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  مقدمه
 كه فرايندي از آداب و رسوم، خوي ها و خصلتها و چگونگي روابط حاكم بر مجموعه ها و گروههـاي انـساني                       فرهنگ

سانهاست، تاثير شگرف و غير قابل ترديدي بر چگونگي زندگي و ادامه است ضمن آنكه خود زاييده زندگي اجتماعي ان
  .حيات اجتماعي و ملي ملتها دارد

 عبارت ديگر، فرهنگ هر ملتي ريشه در اعتقادات، طرز تلقي ها و نوع نگرش آنها به جهان و مسائل موجـود در آن                       به
عي ملتي مبتني بر حقايق و ارزشهاي انـساني و الهـي            بنابراين به ميزاني كه پايه هاي اعتقادي و باورهاي اجتما         . دارد

باشد، ارزشهاي فرهنگي او نيز شايسته تمجيد و در خور ستايش و قابل پيروي خواهد بود، اما پر واضح اسـت كـه در                       
طول تاريخ حيات بشري، همواره آداب و سنن و خلق و خوي انسانها در جهت حق و بر اساس برداشتهاي حقجويانـه                      

 از  ريايانه از قضايا و مسائل مختلف نبوده و در بسياري موارد و به داليـل عديـده، انحـراف و كجـروي و دو                       و واقع گر  
صراط مستقيم فالح و رستگاري و در غلتيدن در دامن موهومات و باورهاي خرافي، باطل گرايانـه، غيـر الهـي و ضـد                   

  .بشري گريبانگير اقوام و ملل مختلف شده است
اجتماعي انسان، مراوات و ارتباطات انساني و به تبع آن روابط فرهنگي و مباالت فكري نيز به                  به علت خوي     همچنين

  .موازات تاريخ تحوالت و تمدن بشري وجود داشته است
 اين ميان، بنا بر نص صريح قرآن، تقابل و تضاد بين دو فرهنگ الهي و غير الهي و نزاع و درگيري بـين دو مقولـه                           در

م تاريخ وجود داشته و تا واپسين لحظات غروب حيات بشري نيز ادامه خواهد داشـت و در ايـن             حق و باطل از صبحد    
 و شب پرستان، در نبردي آشتي ناپـذير بـسر خواهنـد             رايانمسير، خدا پرستان و حقجويان، همواره روياروي باطل گ        

  .برد
اي صنعتي، اقتصادي و نظـامي و بـا          با پيشرفت سريع تكنولوژي و علم و صنعت و با پيدايش قطبهاي غول آس              امروزه

سيطره فرهنگ ابتذال، رفاه زدگي و ماديت بر كفرستان شرق و هيچستان غرب اين امكـان فـراهم آمـده اسـت كـه                        
 زده و با گسترش سلطه شبكه سازمانهاي بين         نيسران كفر و الحاد و مستكبران جهانخوار، دم از تشكيل دهكده جها           

اينان بمنظور دستيابي به اين اهداف شـوم، و در          . نظم نوين جهاني را خواستار شوند     المللي بر سراسر عالم، حاكميت      
پي بسط و توسعه سلطه و نفوذ شيطاني و اهريمني خود در تمام شؤ ون زندگي ملتهاي گوناگون در سراسـر دنيـا، از          

 و كنترل حـساب شـده        وابسته به سازمان باصطالح ملل متحد و با جهت دهي به تصميمات اين نهاد              هادهايطريق ن 
آنها، در سرنوشت تمامي ملتها به صورتي آشكار و نهان دخالت مي كنند؛ به بهانه دفاع از حقوق بشر، بـا اسـتفاده از                        

 را تغيير مي دهند، تصيفه هاي خـونين نـژادي           اوحشانه ترين و رذيالنه ترين اقدامات ضد بشري، حكومتهاي كشوره         
ت مي گيرد، با ظرافت و ترفندهاي گوناگون توجيه مي كنند، از طريق پيمانهـاي  را كه به ددمنشانه ترين روشها صور 

چند جانبه اقتصادي همانند گات و غيره زمينه هاي سلطه شوم اقتصادي خود را بر كشورهاي ضعيف و عقـب مانـده       
د كرده به آنهـا  فراهم مي كنند و با آزمايش هر روزه سالحهاي مخوف و ويرانگر خود ملل محروم و مستضعف را تهدي       

چنگ و دندان نشان مي دهند و هر فرياد اعتراضي را به هر شكل ممكن در گلو خفه مي كنند و باالخره با گـسترش                 
 فضاي فكري، اعتقادي و فرهنگـي ملتهـا   ا،شبكه هاي مدرن و پيچيده ارتباطي و با بهره گيري از حيواني ترين روشه      

و خفه كننده فكري و فرهنگي مانع هر گونه بيـداري، ابتكـار، پيـشرفت،               را لجن مال مي كنند و با ايجاد جو مسموم           
  .آزادي خواهي و استقالل طلبي در ميان مردم فقر زده و در بند كشورهاي مورد هجوم مي شوند

 عصري كه بسياري از واژه ها معناي حقيقي خود را از دست داده اند، اشاعه ابتذال و فساد، نـام تـرويج فرهنـگ و              در
به جامعه بشري به خود مي گيرد و دفاع از هويت ملي و ارزشهاي واالي انساني و فرهنگي واپسگرايي، سكون           خدمت  

 از هـر وسـيله اي بـراي اسـتحاله فرهنگـي و مـسخ                فيـايي و عقب ماندگي تلقي مي شود و باندهاي آشكار و نهان ما           
هاي فرهنگي، خطر ناكترين و كـار سـازترين         در اين بين، هجوم و شبيخون بر بنيان       . ارزشهاي معنوي بهره مي جويند    

حربه اي است كه اينك موجوديت ملتها بويژه ملل اسالمي را تهديد مي كند و انقالب اسالمي و خاسـتگاه اصـلي آن         

 ٥



 پي اين هشدارهاي پي در پي رهبر عظيم الشان انقالب درباره اين موضوع تالشهاي گسترده اي در سطح مملكت                    در
  . به نوبه خود اقدامي مؤ ثر و شايسته در اين جهاد فرهنگي به حساب مي آيدصورت گرفته كه هر يك

 اين راستا، مركز تحقيقات اسالمي نمايندگي ولي فقيه در سپاه نيز به سهم خود و به منظور ايجـاد توانـايي هـاي                        در
ر مرزهـاي عقيـده و      الزم براي مقابله با ترفندهاي گوناگون دشمن در اين شيوه تهـاجم، در بـين مـرزداران سلحـشو                  

 و بنـا بـه درخواسـت معاونـت آمـوزش عقيـدتي سياسـي                زايمان، پاسداران و بسيجيان و رزمندگان غيور و كفر ستي         
نمايندگي ولي فقيه در نيروي زميني سپاه، معاونت كمك آموزشي مركـز تحقيقـات اسـالمي مجموعـه حاضـر را بـه        

  .ده استعنوان ويژه نامه نشريه مكتب جبهه تهيه و تدوين نمو
 اين مجموعه كه مشتمل بر هفت فصل مي باشد، سعي و كوشش زيادي به عمـل آمـده تـا بـا اسـتفاده از منـابع                            در

گوناگون و نظرات صاحبنظران در امور مختلف سياسي، فرهنگي و اجتماعي، بحثي همه جانبه و عميق درباره مـساله                
  .تهاجم فرهنگي صورت گيرد

مساله فرهنگ، انواع فرهنگهـا، تبـادل فرهنگـي، زمينـه هـاي             : به مسائل مهمي، مانند    در البالي اين سطور،      بنابراين
پيدايش تهاجم فرهنگي اعم از زمينه هاي داخلي و خارجي آن، پيشينه تهاجم فرهنگي و روند تحوالت آن در بـستر                     

امپراتوري شـوروي    فروپاشي نظام الحادي و كمونيستي       هتاريخ تمدن بشري و موقعيت كنوني آن بخصوص با توجه ب          
سابق و پيدايش قطب بندي هاي جديد در عرصه تحوالت بين الملل، اهداف گوناگون مورد نظر در تهاجم فرهنگي و                    
آثار و نتايج ويرانگري كه اين شيوه تهاجم در پي خواهد داشت، شيوه ها و روشهاي مختلف مورد عمـل در ايـن نـوع                 

جم فرهنگـي و بـاالخره راههـاي مقابلـه و راه كارهـاي عملـي در ايـن                   ، ابزارهاي مورد استفاده دشمن در تهـا       جمتها
رويارويي فرهنگي به بحث و بررسي گذاشته شده و مطالب و اطالعات مفيد و جامعي را در اختيار خواننده قـرار مـي                   

  .دهد
شـه اي از     آن كه توانسته باشيم از اين طريق گامي هر چند كوچك در اين جهاد مقدس فرهنگي برداشـته و گو                    اميد

اما در عين حال از ضعفها و نقايص كار خود          . رسالت عظيمي را كه نسل امروز اسالمي بر عهده دارد ايفا نموده باشيم            
 و مراكز علمي و فرهنگي در سطح كشور در ايـن زمينـه بـه    لسوزغافل نيستيم، به همه تالشهايي كه از جانب افراد د    

صاحبنظران و انديشمندان تقاضا داريم كه با ارسال نظرات اصالحي و نيز عمل آمده و مي آيد ارج مي نهيم و از همه          
 هر چه يانجام تالشهاي محققانه و انديشمندانه خود كمبودها و كاستيهاي موجود را جبران نموده و زمينه هاي آگاه  

  .بيشتر همه مردم بويژه نسل جوان امروز را فراهم سازند

  ؟ستيفرهنگ چ:  اولفصل
. تيره و هوس آلود سده بيست به روزگاران گذشته، جهان را پهنه دگرگونيهاي بيشمار نـشان مـي دهـد               از بام    نگاهي

دگرگونيهاي كه گاه نابودي و نامرادي؛ و زماني اميد و كامروايي به ارمغـان آورده انـد، و پرونـده زنـدگي انـسان را از                          
: اريخ، بشر را بدين حقيقت رهنمون مي كند كه         و نشيبهاي ت   رازبررسي مجموعه ف  . لحظه هاي زشت و زيبا آكنده اند      

پديده هاي خوب و بد جوامع انساني چيزي جز بازتاب روشن فرهنگهانيست به عبارت ديگر فرهنگ، خاسـتگاه همـه           
  .پيشرفتها، نوآوريها و منشا همه عقب ماندگي به شمار مي آيد

  .د را نمايان مي سازد توجه بدين حقيقت، شناخت فرهنگ و ارزيابي آن ارزش و اهميت خوبا

 ٦



  فرهنگ
 چند وسيع و جامع بودن مفهوم فرهنگ، شناخت و شناساندن همه جانبه آن را دشوار ساخته است امـا از ديربـاز                       هر

امـا مـع   . هر يك از انديشمندان، به فراخور آگاهيهاي خويش، در اين حقيقت نگريسته و تعاريفي از آن ارائه داده انـد   
 نيز به همراه داشته و به تنهايي نمـي توانـد تعريـف كـاملي از             رايف پيرايه هايي از كاستي      الوصف هر يك از اين تعار     

  .فرهنگ به شمار آيد
  : عنوان مثال تايلر دانشور آمريكايي مي گويدبه
بـر همـه رسـمها و    ) همچـنن (و . بر همه ابزارهايي كه در اختيار ماست داللـت دارد ) فرهنگ( روزگار ما اين كلمه   در

انسان از گـذرگاه فرهنـگ جامعـه خـود و بـه بركـت آن، موجـود                  .  دانشها، هنرها، نهادها، و سازمانهاي جامعه      باورها،
، همرنگي و همنوايي مي يابد، و از مردم جوامع ديگر ممتاز       تو با مردم پيرامون خود از صدها جه       . اجتماعي مي شود  

  .مي شود
و در تمام افكـار،     . فرهنگ عصاره زندگي اجتماعي است    : د كوف جامعه شناس برجسته غرب در اين باره مي نويس          نيم

  .اميال، الفاظ و تكاپوهاي ما منعكس مي شود و حتي در اطوار و حركات خفيف چهره ما را دارد
 اين اساس، فرهنگ مجموعه پيچيده اي است متضمن معلومات، معتقدات، هنرها، اخالق، قوانين، آداب و رسـوم و                   بر

  .تها و عادات مكتسبه كه آدمي در حالت عضويت در يك اجتماع حاصل مي نمايدتمامي تمايالت، قابلي

   فرهنگانواع
  : يك نگاه كلي مي توان همه فرهنگهاي موجود را به دو نوع مادي و الهي تقسيم كرد و مورد بازنگري قرار داددر

   ماديفرهنگ

جنبه انساني انسان به فراموشي سپرده شده و . ت فرهنگ بر پوچ انگاري ارزشهاي الهي و انساني بنا نهاده شده اساين
چنين فرهنگي افراد پيـرو خـويش را پيرامـون رفـاه فزونتـر،         . تنها به عنوان موجود مادي مورد ارزيابي قرار مي گيرد         

  .آزادي و بهره وري بيشتر از غرايز و سودپرستي به جنبش در مي آورد
براين، پيروان چنين فرهنگي براي رسـيدن بـه اهـداف مـادي و              بنا.  فرهنگ مادي، هدف وسيله را توجيه مي كند        در

. بهره مندي هر چه بيشتر از مزاياي زندگي به هر وسيله اي دست مي يازند و از هر شيوه ممكـن سـود مـي جوينـد                          
 مي ريزد، ارزشهاي انساني كم رنگ مي شود، آمار          وبدين ترتيب در سايه چنين فرهنگي، بنيادهاي اخالقي جامعه فر         

كاريها فزوني مي يابد و بشر در گرداب بي پناهي و تنهايي گرفتار آمده اضطراب و تشويق بر سراسـر زنـدگي وي                       بزه
  .حاكم مي شود

هر يك :  اين باره نمونه اي از اظهارات جامعه شناس معروف سوروكين را به عنوان شاهد مي آوريم كه چنين گفت در
كالبـد روح ايـن   ...  غربي دستخوش بحراني غير عـادي شـده اسـت   از جنبه هاي مهم زندگي، سازمان و تمدن جامعه    

 در پيكر تمدن تمدن غـرب و يـا عـصبي كـه              نباشدتمدن هر دو به شدت بيمار است به سختي نقطه اي كه مجروح              
درستي انجام وظيفه كند در سلسه اعصاب آن مي توان يافت ما آشكارا در برزخ ميان دو عصر بسر مي بريم در پايان                       

حتضر فرهنگ مادي ديروز پر شكوه و طلوع تمدن معنوي فردائي زايا، مادر حـال زنـدگي انديـشه و عمـل در                       عصر م 
 طوالني تمدن مادي بسر مي بريم كه مدت شش قرن مي درخشيده است هنوز پرتوهاي لـرزان و                   زواپسين دقايق رو  

ي ديگـر درخـشاني نيـست فـروغش         كم فروغ خورشيد شامگاهي بر شكوه عصري وداع گر مي تابد، ليكن اين روشنائ             
اميد بخش و تابان نيست در پرتو غروب در سايه هائي كه پيوسته ژرفي تيرگي شان فزوني مي يابند، در جهت يـابي                       
و تشخيص سالكان راه بمراتب دشوار مي گردد، شب يلداي برزخ مدني با همه كابوسها با همه كابوسها با همه اشباح                     

  . همه هراسها و دهشت هاي رل آزار و جان كاهش در برابر ماه چهره مي نمايدو سايه هاي دلهره انگيزش با
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   الهيفرهنگ

كه فرهنگ اسالمي تبلـور تمـام و كمـال آن           .  الهي، انسان را آميزه اي از پيكر خاكي و روان آسماني مي داند             فرهنگ
 برتـري افـراد را نيـز    است، و هدفش دستيابي به كمال است كه در تـابش آفتـاب وحـي حاصـل مـي شـود و معيـار                  

  .پرهيزگاري و پايبندي به اصول ثابت اخالقي مي داند
  : مجيد در اين رابطه مي فرمايدقرآن

  .هر آينه گرامي ترين شما نزد خدا، پرهيزگارترين شماست» ان اكرمكم عند اهللا اتقيكم«
مطالعـه و شـناخت، عناصـر        براي شناخت اصالت و ميزان بر خورداري يـك فرهنـگ ار روح و حيـات نيـاز بـه                      اصوال

برجسته، جهت و حركت، آهنگ رشد و انگيزه هاي حاكم بر آن فرهنگ، مي باشد تـا مـشخص شـود كـه آيـا داراي                          
  . ديگر استايشخصيت مستقلي مي باشد؟ و يا اينكه التقاطي بوده و دنباله رو فرهنگه

به اين ويژگي منحصر به فرد، آراسـته        اسالمي بر خالف فرهنگ مادي كه ساخته و پرداخته دست بشر است،              فرهنگ
  .گشته و به حيات خود ادامه مي دهد

فرهنگ اسالمي ماننـد يـك سـلول زنـده          :  بزرگ اسالمي، استاد شهيد مرتضي مطهري در اين باره مي فرمايد           متفكر
بـا چهـره و     رشد كرد و فرهنگهايي را از يوناني و هندي و ايراني و غيره در خود جذب كرد و به صورت موجود جديد                       

