  المقدس و دوبارهبرای انتقال سفارت امریکا از تل ابیب به بیت

-های جنگ سرد برای پیشکش وضعیت اسرائیل به مردم امریکا میلفاظی

 شود. 

صلح برای صلح که همچنان بنام حل صلح برای صلح )از بین بردن راه .2
حل شود، هنوز هم برای راهحل دو دولت و زمین برای صلح شناخته میراه

شمول امریکا، اتحادیه اروپا المللی به منازعۀ فلسطین و اسرائیل در جامعه بین
نامه، باشد که در این تفاهمترین سطح پذیرش را دارا میها بزرگو فلسطینی

شورای امنیت سازمان ملل  331و  242های شماره اسرائیل باید به قطعنامه
متحد احترام گذاشته و از قلمروهایی که توسط قوۀ نظامی در جنگ ماه جون 

                                                           
 ;.Institute for Research: Middle Eastern Policy, Inc)برای مطالعه بیشترمراجعه شود به: .1 

Middle EastForeign Policy; Policy Brief; March 27 2003( و )Grand F. Smith;Big Israel: How 

Israel`sLobby Moves America ) 
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المقدس کرانه باختری، نوار غزه و شرق بیت م اشغال نموده و شامل1515
گذار کند.می سوی یک ها به( که شامل حذف حرکت1شود، را به فلسطین وا

گیر به جای راهبرد صلح برای صلح، تالش برای مشروعیت تعقیب صلح فرا
نظامی مبارزان فلسطینی، مضایقه نمودن کمک امریکا به فلسطین، 

وهزارساله مبنی بر اینکه سرزمین مقدس مشروعیت بخشیدن ادعای تاریخی د
باشد و مجبور ساختن اعراب برای به رسمیت شناختن مربوط یهودیان می

 اسرائیل در مقابل صلح. 

سازی و از بین بردن رقیبان منطقوی که شامل معرفی ثباتمحاصره، بی .9
های دیکتاتوری و فاقد مشروعیت، کار با حیث دولتهای عربی بهدولت

اردن برای فرستادن اقوام متخاصم عرب در سوریه، زیر سؤال بردن ترکیه و 
ها، محاصرۀ سوریه، حمله باالی سوریه، مشروعیت دولت سوریه توسط رسانه
های جوالن، نصب شاه هاشمی در عراق رد نظریۀ زمین برای صلح در بلندی

ها، داخل کردن و محاصرۀ سوریه توسط این رژیم عراقی دوست با صهیونیست
های لبنان به اردن پای سوریه، ایران و عراق در لبنان و وابسته ساختن شیعه

 بجای عراق. 

های چپ از اقتصاد، اصالحات اقتصادی شامل دور ساختن صهیونیست .3
اصالحات عمومی اقتصاد اسرائیل، کاهش مالیات، از بین بردن ضرورت به 

ضرورت برای  کمک امریکا و متکی شدن به اقتصاد داخلی و از بین بردن
 های نظامی امریکا.دفاع توسط قوه

احیاء صهیونیزم شامل تشدید احساسات ملی و ساختن راهبرد ملی  .5
 دفاعی برای بقاء.

                                                           
1  . Colin Flint; The Geography of War and Peace: From Death Camps to Diplomats; p 298 
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النهرین، یعنی اند که سرزمین بینیهودیان، تورات را طوری تحریف کرده
که میان دریای نیل و دریای فرات موقعیت دارد، را حق خداداد سرزمینی

ها نیز پهن ساختن قلمرو اسرائیل دانند و آرزوی صهیونیستائیل میاسر بنی
تر پروژۀ اسرائیل بزرگ راآنها باشد که صهیونیستاز دریای نیل تا فرات می

(The Greater Israel Project نامیده و راهبردهای صهیونیستی به شمول )
که، یهودیان یکند. درحالپالن ینن و یک قطع آشکارا همین هدف را دنبال می

نامند، معتقد به این هستند که یهودیان که خویش را یهودیان ارتودوکس می
شده ها با استفاده از تورات تحریفحق تشکیل دولت را ندارند، صهیونیست

 : اینو گفت عهد بست )ابراهیم( روز،  خداوند با ابرام در آنگوید: که می
تو  نسل به (نهر فرات) نهر عظیم ا بهت )دریای نیل( را از نهر مصر زمین

، با استفاده از هر نوع حیله، فریب و ظلم دنبال برپا سازی این 1امبخشیده
-ـدولت یهودی هستند و تمدن مدرن غربی که برای اولین بار اتحاد یهودی

کند. وجود آورد، اسرائیل را برای این آرمان بزرگ کمک میمسیحی را به
ها با استفاده از آیۀ  تورات، یهودیان و مسیحیان صهیونیست را صهیونیست

ای است برای اند که برپا سازی این حکومت یهودی مقدمهمتقاعد ساخته
و  المقدس بر تمام جهان، مانند داوود آمدن مسیح موعودشان که از بیت

د که مسیحایی داننکه مسلمانان می، حکومت خواهد کرد، درحالیسلیمان 
کنند، مسیح دروغین که برای آن یهودیان و مسیحیان صهیونیست کار می

تر باشد. بزرگان صهیونیست تمامًا معتقد به پروژۀ اسرائیل بزرگ)دجال( می
-ها در کتاب خاطرات خویش میبوده چنانچه تئودور هرزل پدر صهیونیست

و خاخام  2تداد داردقلمرو دولت یهودی از دریای مصر تا فرات امنویسد: 
یهودی بنام فیشمن که یکی از اعضای آژانس یهودی برای فلسطین در کمیته 

                                                           
 01کتاب پیدایش؛ باب پانزدهم؛ عهد خدا با ابرام؛ آیۀ  .1

2 . Theodore Harzl; Complete Diaries; Vol. II; p 711 
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م 0330جوالی  3اختصاصی رسیدگی ملل متحد برای فلسطین است، به تاریخ 
سرزمین موعود از دریای مصر تا فرات امتداد داشته و چنین اظهار داشت: 

 1باشد.شامل بخشی از سوریه و لبنان می

 
 
 

یک حملۀ بزرگ پرچم تر، یهودیان برای تطبیق پروژۀ اسرائیل بزرگ
اندازی کرده و م در امریکا راه2110دروغین را در یازدهم سپتمبر سال 

الدن، رهبر اسبق القاعده و باآلخره تمام به دوش اسامه بن راآنمسئولیت 
ترین و نادرترین مسلمانان انداختند. حملۀ یازدهم سپتمبر یکی از بزرگ

های قرن بیست و یکم بوده، زیرا تا هنوز دولت امریکا که این حمله را فریب
به  ای برای جنگ با اسالم در افغانستان و خاورمیانه استفاده کرد،مقدمه

مسلمان عرب چهار بار در یک روز،  03سؤاالت محققین از قبیل: چطور 
 دنختانیفرور ترین سیستم امنیتی دنیا را برهم زدند؟، با پیشرفته
صورت سقوط آزاد، قوانین فزیک را شکست دادند؟، با ها بهخراشآسمان

درجۀ سانتی  0501های فوالدین ساختمان با درجۀ غلیان سوختاندن چوکات

                                                           
1 . International Organization for the Elimination of all forms of Racial Discrimination; 

Zionism & Racism; p 149 

آوردای که نشاندهندۀ مناطقی است که اسرائیل میخواهد بدست بینقشه  
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درجۀ سانتی گرید، قوانین کیمیا را  111گرید توسط نفت هواپیما با حرارت 
شکست دادند؟، چطور سه تعمیر را توسط اصابت دادن هواپیماها به دو تعمیر 
آن فرو ریختاندند؟، چطور قانون تخریب سیستماتیک انجنیری را با سقوط 

کنند، را غلط گذاری جابجایی تعمیرها بدون اینکه در قسمت تحتانی آن بمب
خراش را سوزاند، ثابت کردند؟، و باآلخره، چطور حرارتی که یک آسمان

حیث تواند بسوزاند؟. حادثۀ یازدهم سپتمبر بهکننده را نمیشناسنامۀ حمله
مدت و تر و عملی کردن راهبردهای کوتاهمقدمه برای پروژۀ اسرائیل بزرگ

ث ابرقدرت جهان مشغول از حیشده و امریکا بهدرازمدت اسرائیل استفاده
ثبات ساختن خاورمیانه طبق راهبردهای بین بردن رقیبان اسرائیل و بی

کنون توان گفت امریکا رسمًا جنگاسرائیلی شد و می های اسرائیل را تا ا
برد، چنانچه جنرال چهار ستارۀ امریکایی، وینسلی کالرک، در پیش می

( چنین بیان کرد: Democracy Nowاعتراف خود با تلویزیون دموکراسی نو )
گون  یوقت گاه  ماز همکاران رفتمبه پنتا  نیپالن جنگ و از ب کایکه امر  شدمآ

نم همکارا پرسیدم،را  لشیدل یبردن هفت مملکت مسلمان را دارد و وقت
 شودیمعلوم م خیم تیهر مشکل برا ی،دست دارچکش به کی یوقتگفتند: 

هفت  نیا بناء  امریکا پالن از بین بردن، آن است یهم اردو کایو چکش امر 
خره و باآل  ایسومال ا،یبیلبنان، ل ه،یعراق، سور  ازاند عبارترا دارد که  مملکت

امریکا به سرکردگی ناتو از حملۀ یازدهم سپتمبر که هیچ ربطی به  1.رانیا
حیث مقدمه برای جنگ با جهان اسالم استفاده کرده، مسلمانان نداشت، به

