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توان وجود نفوذ مـؤثر فرهنـگ غربـي در جهـان      پيش از هر چيز شايسته است يادآور شوم كه مي

هـا بـر خـالف چنـين نفـوذ مـؤثري اسـت ؛         الم را رد كرد ؛ به رغم بزرگنمايي تأثيرات غربي ، واقعيتاس

بنـدي   ، واقعيـت پـاي  ] مسـلمانان [در سـطوح مختلـف در دل و جـان    ] اسـالمي [واقعيت وجـود اعتقـادات   

اعـم از  [جهـان غـرب   ] فكـري [هاي مسلمان به اخالق اصيل اسالمي و سرانجام واقعيـت رد واردات   توده

كنـيم   هايي قلمداد مـي  سازم كه ما فرهنگ غربي را هر آن انديشه در اينجا خاطرنشان مي]. شرقي و غربي

ركند تهمة آنها در غيرواقعگرايي و غيرفطري بودن مشـ . ، تكيه ندارند) اسالم(كه به خدا و به دين فطرت 

 .و از آنجا ، گرفتار تضاد با طبيعت واقعگراي انسانند

م كه فرهنگ ، پاكي و طهارت است و پاكسازي نيـز جـز   مچنين شايسته است يادآور شونجا هدر اي

در اين حالـت  گيرد ؛  هاي عقيدتي ، عاطفي و عملي آويخته به وجود انساني ، صورت نمي در مورد پلشتي

ت آنكه گفته شود اصطالحا چنين اسـ نام فرهنگ نهاد مگرنبايد ما، بر انديشه و رفتار غربي صادراتي به 

آمـد از فرهنـگ خـود نيـز      ، جاي بحث و اما و اگـري نيسـت ؛ چـه در اينصـورت الزم مـي     و در اصطالح

را به اعتبار دوري غرب از مفـاهيم اصـيل    "فلسفه غربي"و  "مدنيت غربي"،  "تمدن غربي": هاي  عبارت

 .تمدن و مدنيت و فلسفه ، حذف كنيم

كه مهمترين دو عاملي كه در ايجاد سلطة فرهنگـي  الزم است يادآور شوم پس از بيان اين دو نكته ، 

 :غرب بر جهان اسالم سهيم بودند ، عبارتند از 

 ).عامل كمكي(ـ خأل در امت 2و  )  عامل اصلي(ـ استكبار جهاني 1
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هـاي غربـي ، در كـارزار خـأل موجـود ،       كوشد با كمك انديشـه  حقيقت آنست كه استكبار جهاني مي

 .راهي پيدا كند

هاي گوناگوني دارد كه بـه دشـواري    موجود نيز ، سخن پرسوز و گدازي است و جنبه سخن از خأل

هـاي آن   به دليل دور شدن ما از تصورات و ديدگاههاي قـرآن و شـيوه   زيرابتوان به همة آنها پرداخت ؛ 

 .در تعميم و تعميق اين تصورات ، در نگاه به اسالم ، زندگي و تاريخ ، خأل وجود دارد

هاي ادراكي نظري و عملـي و   ت و ديدگاههاي اسالمي ، واقعگرايي هماهنگ با تواناييويژگي تصورا

بخشـد ، اسـت ؛    كنـد و بـه آن معنـا مـي     هاي طبيعي به آنچه مسير حركت انسان را پاسداري مـي  گرايش

 هـا ، گـرايش   هايي كه خداوند متعال در فطرت آدمي بوديعه نهاده و از جمله مهمترين اين گـرايش  توانايي

آيا امت ما و ارثيـة  . هاي حياتي از اوست انسان به ارتباط با قادر مطلق عزوجل ، دينداري و ياري گرفتن

هـاي خـواب فكـري ـ بـه       امـت درگيـر دوره  ! عقيدتي ما همة اين صفا و عمق را حفظ كرده اسـت؟ هرگـز  

هـاي غربـي پـر     يشـه رخنـة اند ساز طبيعي  هاي تابناك ـ بوده و همين خواب ، زمينه  استثناي برخي جرقه