 و تمدن، تمدن اسالمي در رديـف بزرگتـرين     هنگسيماي مخصوص به خود ظهور كرد و به اعتراف محققان تاريخ فر           
  .فرهنگها و تمدنهاي بشري است

   از ارزشهاي ديني در فرهنگ اسالميبرخي

  :پرستش خدا اساسي ترين ارزش دين) ١

  :قرآن مجيد در اين رابطه مي فرمايد. عتقادي اسالم است خدا و پرستش و ايمان به او، هدف و اساسي نظام اشناخت
  .و ما جن و انس را نيافريدم مگر براي عبادت» و ما خلقت الجن و االنس اال ليعبدون«

 و پرستش خدا بنيان استواري است كه نه تنها حركت دائمي انسان را بسوي كمال و رشـد تـضمين مـي        خداشناسي
 جلو انحراف فرد و جمع را نيز مي گيرد، آنكه بـه خـدا مـي پيونـدد از پليـديها،                      كند، بلكه به صورتي اطمينان بخش     

 رهاند و تـسليم خـدا مـي شـود و خـود را از شـر                  ميبيداگريها، هوي و هوس، تمايالت بي ارزش و از خود خواهيها،            
  .طاغوتها، و از نفوذ قدرتهاي اهريمني آزاد مي سازد

  :پرورش روح عدالتخواهي) ٢

جامعه اي كه در آن ظلم و بي عدالتي برقرار باشـد انـسانيت انـسان در آن              . كان اصلي حيات انساني است     از ار  عدالت
در ايـن جامعـه كـار و        . جامعه اي اسالمي است كه در آن نظام عـدل الهـي حـاكم باشـد               . جامعه مضمحل مي گردد   

. ناه نا بخشودني تلقـي مـي شـود        در چنين جامعه اي استثمار و بهره كشي از انسانها گ          . كوشش اساس مالكيت است   
  .رسالت پيامبران از نظر اسالم اقامه عدل است

  : مجيد در اين رابطه مي فرمايدقرآن
ما رسوالن خود را با داليـل روشـن   » لقد ارسلنا رسلنا بالبينات و انزلنا معهم الكتاب و الميزان ليقوم الناس با لقسط             «

  .كرديم تا مردم قيام به عدالت كنندفرو فرستاديم و با آنها كتاب و ميزان نازل 

  :مسئوليت فرد) ٣

 ديدگاه اسالم، فرد ضمن اينكه مسئول اعمال خود است نسبت به اجتماع پيرامـون خـويش نيـز داراي مـسئوليت                      از
هايي است كه عواقب اعمال و حركات سكنات او نيز متوجه خودش مي باشد، از طرف ديگـر بـي تفـاوتي و نداشـتن               
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  .ول هستيد شما در برابر يكديگر مسؤهمه

  :پرورش روح اجتماعي
بر عظيم الشان    فرهنگ اسالمي حركت در جهت حل امور مسلمين، به اندازه اي از اهميت برخوردار است كه پيام                 در

  :اسالم در اين رابطه فرمود
  . كه صبح از خواب برخيزد و در حل امور و مشكالت مسلمانان اهتمام نورزد مسلمان نيستكسي
   تمايز فرهنگ مادي و الهيوجه
 و  بناي فرهنگ مادي اقتصاد و بهره جوئي از لذتهاي مادي است از اين رو، انسان را تنها از اين ديدگاه مي نگرنـد            زير

تمام هدف را در رفاه و آسايش و كاميابي و لذت جوئي خالصه مي كنند، قدرت و بهره جوئي حيواني را، كمال انسان              
به همين دليل است كـه دنيـاي امـروز دنيـاي تبليغـات فريبنـده و         . مي دانند و او را در اين مسير به پيش مي رانند           

يرا در اين فرهنگ، اخـالق، معنويـت و ارزشـهاي انـساني             ميدان نمايش و عرضه كاالهاي متنوع مصرفي شده است ز         
  .جايي ندارد

اقتـصاد و بهـره   .  فرهنگ الهي بناي آن بر اخالق و ارزشهاي الهي و انساني گذاشته شده وضع بگونه اي ديگر است            در
ي بـه  يعني در اين فرهنگ اخالق اصل و رفـاه و ماديـات فـرع هـستند و آدمـ                 . جوئي از ماديات وسيله است نه هدف      
در واقع در اين فرهنگ هم بعد مادي در حد ضرورت و نياز مورد توجه است و . اعتدال ميان اين دو رهنمون مي شود

  .هم بعد معنوي در حد اعلي
هم بعد اجتماعي حيات انساني را در نظـر مـي           .  الهي با طبيعت آدمي، نيازها و رشد و تكامل او سازگار است            فرهنگ

جتماعي و عقالني انسان توجه دارد، هم احساسات و عواطف را تحريك مي كند و هم ميل به                  گيرد و هم به نيازهاي ا     
  .كنجكاوي و حقيقت جوئي انسان را ارضاء مي كند

 مادي بعلت ناديده گرفتن معنويات و اعتقاد به حيات موقتي با جنبه هاي عقالئي انسان و همچنين آرمانهاي         فرهنگ
همچنين موقتي تلقي كردن حيـات انـسان در         .  ديگران و آفريدگار جهان توافق ندارد      اخالقي و معنوي او در رابطه با      

 را بر انسان به صورتي بي معنا در مي آورد، و افـراد را  زندگيفرهنگ مادي، انگيزه تالش را در افراد كاهش مي دهد،       
 را براي رشد و تكامل دائمـي        به پوچي، بي هدفي و احساس عدم امنيت و تزلزل دچار مي سازد، اما فرهنگ الهي راه                

  .دو نامحدود انسان هموار مي سازد و از اين جهت انساني را كه فطر تا كمالجو و ترقي طلب است راضي مي كن

   مشترك فرهنگوجود
 فرهنگها، گذشته از خاستگاه خود، از ويژگيهاي مشتركي برخوردارند؛ كه اشاره به برخـي از آنهـا مـي توانـد در                       همه

  : هاي اجتماعي سودمند افتدبررسي پديده
در واقـع   . و از وراثت به ديگري انتقـال نمـي يابـد          . بدين معني كه فرهنگ، قابل آموختن است      . فراگرفتني است  

  .فلسفه وجود آموزش و پرورش در جامعه انساني نيز همين ويژگي است
١(

ر جامعـه شـكل مـي     در واقع، فرهنگ يك موضوع اجتماعي است كـه د         . خاستگاه فرهنگ اجتماعي بشري است     
  .گيرد، بارور مي شود و مفهوم مي يابد

٢(

هر چند فرهنگ، بزرگترين نياز جامعه بشري است، ولي خود اساسي ترين نيازمنديهاي زندگي انسان را برآورده                  
  .مي سازد

٣(

)٤  .فرهنگ، ايستايي نمي پذيرد و با گذشت زمان پيوسته تحول مي يابد 
)٥  .لي يا از ملتي به ملتي ديگر منتقل مي شودفرهنگ قابل انتقال است و از نسلي به نس 
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   فرهنگيتبادل
 پيشرفت شتابان دانش، مرزهاي بين المللي را در هم شكسته و پديد آمدن سيستمهاي نوين ارتباطي، جوامـع   امروزه

پراكنده انساني را در يك مجموعه فرهنگي واحد جاي داده است به اين ترتيب مجموعه اي به نام دهكده جهـاني در                      
 و تاثير و تاثيرهاي متقابل فرهنگـي، بـا وسـعت و سـرعت     شهااثر ارتباط و نزديكي روز افزون ملل گوناگون انتقال ارز        

  .باور نكردني در حال انجام است
 در اين ميان بايد دو مقوله تبادل فرهنگي و تهاجم فرهنگي تفاوت قائل شد چنانكه رهبر معظم انقـالب اسـالمي                      اما

  :ه اي به اين امر اشاره كرده، مي فرمايندحضرت آيه اهللا خامن
تبادل فرهنگي الزم است و هيچ ملتـي از اينكـه معـارفي را در تمـام        .  فرهنگي با تبادل فرهنگي متفاوت است      تهاجم

. از ملتهاي ديگر بياموزد، بي نياز نيست      . زمنيه ها از جمله فرهنگ و مسائلي كه عنوان فرهنگ به آن اطالق مي شود              
اريخ هم همين طور بوده و ملتها در رفت و آمدهايشان با يكـديگر، آداب زنـدگي، خلقيـات، علـم، نحـوه                  در هميشه ت  

اين مهمترين مبادله ملتها با هم بـوده كـه   . لباس پوشيدن، آداب معاشرت، زبان، معارف و دين را از هم فرا گرفته اند        
  .از تبادل اقتصادي و كاال هم مهمتر بوده است

ن مختلف و كشف مجهوالت و نمونه برداري از ابزارها و وسايل كار از ساير ملتها، بخشي از تبـادل           دانش و فنو   گرفتن
  :فرمود) ص(و اين همان چيزي است كه مورد تاييد و تاكيد اسالم نيز قرار گرفته است، پيامبر اكرم . فرهنگي است

   معناست را فرا بگيريد و هر چند الزم باشد به چين برويد، ناظر بر هميندانش
، تبادل فرهنگي كه همان ارتباط منطقي و درست فرهنگهاست، مي توانـد در پيـشرفت ارزشـهاي انـساني و                     بنابراين

زيرا همه مردم جهان از تجربه، آگاهي و باورهاي درست يكديگر بهـره مـي               . بهسازي زندگي بشر بسيار سودمند افتد     
  .ز مي شوندبرند و از آزمايش روشهاي نادرست آزموده شده، بي نيا

زيرا فرهنگ گرانمايه اسـالمي مـي توانـد بـه يـاري ارتباطـات، در                .  اين اساس بايد از تبادل فرهنگي استقبال كرد        بر
  .كمترين زمان ممكن بر دلها و انديشه ها چيرگي بايد و سنگرهاي كليدي جهان را فتح كند

ي، خود باوري، اعتماد بـه نفـس، شـناخت،           بايد توجه داشت كه نخستين شرط موفقيت در عرصه تبادل فرهنگ           البته
  .ايمان به ارزشهاي انساني و الهي فرهنگ خودي است

  :به اين حقيقت مهم اشاره كرده مي فرمايد) ره( بزرگ انقالب اسالمي امام خميني پيشواي
 كه مـا    اين است كه هشدار بدهند به اين ممالك اسالمي        ... به هر صورت آن چيزي كه وظيفه همه مسلمين هست         ... 

  .صادر شده است به خارج... فرهنگ ما طوري بوده است كه. خودمان فرهنگ غني داريم
 پير فرزانه در بخش ديگري از گفتار خويش، حـضور فعـال در جامعـه جهـاني و پيگيـري ديپلماسـي هوشـمند و               آن

  :روشنگرانه را يك ضرورت مي داند
ن طرف و آن طرف مي فرستاد كـه روابـط درسـت كنـد، عمـل                  بايد همان گونه كه صدر اسالم، پيامبر سفير به اي          ما

چون معنايش  . اين معنا كه با هيچ دولتي نبايد رابطه داشته باشيم، هيچ عقل و هيچ انساني آن را نمي پذيرد                  ... كنيم
  .شكست خوردن و مدفون شدن است

م فرهنگ زندگي بخش وحي را با بهـره          اين رو بايد دستاوردهاي دانش نوين را مورد توجه و استفاده قرار داد و پيا               از
  .گيري از شيوه هاي مدرن به جهانيان عرضه داشت

  ي تهاجم فرهنگشيداي پي هانهيزم:  دومفصل
 هاي اجتماعي با علت و زمينه واحدي بوجود نمـي آينـد و بـراي بررسـي و شـناخت آن بايـد علـل و عوامـل                             پديده

 نيز يكي از پديده هاي مهم اجتماعي است كه مي بايست زمينـه              تهاجم فرهنگي . متعددي را مورد شناسايي قرار داد     
  .هاي پيدايش و گسترش آن بطور دقيق و جامع بررسي شود
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و علل و عوامل مربوط بـه هـر         .  فرهنگي امري است كه هميشه داراي دو طرف مهاجم و مورد هجوم مي باشد              تهاجم
بنابراين، بحث را در دو بخش زمينه هاي خارجي تهـاجم  . دكدام از آنها با يكديگر متفاوت ولي با هم مرتبط مي باشن    

  .فرهنگي پي مي گيريم

  زمينه هاي داخلي تهاجم فرهنگي:  اولبخش
 يك بررسي اجمالي از وضعيت كشورهاي مورد هجوم، به ويژگيهاي مشتركي دست مي يابيم كه نشان مـي دهـد                     در

بعضي از ايـن ويژگيهـا      . گي نقش اساسي را دارا هستند     اين ويژگيها به عنوان عوامل كليدي در گسترش تهاجم فرهن         
 و استعمار، به جوامع ديگر تحميـل شـده و           متوسط استعمارگران و مهاجمين ايجاد شده و براي سهولت در امر تهاج           

  .برخي ديگر، مختص ساختار داخلي جوامع مورد هجوم مي باشد
  :ي تهاجم فرهنگي نيز مطرح مي باشند عبارتند از از مهمترين اين ويژگيها كه به عنوان زمينه هاي داخلبرخي

  :بي توجهي نسبت به فرهنگ خودي) الف

 يك از جوامع انساني، فرهنگ خاص خود را دارند، كه طي ساليان متمادي در اثر خاطرات تلخ و شيرين در تاريخ                      هر
  .نگ خودي تعبير مي شودسرزمين آنها شكل گرفته و به صورت فرهنگ آن سرزمين در آمده است كه از آن به فره

 زماني كه فرهنگ خودي به حيات خود ادامه داده و قدرت هضم و دفع تاره هاي فرهنگ وارداتـي را داشـته باشـد                       تا
ولي اگر فرهنگ خودي، پويايي و جذابيت خـود را از دسـت داده و قـدرت انطبـاق بـا                     . هيچگونه آسيبي نخواهد ديد   

يگانه براحتي مي تواند جايگاه خـود را پيـدا كنـد و فرهنـگ خـودي را بـه                    مقتضيات زمان را نداشته باشد، فرهنگ ب      
  .انحطاط و فراموشي سپارد

 همين روست كه همه اديان الهي بويژه دين مبين اسالم سعادت جامعه بشري را با احياء و احترام به اصول انساني                      از
  .ي در جامعه همه بايد كوشا باشندو معنوي مي داند و همواره هشدار مي دهد كه براي حفظ ارزشهاي انسان

 اسالم عنصر مهم امر به معروف و نهي از منكر يكي از مصاديق بارزي است كه به صورت يـك موتـور نيـرو بخـش        در
عمل كرده و به فرهنگ جامعه، پويايي و حيات مستمر مي بخشد عمل به اين فريضه الهي، از غفلـت و بـي تـوجهي                         

 بيگانگان بر جامعه اسالمي را به دنبال فرهنگيو ترك آن، سلطه . يري مي نمايدنسبت به فرهنگ غني اسالمي جلوگ
  .خواهد داشت، از اين رو در دين اسالم به اجراي آن تاكيد فراواني شده است

  :خود باختگي فرهنگي) ب

اسـت،   خود باختگي بيشتر ناشي از خود كم بيني و احساس حقارت در قبال پيشرفت و موفقيت هاي ديگـران            حالت
لذا استكبار جهاني با دست يافتن به پيشرفتهاي مادي، چنين تبليغ مي كند كه علت پيشرفتهاي مختلف شگفت آور 

  .جهان غرب ناشي از فرهنگ آنها است
 تبليغات در افراد ضعيف النفس و كساني كه از آگاهي و تحليل صحيحي برخوردار نيستند تاثير گذارده، آنـان   اينگونه

اين افراد سعي مي كنند خود را با فرهنگ بيگانه تطبيـق دهنـد تـا شـايد از ايـن                     . گ غرب مي كند   را مجذوب فرهن  
 افراد در چشم بيگانگان، به صورت مقلـديني ديـده           ينگونهطريق بتوانند به منزلت و پيشرفت دست يابند، حال آنكه ا          

  .مي شوند كه از خود هيچ گونه اراده اي ندارند
ايـران كـه خـود از روزگـاران قـديم           .  جوامع در حال توسعه، بسيار به چشم مي خـورد           خود باختگي فرهنگي در    اين

يعنـي از قـرن     (بعنوان مهد فرهنگ و تمدن شناخته مي شد، با كمـال تاسـف از زمـان حـضور اسـتعمار در منطقـه                        
  .حالت پويايي و تهاجمي خود را از دست داده به حالت انفعالي درآمد) هيجدهم

به استعمار و سرسپردگي پادشاهان و حكام از دوره قاجار تا دوره پهلوي باعث شـد كـه فرهنـگ                     تهاجم همه جان   زيرا
البته اين بدان معنا نيست كه ملت اصـيل و مـسلمان ايـران نيـز در مقابـل آن                    . بيگانه جاي خود را در ايران باز كند       