ین افغانستان، سپس به بهانۀ جنگ با تروریزم و داشتن نخست سرزم
های کشتارجمعی عراق را نیز اشغال کردند. در مورد اینکه امریکا چرا سالح

ها و نظریات سیاسی و بحرها دور در خاورمیانه درگیر شده است، تئوری

                                                           
1 . Milena Rampoldi; The Tragedy of Palastine and its Children; p 133 
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ترین آن جنگ با تروریزم، شماری وجود دارد که از آن جمله مهماقتصادی بی
ست آوردن ذخایر نفتی، نگهداشت انحصار پطرودالر، صادر نمودن و دبه

-های منطقوی میترویج دموکراسی و منافع جیوپولیتیکی و کنترول قدرت

گاه خطر جدی شده است و هیچباشد. اما، خاورمیانه از امریکا بسیار دور واقع
امنیت ملی  خاطربهرا متوجه امریکا نخواهد کرد، بناًء این نظریه که امریکا 

رسد. امریکا دارای ذخایر خویش در خاورمیانه درگیر است، طفالنه به نظر می
باشد و بیشترین نفت وارداتی آن از امریکای جنوبی و عظیم نفتی جهان می

که یک قوۀ محرک شود، بناًء ذخایر نفتی خاورمیانه درحالیافریقا تمویل می
تواند باشد، عامل اصلی مصرف یکوچک برای مداخلۀ امریکا در خاورمیانه م

که انحصار تواند باشد، درحالیهنگفت مالی، نظامی و خون نظامیانش نمی
تواند باشد، عامل عمدۀ درگیری امریکا در پطرودالر یکی از عوامل می

خاورمیانه نیست، زیرا سوریه هیچ تهدیدی را به انحصار پطرودالر مواجه 
کشتر کارشناسان بر آن نساخته بود. یکی از دالیلی که بی ، صدور و ددارندیتأ

ترویج دموکراسی توسط امریکا در خاورمیانه است، ولی امریکا طی سالیان 
متمادی متحد وفادار کشورهای غیر دموکراتیک جهان بوده است، بناًء  

گر کساحمقانه است  ی فکر کند که امریکا برای ترویج دموکراسی در ا
ی هارقابت هایبعضو باآلخره  خاورمیانه درگیر جنگ شده است

ظهور چون چین و روسیه را عامل مداخلۀ  در حالهای جیوپولیتیکی با قدرت
کنند، ولی بهترین مناطقی که با کنترول آن امریکا در خاورمیانه تلقی می

امریکا بتواند چین و روس را محاصره کند، کشورهای چون فیلیپین، ویتنام، 
هایی که فوقًا ذکر گردید، ابزار خوب باشد. تئوریآسیای مرکزی و بالکان می

باشد، مداران امریکا و جهانیان میبرای فریب دادن مردم امریکا، سیاست
که امریکا در درگیری خاورمیانه، یگانه هدف راهبردی اسرائیل را درحالی

عملی ساخته تا با از بین بردن و تضعیف کشورهای اسالمی خاورمیانه، 
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ی پروژۀ بزرگ خویش را تطبیق و عملی کرده و آسانبهند اسرائیل بتوا
-( نامیده میPax-Judaicaصهیونیستی را که پکس یهودی )ـامپراتوری یهودی

 شود، برپا سازد. 
 

 (Armageddon)جنگ بزرگ، ملحمه یا آرمگدون 
برای اینکه اسرائیل بتواند امپراتوری که خواب دوهزارسالۀ یهودیان است، 

النهرین که شامل بخش اعظم موعود خود در منطقۀ بزرگ بینبرای مسیح 
سوریه، تقریبًا نصف عراق، تمام اردن، لبنان، کویت، فلسطین و بخش 

شود، را برپا سازد یا باید اسرائیل کوچکی از مصر و عربستان سعودی می
گهانی بزرگبه شده و یا هم جهان کوچک شود!. چون بزرگ شدن صورت نا

گهانی مستلزم یک معجزه است و با در نظر داشت صو اسرائیل به رت نا
های در حال صعود غیرممکن بوده، بناًء های بزرگ و قدرتموجودیت قدرت

های بزرگ و سازی جهان و از بین بردن قدرتاسرائیل به فکر کوچک
های باشد. کوچک شدن جهان و از بین رفتن قدرتهای منطقوی میقدرت

های پذیر بوده که اسرائیل یکی از طرفمی امکانبزرگ تنها توسط جنگ ات
های اتمی یکدیگر را از بین ها توسط سالحجنگ در آن نباشد و سایر قدرت

تاز دنیا جایگزین امریکا شود که حیث کشور یکهبرده و اسرائیل بتواند به
 باشد. عصر کنونی بسیار نزدیک به این مرحلۀ انتقال می

ان و مسیحیان بنام آرمگدون و مسلمانان بنام جنگ بزرگ آمدنی را یهودی
ها دنبال برپا سازی شناسند، اما برخالف سایر ادیان، صهیونیستمالحم می

خواهند این جنگ را خودشان به که سایر ادیان نمیاین جنگ هستند درحالی
های راه بیندازند. هر سه دین ابراهیمی به این عقیده هستند که جنگ

شود، که شامل لبنان، فلسطین و بخش عمدۀ آن سوریه می آخرالزمان در شام
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رخ خواهد داد، اما اسالم سلسلۀ دقیق این وقایع را طوری بیان نموده است که 
، درک وقایع سیاسی و اقتصادی امروز ناممکن به االخرالزمانعلمبدون مطالعۀ 

ورد های اسالم در مبینیرسد و هر مسلمان باید رجوع کند به پیشنظر می
ها نشده و راه درست را در های آخرالزمان، تا شامل این فتنهها و جنگفتنه

 این عصر اغتشاش انتخاب کرده بتواند.
وقت نزدیک است که برای آناند: در حدیثی فرموده حضرت محمد 

اهل عراق یک قفیز )خوراک( و یک درهم نیاید، پرسیده شد از کجا؟، 
ها جلو این جیره را ها(، آن)غیر عرب فرمود: از طرف عجم حضرت آن
وقت نزدیک است که برای اهل شام یک دینار و گیرند. سپس فرمود: آنمی

ها. سپس لحظۀ یک ُمّد )طعام( نیاید. گفتیم: از کجا؟ فرمود: از طرف رومی
ای خواهد بود که اموال سکوت اختیار فرموده گفت: در آخر، امت من خلیفه

-بخشش می باسخاوتکند )کند و شمارش نمییرا مشت مشت تقسیم م

م، 1558 تگوساو چهار روز پس از حملۀ عراق باالی کویت، در دوم . 0(کند
شورای امنیت ملل متحد، تحریم جامع تجارت را باالی عراق  111قطعنامۀ 

وضع نمود. این تحریم واردات هر نوع کاالی عراقی را توسط اعضای سازمان 
 1ملل متحد و همچنان فروش هر نوع کاال را به عراق منع قرار داده بود.

ه را یک کشور ازاینکه امریکا سوریم، پس0303همچنان، سوریه در سال 
گرچه به شدت این حامی تروریزم خواند، مورد تحریم اقتصادی قرار گرفت. ا

های بیشتر در شد، محدودیتم افزوده می0303های پس از تحریم در سال
م بر این تحریم از طرف اتحادیه اروپا و امریکا افزوده شد. در 2100سال 

ها، یر عرب، تحریم عراق را از طرف غحدیث فوق، حضرت محمد 
انگیز است که تحریم باالی بینی نموده بود و شگفتیعنی تمام جهان پیش

                                                           
1 . Spencer C. Tucker; The Encyclopedia of Middle East Wars. The United States in the 

Persian Gulf, Afghanistan and Iraq Conflicts; p 598 
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وضع  ردیگیبرمعراق توسط اعضای ملل متحد که تقریبًا تمام جهان را در 
ها انگیزتر این است که تحریم باالی سوریه از طرف اروپاییگردید، و شگفت

ازاین ، شرایط پس حضرتآنها( وضع گردید. )رومی هاییکایآمر و 
بینی نموده ها را با آمدن خلیفۀ سخاوتمند )حضرت امام مهدی( پیشتحریم

که تمام امت را فتنه و ظلم است که پس از جنگ جهانی سوم و در زمانی
گرفته باشد، ظهور خواهد کرد.   فرا

قیامت تا آنگاه برپا نخواهد شد که دریای فرات، فرمودند:  حضرت آن
 55جنگند و از هر صد نفر خاطر آن باهم میآشکار کند و مردم بهکوه طال 

و در روایت دیگر  1گوید: شاید من نجات یابم.شود و هرکسی مینفر کشته می
دریای فرات که از ترکیه  2مسلمانان نباید از آن چیزی بردارند.آمده است: 
کثر ذخایر نفگیرد، از سوریه و عراق عبور میسرچشمه می تی سوریه و کند. ا

کنون در این شده است و بیشترین جنگعراق در امتداد دریای فرات واقع ها ا
اند. نفت شدهدو کشور باالی مناطقی است که در امتداد دریای فرات واقع

ترین کاالهای تجارتی قرن گذشته و قرن کنونی بوده که میزان یکی از باارزش
کند و اقتصاددانان عیین میصنعت و توسعۀ اقتصادی کشورهای صنعتی را ت