علـل گـرايش   ": در كتاب خـود   "استاد شهيد آية اهللا مرتضي مطهري". زرق و برق به ميان ما بوده است

هاي عقيـدتي كـه راه چنـان رخنـه و نفـوذ شـگفتي را همـوار نمـود ،          هايي از انحراف نمونه "به ماديگري

هـاي   چنـان حـدي رسـيد كـه بخـش     هاي وجداني به  خأل در اخالق و احساسات و تعامل. شود يادآور مي

بزرگي از امت ، احساس خويش نسبت به ميزان جنايت ارتكابي در حق خود را بـا فراخـوان بـه اجـراي     

هـاي مـادي و    دهي به تاج و تخت مزدوران غرب و از آنجا فـروش ثـروت   قوانين بشرساخته و طي شكل

 ] .وت گشتندتفا و در برابر آن بي[معنوي امت به بيگانگان ، از دست دادند 

و  "قاديانيسـم ": وضع امت ما در دورة استعمار چنان شد كه از سوي برخي مذاهب منحرفي چون 

آوايي و سازش با كفر ، اقدامي اخالقي و برجسته و همسو و هماهنگ با رضاي به قضا و  ، هم "يتئبها"

دامي پيشروانه تلقي گرديـد كـه   آوايي با كفر، اق قدر الهي ، قلمداد شد و نيز بدآنجا رسيد كه دوستي و هم
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البته تنها بيانگر گسيختگي شخصيت فردي و جمعي اسالمي و از دست شدن معيارهاي اخـالق همبسـتة   

 .اسالمي است

اهللا عليـه وآلـه    صلي(نوادة پيامبرخدا ) السالم عليه(كه امام حسين سازم  در اين مورد خاطرنشان مي

ويش و مطالبـه امـر بـه معـروف و نهـي از منكـر ، از       ور سـاختن نهضـت خـ    در راه بـراي شـعله  ) وسلم

دلهـاي آنـان بـا تـو و     «: پاسـخش گفـت    "قدفـرز "پرسيد ،  "كوفه"شاعر دربارة وضع مردم  "قدفرز"

نهايت گسيختگي در شخصيت ، آنست كه قلب پاك آدمي به سويي باشد و » .شمشيرهايشان عليه توست

گـردد و   در چنـين حـالتي ، طـاغوت چيـره مـي      شمشيرش در دستي براي از ريشـه كنـدن همـان سـو ؛    

 .شود يابد زيرا با مقاومت چنداني در برابر خود روبرو نمي هاي شگفت گسترش مي انديشه

در خصوص خأل اجتماعي ـ كه مراد از آن تهي بودن عرصة سياست از رهبـران آگـاه و مسـلماني     

ي نيروهـاي افـراد امـت را بـه سـمت      هاي مسلمان كنند و تمـام  است كه اقدام به روشنگري سياسي توده

تر اسـت ؛ در ايـن ميـدان ، عرصـه بـه       انگيز تحقق اهداف واال سوق دهند ـ وضع بسيار دردناكتر و اسف 

زيـرا قـدرت همـواره از ديگـران گرفتـه      (صاحبان اطماع شخصي و دارندگان قدرت موهومي واگذار شد 

) من پروردگـار برتـر شـمايم   ] (23ره نازعات ـ  سو[» انا ربكم االعلي«شود چه فرعون نيز وقتي نداي  مي

در اختيارش نهادنـد و بـه دروغ   خود را سرداد به كمك همين كساني قدرتمند شد كه دور او را گرفتند و 

به او واگذاردند و او نيز ايشـان را در پـي تحقيـر ، بـه خـدمت گرفـت و راه و رسـم همـه         را قدرت خود 

واها و اميال خويش راهبري كرده و غالبا نيز امت و دين خـود را  كه امت را طبق ه.) طاغوتها چنين است

هـا را بـا تمـام     فروختند و همـين امـر راه رخنـة غربـي     براي حفظ تاج و تخت لرزان خود به بيگانگان مي

 .حقوقي و تشريعي ، هموار ساخت  نمودهاي فكري ، اخالقي و

توانـد تكـراري باشـد ولـي ضـرورت       يهاي آن نيز م سخن دربارة استكبار جهاني و اهداف و شيوه