جود داشته، بخـصوص قيـام عمـومي         فرهنگي استعمار و   متسليم شده باشند، بلكه مبارزات مردمي همواره عليه هجو        
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ت بر نداشته، بلكه با شيوه هاي مدرن تري به تهاجم خـود              پيروزي انقالب اسالمي در ايران، دشمن دست از شيطن         با
ادامه مي دهد كه آن شيوه تهاجم فرهنگي است و براي اين كار از روشنفكر نمايان وابسته كه رسـوبات فكـري القـاء                        

 اند به تضعيف فرهنگ خودي و تقويت فرهنگ بيگانه          دهشده روزنامه ها، كالسهاي درس و هر فرصتي كه بدست آور          
ويـدئو و   (و از طرف ديگر، دشمن به شيوه مستقيم بااسـتفاده از وسـايل پيـشرفته ارتباطـات                  . خته و مي پردازند   پردا

  .سعي در القاي خود كم بيني و خود باختگي فرهنگي را دارد) تلويزيون، گيرنده هاي ماهواره اي

  :بي لياقتي سران حكومتها) ج

اگـر حكمرانـان    . ثير چشم گيري بر فرهنـگ آن جامعـه دارد          نيست كه قدرت و هيات حاكمه در يك جامعه تا          شكي
مقيد و مطيع ارزشهاي بومي و ديني جامعه خود باشند به دوام وگسترش فرهنگ خودي كمك بسزايي مي نمايند و                    

بـه  .  و مادي جامعـه وارد مـي كننـد         عنوياگر فاسد و بي لياقت باشند، صدمات جبران ناپذيري بر فرهنگ و ذخاير م             
 دشمن از طريق حكام وابسته و فاسد خيلي سريعتر مي تواند به مسخ فرهنگ بومي و جـايگزين كـردن                     همين دليل 

  .فرهنگ مورد نظر خود دست يازد
 حكومتها براي مهاجمان، تا آن حد مهم و كارساز است كه حتي حاضرند براي سرنگون كردن حكومتهاي ملـي                    نقش

تاريخ از اين   . سپرده، به جنگ و خونريزي و كودتا دست بزنند        و اصيل يك جامعه و روي كار آوردن يك حكومت سر            
 و نقض آشكار حاكميـت هائيـت توسـط آمريكـا            لتگونه كودتاها و جنگها بسيار سراغ دارد كه آخرين نمونه آن دخا           

آمريكا تنها به اين دليل كه حكومت ژنرال سدراس با منافع او سازگاري نداشـت دسـت بـه اشـغال نظـامي در                        . است
  . هائيتي زد و با ريختن خون مردم بي گناه، حكومت دلخواه خودش را روي كار آوردكشور

  :رفاه طلبي و تجمل گرايي) د

  . روحيه رفاه طلبي و دنيا گرايي يكي از محورهاي اصلي استكبار در تهاجم فرهنگي مي باشدالقاء
سـالمي طرحهـاي مختلـف و        براي سست كردن عقايد و اصول فرهنگ جوامع مستقل، بخصوص كـشورهاي ا             دشمن

  .متنوعي را پي ريزي مي كند
 زماني كه غربي ها قدرت وحدت بخش مكتب اسالم و برنامه هـاي آن را بـراي زنـدگي سـعادتمندانه بـشر تجربـه                از

  .كردند، موقعيت استكباري خود را در معرض خطر ديده به فكر خنثي كردن حركت فرهنگي اسالم افتادند
ه باعث موفقيت اسالم و وحدت پيروانش مي شـود، تاكيـد بـر عـدم وابـستگي و دلبـستگي        از عوامل فرهنگي ك  يكي

مسلمانان به زخارف دنيوي و هواهاي نفساني است كه اين امر باعث مي شود كه دلهاي آنان همواره متوجه خدا بوده            
وام و بقاء روحيه جهـادي   به ماديات دنيا باعث د   يو خدا محور اصلي وحدت براي همه باشد؛ و از طرفي عدم دلبستگ            

  .در امت اسالمي خواهد شد كه در اين صورت هيچ قدرتي را ياراي غلبه بر امت اسالمي نخواهد بود
 جهاني به اين نتيجه رسيد كه اگر روحيه ديني در ميان مسلمانان دست نخورده باقي بمانـد نـه تنهـا نمـي                        استكبار

بر . ه اي براي برچيدن بساط استكباري آنها در سراسر جهان خواهد بود           تواند بر آنها سلطه يابد بلكه اسالم خطر بالقو        
  . بر آمدندناين اساس در صدد زدودن روحيه مقاوم و جهادي مسلمي

 اولين بار اين حركت تهاجمي فرهنگي با نيت تخليه و اسـتحاله روحـي و معنـوي جوانـان مـسلمان در انـدلس                   براي
آنهـا براحتـي    . كه متاسفانه نتيجه مثبتي را بـراي دشـمن بـه ارمغـان آورد             به آزمايش گذاشته شد     ) اسپانياي فعلي (

توانستند از طريق بد حجابي و بي حجابي و وسايل عيش و نوش و ديگر عوامل نفساني، جوانان رزمنده و سلحشور را                      
ر گـام بعـدي بـه    به كاباره ها كشانده، كم كم ملت مسلمان اندلس را از روحيه جهادي و دنيا گريزي تخليه كنند و د             

  .راحتي، جلوي گسترش و نفوذ اسالم را در آن منطقه بگيرند
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 است كه اين حربه هنوز هم كارساز است بويژه پس از پيـروزي انقـالب شـكوهمند اسـالمي، دشـمن پـس از                         روشن
اعـث  بكارگيري همه حربه هاي سياسي، نظامي، اقتصادي خود به اين نتيجه رسيده است كه عوامل ريشه اي را كه ب                   

  . مي شود بخشكانداعيحضور دائم و قدرتمند و آگاهانه مسلمانان در صحنه هاي مختلف اجتم
  . زدايي امروز در دستور كار استكبار جهاني است كه تمام تبليغات خود را صرف اين كار مي كنددين

تـب ضـاله، ايجـاد     عكسهاي مبتذل در مدارس، ايجاد مدلهاي مختلف لباس غربي، پخش فيلم ها و نوارهـا و ك              پخش
روحيه و تفكر تجمل گرائي و رفاه طلبي در جامعه، از جمله برنامه هايي است كه غرب براي مبارزه با فرهنگ اصـيل                       

  .اسالمي به اجرا در مي آورد

  :عقب ماندگي علمي و صنعتي) ه

وب مـي شـد،      شرق تا قبل از شروع انقالب صنعتي، بعنوان مركز صدور فرهنگ و تمدن براي جهـان محـس                  سرزمين
غربي ها براي تهيه وسايل تجاري و اقتصادي خود از قبيل پارچه، ادويجات و غيره با پيمودن كيلومترها راه دريايي و                     

آنها نه تنها از نظر     .  و پيشرفتهاي آنان بهره ببرند     اناتخشكي و قبول همه خطرات به ملل شرق رو مي آورند تا از امك             
  .نداشته بلكه محتاج علوم و صنايع خاور زمين نيز بودندعلمي و صنعتي نسبت به شرق برتري 

عالوه بر توليد و انباشت چشم گير كاال بر كيفيت و لطافت آن             ) اواسط قرن هيجدهم  ( بروز انقالب صنعتي در غرب       با
  ).اشباع بازار داخلي(و اين فراواني كاال به حدي رسيد كه جمعيت داخلي قادر به مصرف آن نبود . نيز افزوده شد

 مصرف از يك طرف و مشكل تهيه مواد اوليه مورد نياز براي توليد هر چه بيشتر كاال از طرف ديگر باعث شـد                        مشكل
كه كشورهاي صنعتي به جوامع عقب مانده و غير صنعتي روي آورده تا عالوه بر غارت منابع و مواد معدني موجود در            

 شده و مصرفي خود را بر بازارهاي اين جوامـع تحميـل             ختهساآن سرزمين و استثمار كارگران و فراد بومي، كاالهاي          
  .نمايند

  . عمل مستلزم اين بود كه كشورهاي جهان سوم، همواره محتاج استعمارگران و كشورهاي صنعتي باقي بماننداين
ببرنـد و    اجراي اين نقشه سعي كردند بر توليدات داخلي اين كشورها ضربه وارد كنند و معادن آنها را به غـارت                      براي

امروزه كشورهاي اسالمي و بسياري از كشورهاي غيـر صـنعتي نيـز بـه ايـن بـالي                 . كشورها تك محصولي قرار دهند    
  .خانمانسوز مبتال هستند

 كشورهاي اسالمي به درآمدهاي نفتي خود وابسته هستند و تازه آن را بايد به كشورهاي صنعتي و اسـتعمارگر     بيشتر
متي كه مورد دلخواه آنها نباشد فشار وارد كنند و با تحريم اقتصادي و منع خريد نفت                 بفروشند و اگر چنانچه به حكو     

  .از آن حكومت او را بزانو در مي آورند
 وابستگي دايم كشورهاي توسعه يافته باعث عقب ماندگي هر چه بيشتر، و سلطه همه جانبه غرب بر آنها شد بـه                      اين

رسودگي سبب فرار مغزهاي متفكر كـشورهاي عقـب مانـده از كـشور              طوري كه اين فقر مادي و علمي و صنعتي و ف          
  .خود و جذب كشورهاي صنعتي شدند

، توسعه و پيشرفت صنعتي براي كشورهاي عقب افتاده امر بسيار مشكلي بوده و نياز بـه شـركت هـاي چنـد                     بنابراين
د بعنوان عامالن اصلي استعمار نـو در  مليتي كه تمامي صنايع و پروژه هاي تكنولوژيكي را در انحصار خود در آورده ان          

 جاي پيشرفت و توسعه، فقر و فالكت و وابستگي بيـشتر را             هجهان پراكنده شده اند و در هر كشوري كه وارد شوند ب           
  .به ارمغان مي آورند و ثروت ملي آنان را بهتر و بيشتر به يغما مي برند

المي در پيش پاي ملت ها، بخصوص ملت ايران گذاشـت و             راه نجات از وابستگي همان راهي است كه انقالب اس          تنها
. استقالل كامل سياسي، اقتصادي و فرهنگي را مد نظر قرار داده و هر گونه سلطه جويي و اسـتعمار را محكـوم كـرد                       

البته تحقق كامل اين هدف مقدس با آگاهي ملت و انتخاب صحيح راه اقتصادي توسط مسؤ والن و همچنين تالش و 
هت پرورش مبتكران و دانشمندان خالق در داخل كشور و تقويت بنيه صادرات از نظر كمي و كيفـي و                    كوشش در ج  

  .مبارزه با فرهنگ مصرف گرايي و تجمل پرستي ميسر خواهد بود
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  :عدم شناخت صحيح از دين و بي توجهي درعمل به آن) و

ز عوامـل مهـم سـلطه پـذيري ممالـك       درك و شناخت صحيح مسلمانان از فرامين ديني و احكام شريعت يكي ا  عدم
اگر همه ملتهاي مسلمان آگاه شوند كه قرآن مجيـد بـا تاكيـد فـراوان، هـر گونـه سـلطه                   . اسالمي محسوب مي شود   

  .بيگانگان را بر مسلمان نفي و منع كرده، به هيچ وجه سلطه كفار غربي را نمي پذيرند... سياسي و اقتصادي و
ه وجود حكام جور و سر سپرده در اين كشورها، باعث عدم آگاهي ملتهـا از حقـايق                   امروزه داليل مختلفي، از جمل     اما

يك نمونه بارز آن، كشور عربستان مي باشد، كشوري كه قبله گاه مسلمين است و شـهر مقـدس                   . اسالمي شده است  
 حـضور و نفـوذ      مكه را به دست غارتگران امريكايي سپرده تا جلوي بيداري و آگاهي مـسلمانان جهـان را بگيـرد و از                    

و اين مصداق روشن سلطه بيگانه بر بالد مسلمين است و جا دارد           . بيشتر انقالب اسالمي در مراسم جهاني حج بكاهد       
  .كه مسلمانان جهان بر ضد آن قيام كنند

 رهايي از اين مشكل، بايد مسلمانان را نسبت به تكاليف و احكام ديني آشنا و مقيـد سـاخت و بـه شـيوه هـاي                           براي
لف علمي و تبليغي، ملتها را آگاه كرد كه بر ضد رژيم هاي حاكم كه مانع اجراي احكام اسـالمي هـستند بـه پـا                          مخت

همانطور كه ملت وظايف خود نه تنها عزت و استقالل آنها كسب نخواهد شد بلكه ميزان سـلطه بيگانگـان در                  . خيزند
  .ممالك اسالمي گسترش بيشتري خواهد يافت

  خارجي تهاجم فرهنگيزمينه هاي :  دومبخش
 گونه كه در قسمت اول اين بحث عنوان شد، منشا اصلي تهاجم فرهنگي، اوضاع و شـرايط سياسـي، اجتمـاعي                     همان

  .خارجي، بخصوص وضعيت بحراني كشورهاي استعماري مي باشد
 انتقـال ايـن      كشورهاي بزرگ صنعتي دچار بحرانهاي اقتصادي، فرهنگي و اجتماعي شدند، تنها راه چـاره را در                وقتي

بحران به جوامع غير صنعتي يافتند، به اين صورت كه با تسخير كشورهاي عقب افتاده، عالوه بر تامين مـواد اوليـه و                       
 مصنوعي خود به اين جوامع، مشكل تورم و بيكاري خود را تـا              هايكارگر ارزان، با ارسال متخصصان، كارمندان و كاال       

  .حدودي از اين طريق حل كردند
  :قسمت عمده ترين عوامل خارجي تهاجم فرهنگي را بر مي شمريم اين در

  :تبليغ عليه تعاليم الهي) الف

 اديان الهي هميشه سعي مي كنند دين را از صحنه و متن زندگي خارج نموده و آن را به حاشيه برده امري                        دشمنان
  .ندزيرا دين حقيقي را مانع چپاولگري و غارت خود مي بين. غير ضروري جلوه دهند

 براي رسيدن به اين هدف، تمام امكانات خود را بسيج مي كنند و با تبليغات گسترده و دامنـه دار سـعي دارنـد                         آنان
  .چهره دين را نا مطلوب، ناقص، عقب افتاده و در يك كلمه غير ضروري و بي اهميت نشان دهند

نكشان به راحتي مي تواننـد بـه اهـداف           قوانين و مقررات الهي در بين جامعه سست، تضعيف و تحريف شود، گرد             اگر
به همين دليل سعي مي كنند قوانين الهي را به اشكال مختلف مـورد هجـوم قـرار                  . شوم استكباري خود دست يابند    

 مسلمانان چنگ انداخته و زمينه را براي هـر گونـه            صهداده تا بتوانند به امكانات و ذخاير مادي و معنوي كشورها، خا           
  . فراهم نمايندتاخت و تاز و تهاجم

 مستكبران دين را مانع اصلي خود مي بينند، از اين رو با تمام توان آن را مورد تهاجمات خود، خاصه تهـاجم         بنابراين
  .فرهنگي قرار مي دهند

  :برتري نژادي) ب

 گراي و نژاد پرستي همواره يكي از معضالت بشريت بـوده و مـي باشـد از زمانهـاي گذشـته تـاكنون درگيـري و            قوم
امروزه با وجود ادعاهـاي فـراوان       . اختالفات نژادي بدترين نوع جنگها بوده و بيشترين خونريزي را بدنبال داشته است            
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، فلسفه اصلي اختالف رنگ، پوست، زبان، قبيله و نژاد را عامل تسهيل در شناسائي گروههاي مختلف از يكديگر                   قرآن
  .مي داند

  ...ا قرار داديم تا يكديگر را بشناسيدشما را ملت ها و قبيله ه... »...وجعلناكم شعربا و قبائل لتعارفوا... «
 بشر با برداشت نادرست از اين فلسفه خلقت، آن را پايه اصلي اختالف و برتري طلبـي خـود قـرار داد و جنگهـاي                          اما

  .فراواني براه انداخت كه از جمله آنها دو جنگ جهاني اول و دوم بود كه مايه خسارت فراواني بر زندگي بشر شد
ني كه اين حس غير اخالقي و زشت بر انسانها و دولتها، حكومت مي كند، زمينه جنـگ و تهـاجم نيـز                        تا زما  بنابراين

وجود خواهد داشت، كما اينكه در حال حاضر نيز شاهد تهاجمات فرهنگي مبتني بر حس برتري طلبي غربي هـا بـه                      
  .رهبري امريكا، عليه كشورهاي ديگري مي باشيم

  :رشد صنعت و تكنولوژي) ج

اني كه كشورهاي اروپايي از سلطه جو خفقان قرن وسطايي نجات يافتند، تحول چشم گيري در زمينـه علـوم و                      زم از
صنايع بدست آوردند، اين پيشرفت فني و تكنولوژيكي اگر چه در بسياري از زمينه ها به خدمت بشريت شتافت؛ امـا                     

ولوژي، خسارات جبـران ناپـذيري را نيـز بـراي            تكن اينبعلت فقدان روحيه الهي و معنوي و انسان دوستانه، صاحبان           
كشورهاي صنعتي، سالحهاي مرگبار و مخرب ناشي از تكنولوژي جديد را به خدمت حس نـژاد             . بشريت به بار آوردند   