کنند. پس از معاهدۀ امریکا با عربستان بنام طالی سیاه نیز یاد می راآن
حیث پشتیبانۀ پول امریکایی عمل کرده و سعودی )پطرودالر(، نفت به

توان گفت که جنگ حیث پشتیبانۀ اسعاری شد. پس میجایگزین طال به
ی فرات آشکارشده است، صورت بزرگ باالی طالی سیاه که در امتداد دریا

جنگی را که باالی طالی که در دریای فرات  گیرد. حضرت محمد می
 33شود، چنان شدید بیان نموده است که در آن از هر صد جنگجو، نمایان می

های شدید بوده است، ولی شود. تاریخ بشری شاهد جنگتن آن کشته می
                                                           

 0353صحیح مسلم؛ حدیث .  1
 0003صحیح بخاری؛ حدیث .  2
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تن آن از بین  33د جنگجو تاریخ، جنگی را شاهد نبوده است که از هر ص
 های درگیر در شام و گفتۀ رسول خدا رفته باشد، پس با مشاهدۀ قدرت

توان گفت که این جنگ یک جنگ مرسوم نبوده، بلکه جنگی است که در می
کآن سالح ترین سالح های کشتارجمعی استفاده خواهد شد و خطرنا

ای قرارگرفته رحلهباشد و جهان در مکشتارجمعی عصر ما، سالح اتمی می
های درگیر در شام است که هرلحظه امکان وقوع این جنگ اتمی میان قدرت

رود. شود، میکه شامل ناتو، روسیه، ایران، عربستان سعودی و حتی چین می
ها در ، شدت جنگ را چنان تشریح نموده است که پرندهحضرت آن

( RadioActiveکتیو )های رادیوا آسمان خواهند افتید که شاید توسط شعاع
ها و ، برگشت مردم را به سالححضرت چنین اتفاق بیفتد و همچنان آن

بینی نموده است که دال بر از بین رفتن تکنالوژی های گذشته پیشسواری
 حضرت تواند اتفاق بیفتد، چنانچه آناست که تنها توسط جنگ اتمی می

شود که میراث تقسیم نشود و مردم به قیامت تا زمانی برپا نمیفرمایند: می
با دستش به شام اشاره  حضرت تقسیم غنیمت شادمان نشود، سپس آن

شود و مسلمانان نیز خود را کرد و فرمود: لشکری علیه مسلمانان آماده می
گوید: من گفتم: منظور شما رومیان کنند. راوی میبرای آنان آماده می

کند و کشتار شکست را نصیب کافران می هستند؟ فرمود: آری... خداوند 
-ها در هوا میپرنده کهیحددهد که نظیر آن دیده نشده است، تا بزرگی رخ می

تری باخبر برند که از جنگ بزرگمیرند... آنان در همین وضعیت به سر می
زند: دجال به اهل و خانوادۀ آنان ای آنان را صدا میشوند و شیون کنندهمی

قصد آزار آنان را دارد. در این هنگام آنان اموال و غنائمی را که  حمله برده و
شتابند و ده سوارکار را سوی دجال میاندازند و بهدر دستشان است، می
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ها و اسم فرمود: من اسم آن حضرت فرستند. آنقراول میعنوان پیشبه
 .1دانمهایشان را میپدرانشان و رنگ اسپ

است، چنانچه  زیچهمه، قرآن را کتابی خوانده است که روشنگر الله 
و این کتاب را که روشنگر هر چیزی است و برای مسلمانان فرماید: می

پس، قرآن کریم  2.بر تو نازل کردیم ،گری استرهنمود و رحمت و بشارت
ترین رویدادها در تاریخ بشریت خواهد، بود را نیز جنگ اتمی که یکی از مهم

از درخت، نبات، ) مسلما  ما آنچه رافرماید: می شن نموده است. الله رو 
تا آنان را  قراردادیم نیزم نتیاست، ز  نیزم یرو (آثار گریو د ایدر  وان،یح

 یتردید ما آنچه را روو بی .کوترندیعمل ن حیثکه کدامشان از  میکن شیآزما
ک ب نیزم ( Sagan Carlکارل سگان ) 3.کرد میخواه اهیگ یاست، سرانجام، خا

( Joshna Lederbergکه در مطالعات تأثیرات جنگ اتمی با جوشنا لیدربرگ )
برنده جایزۀ نوبل همکار بوده و همچنان کارل جایزۀ دستاورد استثنائی 

دست آورده است، بر عالوۀ اینکه ( بهNASAساینسی را از سازمان ناسا )
-، همه میهاوانهیدو  هااحمق استثناءبهگوید: جنگ اتمی را بعید ندانسته، می

دانند که جنگ اتمی یک فاجعه نادر انسانی خواهد بود. یک بمب اتمی 
-دو میگا تن معادل است به دو میلیون تن ترای معمولی با مثمریت

( که معادل است به تمام مواد انفجاری که در جنگ جهانی TNTنایتروتلویین )
می سبب از بین رفتن قسمی طبقۀ اوزون شده و شده بود. جنگ اتدوم استفاده

کی خواهد داشت و رسیدن شعاع  عواقب جدی باالی بیولوژی تمام کرۀ خا
، 4که زندگی برای نباتات را مشکل خواهد ساخت افتهیکاهشآفتاب به زمین 

                                                           
 0389صحیح مسلم؛ حدیث .1 
ْلَنا َعَلْیَك اْلِکَتاَب ِتْبَیاًنا ِلُکلِّ َشْيٍء َوُهًدی َوَرْحَمًة َوُبْشَری ِلْلُمْسِلِمیَن ؛ 13سورۀ النحل؛ آیۀ . 2  (13) َوَنزَّ
ْحَسُن َعَماًل ؛ 1و  0سورۀ الکهف؛ آیات  .3 

َ
ُهْم أ یُّ

َ
ْرِض ِزیَنًة َلَها ِلَنْبُلَوُهْم أ

َ
ا َجَعْلَنا َما َعَلی اْْل ا ( 0) ِإنَّ َوِإنَّ

 (1) َلَجاِعُلوَن َما َعَلْیَها َصِعیًدا ُجُرًزا
4 . Carl Sagan; The Nuclear Winter: The World after Nuclear War; p 1-5 
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زمین به بیابان  شدنلیتبدتوان گفت که یکی از تأثیرات جنگ اتمی پس می
پس در انتظار روزی باش که فرماید: می باشد و همچنان الله گیاه میبی

نظر به تحقیقات کارل و سایر دانشمندان،  1.آوردیآسمان دودی نمایان برم
میلیون تن دود باالتر از ارتفاع ابرها در  051یکی از عواقب جنگ اتمی 

شدن  بندانتواند سبب یخآسمان مستقر شده و این تاریکی به اثر دود حتی می
باشد. الله ی کبرای قیامت نیز میهانشانهزمین نیز شود، همچنان دود یکی از 

 از ظهور روز  شیجز آنکه ما پ ستین یاریشهر و د چیو هفرماید: می
 نی. امیکنیبه عذاب سخت معذب م ایهالک کرده  ایاهل آن شهر را  ،امتیق

جنگ اتمی یا جنگ جهانی  2.حق( مسطور است یحکم در کتاب )علم ازل
کت شهرهای زیادی می شود و شهرهای را که از انفجار سوم سبب هال

مانند، عذاب شدید خواهد گرفت، زیرا شهرها، ی اتمی در امان میهابمب
کنان خود را تمویل نتوانسته و این  مناطقی هستند که ضروریات اولیۀ سا

شود و در صورت وارد میضروریات اولیه مانند غذا، آب و غیره به شهرها 
وقوع جنگ جهانی، ارتباطات قطع شده، پول رایج کاغذی اعتبار خود را 

شود که سبب کمبود مواد غذایی در و روابط تجارتی نیز قطع می دادهازدست
کنان  وجود سازد. همچنان، به سبب بهقحطی معذب می راآنشهرها شده و سا

ن، آالت الکترونیکی از بین رفته و آمدن اهتزاز الکترومقناطیسی در جو زمی
خدمات شهری از قبیل تهویه آب و خدمات فاضالب در شهرها از بین رفته 
که زندگی در شهرها را دشوار خواهد ساخت و سبب افزایش امراض، ایجاد 

 خواهد شد.  هاعذاباغتشاشات بین مردم و سایر 

                                                           
َماُء ِبُدَخاٍن ُمِبیٍن ؛ 01الدخان؛ آیۀ  سورۀ.1  ِتي السَّ

ْ
 ( 01) َفاْرَتِقْب َیْوَم َتأ

ُبوَها َعَذاًبا َشِدیًدا َکاَن َذِلَك ؛ 51سورۀ االسراء؛ آیۀ  .2 ْو ُمَعذِّ
َ
َوِإْن ِمْن َقْرَیٍة ِإالَّ َنْحُن ُمْهِلُکوَها َقْبَل َیْوِم اْلِقَیاَمِة أ

 ( 51) ِفي اْلِکَتاِب َمْسُطوًرا
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ها در سر لسا راآنصحنۀ جهانی برای جنگ بزرگی که اسرائیل آرزوی 
غرب و تمدن مدرن غربی در زوال  طرفکیاز پروراند، آماده است، زیرا می

ی چندقطبسوی های در حال ظهور، جهان را بهبوده و از طرف دیگر قدرت
تواند همتاهای دهند و غرب متکبر به سرکردگی امریکا نمیشدن سوق می

 شریک در قدرت را تحمل کند. 
 