دارد كه همواره از آن ياد كنيم همچنانكه ضرورت دارد كه انسان مسلمان همواره ترفندهاي شـياطين را  

بـه راسـتي او و   ) (27سوره اعراف ـ (» ... إِنَّه يرَاكُم هو وقَبِيلُه منْ حيثُ الَ تَرَونَهم«: به خاطر داشته باشد 
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و از او به خـداي پنـاه برنـد و همـواره     ...) بينند بينيد مي شما را از جايي كه شما آنها را نمي همگنان وي ،

 .سنگ بارانش كنند

سـازي تـوهمي از وجـود انسـان و      استكبار به مفهوم عصيان و طغيان در برابر خداونـد و پيچيـده  

ن بـه او و يـاري گـرفتن از    دهي به وجود مطلق وهمي از وي بجاي پيوند با مطلق حقيقي و پناه برد شكل

كه به لحاظ ظـاهري   ـ  "استعمار"را بر اصطالح  "استكبار"خداوند متعال است ؛ از اينجاست كه ما تعبير 

 .دهيم اي نداشته است ـ ترجيح مي بيانگر عمران و آباداني است حال آنكه جز ويراني و تباهي نتيجه

ئه با همه وسايل شيطاني است و چنانچه بـه  گري و چيرگي و توط اين استكبار همواره در پي سلطه

هـا و   مصداق دشمني با امت اسالمي بازگرديم خواهيم ديد كه استكبار مادي و منحرف از فطرت ، توطئه

هاي وحشتناكي براي گسترش خأل عقيدتي ، عاطفي و عملي و سپس بسط نفوذ و رسوخ و رخنه و  نقشه

 .است اشغال تبهكارانه و همه جانبه ، تدارك ديده

 :وار به موارد زير اشاره كرد هرستهايي از اين نقشة شوم بطور ف توان به عنوان بخش در اينجا مي

الف ـ كوشش در جهت قطع پيوند امت اسالمي با تاريخ تابناك و پرافتخاري كه همة خلقهـاي آن در   

خـاص محلـي و   هـاي   نگـاري  اند با هدف چند پاره كـردن امـت و نشـر تـاريخ     رقم زدن آن شركت داشته

گوناگون اين امت و پيوند زدن آن با تاريخ پيش از اسـالم  هاي  گسترش كين توزي و دشمني ميان بخش

،  "فرعونيسـم "اي كـه از   جويانـه  در راستاي تحقق اهداف شـوم و پليـد خـود سـتايش و تمجيـد مفسـده      

گيـرد ،   جهاني صورت ميبه وسيلة عناصر مزدور استكبار ... و  "شاهنشاهي"،  "بابليسم"،  "فينيقيسم"

 .هاست ها و نقشه زاييدة همين توطئه

ـ گسست پيوندهاي امت با زبان قرآن و گسترش زبانهـاي محلـي و عاميانـه و مبـارزه بـا رونـد        ب

بلكـه بمثابـة    يترجمه به عربي و از آنجا گسترش زبانهاي غربي نه تنها به عنوان زبانهاي مفيـد و جهـان  

هـاي هرازگـاهي شـاه در عرصـة بـه       ربي ؛ در اينجـا بـد نيسـت از يـورش    جايگزيني براي زبان اصيل ع
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عليه زبان عربي و حتي عليه  "آتاتورك"هاي  هاي عربي و يورش اصطالح پاكسازي زبان فارسي از واژه

 .كنيم كه مثالهاي قابل ذكر در اين عرصه فراوانند حروف عربي ، ياد مي

ه كين توزي و دشمني بيشتر ميان خلقهاي مسلمان و اي ك نظرانه گرايي تنگ ج ـ گسترش روحية ملي 

اي در شخصـيت امـت    دوري بيشتري از اصول شريعت و اخالق و معيارهاي اسـالمي و گسسـت تـازه   

 .اسالمي را بدنبال دارد

د ـ كوشش در ويرانسازي نمودهاي شخصيت اسالمي و از آنجا گـم كـردن هويـت اسـالمي ميـان       