  .پرستي قديمي خود گرفته و در سطح گسترده تري دست به تهاجم زدند
د، همان كساني كه براي تهيه نان شب، دچـار           ماشين هاي صنعتي تحول عظيمي در جوامع بشري ايجاد كر          پيدايش

مشكل بودند، آنهايي كه براي توليد نخ و پارچه مي بايست هفته ها و ماهها روي دوك نخ ريسي تالش كنند تا شايد                       
، به كاالهاي فراواني دست يافتند تـا جـايي كـه     يشرفتهچند متر پارچه ببافند، بعد از انقالب صنعتي به مدد وسايل پ           

ها قادر به مصرف آن همه كاالي انباشته شده نبود و حتي توليد فـراوان بـراي آنـان مـشكالت عديـده اي                        جمعيت آن 
  .ايجاد كرد

  : جمله اين مشكالت موارد زير را مي توان بر شمرداز
)١  .مشكل كاالهاي مازاد بر مصرف و باقي مانده در انبارها 
)٢  .كمبود مواد اوليه مورد نياز كارخانه ها و صنايع 
)٣  . با مشكل بيكاري بداليل جايگزيني ماشين به جاي انسانمواجهه 
)٤  .نياز به بازارهاي مصرف جهاني دائمي و مقرون به صرفه 
در .  موارد، بالفاصله پس از انقالب صنعتي گريبانگير كشورهاي صنعتي شد و آنها را به ورشكستگي نزديـك كـرد         اين

ير صنعتي ديدند و در واقع اسـتعمار بـه معنـاي علمـي از               نهايت چاره مشكل را در انتقال اين بحران به كشورهاي غ          
  .اينجا آغاز شد

و با اين شعار كه كشورهاي پيشرفته و        .  براي دست يابي به مقاصد فوق از حربه تهاجم فرهنگي استفاده كرد            استعمار
و آبـاداني   صنعتي، ملل متمدن، و جوامع غير صنعتي ملل وحشي، هستند، و اينكه كشورهاي متمدن وظيفه تعميـر                  

 هجوم و اشتغال نظامي آماده كردند و سـپس دسـت بـه              يكشورهاي عقب مانده را بعهده دارند، اذهان عمومي را برا         
  .تجاوز عليه كشورهاي غير صنعتي زدند

 از كشورها فريب اين شعارها را خورده و باور كردند كه آنها واقعا براي نجات انسان هاي عقـب مانـده تـالش                        بسياري
بخـصوص  .  بخصوص وقتي ديدند، استعمار پس از وارد شدن در هر سرزمين عقب مانده تـالش مـي كننـد             .مي كنند 

 امكانـات رفـاهي از قبيـل جـاده، راه آهـن و      سيسوقتي ديدند، استعمار پس از وارد شدن در هر سرزمين اقدام به تا           
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 استعماري موفق شدند كه با استفاده از تهاجم به فرهنگ ملل مختلف حضور همه جانبه اي در كشورهاي                   كشورهاي
پردازند؛ به طـوري    توسعه نيافته پيدا كنند و همزمان با غارت منابع اقتصادي به تحقير فرهنگي اين جوامع از داخل ب                 

 حيات و دسترسي به صـنايع پيـشرفته محـال مـي             مهكه به ملتها تلقين كنند كه بدون كمك كشورهاي صنعتي ادا          
اما اين وضع چندان طول نكشيد و باالخره برخي ملتها بيدار و متوجه شدند كه حضور استعمار چيزي جز فقـر    . باشد

اس ملتهاي آسيايي، افريقايي و آمريكاي التين كه سالها در زيـر يـوغ              و فالكت براي آنها بجاي نمي گذارد، بر اين اس         
 مورد استثمار واقع شده بودند به فكر اسـتقالل افتـاده و مبـارزات چـشمگيري را بـراي اخـراج بيگانگـان از                         عماراست

  .سرزمين خود آغاز كردند

  :شكست شيوه استعمار مستقيم) د

خلي خود با تظاهر به خدمت به بشريت و با استفاده از تـسليحات و   سرمايداري غرب براي حل مشكالت دا كشورهاي
نيروهاي نظامي پيشرفته خود، دخالت در امور داخلي ملل مختلف جهـان را آغـاز كردنـد و بطـور مـستقيم در ايـن                          

ظر خـود   آنها حتي حكام و فرمانروايان جوامع مورد اشغال را از نيروهاي زبده و مورد ن              . كشورها حضور فيزيكي يافتند   
يكي از قربانيان اوليه و اصلي اين تجاوز مستقيم كشور هند است كه استعمار پير انگلـيس ضـمن                   . انتخاب مي كردند  

  .تسلط بر تمامي شؤ ونات اجتماعي، سياسي اين كشور سالها به غارت منابع آن مشغول بود
مي شـد امـا پـس از قيـام ملتهـا عليـه        مدتي زيادي از طريق اشغال مستقيم، نيازهاي كشورهاي صنعتي بر آورده      تا

استعمار، ادامه اين روند براي استعمارگران بسيار گران تمام شد و عالوه بر به خطر افتـادن نيروهـاي اشـغالگر و بـاال                 
 كـرد و صـنايع و كارخانجـات را در ورطـه سـقوط قـرار داد،                  ودرفتن هزينه ادامه اشغال، بحران داخلي نيز مجددا عـ         

وجـود كارمنـدان و متخصـصان       . ي پس از ديگري در حال سقوط بود و مواد اوليه تامين نمي شد             بازارهاي مصرف يك  
خارجي در كشورهاي استقالل يافته پذيرفته نمي شد و آنها ناچار به عقب نشيني به كشور خود بودند كه خود بخود                     

  . بيكاري و عدم اشتغال دامن مي زدسالهبه م
اين مرحله نيز با بحران مهمي مواجه شدند كه باز هم در صدد يافتن راههـايي                 كلي كشورهاي سرمايه داري در       بطور

  .براي انتقال اين بحران جديد، به كشورهاي توسعه نيافته بر آمدند

  :شيوه استعمار نامرئي) ه

 از شكست استعمار شكل مستقيم، استعمارگران با روش غير مستقيم و نامرئي وارد صحنه شدند كـه بـه شـيوه                      پس
در واقع مرحله جديدي از تهاجم فرهنگي كه زمينه را براي ادامـه غـارت               . پيشرفته تري آن را به اجرا در آوردند       هاي  

 خود را ناچار به پايـان دادن تحـول كامـل در زيـر     تعماربدينصورت، وقتي اس  . منابع كشورهاي عقب افتاده آماده كرد     
  .ي آنها به كشورهاي صنعتي و پيشرفته را تضمين كندساخت اجتماعي، اقتصادي آن جوامع، جريان استمرار وابستگ

در درجه  .  دستيابي به اين هدف شوم در زمينه هاي فرهنگي، اقتصادي و سياسي شروع به فعاليت گسترده كرد                 براي
اول فرهنگ مولد و پوياي اين جوامع را به يك فرهنگ غيـر متحـرك، مـصرفي و مـرده تبـديل نمـود و بـه ترتيـب                             

 وابسته پرداخته و راه را براي فرار مغزهاي خالق و مبتكر اين جوامع بازگذاشت تا نتوانند به توانايي              نيروهاي فرهنگي 
  .هاي داخلي برسند

 نظر اقتصادي سعي كردند كه تمام صنايع بومي و محلي را نابود كنند و با تبليغـات فرهنگـي، مـصنوعات خـود را                         از
 كردند كه كاالهاي خـارجي بعلـت مرغوبيـت و بـا دوام بـودن بـراي                  جايگزين كاالهاي محلي كردند و اينگونه تلقين      

  .جوامع عقب افتاده مقرون به صرفه تر است
 طرف ديگر براي تداوم وابستگي اقتصادي اين كشورها، تمامي ريشه هاي اقتصادي آنها را خشكانيده و آنـان را بـه                      از

 محصول شكر كشور مصر وابسته به محصول پنبـه،  صورت تك محصولي در آوردند بعنوان مثال كشور گويا وابسته به        
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سته در هر جامعه كردند و بجاي حكومـت مـستقيم بـر مـردم                نظر سياسي نيز اقدام به تربيت روشنفكر نمايان واب         از
تحت استعمار، اينبار مهره هاي خود فروخته استعماري اين مسئوليت را بعهده داشتند و براي اربابـان خـود فعاليـت                     

 و كـم كـردن حـساسيت آنهـا نـسبت بـه سرنوشـت                دممهمترين وظيفه اين مهره هاي وابسته، اغفال مـر        .مي كردند 
و در صورت مقاومت ملت، براحتي با حمايتهاي پشت پرده استعمارگران، آنان را به خـاك و خـون مـي                     خودشان بود   

با اجراي اين ترفندها، استعمار نامرئي كه كاملترين مرحله استعمار اسـت بـه اوج خـود رسـيد و نظامهـاي                      . كشيدند
ايـن بـار بجـاي نيروهـاي        .  ادامه دهنـد    به غارت منافع اين ملتها و به سلطه خود همچنان          توانستندچپاولگر براحتي   

خشن نظامي، از عناصر مرموز ديپلماسي و فرهنگي و اقتصادي، تحت لواي ديپلمات، كـشيش و خبرنگـار شـركتهاي           
  .چند مليتي بهره جستند كه منافع فراواني را براي آنها به دنبال داشت

  :وابستگي فرهنگي زمينه ساز ساير سلطه ها) و

  »معه به فرهنگ آن جامعه استدوام و قوام هر جا«
اما . چنانچه يك ملتي در حفظ اصول و ارزشهاي فرهنگي خود موفق باشد در ساير زمينه ها نيز موفق خواهد شد                    اگر

ملتي كه در پاسداري از فرهنگ خود كوشا نباشد شكي نيست كه اين جامعه در مسير تهاجم فرهنگي دشمنان خود، 
چون .  و اقتصادي و نظامي آنان را نيز بپذيرداسيانگان ناچار است سلطه هاي سيعالوه بر پذيرش سلطه فرهنگي بيگ     

فرهنگ به مثابه موتور محرك، مايه شكوفايي ذهنهاي خالق و مستعد مي باشد و در سايه فرهنگ زنده و مبارز است               
 اقتـصادي، سياسـي و   بنابراين رسيدن به خودكفـايي . كه افراد جامعه به رشد و استقالل سياسي، اقتصادي مي رسند  

  .وجود داشته باشد) استقالل فرهنگي(نظامي، زماني ميسر است كه 
 منحط سرمايه داري، پس از سالها تجربه آزمايش به اين نتيجه رسيده اند كه مهمترين مانع توسـعه طلبـي        نظامهاي

رهنگـي جوامـع مـذكور    آنها در كشورهاي جهان سوم قدرت فرهنگي اين ملتهاست و تا زماني كه عاليق مـذهبي و ف      
لذا به اين فكر افتادند كه قبل از هر چيز سـلطه            . ددست نخورده باقي بماند، چپاول منافع آنان امر مشكلي خواهد بو          

  .فرهنگي را كامل كنند
 از سلطه فرهنگي است كه احساس حقارت و پوچي و ناتواني در ملتها بسيار آسان ايجاد خواهد شـد و آنهـا كـم           پس

ين دروغين مي رسند كه قدرت انجام هيچ كار عظيم و مهمي را ندارند و بايستي تا آخر عمرشان تابع و              كم به اين يق   
  .تحت سلطه سياسي، اقتصادي بيگانگان باقي بمانند

 از ايجاد چنين باورهايي است كه دشمن مي تواند سلطه اقتصادي، نظامي خود را نيز تكامل بخشيده و به آساني              پس
ملتهاي جهان بويژه ملل مسلمان مدتهاست كه در خطر چنين تهاجم و سلطه             . ا را در دست بگيرد    مقدرات امور ملته  

  .فرهنگي قرار گرفته اند
 براي جلوگيري از سلطه فرهنگي و به تبع آن سلطه اقتصادي دشمن ايجاد حساسيت دو جانبه ضروري مـي                    بنابراين

ه مثابه روح جامعه تلقي و مورد احترام قرار گيرد كه           از يك طرف حساس بودن به فرهنگ خودي كه بايستي ب          . باشد
از طـرف ديگـر حـساسيت شـديد بـه فرهنـگ             . البته بستگي زيادي به توجه و عملكرد كليه مسؤ والن مملكتي دارد           

مهاجم غرب بايد در تمامي حركات و سكنات مسؤ والن نظام و عموم ملت ايجاد شود و همگي خود را در اجراي اين                       
  .انبه مسؤ ول و سهيم بدانندحساسيت دو ج

 غير اين صورت با بي توجهي و فراموشي فرهنگ و مـذهب خـودي و پـذيرش تـدريجي فرهنـگ بيگانـه، تهـاجم                         در
فرهنگي به شكل خزنده اي پيش آمده و باالخره خود را بر تمامي امور فرهنگي، سياسي، اقتـصادي جامعـه، مـسلط                      

 قربـاني دادنهـاي بـسيار، و نثـار خونهـاي            نداصل نخواهد شد و نيازم    خواهد كرد كه رهايي مجدد از آن به سادگي ح         
  .فراوان و مجاهدتهاي پيگيري مي باشد
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   از آغاز تا کنونيتهاجم فرهنگ:  سومفصل

  فرهنگ و تهاجم در زندگي بشر:  اولبخش
مـين دليـل از     بـه ه  .  جزئي از هستي بيكران است، ناگزير وابسته و مرتبط به ساير اجـزاي آن نيـز مـي باشـد                    انسان

طبيعت درس مي گيرد و از رموز حاكم بر آن براي تصرف در طبيعت استفاده مي نمايد تـا بتوانـد آن را در خـدمت                          
  .خود در آورد

 آيا او ذاتا موجودي     ؟ انسان زندگي خود را چگونه آغاز كرد؟ آيا همه چيز را از اول مي دانست، يا به تجربه آموخت                   اما
رشت نيك و فطرت پاك آفريده شده و نيازهـا او را بـه حالـت تهـاجم و كـشمكش مـي                       شرور ستيزه جوست يا با س     

  كشاند؟
امـا آنچـه مـورد تاءييـد همـه          .  شناسان و دانشمندان علوم اجتماعي در پاسخ اين پرسشها اختالف نظر دارنـد             جامعه

اليتهاي كه براي رفع نيازهـاي      آنهاست اين است كه انسان زندگي را به شكل ابتدايي آغاز كرده و رفته رفته در اثر فع                 
  .مادي و معنوي خود داشته به پيشرفتهاي امروزين رسيده است

همه چيز را براي خود مي خواهـد و رحـم و شـفقت بـراي                .  معتقدند كه انسان ذاتا جنگ طلب و مهاجم است         برخي
  .انسان بي معناست و در واقع انسانها به صورت طبيعي همواره در حال جنگ با يكديگرند

  : از طرفداران و شايد مؤ سسين اين نظريه توماس هابس دانشمند انگليسي قرن هفدهم مي باشد كه مي گويديكي
 نظر من تمايل عمومي آدميان در درجه اول خواهشي است دائم و بي آرام كه در جستجو و در پي قـدرت اسـت و                   به

يست كه بشر اميدوار است كه به لذاتي بـيش از           و علت اين تمايل هميشه آن ن      . اين ميل فقط با مرگ فرو مي نشيند       
بلكه سبب آن است كه نمي      .  متعادل قناعت ورزد   رتآنچه از پيش بدان رسيده است، دست يابد، و يا آنكه به يك قد             

تواند يقين داشته باشد كه آن قدرت و افزار زندگي را كه هم اكنـون در دسـترس خـود دارد بـدون تحـصيل قـدرت                         
  .ن محفوظ خواهد داشتبيشتر، براي خويشت

 ديگر ژان ژاك روسو برخالف هابس، معتقد به پاكي سرشت انسان است او معتقد است كـه انـسان از مـادر                       دانشمند
  :پاك متولد مي شود ولي اجتماع او را به انحراف و كجروي وا مي دارد وي در كتاب اعترافات خود چنين مي گويد

ساس كرده بودم بر روي كاغذ بياورم، با چه صـراحتي مـي توانـستم همـه                  مي توانستم يك چهارم آنچه را كه اح        اگر
 و چـه    ! با چه قدرتي مي توانستم ناهنجاريهاي نهادهايمـان را فـاش سـازيم             !تضادهاي نظام اجتماعيمان را بيان كنم     

ه صـورت    و فقط نهادهاي اجتماعي است كه او را ب         استراحت مي توانستم ثابت كنم كه انسان طبيعتا موجود خوبي           
  .موجودي تبهكار در مي آورد

  . جواب اين سؤ ال را از زبان قرآن مجيد جويا شويمحال
  : مجيد مي فرمايدقرآن

  ....انسانها ابتدا امت واحدي بودند» ...كان الناس امة واحدة«
  :در تفسير اين آيه شريفه چنين مي فرمايد) ره( طباطبايي عالمه
ني بر بشر گذشته كه افراد با يكديگر متحد و متفق بودند و ساده و بي سـر و صـدا    آيه داللت دارد بر اينكه دورا  ظاهر