 زوال غرب
، شهرهای هاخراشآسمانو  هامنزلکارهای بزرگ خدمات عامه، بلند 

 کیبوروکراتهای پیشرفتۀ نظامی، نهادهای قوی مزین و بزرگ، قدرت و سالح
دهد، اما این نشان می زوالرقابلیغ، تمدن مدرن غربی را هاشاخصهو سایر 
لیکن به در تمدن پرقدرت و تاریخی روم باستان نیز موجود بود،  هاشاخصه

سبب اشتباهاتی که در جریان امپراتوری مرتکب شدند، امپراتوری بزرگ 
جا بهتاریکی در اروپا را  هاقرنقیصرها چنان به زوال رفت که زبالۀ آن 

و مانند همتای پیشین )امپراتوری روم(، امپراتوری امریکایی نیز قدم  گذاشت
 مرداندولتیکی از  (Senecaسنیکا ) کهزمانیگذارد. در جای پای آن می

رود، مردم با پرسیدن همراه با تعجب سوی زوال میرومی هشدار داد که روم به
کنون علمای که زوال طورهمان)زوال روم؟( وی را مسخره کردند و درست  ، ا

گیرند، اما این کنند، مورد تمسخر قرار میامپراتوری امریکایی را مطرح می
ی اقتصادی هابحرانبوده، زیرا شکست بنیاد جوامع،  ریانکارناپذیک حقیقت 

سوی ساحل ی متکبرانۀ غرب، کشتی تمدن مدرن غربی را بههااستیسو 
دهد که نهایت آن غرق شدن در جهیلی است که توسط سرابی سوق می

برای نویسد: می هایروموجود آمده است، چنانچه محقق تاریخ خودشان به
وم تأثیر بگذارند، یک قرن و یا بیشتر ضرورت بود، های مخرب در ر اینکه قوه

است. حکایات تاریخی  ترعیسر های مخرب اما میزان سرعت مدرن این قوه
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روزهای اخیر امپراتوری روم، یک هشدار برای قیصرهای امروزی را به همراه 
 . 1دارد

گرایی و سایر جنسفردگرایی، مواد مخدر، شراب، زنا و روابط نامشروع، هم
سبب شده است تا مردم در غرب ناخوش بوده، دچار انواع امراض  هانحطاطا

ی مهم و اساسی ادهایبنروانی شده و بنیادهای اجتماعی از بین برود. یکی از 
شود ترین عنصر در هویت ملی محسوب میباشد که مهماجتماع، خانواده می

ارزش جمعی را ، اخالق و وفاداری به هاارزشو تهداب برای شخصیت فردی، 
نماید. بنیاد خانواده در غرب در حال زوال بوده که زوال گذاری میبنیان

خانواده، زوال فرهنگ و تمدن مدرن غربی را نیز مانند امپراتوری روم به 
همراه خواهد داشت، زیرا خانواده اولین مکتب و اجتماع کوچک بوده که 

دهندۀ اجتماع ده شکلدهد. خانواها را شکل میسلوک خوب و بد و ارزش
شوند، نخست وفاداری به فامیل، که اطفال در خانواده بزرگ میبوده و زمانی

آموزند، وفاداری به فرهنگ و ملت را می تیدرنهاسپس وفاداری به اجتماع و 
های فامیلی باشد، هیچ نوع مسئولیت در قبال خانواده، که فاقد ارزشاما کسی

مسئولیتی را  احساس نکرده و این حس بی اجتماع و فرهنگ و تمدن خویش
یی بزند که به ضرر جامعه کارهابهدستشود تا فرد برای منافع فردی، سبب می

جمعی که دارد، باشد. مؤرخین، یکی از دالیل عمدۀ صعود و یا هر ارتباط
از  راآنامپراتوری روم را روابط قوی خانوادگی دانسته و یکی از دالیل نزول 

نخستین نویسد: دانند، چنانچه فیلیپ مایرز میبنیاد خانواده میبین رفتن 
ترین گیری جامعه رومی شد، خانواده بود... و مهمشکلواحدی که منجر به

رود... مشکل خواهد گیری جمع فامیلی، صالحیت پدر بشمار میعنصر شکل
ارۀ بود که تأثیر این جمع در تاریخ و سرنوشت روم را نظر انداز کنیم. گهو 

                                                           
1 . H. J. Haskell; The New Deal in Old Rome; p 232 
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ها بود که به قدرت و بزرگی روم کمک کرده و امپراتوری روم را همین عفت
نویسد: کارکوپینو در مورد علل زوال این امپراتوری می 1تسلط جهانی بخشید.
قرن دوم میالدی کُند شد. چهرۀ سختگیر پدر در  درروملبۀ بران شخصیت 

وشۀ خانه پدیدار ها پژمرده شده و در عوض، چهرۀ ُسست پسر در هر گفامیل
تربیت جامعه که معتاد به عیاشی شده بودند و تأدیب و بی ازدانهشده و اطفال ن

گرفته بود. وی همچنان، طالق را که یکی داده بودند، همهرا ازدست جا را فرا
شود، یکی از عوامل زوال از مشکالت بزرگ غرب کنونی شمرده می

ن به بعد، روم شاهد شیوع بیماری افزاید: از ایامپراتوری روم دانسته و می
گیر طالق شد و رومی خاطر گرفتند و بهخاطر دوباره ازدواج، طالق میها بهفرا

دلیل دیگری که سبب زوال غرب شده و همچنان در  2کردند.طالق ازدواج می
! علم اصطالحبهشد، علم مادی و یا های اخیر امپراتوری روم دیده میسال

باشد. علم در غرب کاماًل مادی شده و مردم، علم را فقط برای رسمی می
آموزند تا پولی را مردم، علم می درواقع، رندیگیفرامدست آوردن منافع مالی به
صرف علم آموختن فرزندان خویش کنند که در  راآندست بیاورند که دوباره به

بدون آن هر های انسانی، معنویت انسان و هدف زندگی که این میان ارزش
که علم را توسط پول و باشد، فراموش شده است. کسانیانسان ناتکمیل می

آموزند، برای استفادۀ علم خویش به نفع جامعه خاطر کسب پول میبه
شوند که اهداف جمعی، ملی و دینی از بین رفته و گرا مینکوشیده و منفعت

کار کنند، جامعه را  خاطر منافع جمعیعوض اینکه افراد بهآهسته بهآهسته
منحیث یک ابزار برای اهداف شخصی و مادی خویش قرار داده که سبب از 

کت میهای جمعی شده و جامعه را بهبین رفتن وفاداری به ارزش -سوی فال

کتر بنجامین رئیس پوهنتون مورهوز در اتالنتا )  Morehouseکشاند. چنانچه دا

                                                           
1 . Philip Van Mess Myers; Rome: Its Rise and Fall; pp 11-12 

2 . Jerome Carcopino; Daily Life in Ancient Rome; pp 78-78, 97, 100 
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Colledgeرا در طول تاریخ دارا هستیم،  هادهکر لیتحصما بیشترین گوید: ( می
را دارا هستیم، اما انسانیت ما انسانیت بیمار است... ما  هاسانسهیلما بیشترین 

به دانش ضرورت نداریم زیرا دانش داریم، بلکه انسانیت ما، ضرورت به 
. معنویت در غرب از بین رفته و یکی از دالیل عمدۀ از بین 1معنویت دارد

مبارزۀ علنی و بدون سکتگی تمدن مدرن غربی با دین و رفتن معنویت، 
ی اجتماعی، هاآشوبباشد که خالء معنوی سبب های دینی میارزش

سوی یی و زوال جامعه را به همراه دارد. عیاشی، امپراتوری روم را بهگراپوچ
انگیز است که تمدن مدرن غربی را نیز عیاشی زوال سوق داده و شگفت

 Alfred. پس از جنگ جهانی دوم الفرد ایسنستید )منزوی ساخته است

Eisenstaedt عکاس مشهور امریکایی، عکسی را از یک دریانورد نیروهای )
( Times Squareسفید در میدان تایمز ) بالباسدریایی امریکا که یک زن را 

کنون بنام روز پیروزی باالی جاپان شناخته می  به نشربوسد، شود، میکه ا
های غربی چنان به تبلیغ این تصویر که نشانۀ آزادی جنسی سانهرسانید و ر 

کنون یکی از عناصر شناخت تمدن مدرن غربی، همین  است، پرداخت که ا
ی جنسی در محضر عام است که جوانان غربی را هاعملآزادی جنسی و 

های های رقص، بوتلعیاش ساخته و این جوانان عیاش بدون داشتن شب
شروع جنسی چیز دیگری از زندگی نخواسته و تمام شراب و روابط نام

های جمعی نشان دنیایشان همین چیزها شده که هیچ نوع وفاداری به ارزش
که کارل ویلسن عنوان کتاب خود را انتخاب نموده است، دهد و طورینمی

  2غربیان رقص خود را به مرگ مبدل ساختند.
رار دارد، چنانچه ناپذیر قجهان غرب در یک زوال اقتصادی برگشت

-هیچ خردمندی نمی نویسد:اقتصاددان انگلیسی از پوهنتون اقتصاد لندن می

                                                           
1 . Michgan Alumnus; Oct 1963; p 148 
2 . Carl W. Wilson; Our Dance turned to Death 
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گیری در شکل اندازهخواهد این را رد کند که در چند سال اخیر تغییرات قابل
امریکا به سرکردگی ناتو، خود را به بهانۀ  1وجود آمده است.اقتصادی جهان به