 .شرم باران بيبند و  مقدسان احمق و بي هخشك

ـ تقسيم جهان اسالم به واحدهاي متعدد سياسي كه برخي از آنها مساحت بسيار كـوچكي دارنـد   ه 

انـد ولـي داراي قـانون سياسـي ، پـرچم و احسـاس دروغـين بـه          و جمعيت اندكي را در خود جـاي داده 

دولت آنها نيز همان  يگانه است و "داراالسالم"هستند ؛ وطن مسلمانان تنها همان  اصطالح ناسيوناليسم

دولت اسالمي مجري يكسان احكام خدا در مورد همة مسلمانان است و منابع و ذخاير زميني ايشان نيـز  

هايي كه آنرا مرزهاي رسمي  ملك مشترك يكايك افراد آنهاست ولي اين مفاهيم با وجود چنين محدوديت

اره كـردن تـن واحـدي بـيش نيسـت ـ رنـگ        تـوهمي و پـاره پـ     هـاي  اند و در واقع چالش المللي ناميده بين

 .بازد مي

از دست دادن شخصيت مستقل اقتصادي و پيوند زدن آن به ارابه بـزرگ اقتصـاد جهـاني و از    و ـ  

گيري از اين وابستگي براي پيشبرد اهداف فرهنگي و سياسي و بزرگنمايي برتري فكري غـرب   آنجا بهره

هـاي علمـي ـ     ن اصالحات فكـري ـ تمـدني و پيشـرفت    متمدن و كوشش درجهت ايجاد ارتباطي ذهني ميا

هـيچ ترديـدي ، موضـوع دوم     فناوري به اعتبار اينكه اينـدو الزم و ملـزوم همديگرنـد و از آنجـا كـه بـي      

) اصـالحات فكـري ـ تمـدني    (امر مطلوب و خواستني است ، موضـوع اول  ) هاي علمي ـ فناوري  پيشرفت(

 !!ودنيز اجبارا بايد با كمال ميل پذيرفته ش
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اي براي كاشت ديدگاهها و تصورات غربـي در اذهـان فرزنـدان     هاي گسترده ريزي ز ـ انجام برنامه 

يـي بـه مقاصـد غـرب و تهيـه       هاي اعزامي دانشجو هاي تربيتي محلي ، هيئت جهان اسالم از طريق برنامه

ايفاي نقش كادرهاي مزدور فكري و سپس كوشش براي جاسازي آنان در دانشگاههاي محلي به منظور 

و چـه ضـربات سـختي كـه از ايـن دريچـة خطرنـاك ، متوجـه فرهنـگ          . ها و نسل جوان رابط آن انديشه

شويم نيز حاصل  اي كه هر از گاهي با آن روبرو مي هاي مركب و درهم آميخته اسالمي گرديده و انديشه

 .اين روند خطرناك است

در جهت رخنة فرهنگي هرچـه  ... اي و  انهگيري از سلطه و برتري نظامي و اقتصادي و رس ح ـ بهره 

 .بيشتر

اي براي ضربه زدن به اخالق اسالمي و از هم پاشيدن شخصيت  هاي گسترده كردن نقشه  ط ـ پياده 

هـم در  ها و اميال شهواني  بهم پيوسته اسالمي و درهم شكستن روابط سالم خانوادگي و تحريك غريزه

بنـد و بـاري و ابتـذال بـا      اخالقي از جمله نظرية نسبي بودن بـي هاي ويرانگر  بعد نظري با اشاعة انديشه

و و ورزش و يسـينما ، تئـآتر و راديـو و تلويزيـون و هنـر و ويـد      : گيري از همـة ابزارهـا از جملـه     بهره

 .باشگاههاي هرزه نگاري و غيره

نهـا بـه   هاي بكار گرفتة استكبار ، مستلزم فرصت بسيار بيشتري اسـت لـذا ت   پرداختن به همة شيوه

شويم كه اگر خأل موجود در ميـان مـا    كنيم و تنها اين نكته را دوباره يادآور مي آنچه گفته شد بسنده مي

شد زيرا در صورتي كه احكام قرآن كـريم را در   نبود دشمن هرگز قادر به رخنه در ميان صفوف ما نمي