زندگي مي كردند نه در امور زندگي با يكديگر نزاع و جنگي داشتند و نه در امور دينـي و عقايـد مـذهبي اخـتالف و                     
  .تفرقه اي در بين ايشان وجود داشت

 قدرت تصرف در طبيعت از يك طرف، و تالش براي مالكيت هر              همين انسان به دليل برخورداري از قواي فكري و         اما
چه بيشتر و بهره كشي از تمامي موجودات براي رفع نيازهاي مادي و معنوي خود از طرف ديگر، دست به تهاجم مي                   

  .زند و سعي مي كند به هر وسيله اي خواسته خود را بر ديگران تحميل كند
تدا، زندگي بسيار ساده اي را شروع كرد و در مواجهه با طبيعت به تجربياتش          كه ياد آوري شد، انسان از اب       همانطوري

  .افزود
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  : نظر جامعه شناسان، انسان از آغاز تاكنون سه دوره متمايز از هم را طي كرده استاز

  دوره گردآوري خوراك) ١

موده و غذاي روزمـره اش را   اين دوره انسان بدون تالش چنداني، به جمع آوري ميوه و خوراك اطراف خود اقدام ن در
. تهيه مي كرد و كم كم از حالت ميوه چيني طبيعي به شكار روي مي آورد كه زحمت بيشتري را متحمـل مـي شـد              

  .رسيدشيوه هاي شكار انسان نيز از حالت ساده به شكلهاي پيچيده تر 
شدند و كم كم به اين فكـر دسـت           با نيزه هايي كه از سنگ و استخوان ساخته مي شد به جانوران حمله ور مي                  ابتدا

  .يافتند كه عالوه بر شيوه آشكار از شيوه هاي تهاجم پنهاني نيز بهره جويند مانند استفاده از تله
يعني براي شكار بسياري از حيوانات، خود را        .  ديگر شكار شيوه نفوذ در جبهه مقابل از طريق همرنگ شدن بود            شيوه

  .ون را آغاز نمود و بعدها از اين شيوه براي استثمار همنوع خود نيز استفاده كردبه شكل آنها در آورد و تهاجم از در

  دوره توليد خوراك) ٢

 از حالت گردآوري به فكر توليد مي افتد و كشاورزي را از اين دوره آغاز مي كند كه خود بخود مساءله مالكيت                       انسان
ن ارزش بيشتري پيدا مي كند و بهره كشي و اسـتثمار و             و ذخيره جيره غذايي نيز بوجود مي آيد و ماديات براي انسا           

  .برده داري آغاز شد
اين ويژگي بـا    .  فطري انساني، او را به عنوان موجودي اجتماعي به جامعه گرايي و اجتماعي شدن سوق مي داد                 خوي

جربيـات  مختصه ديگر انسان به عنوان موجودي سخنگو آميخت و از آن پس زبـان و خـط پديـد آمـد و انباشـتگي ت                        
  . فرهنگ توسط انسان انجاميدخلقتمامي اين فرايند به . انساني و دست آوردهاي او را نويد مي داد

  دوره توليد ماشين) ٣

 اين دوره تسلط انسان بر طبيعت بيش از پيش مي شد و ابزار فني و پيشرفته ساخت و اما او اين كارها را از كجـا                           در
  آموخته بود؟

از طبيعت و خلقت جهان منظم است كه انسان سعي كرده از آن تقليد كند و نمونه صنعتي              اين پيشرفتها ناشي     همه
  .اش را بسازد و به كارهايش سرعت بخشد

 مك لوهان پرآوازه ترين دانشمند جديد در زمينه ارتباطات جمعي، نظراتي دارد تحت عنوان نظريه امتداد به                  مارشال
س انسان است؛ به عنوان مثال، خـط، امتـداد چـشم اسـت و راديـو امتـداد                   زعم او هر وسيله ارتباطي، در امتداد حوا       

 طبيعت آغاز و به شكل تهاجم پيچيده فيزيكي و فرهنگي بـه             بهدر نتيجه سير زندگي انسان از تهاجم ابتدايي         . گوش
ندگي اوست، در فرهنگ انساني كه زاييده نحوه انديشه و ز: بنابراين بايد گفت. طبيعت و جامعه انساني انجاميده است

 متفاوت بوده   گرهر دوره اي و يا در هر جامعه اي از جوامع بشري به فراخور مقتضيات آن با دوره ديگر و يا جامعه دي                      
و اختالف فرهنگ، در كنار ساير اختالفاتي كه در بين انسانها و            . و اينك نيز اين تفاوت را به روشني مي توان دريافت          

ارد، ضمن آنكه يكي از داليل ستيزه گري هاي انسان است، خود يكي از شـيوه هـاي                  جوامع گوناگون انساني وجود د    
در طول تاريخ هر گاه ساير روشهاي تهاجم به شكـست انجاميـده و يـا كـارآيي                  . دستيزه و تهاجم نيز به شمار مي رو       

  .ته استخود را از دست داده، تهاجم فرهنگي به عنوان روشي كارآمد و مؤ ثر مورد استفاده قرار گرف

  فرهنگهاي غالب و مهاجم:  دومبخش
 كه انسان ناگزير از داشتن زندگي اجتماعي است و الزمه زندگي اجتماعي وجـود روابـط گونـاگون و پيـدايش                      گفتيم

فرهنگهاي مختلف انساني است و هر فرهنگي متناسب با مقتضيات جامعه اي ماست كه در آن پديد آمـده و رشـد و                       
  .گسترش يافته است
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از پيامدهاي روابط اجتماعي و مبادالت گوناگون بين جوامع مختلف، به وجود آمدن ارتباطهاي فرهنگي آنهاست  يكي
و در اين ميان، بعضي از فرهنگها به دليل ارزشها و پيامهاي خاصي كه دارند، مي توانند ساير فرهنگها را تحت تاءثير                      

در اينجـا، ايـن موضـوع را در ادوار          . له نمـوده از ميـان بردارنـد       و نفوذ خود قرار داده و حتي آنها را بطور كامل استحا           
  .مختلف تاريخي مورد بررسي و مطالعه قرار مي دهيم

   غالب در عهد باستانفرهنگهاي

 ترين فرهنگها در كناره هاي درياي خزر، رود نيل، بين النهرين، يونان، روم و چين بوجود آمـد و كـم كـم در              قديمي
هر يك از اقوام ساكن در اين مناطق، از فرهنگ و تمدن ويژه اي برخوردار بودند كه                 .  يافت ساير نقاط جهان گسترش   

بعنـوان نمونـه، در منطقـه بـين         .  فرهنگي زيادي نيـز داشـت      رهايدر كشمكش و درگيري با اقوام ديگر تاءثير و تاءث         
 كم كم بزرگترين امپراتوري آن زمـان  النهرين ابتدا سومريها حاكم شدند و شهرها و تمدنهاي اوليه را بوجود آوردند و  

سومريها خط ميخي را اختراع كردند و به اين وسيله فرهنگ و آداب و رسوم خود را ثبت و در اقصي نقاط                      . ايجاد شد 
  .عالم، در آن روزگار، گسترش دادند

بابليـان،  . داد از چندي حكومت سومريها توسط بابليان ساقط شد و فرهنگ آنها، ارزش و نفوذ خـود را از دسـت                      پس
گستردگي فرهنگ جديد و جهاني بودن آن، توانست بر بسياري از . تمدن جديد خود را بر فرهنگ سومريها بنا نهادند     

  . قرار دهدودفرهنگهاي معاصر خود هجوم آورده و آنها را تحت تاءثير خ
نسان اهميت زيادي قائل بود؛  حمورابي كه توسط پادشاه بابل وضع شد براي نيازهاي گوناگون و طبع و سرشت اآئين

از اين رو تا مدتها مورد احترام اقوام و ملل مختلف قرار گرفت و به عنوان يك فرهنگ رايج، مورد پذيرش واقع شد به                      
 آشوريها، اين فرهنگ همچنان پا بر جـا مانـد و منجـر بـه                سيلهگونه اي كه علي رغم فرو پاشي حكومت بابليان به و          

  .ي بابليان گرديدبرقراري مجدد امپراتور
 ادامه فرهنگ و تمدن بين النهرين، مردم ايران زمين نيز از جنبه هاي مختلف به پيشرفتهايي رسيدند، بخـصوص                    در

در . در زمان هخامنشيان ايران، به باالترين تكنولوژي دريايي دست يافت و بزرگترين قدرت دريايي را بـه وجـود آورد               
 و برتـر، سـيطره خـود را بـر منـاطق وسـيعي از جهـان                  رفتهنوان فرهنگي پيش  اين زمان فرهنگ و تمدن ايراني به ع       

  .گستراند و ساير فرهنگهاي ضعيف را در خود مضمحل نمود
 كناره هاي درياي سياه و درياي اژه تمدن يوناني بوجود آمد، يوناني ها بعلت پيشرفت در فنـون دريـايي بـه قـوم                         در

يونان هرگز نتوانست مثل    . اعظم سواحل مديترانه را در اختيار گرفتند      دريايي معروف شدند و به همين دليل قسمت         
تمدن مصر و بين النهرين يك حكومت يكپارچه بوجود آورد و در داخل آن دولت شهرهاي متفـاوت ايجـاد شـد كـه                        

 .نمونه بارز آن جنگ بين مردمـان آتـن و اسـپارت بـود    . اغلب در كشمكش و تهاجم نظامي و فرهنگي بسر مي بردند          
آنان با پيشرفت در علوم عقلي، منـشاء خـدمات زيـادي            . يوناني ها هر قومي غير از خود را بربر و وحشي مي خواندند            

از اين خطه برخاستند و تمدن      ...  بشريت شدند؛ دانشمندان و فيلسوفاني چون سقراط، افالطون، ارسطو، و          نبراي جها 
هاي عظيمي از جهان غرب و ساير نقاط دنيا نفـوذ كنـد و              و فرهنگ عظيمي را پي ريزي كردند كه نتوانست بر قسمت          

  .مدتها به عنوان فرهنگ غالب و برتر سيادت فرهنگ را موجب شود
 بررسي تاريخ تمدن و فرهنگهاي باستاني، به روشني مي توان دريافـت كـه در كـشاكش برخوردهـا و ارتباطهـاي                       در

وجب رشد و پـالودگي ايـن فرهنگهـا از معايـب و نقـاط               فرهنگي ملل مختلف، ضمن تاءثير و تاءثرهاي فرهنگي كه م         
 فرهنگهاي مقابل خـود را شـديدا تحـت          بود،ضعف مي شد، همواره فرهنگي كه از قدرت و اصالت بيشتري برخوردار             

  .هجوم و تاءثير خود قرار مي داد و در پاره اي موارد بكلي آنها را مضمحل و نابود مي ساخت
ارتباط كمتري با ساير فرهنگها قرار داشـتند از اصـالت بيـشتري برخـوردار بودنـد                  همين سبب فرهنگهايي كه در       به

مانند تمدن چين كه با فرهنگهاي بين النهرين و كناره هاي مديترانه ارتباط كمي داشت و كوههاي بلنـد و سـركش                      
گ، زبان و ادبيات خـود   اوايل قرن نوزدهم، اصالت فرهناهيماليا نيز آن را از تمدن فرهنگ هندوستان جدا مي كرد، ت      

  .را كامال حفظ نموده بود
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 ترتيب مي بينيم كه در روابط انساني، پيدايش اختالف و تجاوز از حريم حق، موجب مي شـود كـه هـر قـومي                         بدين
فرهنگ و مرام زندگي خود را برتر و واال تر از ساير فرهنگها و مرامها تلقي كند و به شيوه هـاي مختلـف در تـرويج و              

  . بكوشدگسترش آن
 اين ميان، انبياي عظام، با فرهنگ الهي خود، به مقابله با كژيها، گمراهيها و انحرافهاي فرهنگي بر مي خاسـتند و                       در

مردمان را نسبت به عواقب شوم پيروي از فرهنگ باطل آگاه ساختند و مزايـا و فوايـد فرهنـگ الهـي را كـه موجـب                           
  : كريم در اين باره مي فرمايدآننكه قرچنا. سعادت و رستگاري آنان است بر مي شمردند

خداونـد،  » فبعث اهللا النبيين مبشرين و منذرين و انزل معهم الكتب بالحق ليحكم بـين النـاس فيمـا اختلفـوا فيـه                     «
پيامبران را برانگيخت؛ تا مردم را بشارت و بيم دهند و كتاب آسماني، كه به سوي حق دعوت مي كرد، با آنهـا نـازل                         

  . كنداوريان مردم، در آنچه اختالف داشتند دنمود؛ تا در مي
 همه مردم داوري پيامبران را نپذيرفتند و عده اي فرهنگ غلط خود را حفظ كرده به مقابلـه بـا پيـام آوران الهـي                اما

  .برخاستند
 ترتيب، نزاع و تهاجم متقابل بين دو فرهنگ حق و باطل در تاريخ به وجود آمد و تـا واپـسين لحظـات غـروب                          بدين

  .خورشيد حيات و تمدن بشر ادامه خواهد داشت

   هاي دوگانه در تهاجم و فرهنگجنبه

 بررسي اوراق تاريخ و سرنوشت تمدنهاي مختلف، مساءله تهاجم و فرهنگ، از دو جهت قابل تاءمل و بررسي است،                    در
ي براي گسترش و اشاعه     زيرا گاهي فرهنگ وسيله و شيوه اي براي هجوم به ديگران بوده و زماني هم تهاجم وسيله ا                 

  .فرهنگ
 بررسي و مطالعه ستيزه ها و نزاعهاي جمعي انسانها به مواردي بر مي خوريم كه ملتي از نظر نظامي بطـور كامـل                        در

اما همين ملت شكست خورده و تسليم، توانسته است بـا اسـتفاده از              . مقهور و منكوب دشمنان و مهاجمان گشته اند       
، وحشي و غدار خود را آنچنان رام و مطيـع خـود   شن فرهنگ ريشه دار خود، دشمن خ     فرهنگ و جلوه ها و ارزشهاي     

سازد كه به دست غارتگران، چپاولگران ويرانگر ديروز، كاخهاي رفيع تمدن جديد خود را بر ويرانه هاي به جا مانده از  
 بعـد  واز اسالم با فرهنگ يوناني مانند مقابله تمدن و فرهنگ غني و دير پاي ايران قبل      . تجاوز و وحشيگري بنا كنند    

  .از اسالم با فرهنگ مغولي
پـاي  ) يوناني( از اسالم، اسكندر مقدوني به قصد ايجاد امپراتوري بزرگ و جهاني بر مبناي فرهنگ و تمدن هلني          قبل

تـل و  پس از كشتار فجيـع و ق ) داريوش سوم(در حريم سرزمين مقدس ايران نهاد و به علت بي كفايتي پادشاه ايران          
غارت و ارتكاب جنايات دهشتناك، سيطره نظامي خود را بر سراسر اين سرزمين برقـرار نمـود؛ امـا در انـدك زمـاني               
آنچنان تحت تاءثير فرهنگ و آداب و رسوم اين ملت قرار گرفت كه خشم مقدونيها را برانگيخت تا آنكـه نقـشه قتـل          

  .فرمانده بي بديل خود را كشيدند
  .نيز هرگز نتوانستند فرهنگ مورد نظر خود را بر مردم ايران تحمل كنند) سلوكيان(ي  از او جانشينان وپس
 از اسالم نيز ياغيان وحشي مغول، پس از آشنايي با فرهنگ نجات بخش اسالم، مسلمان شدند و مـردان بزرگـي                      پس

ماننـد رصـد خانـه       فرهنگي عظيم و بـي ماننـدي         -همچون خواجه نصير الدين طوسي، رصد خانه ها و مراكز علمي            
 خونريزي از قبيل تيمور لنگ را آنچنان مجـذوب   انمراغه را به دست متجاوزاني همانند هوالكوخان بنا نهادند و فاتح          

و شيفته فرهنگ اصيل و ريشه دار اسالمي نمودند كه بزرگترين مراكز اسالمي را در جاي خود جاي متصرفات خـود                     
  . خود به يادگار گذاشتندرا ماوراء النهر تا اقصي نقاط ايران از

 همين بررسيها، به مواردي هم بر مي خوريم كه قضيه كامال عكس موارد قبـل اسـت؛ يعنـي آنگـاه كـه دشـمني                          در
متجاوز از راه تهاجم نظامي و مستقيم نتوانسته به اهداف توسعه طلبانه و تجاوزگرانه خود دست يابد، شيوه تهـاجم و                     

خود را فراهم سازد؛    ... ن راه بتواند زمينه سلطه همه جانبه نظامي، سياسي، اقتصادي،         نفوذ فرهنگي را برگزيده تا از اي      
  .همانند چگونگي ورود استعمار پير و مكار بريتانيا در شبه قاره هند
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  مسيحيت و تهاجم فرهنگي غرب:  سومبخش
ت وحـشتناكي بـه سـوي     فرهنگ غرب آغاز و ابتداي بسيار ضعيفي دارد؛ مردم مغرب زمين از تـوحش و بربريـ         تاريخ