راهبردی اسرائیل در جهان اسالم نمود و های جنگ با تروریزم مشغول جنگ
ها آغازی برای خاتمۀ امپراتوری غربی به سرکردگی امریکا را این جنگ

وجود آورد. جنگ امریکا با اسالم، این کشور را چنان مقروض ساخته است به
باشد، چنانچه نظر به وزارت خزائن که پرداخت دوبارۀ این قروض ناممکن می

 11تریلیون دالر به  5م از 2815م تا 2888سال امریکا، قروض امریکا از 
و میزان صعود مقروضیت امریکا برای پیشبرد  2تریلیون دالر رسیده است

یک سیر های خاورمیانه، افغانستان و سایر مناطق راهبردی همچنان جنگ
کس میصعودی را اختیار کرده است، چنا متحدۀ ایاالتنویسد: نچه مایکل کا

گر  امریکا یک زوال غیرقابل مقاومت اقتصادی را مواجه شده است که ا
کنند و یا چنین ادامه پیدا کند یا دیگران از این ضعف امریکا استفاده می

رقیبان امریکا از این ضعف  3امریکا قدرت رهبری را از دست خواهد داد.
که امریکا مصروف تجارت جنگ است، درحالیامریکا استفاده کرده و 

رقیبانش بخصوص چین مصروف تجارت بوده و برای رهبری اقتصادی 
ترین مولفۀ قوت کنترول اقتصاد جهانی توسط گیرد. بزرگجهانی آمادگی می

المللی تحت رهبری امریکا مانند بانک جهانی و امریکا، نهادهای بین
ی پسین، نخست پنج کشور بزرگ هادهه باشد. درالمللی پول میصندوق بین

اقتصادی جهان به شمول برازیل، روسیه، هندوستان، چین و افریقای جنوبی 
( و سپس چین، بانک جدید را بنام بانک BRICSالمللی )بانک جدیدی بین

                                                           
1 . International Relations; 26 (4); p 372 (Power Shifts, Economic Change and the Decline 

of the West?; Michael Cox) 
2  . US Treasury Direct; Historic Debt Outstanding- Annual 2000-2015 

(www.treasurydirect.gov) 
3 . International Relations; 26 (4); p 372 (Power Shifts, Economic Change and the Decline 

of the West?; Michael Cox) 
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حیث بدیل نهادهای اقتصادی و ( را بهAIIBگذاری زیربنایی آسیایی )سرمایه
ساختند. عنصر مهم دیگری که امریکا را قدرت مالی تحت رهبری واشنگتن 

باشد که اقتصادی جهانی بخشیده، پطرودالر و جهانی بودن دالر امریکا می
کشورهای رقیب چون چین و روسیه با استفاده از ضعف امریکا و ساختن 
نهادهای بدیل غربی، جنگ اقتصادی با غرب و خصوصًا با دالر را آغاز 

های دالری خویش را به بازار ها بر عالوۀ اینکه ذخیرهاند، زیرا این کشور کرده
عوض های فراسرحدی بین خود و متحدان خویش بهعرضه کرده، در تجارت

شود کنند که این کار سبب میدالر از طال و یا اسعار ملی خویش استفاده می
دوباره به امریکا  شدهچاپتا تقاضای جهانی برای دالر پایین آمده و دالرهای 

رازیر شده و تورم پولی و سقوط دالر را در این کشور همراه خواهد داشت، س
صحنۀ نهایی تکامل نظام پولی نویسد: چنانچه شیخ عمران نظر حسین می

وجود آمدن پول الکترونیکی جهانی بدتر از امروز خواهد بود غربی شاهد به
صحنۀ  شود. در حقیقت،که جایگزین پول کاغذی توأم با فریب امروزه می

کنون ضرورت به یک بحران نهایی آغازشده و تمام مجرمین بین المللی پولی، ا
جهانی )مانند حملۀ اتمی باالی ایران که تا هنوز اتفاق نیافتاده است( دارند تا 

های کاغذی جهان سقوط کند و سقوط دالر امریکایی و به تعقیب آن تمام پول
صورت روزافزون مقابل این پول بهتوان با مقایسۀ قیمت طال در دالر را می

  1مشاهده کرد.
دهندۀ کاهش تأثیرگذاری و های اخیر نشانحوادث بزرگ سیاسی سال

-م می2103باشد. مثال بزرگ آن اوکراین سال گرایی غربی در جهان میسلطه

از دولتی  2ای برای انتقال قدرتگفتۀ بارک اوباما، امریکا معاملهباشد که طبق 

                                                           
1 . Imran N. Hosein; The Gold Dinar and Silver Dirham: Islam and the Future of Money; p 9 
2 . Edited by J. L. Black and Michael Johns; Assisted by Alanda D. Theriault; The Return of 

the Cold War; p 20 
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یه بود، برای نصب دولت طرفدار غرب انجام داد، اما روسیه که متحد روس
کنون یکی از رقبای بزرگ امریکا که به به حیث یک قدرت در حال ظهور و ا

دنبال دوقطبی ساختن جهان است، بازی را به نفع خویش ساخته و با ایجاد 
ها به اوکراین فروخته شده پرسی، کریمیه را که در زمان کمونیستیک همه

ترین کابوس را برای امریکایی که پس ، دوباره به روسیه برگشتاند و بزرگبود
دانست، نشان داد. تاز جهان میاز جنگ سرد در نشۀ قدرت، خود را یکه

های غربیان این حرکت روسیه را تحمل نتوانستند، زیرا کریمیه یکی از بندرگاه
کریمیه توسط روسیه باشد و گرفتن مهم و راهبردی برای نیروهای دریایی می

افزاید، بناًء غربیان با باور میصورت غیرقابلبه قدرت نظامی دریایی روسیه به
های اقتصادی به تقال پرداخته و خواستند که با استفاده از این وضع تحریم

ها، تصمیم روسیه را به نفع خویش تغییر دهند، اما نه روسیه ضعف پس تحریم
کرد و نه هم غرب قدرت پس از جنگ سرد میاز جنگ سرد را با خود حمل 

را داشت و روسیه با دیدن چنین شرایط، نخستین ضربۀ مهلک را به غربیان 
 پس از جنگ سرد وارد نمود. 

در سوریه نیز که امریکا مشغول طرح سرنگونی هفت مملکت اسالمی بود 
خواست دولت سوریه را سرنگون سازد، روسیه مداخله کرده و پالن و می

کام ساخت و از سوی دیگر،  درازمدت امریکا را به چالش مواجه ساخته و نا
های چین که ضعف غربیان در مقابل روسیه را مشاهده کرد، به ساختن جزیره

های مورد مناقشۀ ارضی میان چین، تایوان، فیلیپین و نظامی مصنوعی در آب
ن به توسعۀ تهی غربیان، همچناویتنام پرداخته و باوجود هشدارهای میان

دهد. متحدان های بحری جنوب چین ادامه میارضی کشور خویش در آب
آهسته از بینند، آهستهزوال می در حالدرازمدت غرب که امپراتوری غربی را 

چون  نوظهورهای سوی قدرتاتحاد با غرب دست کشیده و دست اتحاد به
باشد. همچنان، می ترین مثال آن فیلیپینکنند که بزرگچین و روسیه دراز می
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کم سیاسی و هاسازمانمردم عام در غرب نسبت به تشکیالت، نهادها و  ی حا
طالق بریتانیا نمونه از  طوربهتوان اند که میاعتبار و بدبین شدهنظامی، بی

(Brexit)1  ی ناتو در کشورهای هادخالتبا اتحادیه اروپا، تظاهرات برعلیه
 در کشورهای غربی نام برد.  2(listspopuپاپولیست ها ) دیگر و شهرت

کش مژده داده  الله  نیز زوال غرب و جوامع امثال غرب را در قرآن پا
های اقوام کند تا از تاریخ و داستانبرای بشریت نصیحت می است. الله 

پس با  دیبگرد نیبگو: در زمفرماید: گذشته درس عبرت بگیرند، چنانچه می
و چون فرماید: می الله  3.کاران چگونه بود؟که سرانجام گنه دیتأمل بنگر 

تا در آن به  میدار یگذرانانش را وامبخواهیم شهری را هالك کنیم خوش
را الزم گردد پس آن (شهر)عذاب بر آن  جهیبپردازند و درنت (و فساد)انحراف 

کنون غربیان بر عالوۀ فساد و فحشا تمام صفات  4کنیم روزبریز  (یکسره) ا
                                                           

است که از  یاسیس یهدف ،شودی( مخفف مBrexit) تیاروپا که اغلب به برگز  هیاز اتحاد ایتانیخروج بر  .1
اروپا در سال  هیآن به اتحاد وستنیاز زمان پ ایتانیدر بر  یاسیمدافع، و احزاب س یهاافراد، گروه یسو

عضو آن  یاروپا از حقوق کشورها هیاتحاد دهاروپا طبق معاه هی. خروج از اتحادشودیگرفته م یپ 0309
نفر به عدم حضور آن  ونیلیم 00از  شیانجام شد، ب ایتانیدر بر  2108 جون 29که در  یهمه پرس در است.