 .رفت ترين دژهاي عقيدتي ، اخالقي و عملي بشمار مي محكم مورد خود پياده مي كرديم ، شريعت ما

 :حجم رخنه فرهنگي در جهان اسالم 

اي ،  اقتصـادي ، رسـانه  : انواع گوناگوني چـون  رخنه فرهنگي و رفتاري غرب در جهان اسالمي ما ، 

نها اشـاره  هاي فراواني بهره گرفته كه اندكي پيش به برخي از آ سياسي و نظامي بخود گرفته و از شيوه

 .ها ، همچنان ناگفته مانده است كرديم ولي بسياري ديگر از اين شيوه
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كنيم كه خود رخنة فرهنگي مورد هدف بود زيرا انسان غربي به رغم اينكه مـدعي اسـت    ما ادعا نمي

ولي خاستگاه وي ـ آنچنانكه گفتـيم ـ حـس     . كند داراي رسالت فرهنگي ـ انساني است ، آنرا احساس نمي 

طلبي او بر ملل ديگر و از آنجا غارت منابع آنهاست ؛ دليـل ايـن ادعـا نيـز      هاي سلطه باري و گرايشاستك

ايـن   .پيامدهاي شديدا منفي حركت غرب به سوي جهان مستضعف و بويژه به سمت جهان اسـالم اسـت  

ايـن  هرچنـد مسـيحيت انحرافـي    (گرايي صورت گرفـت   حركت كه در واقع در چارچوبي از ايمان به ماده

هاي سركش فردي بـراي   و نيز در چارچوبي از باور به آزادي مطلق انگيزه) گرايش مادي را پوشش داد

انجام هر كاري به نام آزادي و قدرت ارادة آزاد ، صورت گرفت ، منظور از آن سلطة اقتصـادي و غيـره   

نظامي نيز به حمايت از هاي سياسي و اشغال  كند و دخالت ، بقاي آنرا تضمين ميبود ولي رخنة فرهنگي 

هدف ، كشتن شخصيت اسالمي مقاوم و تضـمين انـرژي ارزان   : توان گفت  حتي مي. پردازد همة اينها مي

هـاي اقتصـادي بـه عنـوان ابـزاري       و مناطق نفوذ است ؛ بهرحال ، اين رخنه فرهنگي ، از وابستگي] نفت[

] غـرب [زماني از يورش همه جانبه اقتصادي براي تحميل نفوذ خود به اعماق ، بهره گرفت ؛ همينكه مدت 

اش  هـاي اقتصـادي يافـت ، تشـكيالت اقتصـادي      گذشت ، جهان اسالمي ما خود را در قيد و بند وابستگي

ارز آن نيز بستگي به سبد ارزي غرب پيدا كرد و بازارهـاي آن جوالنگـاه كاالهـاي    ] ارزش[غربي شد و 

 .دشمنانش قرار گرفت هايش همه در اختيار غربي گرديد و كارشناسي

شـود    هاي شكلي و محتوايي فرهنگي نيز مطرح مي اندك اندك وابستگيهمراه با وابستگي اقتصادي 

. هاي اقتصادي باشـد زيـرا هـدف اول آنهـا ، همـين وابسـتگي اقتصـادي اسـت         تا ضامن تداوم وابستگي

منـابع خبـري در اختيـار غـرب     هاي گروهي غربي نيز عامل اجرايي اصلي اين برنامه بودند ، همه  رسانه

دهد و خبري را مسكوت و خبر ديگري را بـه دلخـواه خـود     خواهد به آن شكل مي است و هرگونه كه مي

ها در برابر انقالب اسالمي ايـران و حـوادث آن و    اي كه اين رسانه توزانه مواضع كينكند ؛  بزرگنمايي مي

هــاي پيچيــده و  هتــرين دليــل بــر ايــن شــيوهدر ازاي خيــزش اســالمي بطــوركلي ، اتخــاذ كردنــد خــود ب
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اي مـا   هاي غربي است ؛ در اين كارزار مزدوران رخنه كرده به دستگاههاي رسـانه  جويانة رسانه مفسده