  .تمدن و فرهنگ گام نهاده اند و اين پيشرفت و ترقي خود را در تمامي زمينه ها، مديون مشرق زمين مي باشند
 غربي ها ايجاد حس رضايت نفساني نمود و در طول ساليان متوالي             ي كه مهد عقايد اسرارآميز و روحاني بود برا        شرق

از جمله مي توان به مـذهب مـا از          . روم سرايت كرد و در آنجا ريشه دوانيد       مذاهب و عقايد مختلف از مشرق زمين به         
آسياي صغير و آيين ميترا از ايران اشاره كرد كه در روم منتشر شدند و مردم آن سرزمين كم و بيش به ايـن آيينهـا                          

  .گرويدند و نمونه روشن تر، آيين مسيحيت است كه از فلسطين به غرب رفت
، تعاليم نجات بخـش خـود را بـه بـشريت           )ع(در توحش و بربريت بسر مي بردند، حضرت عيسي           كه ملل اروپا     زماني

روميـان و   . ارزاني داشت آن حضرت از نظر مكاني در ناحيه اي به دنيا آمد كه تحت استيالي روميان قرار گرفته بـود                    
ودند و دائمـا در جنـگ بـسر مـي            قابل ادغام نب   فرهنگييهوديان بطور كلي در دو قطب مخالف قرار داشتند و از نظر             

  .بردند
 سابق اروپايي، پس از قبول آيين مسيحيت، حضرت عيسي را خدايي كه از مريم متولـد گرديـده محـسوب                     مشركين

  .را بوجود آوردند) تثليث(داشتند و با افزودن روح القدس به پدر و پسر، اقانيم ثالثه 
خدا را به صورت قومي و قبيله اي در آورد و يهوديان فقط نژاد  يهود كه قبل از مسيحيت وجود داشت اعتقاد به    آيين

خود را اليق يكتاپرستي مي دانستند، اما مسيحيت، مذهب خود را امري همگاني و جهاني اعالم كرد و يكتاپرستي از                    
  جهاني شد و بعدها پيروانش بـه شـيوه هـاي مختلـف    پياميمحدوديت قومي خارج شد، بنابراين دين عيسوي داراي   

  .سعي كردند فرهنگ مسيحيت را در سراسر عالم گسترش دهند
 ها از دين تحريف شده مسيحيت براي رسيدن به اغراض خود بهره گرفتند و با گسترش اين دين، همواره سعي  غربي

 -به اعتقاد آنها پس از مصلوب شدن حضرت مسيح، چهار تن از پيروانش بنـام متـي                  . در سلطه در ديگران را داشتند     
 ميالدي تبليغ نمودند و به اين ترتيـب كتـاب           ٩٠ و   ٣٠ لوقا و يوحنا شرح حال و تعليمات او را بين سالهاي             -س  مرق

  .انجيل به زبان يوناني تدوين يافت
اقـدامات او باعـث شـد       . ، پولس را غالبا دومين مؤ سس مسيحيت لقب داده اند          )حواريون( بر رسوالن چهارگانه     عالوه

  . از اين جهت بزرگترين خدمت را در تحول تمدن غربي انجام دهدمسيحيت عالم گير شود و
او از اورشليم به عربستان و سپس به قبرس و از آنجا به آسياي صغير مسافرت كـرد     .  اصل و تبارش يهودي بود     پولس

گ و سـاحلي   و در آنجاها كليساهايي تاءسيس كرد و با كشتي به مقدونيه و از آنجا به اروپا پا نهاد و در شهرهاي بـزر                      
  .يونان مجامع عيسوي را تشكيل داد

 قرن سوم ميالدي مسيحيت به صورت چشمگيري گسترش يافت و كليسا داراي سازماني شد كه از طرز حكومت و               از
همانطور كه امپراطور در راءس كشور قرار گرفته و به فرمان وي استانداران، فرمانـداران               . كشورداري روم اتخاذ گرديد   

) رئيس اسقف هـا ( مسيحيت بود و زير دست او بطركها         عالمكشور را اداره مي كردند، پاپ نيز در راءس          و بخشداران،   
  .و اسقف ها بودند كه كليسا را اداره مي كردند

و از اين پس امپراتور و پاپ بعنوان دو لبه يك قيچـي             .  ترتيب سازمان كليسا قوت گرفت و رفته رفته دولتي شد          باين
  .ين نجات بخش شروع به تهاجم نظامي و فرهنگي به ملل ديگر نمودندبا شعار مسيحيت، د

 ميالدي در جزيره طبرنه واقع در كناره رودخانه نيل نخستين خانقاه كه مبلغ عقائـد مـسيحيت تحـت                    ٣٣٠ سال   در
ت و  بيست سال بعد رهبانيت كه پيام آن عبادت، زهد و رياضـ           . عنوان زهد و چشم پوشي از دنيا بود، تاءسيس گرديد         

در آسياي ميانه معمول شد و توسعه پيدا كرد و در اندك زماني فرهنگ مسيحيت دامنه نفـوذ خـود        . دنيا گريزي بود  
  .را از اروپا به افريقا و آسيا توسعه داد
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 اندازه به قدرت پاپ و كليسا افزوده مي گشت انحراف آن نيز بيشتر مي شد تا جايي كه كليسا و گرداننـدگان آن                        هر
كردند كه واسطه خير بين خدا و بندگان هستند و هـر چيـزي، از دولـت گرفتـه تـا اعمـال فـردي بايـستي          ادعا مي   

  .مشروعيت خود را از كليسا كسب كند
اين .  پي تحقق اين ايده، تحول عظيمي در اروپا رخ داد و سايه هاي جهل و تاريكي بر آن سرزمين گسترانيده شد                     در

شهرت يافت در اين دوره با هر گونه آزادي عقيده مخالفت مي شد، هر كـشف              دوران سراسر بدبختي به قرون وسطي       
انسانهاي بيشماري به فرمان پاپ     . و اختراع علمي با شرك مساوي بود و مخترعان تكفير و محكوم به اعدام مي شدند               

اليله بـه جـرم     و كشيش در آتش سوختند و كتاب و كتابخانه سوزي نيز در كنار آن رواج يافت و دانشمنداني چون گ                   
  .كشف حقايق علمي محاكمه و مجبور به توبه از اعمال خود شدند

 اين ايام كه ظلمت و جمود فكري در اروپا حاكم بود تمدن عظيم و شكوهمند اسالمي با فرهنگي غني شكل مـي                       در
خـود آزاد  فرهنگي كه در آن كسب دانش بر هر زن و مرد مسلمان واجب تلقي شد، مـردم در عقيـده و مـرام         . گرفت

  .تبودند و علم و عالم و تعليم، ارزش و احترام فوق العاده اي داش
 تشنه قدرت كه در قالب امپراتوري و كليسا عمل مي كردند، اينك اسالم را بـه عنـوان بزرگتـرين مـانع در                        اروپاييان

 و انحرافـات آنـان را كـه    جلوي خود مشاهده مي كردند كه با پيامي جهاني وارد مبارزه با آنها شده و تمامي كجرويها          
  . اجرا مي كردند زير سؤ ال بردشبنام دين و دولت و بعنوان رابطين بين خدا و بندگان

 قبل از اسالم، مسيحيت تنها تهديد جدي عليه فرهنگيها و نظامهاي حاكم بر سرزمينهاي مختلف محسوب مي شد تا
  .و همه آنها را در خطر اضمحالل قرار داده بود

ه مي توان از امپراتوري ساساني و دين زرتشت در ايران نام برد كه بـا وجـود اديـاني مثـل بـودا، مـاني و                            نمون بعنوان
مزدك، هيچ كدام به اندازه دين مسيحيت نتوانست در اين كشور و هئيت حاكمه وقت نفوذ كرده و فرهنگ حـاكم را               

  .مورد تهديد قرار دهد
ن بود، از گسترش چشم گيري برخوردار بود و ملت ايران كـه از               حتي در مدائن كه مركز حكومت وقت ايرا        مسيحيت

جور دستگاه سلطنت ساساني و خيانت موبدان زرتشتي جان به لب آورده بودند، در سرازيري سـقوط بـه مـسيحيت                     
انحرافي قرار داشتند و اين زمان اسالم به مدد و ياري آنها آمد و علي رغم حضور اديان زرتشت، مـسيحيت، بـودائي،                       

انوي، مزدكي، در قلوب مردم ايران جاي گرفت و ملت ايران با آغوش بـاز اسـالم را پذيرفتـه و از آن بـراي سـاليان                           م
  .متمادي محافظت كردند

 ظهور اسالم عالم مسيحيت كه ادعاي جهاني داشت متوجه شد كه اسالم نيز آييني است با دعوت جهـاني و يگانـه                 با
و خشم .  در صدد مبارزه تمام عيار براي محو آيين اسالم از صحنه گيتي بر آمدبه همين سبب،. مانع اهداف شوم آنها

  . آشكار كردصليبي ساله معروف به جنگهاي ٢٠٠و كينه خود را در جنگ هاي 
 جنگ كه به فرمان و حمايت پاپ و كليسا و با قدرت و تجهيزات امپراتوري روم بر مسلمين تحميل شد به بهانـه                        اين

 و نجات مسيحيان آغاز شد ولي در پس آن اهداف شومي نهفتـه بـود كـه هرگـز بـه آن دسـت                         تصرف بيت المقدس  
  .نيافتند و آن براندازي كامل دين اسالم بود

 چه جنگ هاي صليبي براي غربيان بدون پيروزي تمام شد اما اين جنگ اثرات و فوائد غير مستقيم زيادي بـراي                      اگر
علوم، فرهنگ و تمدن مسلمين آشنا شده و حتـي كتـب مختلـف اسـالمي و     آنان داشت در اين جنگ ها اروپائيان با       

 با خود به غرب برده به اين وسيله با دنياي علـم و              ديوناني را كه بدست دانشمندان مسلمان تاءليف يا ترجمه شده بو          
  .فرهنگ آشنا شدند و تصميم با ايجاد تحول در دين و حكومت خود گرفتند

ياي روشن و آزاد مسلمين به فكر نجات خود از بند اسارت قرون وسطايي افتادند، كـه از                   غربي با ديدن دن    دانشمندان
 جواب، كـامال روشـن   ؟اما چرا رنسانس با الئيك و ضديت با خدا همراه است        . آن به عنوان دوره رنسانس ياد مي شود       

د و ايـن عوامـل را باعـث     ملت اروپا كه ساليان درازي، تحت عنوان دين، خدا، پاپ و كشيش در آتـش سـوختن                . است
عقب افتادگي و شكنجه خود يافتند، در اين دوره بجاي تصفيه دين از امور انحرافي و گرايش به دين حقيقي و نجات                      
بخش، از اصل دين روي گردان شدند و از آن گرايش صرف آسماني به گرايش صرف زميني روي آوردند و همه چيـز            
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   در غربرنسانس

پيدايش بورژوازي اين دو    ) ٢) (رفورم مذهبي (اصالح ديني   ) ١( بطور كلي دو نتيجه اساسي به همراه داشت؛          رنسانس
نقالب صنعتي نقطه آغازين تحول بنيادين در فرهنگ و تمدن غرب        با هم منجر به پيدايش انقالب صنعتي شدند كه ا         

  .محسوب مي شود
  : ذيل، دو نتيجه مذكور را بيشتر بررسي مي كنيمدر
اصالح ديني؛ عامل اصلي اين حركت را مي توان مارتين لوتر آلماني دانست كه خود بعنـوان يـك كـشيش، عليـه       ) ١

كمك دهقانان و شهرياران آلماني، كليساي لوتري را تاءسـيس و قـدرت             پاپ و اقدامات كليساي رومي قيام كرد و به          
 انسانها را تخفيف بدهد، اعمال و اعتقاد و رابطه          گناهانكليساي روم را محدود ساخت و اعالم كرد كه پاپ نمي تواند             

) Protest(ض،  مستقيم افراد با خدا، مهم است و كشيش نمي تواند واسطه بين خدا و بندگان باشد و بـا ايـن اعتـرا                      
  .مذهب پروتستان را پايه ريزي نمود

 بعد از لوتر، مذهب پروتستان را ادامه داد او سعي كرد با شكل جديدتري دين را مطابق بـا پيـشرفتهاي مـادي                كالون
از جمله اينكه بهره و ربا را مجاز اعالم كرد و از كار اقتصادي براي سـود جـويي و                    . بشر و صنعت جديد هماهنگ كند     

  . هر دو عمل مذكور مذمت مي شدسطيعت طلبي ستايش نمود هر چند از طرف مسيحيت قرون ومنف
پيدايش بورژوازي؛ نظريات جديد اقتصادي كالون زمينه را براي رشد بورژوازي كه هـدفش سـود جـويي و جمـع                     ) ٢

راحلي قدرت خود را بر     آوري مال بيشتر و انباشت سرمايه بود، مساعد كرد و اين طبقه اصالت النفعي بي ريشه طي م                 
 ميالدي انگلـيس و نهايتـا در     ١٧٥٠ صنعتي سال    بو نمود عملي اين حاكميت در انقال      . جوامع اروپائي حاكم ساخت   

  . ميالدي فرانسه آشكار شد١٧٨٩انقالب 
 بايد ديد كه غرب با آن توحش و بربريت اوليه و مسيحيت تحريف شـده و بـا كمـك ابـزار پيـشرفته صـنعتي و                            حال

  .!مادي بويژه طبقه بورژوازي چه آتشي بر پا خواهد كردعطش 
 تجربي و مادي اروپا از يك طرف و فاصله و بيزاري آنان از كليسا از طرف ديگر باعث رشد تك بعـدي جامعـه               گرايش

آنان در بعد صنعتي رشد فراينده اي كردند و اين صنعت در خدمت اقتصاد و سياست آنان قرار گرفت ولي                    . غربي شد 
  .دين، اخالق و انسانيت خبري نبوداز 

جامعه .  صنعتي از اوايل قرن هفدهم در انگلستان آغاز شد و تا اواسط همين قرن به حد چشم گيري رشد كردانقالب
اروپا كه داراي اقتصاد سنتي و معيشتي بود اينك با ايجاد وسايل پيشرفته، توليدات خـود را در زمينـه منـسوجات و                       

 در داخل كشور از حد كفاف جمعيـت داخلـي فراتـر    وليداترده بود و چون انبوه محصوالت و ت      كشاورزي چند برابر ك   
مي بايست براي صدور ايـن كاالهـا بـه خـارج از كـشور فكـري مـي        . رفته و انباشت كاال و سرمايه را بوجود مي آورد    

  .كردند
. تـسهيالت الزم را فـراهم آورد     همين دليل دولت موظف شد امنيت الزم را بـراي تجـارت خـارجي ايجـاد كنـد و                     به

انگليس به فكر تصرف سرزمينهاي ديگر و ايجاد مستعمرات افتاد كه اولين و مهمترين قرباني اين هدف شـوم، شـبه                     
 يكي بدست آوردن مواد اوليه و نيروي كار ارزان          كرداستعمار در درجه اول دو هدف عمده را دنبال مي           . قاره هند بود  

  . بازار فروش مناسب براي كاالها و محصوالت انباشته شده در داخل كشورو فراوان دوم پيدا كردن
آلمان، فرانسه، هلند، بلژيك و آمريكا نيز به جمع        .  صنعتي از كشور انگليس به كشورهاي ديگر نيز سرايت كرد          انقالب

 و ايجـاد  كشورهاي صنعتي پيوستند در اين كشورهاي جريان صنعتي شدن ادامه يافـت و منجـر بـه كـشور گـشايي                   
آسـيا و آفريقـا و   .  مـستعمرات بيـشتر در گرفـت   بهمستعمرات گوناگون شد، در نتيجه رقابت شديدي براي دستيابي         

ايـن بـار    . امريكاي التين بين جهانخواران استعمارگر تقسيم و غارت منابع و ثروت ملل محروم و مستضعف آغاز شـد                 
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 در عمل با مشكل مواجه شدند و كشورهاي مورد هجوم بـداليل مختلـف ملـي و مـذهبي بـه مخالفـت                        استعمارگران
 -هجوم مـستقيم    ( شيوه هاي مردمان نخستين      با. برخاستند، دشمن تجاوز به فكر چاره جويي براي اين مشكل افتاد          

 مرحله هجوم مـستقيم را بـه مرحلـه تلـه            تر،و با همان سبوعيت ولي با تكنيك پيشرفته         ) تله و حيله همرنگ سازي    
  .گذاري تواءم كردند

 اين مرحله استعمار سعي كرد از تله هاي فرهنگي استفاده كند، مجددا كشيش و كليـسا بـه ميـدان آورده شـد و                         در
تا شايد از طريق بتواننـد ملتهـا را بـه دام اندازنـد و چپـاول         . براي تخريب افكار ملل، كليساهاي فراواني تاءسيس شد       

 طال و نفت را مي پرستيدند       -آنها بجاي خدا، آهن     .  نداشت نادين و اخالق براي اينان مع     . گري خود را توجيه نمايند    
بـه  . بعنوان پيش قراوالن لشكريان بي رحم خود استفاده مي كردنـد          و از مبلغان مذهبي هم نه براي ترويج دين بلكه           

 رهبر با،همين سبب هر فرد يا گروهي كه مانعي بر سر راه اهداف استعماري آنان بود، نابود مي شد كه پاتريس لوموم           
  .استقالل طلبان در كنگو از جمله اين قربانيان بود

ه، مؤ سسه علميه، مدرسه، دانشگاه و بيمارستان بـراي ممالـك             هاي فرهنگي تحت عناوين كليسا، مؤ سسه خيري        تله
تسخير شده در نظر گرفته شد كه همگي وظيفه داشتند ضمن تحقير فرهنگ اصيل جوامع مذكور، برتري كشورهاي                  

، آنها بجز كشورهاي اسالمي در اكثر جوامع مورد         حياستعمارگر را تبليغ كنند، بنا بر اعتراف بسياري از مبشران مسي          
  .هجوم با استفاده از همين تله ها به اهداف شوم خود رسيدند

  : از مبشرين غربي بنام لورنس براون در اين باره مي گويديكي
مـسلمانان چنـدين مرتبـه بـا اروپـا          . اسالم بين نصاري و غيـر آن منتـشر مـي شـود            . دين اسالم دين دعوت است    ... 