اروپا دادند(  هیبه ماندن در اتحاد یرأ ینفر ونیلیم 08از  شیدادند )در مقابل ب یاروپا رأ هیکشور در اتحاد
اروپا  هیاز اتحاد ایتانیخروج بر  رینظ یینظران رخدادهاصاحب ی. برخدیرس تیبه موفق تیو جنبش برگز 

گ یرا ناش و آنرا آغاز فروپاشی  دانندیدر آن کشور م (Neo-Nationalism) سمیونالیشدن نئوناس ریاز فرا
 .این اتحادیه میدانند

نشان  یطرفدار ایکردن  یاست در طرفدار یاسیس ی( آموزه و روشPopulism) سمیپوپول ای ییگراَعوام .2
 شتریب ستمیدر قرن ب کنند.گان فعالیت می در برابر گروه نخبه که مردم عامه قیدادن از حقوق و عال

 نیبعد ا به 0311 ۀاما از ده شدیو هند شناخته م نیالت یکایمر ا یهاگرا با جنبشعامه یهاجنبش
را  تیاز موفق یدرجات زیمتحده ن االتیو ا یناویلند، اسکانداه ا،یتالیکانادا، ا یر کشورهاها دجنبش

 .انددست آورده به
ْرِض َفاْنُظُروا َکْیَف َکاَن َعاِقَبُة اْلُمْجِرِمیَن )83سورۀ النمل؛ آیه .3 

َ
 (83؛ ُقْل ِسیُروا ِفي اْْل

ْن ؛ 08سورۀ اْلسراء؛ آیۀ .  4
َ
َرْدَنا أ

َ
ْرَناَها  َوِإَذا أ َمْرَنا ُمْتَرِفیَها َفَفَسُقوا ِفیَها َفَحقَّ َعَلْیَها اْلَقْوُل َفَدمَّ

َ
ُنْهِلَك َقْرَیًة أ

 (08) َتْدِمیًرا
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ی نموده است را دارا بوده که عمدتًا ادآوراقوام هالک شدۀ که قرآن از آن ی
باشد، پس یی و غیره میگرامادهی، فساد، عدالتیبشامل شرک، زنا، لواطت، 

مانند اقوام گذشته منتظر عذاب الهی نیز باید باشند. بر عالوه، غربیان با 
را اعالن  و رسول وی  انی ساختن ربا )سود(، جنگ علیۀ الله جه

-می ها خواهد انجامید، چنانچه الله اند که این جنگ به هالکت آنکرده

گر فرماید:  گاه باش دینکرد (ترک ربا)پس ا که به جنگ خدا و رسول او  دیآ
  1.دیابرخاسته

شاهد انتقال بار دیگر جهان غرب در حال سقوط بوده و عصر ما یک
باشد. قدرت از یک امپراتوری به امپراتوری دیگر و یا به چند قدرت دیگر می

دهد که هیچ انتقال قدرت در طول تاریخ بدون وقوع تاریخ تجربی نشان می
این انتقال نویسد: برخوردها صورت نگرفته است و چنانچه اورگانسکی می

ها فکر . صهیونیست2دقدرت نیز به نبردهای شدید جهانی منجر خواهد ش
های جهانی و کنند که با وقوع جنگ جهانی اتمی و از بین رفتن قدرتمی

-می که الله ها خواهد رسید، اما طوریبیشتر نفوس جهان، عصر طالیی آن

و )یهود و دشمنان مسیح، براي نابودي او و آیینش( نقشه کشیدند، و فرماید: 
 نقشه کشان، و خداوند، بهترین یدنقشه کش خداوند )بر حفظ او و آیینش(

یهودی ـبرای اتحاد مسیحی این بار نیز تاریخ تکرار شده و الله  3.است
کام و ها( نقشه دارد تا آن)صهیونیست کرده  اهیروسها را نزدیک به پیروزی، نا

و تعذیب نماید، پس مسلمانان باید یقین داشته باشند که جهان پسا جنگ 
 م را به ارمغان خواهد آورد. اتمی، عصر طالیی اسال

                                                           
ِه َوَرُسوِلهِ : 203سورۀ البقره، آیۀ . 1  َذُنوا ِبَحْرٍب ِمَن اللَّ

ْ
 (203) َفِإْن َلْم َتْفَعُلوا َفأ

2 . International Relations; 26 (4); p 371 (Power Shifts, Economic Change and the Decline 

of the West?; Michael Cox 
ِکِریَن ؛ 53سورۀ آل عمران؛ آیۀ  .3 ُه َخْیُر اْلَما ُه َواللَّ  (53) َوَمَکُروا َوَمَکَر اللَّ
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 جهان پس از جنگ اتمی 
به  )تورات(در کتاب آسمانی: و فرمایدالشأن میدر قرآن عظیم الله 

 دو بار در زمین فساد خواهید کرد و قطعا   فرزندان اسرائیل خبر دادیم که قطعا  
نخستین  (تحققۀ)که وعدبه سرکشی بسیار بزرگی برخواهید خاست. پس آنگاه

تا  میگمار یبر شما م ،بندگانی از خود را که سخت نیرومندند ،آن دو فرارسد
به جستجو درآیند و این تهدید  (برای قتل و غارت شما) تانیهامیان خانه

گریافتنی استحقق گر بدی کنید به  دیانیکی کنید به خود نیکی کرده ت. ا و ا
تا شمارا اندوهگین کنند  (بیاید) و چون تهدید آخر فرارسد (دیابد نموده)خود 

درآیند و بر هر چه ( زوربه)چنانکه بار اول داخل شدند  (تان) و در معبد
قبل از  510های بار اول، در سال 1د.نابود کنن (راآن)یافتند یکسره  دست

المقدس را فتح کرده، میالد، اردوی تحت رهبری نبوکد نصر از بابل، بیت
کنانش را قتل شده توسط عام کرده، مسجد ساختهشهر را سوزانده، سا

. و درآوردرا ویران ساخته و باقیماندۀ یهودیان را به بردگی  سلیمان
المقدس مسکن گزین شدند، به فساد ر بیتها دوباره دکه آن، زمانیازآنپس

زعم آغاز کردند، حضرت ذکریا  را در مسجد به قتل رسانیدند و به
حضرت عیسی  را به صلیب کشیدند، این بار نیز طبق وعدۀ خودشان 

( رومی TITUSپروردگار برای بار دوم اردوی تحت رهبری جنرال تیتوس )
کنانش را قتلوارد بیت ام کرده و مسجد دوم را ویران نمود. عالمقدس شده، سا

امید است که فرماید: اسرائیل هشدار داده میبرای بنی در ادامه، الله 

                                                           
َتْیِن َوَلَتْعُلنَّ َوَقَضْیَنا ِإَلی َبِني ِإْسَراِئیَل ِفي اْلِکَتاِب لَ ؛ 0تا  3؛ آیه های اْلسراء ۀسور  .1 ْرِض َمرَّ

َ
ُتْفِسُدنَّ ِفي اْْل

ا َکِبیًرا َیاِر َوَکا( 3) ُعُلوًّ ٍس َشِدیٍد َفَجاُسوا ِخاَلَل الدِّ
ْ
وِلي َبأ

ُ
واَلُهَما َبَعْثَنا َعَلْیُکْم ِعَباًدا َلَنا أ

ُ
َن َفِإَذا َجاَء َوْعُد أ

ْکَثَر َنِفیًراُثمَّ َرَدْدَنا َلُکُم اْلَکرَّ ( 5) َوْعًدا َمْفُعواًل 
َ
ُکْم أ ْمَواٍل َوَبِنیَن َوَجَعْلَنا

َ
ُکْم ِبأ ْمَدْدَنا

َ
ِإْن ( 8) َة َعَلْیِهْم َوأ

ُتْم َفَلَها َفِإَذا َجاَء َوْعُد اآْلِخَرِة ِلَیُسوُءوا ُوُجوَهُکْم وَ 
ْ
َسأ

َ
ْنُفِسُکْم َوِإْن أ

َ
ْحَسْنُتْم ِْل

َ
ْحَسْنُتْم أ

َ
ِلَیْدُخُلوا اْلَمْسِجَد َکَما أ

ُروا َما َعَلْوا َتْتِبیًراَدَخ  ٍة َوِلُیَتبِّ َل َمرَّ وَّ
َ
 (0) ُلوُه أ
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گر (لی)پروردگارتان شمارا رحمت کند و ما نیز به کیفر )بازگردید  (به گناه) ا
تحقق یافت،  که بار اول و دوم، وعدۀ الله طوریهمان 1.میگردیبازم (شما

اسرائیل در زمین و سرزمین یی بنیجو یبرتراین بار نیز به سبب فساد و 
ی حق، هاپرچمتحقق خواهد یافت و این بار مسلمانان با  مقدس، وعدۀ الله 

... فرماید: می بر اسرائیل چیره خواهند شد، چنانچه حضرت محمد 
که  کشدیم شمارا و چنان شودیاز طرف مشرق باال م اهیس یهارقیبعدازآن ب

که در حافظه من نمانده  ادکردیرا  یزیتا هنوز نکشته است، بعد چ یقوم چیه
رفتن بر  زیخنهیو لو با س دیکن عتیبا آن ب دیدیها را دشما آن یاست... وقت

و  2.ن لشکر( استی)در ا یمهد اللهفهیخل قیها باشد، به تحقبرف یرو
 یهارقیب دیدیهرگاه دفرماید: در حدیثی دیگر می حضرت همچنان آن

رفتن  زیخنهیو لو با س د،یوندی، با آن بپشدندرونیرا که از جانب خراسان ب اهیس
در روایات  3.است ی(مهد) اللهفهی)در( آن خل قیها باشد، به تحقبرف یبر رو