 . رساندند ، نداشتند هايي كه اربابانشان به آنها مي نيز ياور آنان بودند ؛ آنها هم غمي جز نشخوار انديشه

: هـاي ظـاهرا فرهنگـي و گـاه دينـي از جملـه        و انجمـن  هـا  معيـت در بعد سياسي نيز روند كاشت ج

از مهمترين عوامل پر كردن خـأل  ... و  "يانيسمدقا"و  "يتئبها"،  "باشگاههاي روتاري"،  "فراماسونري"

هاي مزدور و در اختيار داشتن زمام اين امـت و   مرگبار سياسي در جهان ما از راه بزرگنمايي شخصيت

جانشيني كه استكبار جهاني همواره و بـه انتظـار لحظـه رسـيدن نوبـت آنهـا در        برخورداري از عناصر

 .رفت پروراند ، بشمار مي آستين مي

از ايـن چنددسـتگي و پيـاده    هاي شـديد   استفاده امت و سوء نبدين گونه بود كه شاهد چند پاره شد

شود و درعين حـال هـيچ    مي "كاشته"ها عليه آن بوديم ؛ در قلب آن ، اسراييل جنايتكار  شدن همة توطئه

هاي گستاخي كه هيچ توش و تواني جز نعـره و داد و فريادهـاي فريـب دهنـده بـراي       كس را جز كوتوله

 .يابند ها و كاهندة خشم و نفرت آنها ندارند ، براي دفاع از شرف و عزت لگدمال شده نمي توده

ادي اسـت ولـي رخنـه يـا نفـوذ      آشامانه اقتصـ  خالصه اينكه هدف اول و آخر استكبار ، سلطة خون

بـا  . رود فرهنگي ، ضامن بقاي اين سلطه و از ميان برداشتن هرگونه مقـاومتي در برابـر آن بشـمار مـي    

توانيم از ايدة تسامح با كساني كه راه رخنه به انديشه هاي ما را در پيش گرفتـه و   چنين وضعي ، آيا مي

اند ، سخن بميان  ما را نشانه گرفته ير واقع تمام هستكوشند منابع ما را به يغما برند و شخصيت و د مي

فراخواني به گفتگو ، گاه بيانگر شيوة فريبكارانه است ولي دين ما دين گفتگوي سـالم ، منطقـي و   آوريم؟ 

هاي علني به اسالم  با جو فريب و خدعه و ستم و اتهامكامال اصولي است و اينها همه هيچگونه هماهنگي 

 .ارتجاع و تروريسم و تجاوز به حقوق بشر ـ ندارد ـ مبتني بر كانون

 :راهبرد برخورد واقعي 

برخـورد واقعـي را بـا روشـني     ) راهبـرد (توان ابعاد استراتژي  ميپس از مالحظه حقايق پيش گفته 

 .درك كرد "ابزار"و  "محتوا"تمام و با تكيه بر دو عنصر 
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بخشـيد  ] مسلمانان[يي بيشتري در دل و جان به لحاظ محتوايي ، بايد به انديشة اصيل اسالمي ژرفا

هاي فكري ، انگشـت گـذارد و فضـايي عملـي و همسـو بـا        و بر عواطف و احساسات هماهنگ با شالوده

 .خردورزي درست بشري در راستاي اهداف فكري فراهم آورد

يي هاي فكري و عاطفي در چارچوب فضـا  به عبارت ديگر بايد هماهنگي و انسجام كاملي ميان جنبه

همسو با آن تحقق يابد تا بدين ترتيب رهايي حقيقي از سلطة فرهنگي بيگانه و حركت مسـتقل بـه سـوي    

 .هاي واال ، تضمين گردد هدف

با مسلح شدن علماي اسالم بـه درك درسـت و بـااليي از    در وهله نخست ژرفا بخشيدن به انديشه 

بـه شـناخت   گي بشـر و بسـنده نكـردن    شناخت نظريات كلي اسالم در مـورد زنـد  در وهله دوم اسالم و 

گردد زيرا شناخت خط كلي فكري اسالم ، مـا را در شـناخت بهتـر     احكام فردي در هر عرصه ، انجام مي