ما از مكتبهاي مختلفي وحـشت داشـتيم ولـي پـس از             ... ساختندجنگيدند و بمناسبتهاي زيادي اروپا را تسليم خود         
و خطـر كمونيـسم     ) ژاپن و چين  (وقت فراوان فهميديم كه اين همه ترس ما بي جا است، زيرا ما از يهود، جنس زرد                  

بنابراين، . مي ترسيديم ولي بعد فهميديم كه ترس مابي جا بوده است زيرا ديديم يهوديان دوست صميمي ما هستند                 
هم پيمان ما گرديدند ولي خطر حقيقي در اساس        ) كمونيستها(سپس ديديم كه بلشويكا     . من آنان، دشمن ماست   دش

  .اسالم است كه سد حقيقي استعمار اروپاست.  نفوذ اسالم در پيروزي و در زندگي آن استدراسالم است، 
 و آنان نيز كماكان كينـه اسـالم را بـه             مهمترين و سخت ترين مانع در مقابل تجاوز طلبي اروپائيان اسالم است            هنوز

  .دل داشته و شكست در جنگهاي صليبي را فراموش نكرده اند
 در آنجا از نظر نظامي شكست خورده اند اكنون در جبهه اي ديگر و با روشي ديگـر در صـدد ريـشه كـن كـردن                            اگر

امه دارد بنابر اين براي آنـان خطـر         چرا كه بقول خودشان اسالم دين دعوت است و براي زندگي برن           . اسالم مي باشند  
  .اصلي محسوب مي شود

  . سالهاي اخير استعمار وارد مرحله جديدي شد كه به استعمار نو يا استعمار نامرئي معروف استدر
 پس از جنگ جهاني اول و دوم و بروز مبارزات استقالل طلبانه كشورهاي مستعمره مانند مصر، الجزاير،                  استعمارگران
تنام و بسياري ديگر از كشورهاي آسيايي و آفريقايي و آمريكاي التين به اين فكر افتادند كه بدون حضور                   اندونزي، وي 

فيزيكي و نظامي به استعمار خود ادامه دهند چون اين شيوه هـم كـم خـرج و كـم خطـر مـي باشـد و هـم موجـب              
ه توفيقـات زيـادي نيـز بـه دسـت      برانگيختن احساسات ملي و مذهبي ممالك نخواهد شد و متاءسفانه در اين مرحلـ          

  .آوردند
 به حضور فيزيكي خود در بسياري از مستعمرات كشورهاي مستعمره پايـان داد و كـشورها بظـاهر مـستقل                     استعمار،

ولي براي اطمينان از ادامه تاءمين منافعش در مستعمره هاي قبلي، بـه مـسخ فرهنگـي دسـت زد و در كنـار                        . شدند
 گفتيم كه طبع سرمايه داري، طبع انسان دوستي،         ؟اما چگونه . فرهنگي نيز تاءسيس كرد   پايگاه اقتصادي خود پايگاه     

نيـروي كـاري كـه      . او فقط نيروي كار مي خواهد     ). هر چند بظاهر انسان دوستي را شعار خود قرار داده است          (نيست  
  .و نمي فهمدبايد به بيگاري دهنده مطيع و بدون قدرت تعقل تبديل شوند ماشيني كه فقط كار مي كند 
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 رسيدن به اين هدف بايد تمام رگ و ريشه هايي كه بوميان را به يك جامعه، به يك سنت، به يك قوميت و يك براي
  .تاريخ وصل مي كند خشك كرده و اين امر تنها از راه شستشوي مغزي عمومي ميسر است

ا هم به انحصار خود در مي آورد به وسيله           منظور استعمار نه تنها تفسير تاريخ مستعمره خود، بلكه تدوين آن ر            بدين
 !باستان شناسان و مستشرقان خود، براي مستعمرات، تاريخ مي نويسد و به همراه تفسير و تحليل به اصطالح علمـي                   

 تاريخ اصيل و فرهنگ بوميان بطور كامل نفـي يـا مـسخ مـي                ليآن را به بوميان تحميل مي كنند و با اين تاريخ جع           
  .كند
رگوني فرهنگي، پيدايش انسانهاي مسخ شده مستعمراتي است كه آدمهاي بي ريـشه و مرعـوب اربابـان                   اين دگ  ثمره

  .استعماري خود مي باشند
 كه استعمار با تالش خود اين سيستم جعلي و دروغين را ايجاد كرده براي حفظ و حراست آن بـه نگهبـان نيـاز      حال
بجاي مي گذارد يكي پايگاه اقتصادي كه حـافظ سـلطه اقتـصادي             در اين فرصت دو جاي پا و دو پايگاه از خود            . دارد

است يعني بورژوازي دالل مسلك و وابسته به سرمايه استعماري كه از خود هيچ ندارد و كامال مصرفي، تجمل گـرا و                      
  .مقلد صرف است و ديگري پايگاه فرهنگي كه براي حفظ تسلط فرهنگي ايدئولوژيكي خود به آن نيازمند است

  .دو اداره اين پايگاه به عهده نخبگان و برگزيدگان مستعمراتي، گذاشته شده است ايجاد
 ماءموران وظيفه دارند فرهنگ بومي منطقه را از بين ببرند و جاي خالي آن را با فرهنگ دلخـواه خـود پـر كنـد                          اين

  .سپس به گسترش و حراست از آن بپردازند
شيانه از ادبيات تا نقاشي و مجـسمه سـازي و شـهر سـازي و تمـام       شبه فرهنگ وارداتي، سراسر تقليدي است، نا    اين

نكته جالب و مهم اين است كه اسـتعمارگر،         . حركات و سكنات مردم به سمت تقليد اين استعمار سوق داده مي شود            
خود نيز به مخرب بودن فرهنگ اشاعه شده در مستعمره آگاه است و تالش مي كند آن فرهنـگ در كـشور خـودش                        

د، زيرا در صورت نفوذ، مردم كشور خودش نيز به سوي رخوت و سستي، فساد و تباهي، سـقوط و بـدبختي                      نفوذ نكن 
  .سوق داده مي شوند

 هاي تاريخي القاء فرهنگ انحرافي بسيار است در بعضي موارد مثل ايران و هندوستان با بيداري ملتها، توطئـه                    نمونه
 جنـوب شـرقي و خاورميانـه و آفريقـا هنـوز هـم ايـن آثـار و         آنها خنثي شد ولي در مواردي مثل كشورهاي آسـياي        

 و سنگاپور، هنوز دچار اختالف نژادي مصنوعي        الزيم. پايگاههاي اقتصادي و فرهنگي و نظامي استعمار محفوظ است        
  .و از نظر فرهنگي با مشكالت بزرگي مواجهند. حاصل استعمار انگليس هستند

عمار شكل اقتصادي سياسي فرهنگي ايدئولوژيكي بخـود مـي گيـرد و در جبهـه      اين در اين مرحله مبارزه با است      بنابر
  .فرهنگي است كه نبرد طوالني و همه جانبه اي شروع مي شود

در اينجـا اسـلحه     .  در اين مبارزه ديگر، روي حمله به سوي دشمن نيست، بلكه متوجه طرز تفكر افراد خودي است                 و
نها و احياي فرهنگ اصيل جامعه و زدودن القائات استعماري مهم اسـت كـه               بلكه تعليم و تربيت انسا    . كار ساز نيست  

اين حيله در جوامع اسالمي نيز كه تا كنون سرسختي خود را            . كار و تالش همه روزه و حتي همه ساعته را مي طلبد           
المي بـين   و استعمار بـه شـكل نـامرئي توانـست از درون جوامـع اسـ               . در مقابل دشمن نشان داده بودند، كارساز شد       

مسلمين تفرقه و شكاف ايجاد نمايد و با دامن زدن به اختالفات قومي و نژادي، اساس وحدت اسـالمي را خدشـه دار                       
از جمله مي توان به ترويج پان عربيسم در منطقه خاورميانه و تشديد اختالف و شكاف بين عرب و عجم اشاره                     . نمايد
به وقوع پيوسته، ابتدا رنگ مـذهبي داشـتند ولـي بتـدريج رنگهـاي               همه انقالبات ضد استعماري كه در منطقه        . كرد

 تضعيف اسالم بكار برده مي شود، مي كوشند تا          راهمذهبي و اسالمي از آن زدوده و شكل نژادي بخود مي گيرد و در               
را بـر  ... ر و الجزايـ - لبنـان، اردن  -ارتباط بين ممالك عربي را بر اساس نژادي برقرار سازند مثال ارتباط بـين سـوريه     

از طرفي رابطه اعراب با كشورهاي اسالمي غير عرب مثل ايران، پاكستان، تركيـه،              . اساس عروبت تلقي كنند نه اسالم     
ندارد، بلكه اين بيگانگـان     ... فرقي با رابطه آنها با كشورهاي غير اسالمي مثل آمريكا و انگليس و فرانسه و              ... اندونزي و 

جريـان سـپتامبر سـياه      . (چون با آنها روابط تجاري و بازرگاني باالتري برقرار مي كننـد           ارزش بيشتري پيدا كرده اند      
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در بعـد اقتـصادي بـا حـضور     . كردند اسالم و كشورهاي اسالمي را تضعيف كننـد         در ابعاد مختلف سعي      استعمارگران
شركتهاي چند مليتي به چپاول منابع داخلي پرداخته و همه كشورهاي اسالمي را تك محـصولي و اكثـرا متكـي بـه            

  .دو از رشد و توسعه و خودكفايي آنها جلوگيري كردن. نفت بار آوردند
ني سعي كردند دين را از سياست جدا و عالمان ديني را منـزوي كننـد و حكومتهـاي                    بعد سياسي با القائات شيطا     در

  ).آتاتورك در تركيه، پهلوي در ايران. (الئيك بر سر كار آوردند
.  نظر فرهنگي وقتي ديدند نمي توانند با فرهنگ مسلمانان مبارزه و آن را ساقط كنند، به انحراف فرهنگـي افتادنـد                از
فه هاي فرهنگي توسط فرقه هاي جديد التاسيس از قبيل خانقاهها، انجمن هـاي فراماسـونري و                 خرا) حمله از درون  (

 خود را آغاز كردند و تـا حـدودي هـم توانـستند بـه فرهنـگ       جومبهايي ها، وهابي ها و ديگر عوامل استعمار سياه، ه   
  .مسلمانان صدمه زده و ناخالصي هايي در آن ايجاد كنند

   گيري نظام دو قطبيشكل

 سرمايه داري با غارت كشورهاي عقب افتاده به پيشرفتهاي اقتصادي و تكنولوژيكي چشم گيـري رسـيد و ايـن                     نظام
  .تكنولوژي در جهت هر چه عقب مانده تر نگاهداشتن كشورهاي جهان سوم بهره گرفت

سلك و مرامـي     طولي نكشيد كه اين نظام بعلت خوي استعماري اش از درون نيز دچار شكاف و انحراف شـد و مـ                     اما
  .بنام ماركسيسم از درون آن سر بر آورد، كه در واقع اعتراضي بود به روند سبعانه كاپيتاليسم

تقسيم شده و هر ) آمريكا و شوروي سابق( اين مرحله شاهد تمركز استعمار هستيم؛ يعني جهان بين دو ابر قدرت              در
و تعـدادي از  ) كا و اعـضاي ورشـو تـابع شـوروي سـابق     اعضاي ناتو تابع آمري (يك اقماري را به گرد خود جمع كردند         

هـر  .  سازماني بنام كشورهاي غير متعهد را ايجاد كردنـد         ندكشورها كه نمي خواستند در زير چتر ابر قدرتها واقع شو          
چند در شروع كار خوب عمل كردند ولي در ادامه، تابع اراده شرق يا غرب شدند و عمال نتوانستند هيچ گونـه اقـدام                        

  .ل مؤ ثري داشته باشندمستق
 يك از دو بلوك شرق و غرب سعي در ترويج افكار و عقايد و فرهنگ خود داشت و جنگ فرهنگي تبليغي بـشدت                        هر

 اتمي و برتري تبليغاتي دو قـدرت، همـه          -اوج گرفت كه اين مرحله جنگ سرد نام گرفت و با توجه به قدرت نظامي                
  . حمايت يكي از دو قدرت امكان ادامه حيات نيستكشورها به اين باور رسيده بودند كه بدون

 كشورهاي اسالمي بدون استثناء و عليرغم ميل ملتهاي مسلمان، در زير يوغ يكي از دو ابر قدرت قرار گرفتند، و                     تمام
در ايـران نيـز   . دولتهاي حاكم هر چند بظاهر عضو غير متعهدها بودند ولي عمال نوكري شرق يا غرب را مـي نمودنـد           

 توانسته به ژاندارم منطقه خليج فارس تبديل شود، غافـل از         باب پهلوي به اين دلخوش داشته بود كه به اشاره ار          رژيم
اينكه اين امر به قيمت تاراج فرهنگ و منافع يك ملت بزرگ صورت گرفته و روزي طغياني مردمي عليـه آن صـورت               

  .خواهد گرفت
نويسندگان، سـرمايه داري و كمونيـستي و    . دو بلوك اداره مي شد     اين دوره همه چيز بر محور مسائل موجود بين           در

  .روند پيشرفت آنها مي پرداختند
 تبليغاتي و فرهنگي جهان طوري تنظيم شده بود كه يكطرف آن آمريكا و نظام سرمايه داري و طـرف ديگـر                      سيستم

  .شوروي و كمونيسم باشد و فرهنگ و مكتب سومي نمي توانست ابزار وجود كند
 ماركسيستي كه با شعارهاي انقالبي و دموكراتيك روي صحنه آمـد، در عمـل، تعـدادي از ملتهـا و فرهنگهـاي                       نظام

 سـال آزادي    ٧٠مختلف را به زور سالح و سرنيزه و با هجوم نظامي ارتـش سـرخ بـه فرمـان خـود در آورد و حـدود                           
  .فرهنگي آنان را پايمال و به اجبار، تابع نظام الحادي خود كرد

 ديگر، غرب در امريكا، در ادامه شيوه استعمار كهن، همچنان در جلب منافع خود از كشورهاي جهان سـوم و              طرف از
تعميق ريشه هاي استعماري تالش مي كردند و در اين راستا از تمامي امكانات بين المللي بـه نفـع خـود بهـره مـي                          
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  .آغاز شد و همچنان ادامه دارد) ره( پديده، انقالب اسالمي ايران بود كه به رهبري داهيانه امام خميني آن

  خيزش مجدد اسالم:  چهارمبخش
ر و استكبار يكي پس از ديگري، در جـاي، جـاي وطـن     ظهور دوباره اسالم، سنگرهاي فرهنگي كفر و الحاد، استعما     با

ما براي بررسي دقيق تر تحوالت اين برهه از تاريخ، رستاخيز دوباره اسالم را . پهناور اسالمي در حال فرو ريختن است    
 و تغيير استراتژيك در اهداف تهـاجمي مـستكبرين، پـي خـواهيم     باردر دو بعد قيام فرهنگي جهان اسالم عليه استك   

  .تگرف

   فرهنگي عليه استكبار جهانيقيام

 انقالب اسالمي زنگ خطري بود براي دو قدرت جهاني، و آنهـا ايـن انقـالب را متـضاد بـا منـافع خـويش مـي                       شروع
مكتـب  . از طرفي ديگر انقالب اسالمي با قدرت تمام، توانايي اسـالم را بـراي اداره جهـان بـه اثبـات رسـاند                      . دانستند

از طرفي ديگر   .  تبليغاتش مخالفت با دين و خدا بود       همؤ ال رفت، چون يكي از محورهاي م       كمونيسم از اساس، زير س    
در . منافع اقتصادي سياسي و فرهنگي نظام سرمايه داري، يكي پس از ديگري مورد حمله نيروهاي اسالم واقـع شـد                   