ت المقدس کسی مقاومدیگر آمده است که در مقابل این لشکر تا فتح بیت
اسرائیل برای بار سوم توسط مبنی بر تعذیب بنی تواند و وعدۀ الله کرده نمی

این لشکر به سرکردگی حضرت امام مهدی تحقق خواهد پیوست. خواب 
حیث عصر طالیی یهود و ها بهحکومت جاویدان جهانی را که صهیونیست

بینند، توسط حضرت امام مهدی و تر میخواب تطبیق پروژه اسرائیل بزرگ
حضرت عیسی  به کابوس یهود و عصر طالیی برای اسالم و بشریت مبدل 

                                                           
َم ِلْلَکاِفِریَن َحِصیًرا؛ 1؛ آیۀ اْلسراء ۀسور  .1 ْن َیْرَحَمُکْم َوِإْن ُعْدُتْم ُعْدَنا َوَجَعْلَنا َجَهنَّ

َ
ُکْم أ بُّ  (1) َعَسی َر

 213 فحۀص؛ 3 لدج ؛در المصباح یریاست، و بوص حیو صح یقو ثیحد نیاسناد ا دیگو یم ریبن کثا. 2
کم  آنرا در حیصح ثیثقه است و حد یمرد ها ثیحد نی: در اسناد ادیگو یم ؛ المستدرک است، حا

 ی)بخار نیخیاست به شرط ش حیصح ثیحد نیذکر کرده و گفته است که ا 383 - 389 فحۀص؛ 3جلد 
 .کرد ه است دیآنرا تائ یذهب همچنان و مسلم( و

کم در  .3  گفته است که این حدیث به شرط شیخین 530صفحۀ  ؛3لد المستدرك علی الصحیحین جحا
 .و مسلم( صحیح است ی)بخار
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گر از عمر دنیا تنها یک فرماید: می خواهد شد، چنانچه حضرت محمد  ا
کند تا اینکه مردی از من آن روز را طوالنی می باشد، خداوند  ماندهیباقروز 

برانگیخته نماید، نام او مانند نام من و نام پدرش  من( را تیباهل)یا فرمود: از 
گونه که از ظلم نماید همانمانند نام پدر من است، او دنیا را مملو از عدالت می

در اند: فرموده حضرت در حدیث دیگری آن 1و ستم مملو شده است.
-در زمان او باران فرو می کند، خداوند آخر امت من، مهدی ظهور می

مساوی در میان مردم تقسیم  طوربهرویاند، او مال را مین گیاه میفرستد، ز
شود، وی هفت یا یابند، امت گرامی داشته میکند، چهارپایان افزایش میمی

شکل حضرت امام مهدی دجال بهدر زمان  2کند.هشت سال زندگی می
که پردازد فزیکی در جهان مادی ما آمده و با حضرت امام مهدی به نبرد می

شود. طبق روایات مردم در کعبه میان نبرد نهایی میان حق و باطل شمرده می
 عتشانیبمقام ابراهیم و حجراالسود حضرت امام مهدی را مجبور به پذیرفتن 

گوید: من گمارند و در همین زمان است که او میحیث خلیفه مینموده و به
ابتدای آن،  که من درامتیاند: فرموده مهدی هستم. حضرت محمد 

حضرت عیسی  در آخر آن و مهدی در وسط آن باشد، هرگز هالک نخواهند 
کند و را محاصره می ارانشیو . دجال در دمشق حضرت امام مهدی 3شد

کنند که حضرت امام مهدی را محاصره که دجال و پیروانش فکر میزمانی
                                                           

و صحیح ابن  01223؛ حدیث 095؛ صفحۀ 01، طبرانی؛ معجم الکبیر؛ جلد 3212سنن ابو داوود؛ حدیث  .1
صحیح  9810. همچنان شیخ البانی نیز این حدیث را در صحیح ابو داوود حدیث 8123حبان؛ حدیث 
 دانسته است.

کم در المستدرک؛ جلد  .2 ، ذهبی نیز و گفته است: اسناد این حدیث صحیح است 533؛ صفحۀ 3حا
کم را تأیید کرده است و شیخ البانی در سلسله االحادیث الصحیحه حدیث  گفته است:  000گفتۀ حا

 اسناد این حدیث صحیح است و رجال آن ثقفه میباشند.

. هر چند در مورد این حدیث در سند برخی ها ضعف و غرابت قابل 052المنار المنیف؛ صفحۀ  . 3
تا  919؛ صفحات 2ا برخ دیگر را تقویت مینمایند )اتحاف الجماعه؛ جلد مشاهده است اما برخی از آنه

918)  
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ده بود شوند درست مانند فرعون که فکر کر اند و در جنگ پیروز میکرده
طوریکه همان را محاصره کرده و بر او پیروز شده است، الله  موسی 

را با شق نمودن دریا نجات داد،  باقدرت الهی خویش حضرت موسی 
دجال  حضرت عیسی  را به کمک امام مهدی فرستاده و حضرت عیسی 

آید دجال در حالی بیرون میاست:  شدهانیبکشد که در احادیث چنین را می
کم است، دین کم اهمیت شده و ارتباط میان که در میان مردم بغض و کینه حا
شود، زمین همانند پوست مردم تیره شده است. پس در هر راهی وارد می

رسد، بر مردم شود، تا اینکه به نزدیک مدینه میگوسفندی برایش جمع می
-ازداشته میگردد اما از تسلط به مردم داخل مدینه بخارج از مدینه مسلط می

کند، رود و گروهی از مسلمانان را محاصره میشود، سپس به کوه ایلیاء می
گوید: در مقابل این گردنکش منتظر چه فرمانده مسلمانان خطاب به آنان می

چیزی هستید؟ با او بجنگید تا اینکه شهید شده و به خداوند برسید یا اینکه 
کنند، گام صبح با او پیکار میدر برابر او پیروز شوید، پس طبق فرمان هن

 ارانیو رساند رسد و دجال را به قتل میهنگام صبح حضرت عیسی  به آنان می
و دیوارها مسلمانان را صدا  هاسنگو  هادرختدهد تا اینکه او را شکست می

گویند: ای مؤمن! این یهودی است که خودش را در پشت من زنند و میمی
 الله . در حدیث دیگری از رسول1را بکشپنهان نموده است، پس او 

خواند و در این برای ما خطبه می گفت: پیامبر  ابو امامه باهلی آمده: 
خطبه بیشتر از همیشه در مورد دجال سخن گفت و ما را از شر او بر حذر 

ها در آن روز العکر پرسید: ای پیامبر خدا عربالشریک بنت ابیداشت. ام
فرمود: آنان در آن موقع اندک خواهند بود،  پیامبر کجا خواهند بود؟ 

                                                           
کم در المستدرک؛ جلد  . 1 ؛ این حدیث را روایت کرده و گفته است: این حدیث مطابق 559؛ صفحۀ 3حا

کم موافقت کرده  شروط شیخین صحیح است و آن دو این حدیث را روایت نکرده اند و ذهبی با حا
 است. 



 270❐فصل پنجم: آینده

 

مرد صالح و شایسته  امامشانشوند و المقدس مستقر میدر بیت شترشانیب
گهان جلو می امامشانخواهد بود، روزی  افتد تا نماز صبح را بخواند که نا

کشد تا آید، آن امام خودش را به عقب میعیسی  فرزند مریم بر او فرود می
شود، حضرت عیسی  دستانش را میان دو  امامشانه حضرت عیسی  کاین

گوید: جلو برو و نمازت را بخوان زیرا اقامۀ این نماز گذارد و میشانۀ او می
که نماز را به خواند هنگامینماز را می امامشانشده است. پس برای تو گرفته

کند، در را باز می، دیبازکنفرماید: در را می  رساند، حضرت عیسی اتمام می
گهان دجال همراه با هفتاد هزار یهودی پشت در ایستاده و هر یک شمشیر  نا

گونه که نمک نگرد همانکه دجال بر او میو سپری در دست دارد، هنگامی
زند و شود و دست به فرار میشود او نیز گداخته میدر آب گداخته می

توانی از من سبقت که نمی زنمیمفرماید: ضربۀ به تو می  حضرت عیسی 
 جهیدرنترساند، می به قتلرسد و او را بگیری، پس در کنار شرقی به او می

ماند که یکی از خورند و بر روی زمین چیزی نمییهودیان شکست می
 راآن یهودیان خویش را در پشت آن پنهان کرده باشد مگر اینکه خداوند 

 زند ای بندۀ مسلمان خدا این یهودی است و فریاد می آوردیدرمبه سخن
برسان... پیامبر  به قتلکه خود را پشت من پنهان کرده است پس بیا و او را 

  کم و  گسترعدالتفرمود: عیسی  فرزند مریم در میان امت من حا
برد، قانون را از بین می هاخوکشکند پیشوای دادگر خواهد بود، صلیب را می

کند... بغض و کینه از میان گذارد و صدقه را رها میجزیه را بر زمین می
که کودکی شود تا اینداری از آن گرفته میشود، نیش هر نیشبرداشته می

رساند، کودکی شیری را ، به آن ضرری نمیبردیفرومماری  دردهاندستش را 
-بیند، زمین مملو از صلح و آرامش میکند و از آن هیچ ضرری نمیدنبال می