هـاي زنـدگي را همـوار     سازي اسالم در تمامي جنبه رساند و در عين روند پياده خود آن احكام ياري مي

 .سازد مي

باط از يك سو گروهي مستقل از تـأثير مقامـات حـاكم و    دهيم كه روند معرفت و استن ما ترجيح مي

هاي گوناگون از سوي ديگر باشد تا اين روند به شكل منطقي ، اصولي ، جـامع ، واقعـي    عواطف و محيط

هاي مسلمان با شـدت و قـدرت هرچـه     و عملي انجام شود و سپس روند روشنگري و تعميق فكري توده

 .دها ، آغاز گرد تمامتر و به همة روش

در خصوص عواطف و احساسات ، رسالت ما بسيار بزرگ و پراهميت است زيـرا وظيفـه داريـم از    

آميـزي بـا    نظام دقيق و ظريفي به قصد برانگيختن شور و هيجان در افـراد امـت بـه ديـن خـود و درهـم      

 هـا و حركـت   هـا و شـادي   پيوندي عاطفي و احساس وحدت با همديگر در غم اعتقادات خويش و ايجاد هم

ها و گستاخان و ستمگران و بخاطر سپردن دائمـي هـدف تمـامي     فداكارانه و ايثارگرانه در برابر طاغوت

ةٍ      «:  پيامبران الهي ، پيروي كنيم ؛ هدفي كه در اين آيه به روشني بيان شده است ـي كُـلِّ أُمـثْنَـا فعب لَقَـدو

و به راستي ما در ميان هر امتـي پيـامبري   ) (36سوره نحل ـ (» ... غُوترسوالً أَنِ اعبدواْ اللّه واجتَنبواْ الطَّا
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تنها پرستش الهـي در صـورتي   .) كه خداوند را بپرستيد و از طاغوت دوري گزينيد) تا بگويد(برانگيختيم 

 .كه دوري گزيدن از طاغوت و همة انواع استكبار در ميان نباشد ، كافي نيست

پس از آن . ير اسالمي را در دلها بكاريم ؛ اين وظيفه هر مسلمان استآري ، وظيفه داريم انديشه تغي

نيز بايد كار محتوايي انجام دهيم و فضاي عمومي مساعدي براي اينكار ايجـاد كنـيم زيـرا انسـان تـأثير      

پذيرد ؛ در اين راستا پاكسازي محيط ، شـرط تكميـل    فراواني از محيط طبيعي و محيط اجتماعي خود مي

ي است ، به همين دليل است كه اسالم اينهمه به انسان از پـيش از انعقـاد نطفـة وي و پـس از     روند تربيت

دهـد و همـواره كرامـت و عزتـي را كـه بـه وي        انعقاد اين نطفه و از تولد تا لحظه مرگ ، توجه نشان مي

ي سـازد تـا فضـا    بخشيده و كرامت و عزتي كه به جسدش پس از مرگ نيز عطا كرده ، خاطرنشانش مي

 .طبيعي حركت انساني متعادلي به سوي اهداف از پيش تعيين شده را فراهم آورد

 :ابزارها 

، هاي خود به ناآگاهان بيان دانستهاي براي انتقال مشاهدات خود به ديگران و  مسلمان از هر عرصه

پسـندد و بـا    ورزد كـه اسـالم آنهـا را نمـي     هايي امتنـاع مـي   ها و روش كند و تنها از آن شيوه استفاده مي

كنيم و  ها و ابزارها اشاره مي اش همخواني ندارد ؛ از اينرو ما در اينجا تنها به برخي شيوه كرامت انساني

 :گذاريم  تر تحقق اهداف واالي يك مبلغ اسالمي را به خود وي وامي گزينش راههاي برتر و مناسب

هـا   ها و گردهمايي ها و كنفرانس سبتانجام كار روشنگري با استفاده از مجامع ، مراسم و مناالف ـ  

خـط ، نقاشـي ،   : از جملـه   هاي گوناگونگيري از هنر و بهره  هاي گروهي و نيز كتاب و روزنامه و رسانه

نماز جماعت ، نماز : هاي عبادي اسالم همچون  هاي تجمع گيري از فرصت سينما ، نمايش و همچنين بهره