شود،... جنگ بارهای سنگین خود را که ظرف پر از آب می گونههمانگردد 
که گروهی بر خوشۀ روید تا ایننهد،... علف همانند زمان آدم  میبر زمین می
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. در سایر روایات آمده 1خورند...آیند و همه از آن سیر میاز انگور گرد می
است که حضرت امام مهدی برای نماز صبح در شهر دمشق پایتخت فعلی 

باشد توسط دجال و پیروان ی سفید میهامنارهسوریه در مسجدی که دارای 
آید نیز در همین مسجد فرود می شوند و حضرت عیسی وی محاصره می

جا به قتل کند و در همانیکه دجال را تا ُلد منطقۀ در اسرائیل فعلی تعقیب م
گفته  از طرف الله  رساند، پس از قتل دجال برای حضرت عیسی می
شود که بندگانی را خلق کرده است که غیر از خودش کسی با آنان توان می

هنوز در همان حال جنگیدن را ندارد چنانچه در حدیث شریف آمده است: 
که  امدهیآفر من بندگانی را  رسد کهاست که از طرف خدای متعال فرمان می

ها را ندارد، پس بندگانم را باالی کوه ببر سپس کسی توانایی جنگیدن با آن
-ها از هر بلندی شتابان سرازیر میفرستد و آنرا می ومأجوجأجوجی یتعالحق

گذرد، و تمام آب را نوشیده و شوند. نخستین قافلۀ ایشان از دریای طبریه می
آید جای دریا را خشک دیده و گذارند که وقت دومین قافله میطوری می راآن
بر  با همراهان گویند: زمانی در اینجا آبی بوده است. حضرت عیسی می

از صد دینار برای  آن روزی برایشان در سر گاوبرند و بلندای کوه طور پناه می
 اتفاقبه یکی از شما در این زمان بهتر خواهد بود. حضرت عیسی 

دست به  راهان به جهت برطرف شدن این مصیبت به درگاه خداوند هم
کند. در نازل می باِو صورت بیماری به ومأجوجأجوجدعا خواهند برد و بر ی

با  میرند، سپس حضرت عیسی همه می ومأجوجأجوجمدت کمی ی
یک وجب  قدربهبینند که روی زمین آیند و میاز کوه طور پائین می همراهان

یابد. حضرت عفونت شدید انتشار می هاالشنیست و به سبب پوشیدن خالی 

                                                           
؛ بعضی علما این حدیث را ضعیف دانسته اند ولی رجال آن همه مورد اعتبار 3100ماجه؛ حدیث  ابن . 1

میباشند بجز عمرو بن حضر که بجز ابن حبان کسی او را ثقه ندانسته است، اما این حدیث شواهدی 
 دیگری دارد که آنرا تقویت میکند. 
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ی پرندگانی با تعالحقدارند و و همراهانش دست به دعا برمی عیسی 
ها را برداشته و ها این الشفرستد، آنی بلند مانند گردن شتر میهاگردن

 . 1برندخواهد میبجایی که خدا می
ترین بزرگ (Sea of Galileeدریای جلیل یا طبریه )بحیرۀ تیبریاس یا 

 09کیلومتر طول و  20باشد که حدود آب شیرین در فلسطین می ۀدریاچ
 که رسدکیلومترمربع می 088کیلومتر عرض دارد و مساحت تقریبی آن به 

کثر عمق آن  متر زیر سطح دریای آزاد قرارگرفته  302 و متر است 39حدا
شود و های زیرزمینی تغذیه میتا حدودی توسط چشمه . بحیرۀ مذکورتاس

شد که در امتداد آن از شمال به جنوب بامیمنبع اصلی تغذیه آن رودخانه اردن 
ترین منابع آب نوشیدنی اسرائیل فعلی دریای جلیل یکی از مهم جریان دارد.

زمانی دارد.  باشد که خشک شدن آن در هر سه دین ابراهیمی اهمیت آخرمی
به تعقیب خشک شدن این دریاچه مسیحای  هستند کهیهودیان بدین باور 

باشد، خواهد آمد و از می یهودیت که به گفتۀ خودشان از اوالدۀ داود 
المقدس به جهان حکومت خواهد کرد و عیسویان بدین باور هستند که بیت

. 2را در بر خواهد داشت خشک شدن این دریاچه آمدن دوبارۀ عیسی 
کند خشک شدن دریای جلیل توسط نکات مهم که احادیث به آن اشاره می

ومأجوج بوده و همچنان اینکه پی آمد ازحد آب آن توسط یأجوجاستفادۀ بیش
خاطر خواهد بود. اسرائیل به خشک شدن این بحیره آمدن حضرت عیسی 

و استفاده  ه استفاده کردهآب آشامیدنی و سرسبزی کشور خود از این بحیر 
دوباره تکمیل کرده و از  راآناسرائیل بیشتر از آن است که طبیعت بتواند 

خشک شدن آن جلوگیری شود، بناًء سطح آب این بحیره در حال پایین شدن 

                                                           
 2390صحیح مسلم؛ حدیث  . 1

2 . Breaking Israel Nwes; Island Appearing in Sea of Galilee Could Presage Messiah Son of 

David; Dated: Sep 7 2016  
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زودی بنا بر خشک شدن این دهند که اسرائیل بهبوده و دانشمندان هشدار می
 ستیز طیمحد شد چنانچه تحلیلگر مسائل بحیره به بحران آبی مواجه خواه

هایی که در حال محو شدن هستند جهیلنویسد: امریکایی بنام لستر برون می
های دنیا شامل جهیل چاد در افریقای مرکزی، بحیرۀ آرال در بهترین جهیل

و  1باشدآسیای مرکزی و بحیرۀ جلیل )همچنان مشهور به جهیل تیبریاس( می
سپتمبر  0( به تاریخ Breaking Israel Newsسرائیلی )شبکۀ خبری اهمچنان 

با نشر خبری از پیداشدن جزایر کوچک میان این بحیره خبر داده و  2108
خبر سطح آب این طبق این ، دهدبرای اسرائیلیان مژدۀ آمدن مسیحا را می

باشد و از خط قرمز می ترپست نچای 15پایین آمده که  نچیا 48بحیره 
سبب بحران محیطی خواهد شد، آمدن مسیحا را به بار خواهد که درحالی
. بعضی علمای اسالم به این نظر هستند که استفادۀ آب توسط اسرائیل 2داشت

باشند همان نوشیدن آب این بحیره توسط و یهودیان اروپایی که از قوم خزر می
 ومأجوج بوده ولی بعضی علمای اسالم به این نظر هستند که خزرهایأجوج
ومأجوج در زمان پس از فرود آمدن دوبارۀ ومأجوج نبوده بلکه یأجوجیأجوج

وار آب یک بحیره را توسط از بند گشوده شده و افسانه حضرت عیسی 
نمایند )والله اعلم(. به هر صورت مسلمانان باید درک نوشیدن خشک می

نخورند  ها راهای دجال زندگی کرده و فریب این فتنهکنند که در عصر فتنه
که حوادث در حال افزایش بوده و درحالی روزافزونصورت ها بهزیرا این فتنه

بعدی و خصوصًا جنگ اتمی آغاز خاتمۀ دشمنان خواهد بود )ان شاء الله( 
ها را تا آمدن عصر طالیی مسلمانان روزهای وخیم، پر شفقت و مملو از فتنه

داشته باشند که نهایت این در بر خواهد داشت همچنان مسلمانان باید یقین 

                                                           
1.  Lester R. Brown; Plan B 4.0: Mobilizing to Save Civilization; p 77 
2.  Breaking Israel Nwes; Island Appearing in Sea of Galilee Could Presage Messiah Son of 

David; Dated: Sep 7 2016 
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ها و دشمنان اسالم در تمام بالد اسالمی به راه ها که صهیونیستجنگ
 به نفع مسلمانان و به بربادی خودشان تمام خواهد شد زیرا الله  اندانداخته

انجام  ستهیشا یآورده و کارها مانیاز شما که ا یخدا به کسانفرماید: می
کند،  (گرانید) نیجانش نیاند، وعده داده است که حتما  آنان را در زمداده

را که  نشانیکرد و قطعا  د (گرانید) نیآنان را جانش انینیشیگونه که پهمان
را  مشانیترس و ب نا  یقیو  دیبه سودشان استوار و محکم نما دهیآنان پسند یبرا
 کیرا شر  یزیچچیه( و)ط مرا بپرستند فق( کهییتا جا)کند،  تیبه امن لیتبد

 (قتیدر حق)ورزند  یناسپاس ژهیو  یهاازاین نعمت؛ و آنان که پسرندیمن نگ
 .1اندفاسق
 

 داند!بهتر می و الله 
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َ
ُهْم ِفي اْْل اِلَحاِت َلَیْسَتْخِلَفنَّ ِذیَن آَمُنوا ِمْنُکْم َوَعِمُلوا الصَّ ُه الَّ َوَعَد اللَّ

ِذي اْرَتَضی َلُهْم َوَلُیَبدِّ  َننَّ َلُهْم ِدیَنُهُم الَّ ِذیَن ِمْن َقْبِلِهْم َوَلُیَمکِّ ْمًنا َیْعُبُدوَنِني اْسَتْخَلَف الَّ
َ
ُهْم ِمْن َبْعِد َخْوِفِهْم أ َلنَّ

وَلِئَك ُهُم اْلَفاِسُقوَن 
ُ
 (55) اَل ُیْشِرُکوَن ِبي َشْیًئا َوَمْن َکَفَر َبْعَد َذِلَك َفأ