ريزي شده و واقعگرايانه بـا   چارچوب يك روند هماهنگ و برنامههمه و همه در ... و جمعه ، حج و اعياد 

 .نگرش تكاملي در ارايه كار و همراه با شكيبايي و روحية باالي ايثارگرانه
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هاي اخالق اسـالمي از راه توضـيح اهـداف آن بـراي      اي براي گسترش همه جنبه ب ـ اجراي برنامه 

هـاي واالي اخالقـي و    هـاي ايشـان و ارايـة نمونـه    هاي مردم و نفوذ آن چون پرتو خورشـيد در رگ  توده

 .رهنموني فرد و جامعه به جايگاههاي تحقق اين اخالق و به چشم ديدن نتايج آن

تشـكيل   سـازي محـيط اسـالمي مناسـب و بـدنبال      ج ـ هرگونه كار و فعاليت سياسي به قصد فراهم 

از شرايط فراواني برخوردار باشـد   هاي سياسي بايد جامعة اسالم محور ، خالي از اشكال است ؛ فعاليت

 :كنيم  كه از جمله و بطور فشرده به موارد زير اشاره مي

 .ـ اينكه در چارچوب شرعي و با رعايت اخالق واالي اسالمي انجام شود1

 .ها غرق نگردد ـ اينكه واقعگرايانه و عملي باشد و در خيالپردازي2

 .باشداسالم در آن رعايت شده  ةـ اينكه مصلحت عالي3

ميـان مركزيـت رهبـري و    : ـ اينكـه تحقـق بخـش موازنـه ميـان مسـايل بسـياري باشـد از جملـه          4

در اينجا توجـه شـود كـه گـاه     (سود و زيان ] حساب[پذيري عملي و  هاي فردي ، ميان انعطاف مسؤوليت

آيد ما از سودهاي بسياري ـ در صورتي كه مسـتلزم تجـاوز بـه حـق هرچنـد كـوچكي باشـد ـ           الزم مي

اي و اقـدامات   ، ميـان محوريـت انديشـه   .) بگذريم گو اينكه شرايط اضطراري نيـز احكـام خـود را دارنـد    

ال جهادي و مردمي ؛ ميان تحرك فكري و اقدام فع.... 

اي انجـام شـود ؛ منظـورم آن نيسـت كـه تنهـا در عرصـة تغييـر          ـ اينكه كارها به صورت ريشـه   5

دام به حركـت اصـالحي و   قنست كه انسان مسلمان حتي وقتي امحوري جامعه انجام گردد بلكه مرادم اي

اي محـور زنـدگي اجتمـاعي     كند بايد آنرا در چارچوب كوشش اساسي و تغيير ريشـه  اخالقي ساده ، مي

 .درنظر گيرد

اينها همه در عرصة پركردن خأل حاصل در انديشه و شخصيت ما بايد انجام شود و در آنصـورت  

ز فضاي فشار يا ناروشني و ابهام ، وارد گفتگوهاي سالمي با ديگـران شـويم ؛   توانيم بدور ا است كه مي
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و تـن دهـي صـادقانه بـه صـلح و تعامـل        يتوان چهره حقيقي تسامح و مداراي اسـالم  در اينصورت مي

 .واقعي در راه خدمت به حركت تكاملي بشريت را نشان داد

آلود و جنجـالي و انـواع و اقسـام     ي مهچندپاره و متزلزل و سست و فضا] جهان اسالم[ولي وجود 

بجاي ، انجامد و مجالي براي تسامح و گفتگو  انگيزي در ميان امت مي ، به مفسده] بيگانگان[رخنه و نفوذ 

 .گذارد نمي

هاي اصيل و بازگشت به نقـش تمـدني مطلـوب     در پايان ، توفيق امت اسالمي ما در بازيافت ويژگي

انـد را از خداونـد    بـراي مـردم پديـد آورده   رين امتي كه به عنوان نمونـه  خود به عنوان امتي شاهد و بهت

 .متعال خواهانم

 .والسالم عليكم و رحمة اهللا و بركاته                                          

 