يانه، همه حكومتهاي وابـسته     ايران مهمترين و قويترين نظام امريكايي بدست مسلمانان انقالبي ساقط شد، در خاورم            
انور سادات، حاكم مصر، كه     . و ملتها خواستار ايجاد حكومت اسالمي شدند      .  غرب، مشروعيت خود را از دست دادند       به

  .از مهره هاي مورد اعتماد امريكا و اسرائيل بود، به دست اسالم گرايان طرفدار انقالب اسالمي، اعدام انقالبي شد
  .زم بين المللي مورد حمله مستقيم انقالب اسالمي قرار گرفت غاصب و صهيونياسرائيل
  : اسالمي بطور كلي، براي دو گروه از مردم جهان پيام داردانقالب
)١  .بيش از يك ميليارد مسلمان كه سالها گرفتار استعمار بوده و حضور قدرتمند اسالم را انتظار مي كشيدند 
ت نه گفتن را در برابر ابر قدرتها نداشتند و از تبعيض و ظلم              تمام كشورها و ملتهاي تحت ستم كه تاكنون جراء         

  .رنج مي بردند
٢(

 مجدد اسالم و انقالب اسالمي در جهان و مقابله آن با دو قدرت بزرگ جهـاني، يـك پيـام عمـومي نيـز بـراي                   حضور
ت كرد كه مي توان بـا  انقالب اسالمي ثاب. جهانيان به همراه داشت، و آن پوشالي و ضربه پذير بودن اين دو قدرت بود  

 ايران اسالمي با بروز انقالب دوم و فتح النه جاسوسـي امريكـا،              در. ابر قدرتها در افتاد و منافعشان را به خطر انداخت         
طلسم اين قدرت جادوئي شكسته و تشت رسوايي او از بام كاخ سياه امريكا به زمين افتـاد و جهانيـان دريافتنـد كـه                    

  .امريكا هم هيچ غلطي نمي تواند بكندبراستي اگر ملتي بخواهد، 
 طرفي ديگر حركت انقالبي ملت مسلمان ايران و ايستادگي آنها در مقابل شرق و غـرب موجـب شـد كـه ملتهـاي                         از

. گرفتار در بند كمونيسم نيز به خود آمده و به اين نتيجه برسند كه درگير شدن با ابـر قـدرت شـرق محـال نيـست                          
 مي شود، كـه در نهايـت فـرو پاشـي بلـوك              شروع...) لهستان، آلمان شرقي و   (ي شرقي   اعتراضات در كشورهاي اروپاي   

  .شرق و امپراتوري كمونيسم را به ارمغان مي آورد
نهـضتهاي اسـالمي جـاني      .  اين اسالم با پيام جهاني، جاي خود را در ميان ملتهاي مختلف شرق و غرب باز كرد                 بنابر

در فرانـسه از    . تنها در ممالك مسلمين بلكه در قلـب اروپـا نيـز مطـرح شـد               تازه گرفتند، حجاب و احكام اسالمي نه        
حضور دختران محجبه در كالسهاي درس و دانشگاهها به وحشت افتادند و استكبار با تمام وجـود خطـر را در برابـر                       

  .خود احساس كرد
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   استراتژيك در اهداف تهاجمي استكبارتغيير

ته است و با موضع گيري انبياي الهي در برابر انحرافات و كجرويهـا، جبهـه                 بين حق و باطل همواره وجود داش       مبارزه
  .استكبار نيز شكل گرفت و به تهاجم عليه حق و حقيقت پرداخت و اين تهاجم در هر دوراني متفاوت بوده است

 شد و دو     پيدايش انقالب اسالمي بعنوان يك قدرت سوم در جهان، اختالفات جزئي بين شرق و غرب كنار گذاشته                 با
قدرت متحد شدند تا انقالب اسالمي را در نطفه خفه و از صدور آن جلوگيري كنند و ايـن اسـاس، تهـاجمي جديـد                         

  . متفاوت بودهاين بار نوع هجوم، و ماهيت آن با گذشت. عليه اسالم آغاز شد
گرفـت، ولـي اكنـون      ، تهاجم در جهاني خاموش و بدون مقاومت، براي بدست آوردن منافع بيشتر صورت مي                تاكنون

منافع استكبار توسط يك قدرت فرهنگي جهاني بنام اسالم در خطر قرار گرفته و نقشه هاي تهـاجمي در درجـه اول                      
براي پيشگيري و جلوگيري از اين خطر مي باشد و براي اولين بار استكبار جهاني موضعي دفاعي بـه خـود گرفتـه و                        

بر اين توطئه براندازي آغاز مي شود و اين مركز انفجار نور و فرهنگ              شاهد ضربات مهلك از طرف اسالم مي باشد، بنا        
  .اسالمي مورد هجوم همه جانبه قرار مي گيرد

در .  از هر چيز دو قدرت متخاصم در جنگ سرد، دست در دست هم داده و پيمان دوستي عليه اسالم مي بندند                     قبل
 را ٢در جزاير كارائيب گرد هم آمده و پيمان سالت  ) رويرؤ ساي اسبق امريكا و شو     (، كارتر و برژنف     ١٣٥٧آبان سال   

 اي بود عليه بزرگترين قدرت حقيقي و الهـي تـاريخ،            توطئه امضاء كردند، كه در واقع       !تحت عنوان خلع سالح جهاني    
در همين نشست قرار   . قدرتي كه در ايران در حال شكل گيري بود و مقدمات يك رستاخيز جهاني را تدارك مي ديد                 

يك هفتـه بعـد، اشـغال    . كه روس ها، افغانستان را اشغال كنند و امريكا با ناوهاي خود به سوي ايران هجوم آورد        شد  
  .، عملي شد، ولي امريكا، بعلت بيداري رهبران و ملت انقالبي ايران هيچ غلطي نتوانست بكندافغانستان

در بعـد  . بعـد داخلـي و خـارجي ادامـه يافـت      كلي، عمليات هجومي جبهه استكبار عليه انقالب اسـالمي در دو           بطور
 اجتمـاعي را بـا اسـتفاده از همـه           - ديپلماتيك فرهنگي    - اقتصادي، سياسي    -داخلي، دشمن تمامي امكانات نظامي      

ـ       ايجـاد اغتـشاش و نـاامني، تـرويج فرهنـگ      .  كـرد سيجشيوه هاي تجربه شده در تاريخ بشر، عليه انقالب اسـالمي، ب
محاصـره كامـل   )  چريكهاي فـدائي - كمونيستي، حزب توده    -لبي، تبليغ فرهنگ الحادي     هرج و مرج ط   (آنارشيستي  

 حمله مستقيم   -)  سيستان بلوچستان و آذربايجان    - گنبد   -كردستان  ( منطقه اي    -اقتصادي، ايجاد غائله هاي قومي      
و به شـهادت    ) ين و فرقان  منافق( ايجاد رعب و وحشت با استفاده از ترور و بمب گذاري توسط              -آمريكا و غائله طبس     

 تـن همـراه وي، رجـايي و         ٧٢مطهري، مفتح، بهـشتي و      ( سياسي   -رساندن چهره هاي انقالبي و پيشتازان فرهنگي        
عـراق عليـه   ( سـاله  ٨ تحميل جنگ -و ) ٦٢ النوژه و حزب توده در س   ( كودتاي نظامي    -...) باهنر، شهداي محراب و   

قداماتي است كه عليه جمهوري نوپاي اسالمي به كار گرفته شد ولي يكي پس          و شيوع اعتياد و فساد از جمله ا       ) ايران
  .از ديگري به لطف خدا و با هوشياري امام و امت اسالمي خنثي و به شكست محكوم شد

امپرياليزم خبري با تمامي امكانات تبليغاتي به بمباران تبليغي         :  بعد خارجي نيز اقدامات گسترده اي صورت گرفت        در
  .ي عليه اسالم و انقالب اسالمي پرداخت فرهنگ-

. در خاورميانه دست به اقدامات ويژه امنيتي زد.  كرد چهره اسالم و انقالب را خشن و بدور از تمدن نمايش دهد  سعي
در عربـستان  (تشكيل نيروهاي واكنش سريع امريكا، سركوبي و كنترل رهبران نهضتهاي اسالمي در ممالك اسـالمي             

 در عراق به شهادت رساندن محمد بـاقر صـدر،           -سلمين، در مصر اعدام خالد اسالمبولي و يارانش         سركوبي اخوان الم  
در كنـار ايـن   ...). در افغانستان يورش وحشيانه ارتش سرخ شوروي و اشغال نظامي جنـوب لبنـان توسـط اسـرائيل و           

ن ملل و شوراي امنيت نيـز جهـت    اقدامات از الفاظ و ارگانهاي ظاهر فريب مثل حقوق بشر، آزادي مطبوعات و سازما             
  . خود بهره گرفتاياتتوجيه جن

 ٨ از شكست همه توطئه هاي پيش بيني شده، بخصوص پس از آنكه ملت مسلمان ايران از جنگ و دفاع مقدس                      بعد
ساله خود سربلند و پيروز بيرون آمد، دشمنان اسالم جبهه تبليغي و تهاجم فرهنگي برنامه ريـزي شـده اي را عليـه                       

 كردند و با توهين به پيـامبر اسـالم و مقدسـات             عم تدارك ديدند، كه از اقدام شيطاني سلمان رشدي مرتد، شرو          اسال
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 اين تهاجم فرهنگي امروزه، بصورت ترويج و اشاعه فرهنگ مبتذل غرب، مي باشـد كـه از راههـاي گونـاگون از                       ادامه
جمله ويدئو فيلمهاي ماهواره اي به داخل خانه ها نيز راه يافته است و چنانچه اقـدام اصـولي در ايـن رابطـه صـورت                       

  .نگيرد مي تواند خطر آفرين باشد

  ي و تهاجم فرهنگي نوين جهاننظام

  . نظام نوين در جهان معاصر، پس تز فرو پاشي امپراتوري كمونيزم، براي جهانيان مطرح گرديدواژه
 كه بيان شد، بنا به داليل متعدد، از جمله حضور قدرتمند انقالب اسالمي، نظـام دو قطبـي حـاكم بـر بـين                         همانطور

 امريكا سعي دارد از اين فرصـت طاليـي بـه نفـع خـود                بلوك سرمايه داري غرب به سركردگي     . الملل متالشي گشت  
آنها با يـك    .  طرح ريزي و به دنيا اعالم مي شود        مريكااستفاده نمايد بر اين اساس، مساءله نظم نوين جهاني از طرف ا           

استدالل عوام فريبانه، سقوط رژيم مخوف شوروي را حاصل تالشها و زحمات خـود قلمـداد كـرده امريكـا را بعنـوان                       
در نظـام دو قطبـي و جنـگ سـرد، نـزاع و           : به اين صـورت كـه مـي گوينـد         .  فاتح و بالمنازع معرفي مي كنند      قدرت

 امريكا و شوروي وجود داشته و با زحمات امريكا، قدرت شرق، دچار ورشكستگي شـد؛ بنـابراين                  بينكشمكش اصلي   
يس جمهور سابق آمريكا در نطـق سـاالنه         در اين رابطه، بوش رئ    . پيروز و غالب جهان است    ) امريكا(قدرت باقي مانده    

  :چنين مي گويد)  م١٩٩٢ژانويه (خود در كنگره، 
واقعيتي وجود دارد كه من هيچ نگراني از اعالم آن در مقابل جهان ندارم، بار عمده                ...  كمونيزم در سال جاري مرد     اما

آنان حق دارند كه    . ت پرداخته اند  جنگ بر دوش مردم امريكا بوده است كه در طي سالهاي طوالني جنگ سرد، ماليا              
 كه در روزگاري به دو اردوگاه مسلح تقسيم شده بـود، امـروز         انيجه... بخش عمده غنايم اين جنگ را مطالبه كنند و        

  ....فقط يك قدرت فائق مطلق مي شناسد كه همان اياالت متحده امريكاست
بخصوص امريكا كه ادعا دارد بعنوان      . را آغاز نمايد   تالش مي كند با اين ظاهرسازيها، يك تهاجم فرهنگي جديد            غرب

  .يك قدرت برتر، از فرهنگ برتر نيز برخوردار است لذا اين فرهنگ بايد بر تمام جهان حاكم شود
 است كه حاكميت فرهنگي امريكا بر جوامع ديگر نابودي و اضمحالل فرهنگهاي ملي و محلي را طلب مي كند؛               واضح

ملت، زنده و پرتوان باشد هيچ گاه اجازه حضور فرهنـگ بيگانـه را در سـرزمين خـويش                   چون اگر فرهنگ اصيل يك      
اينكه چگونه امريكا فرهنگ مبتذل و بعضا حيواني خود را فرهنگ برتر معرفي مي كنـد، بحـث مفـصلي را          . نمي دهد 

كـه غـرب بـراي      امـا آنچـه بعنـوان واقعيـت وجـود دارد ايـن اسـت                . مي طلبد كه در اين فرصت به آن نمي پردازيم         
 خبري مانند ويـدئو،     -جايگزيني فرهنگ خود اقدامات گسترده اي را آغاز و با استفاده از ابزارهاي پيشرفته اطالعاتي                

ماهواره و ديگر شبكه هاي ارتباطي، براحتي مرزهاي ملي را پشت سر گذاشته و حتي در ميان خانـه هـا نيـز رسـوخ                         
از حربه هايي چون حقوق بشر، امنيت جهـاني، آزادي بيـان و قلـم و                دشمن براي پيشبرد اهداف خويش      . كرده است 

 كه در مصر برگزار شد و در آن         ستامثال آن بهره مي گيرد، كه آخرين نمونه آن برپايي كنفرانس توسعه و جمعيت ا              
معلـوم اسـت كـه برگـزاري چنـين      . مسايل مختلفي چون سقط جنين و آزادي همجنس بازي مورد بحث واقـع شـد     

  .سي در خاورميانه كه مركز اسالم است؛ اهداف شوم استعمار را براي ريشه كني فرهنگ اسالمي در بر داردكنفران
 گفت، اين شيوه جديد تهاجم فرهنگي و نظم جديد جهاني، بـا همـه خطراتـي كـه دارد، در نهايـت محكـوم بـه            بايد

آنهـا  .  و از واقعيات، بـسيار دور هـستند        چون بانيان نظم نوين جهاني، اشتباهات گذشته را تكرار كرده         . شكست است 
فـرو  . شكست نظام كمونيستي را دليل بر پيروزي نظام سرمايه داري قلمداد مي كنند و اين يك اشتباه محض اسـت                   

پاشي بلوك شرق بيانگر يك واقعيت انكارناپذير است و آن گرايش جهان، به سوي يك نظام معقول و اخالقـي اسـت                      
  .ي ظالم را نداردكه تحمل چپاولگري قدرتها

 ملتها دريافته اند كه سعادت و خوشبختي آنها در زير سايه سالحهاي مرگبار و حضور قلدر مآبانه شرق و غرب                     امروزه
تاءمين نخواهد شد، و اين نشان دهنده سير تدريجي نظام جهاني به سوي يك نظم انساني، فطري و اخالقي اسـت و                      
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دين الهي اسالم است نـه قـدرت   . بطور قاطع مي توان گفت آنچه در آينده نزديك، حرف اول را در جهان خواهد زد            «
  »فائق نظامي، فني و اطالعاتي

  ياهداف و آثار تهاجم فرهنگ:  چهارمفصل

  اهداف تهاجم فرهنگي:  اولبخش
انگيزه ها و اهداف رفتار بشر مي توانـد پژوهـشگران را در درك دامنـه كنـشهاي وي و نيـز راههـاي درسـت                           بررسي

با توجه به اين حقيقت روشن، تالش در بازشناسي اهداف و انگيزه هاي استكبار جهاني در                . رويارويي با آن ياري دهد    
كه در پس پديده شوم تهاجم فرهنگي، حقايقي  شد آوريورش فرهنگي بسيار حايز اهميت است بر اين اساس بايد ياد 

  .ناگوار چهره مي نمايد؛ كه واسطه فرهنگي، سياسي و اقتصادي از زشت ترين آنها به شمار مي آيد

   سلطه فرهنگي- الف

آنـان در  .  چيرگي فرهنگي بر كشورهاي ديگر از دير باز در انديشه باختر نشينان مستكبر وجـود داشـته اسـت             آرزوي
  . هدف شوم انگيزه هاي گوناگوني دارندپيگيري اين

  . بررسي بخشي از آنها مي تواند بسيار سودمند باشدكه
بي ترديـد آيـين رهـايي بخـش اسـالم بزرگتـرين عامـل ناكـامي برنامـه هـاي                : نابودي اسالم و حاكميت طاغوت    ) ١

  .استكباري در كشورهاي مسلمان به شمار مي آيد
داشته و آتش كينه اي هميشگي را در قلبهايشان شعله ور مي سـازد، باورهـاي                 مستكبران غربي را به شگفتي وا      آنچه

  .اسالمي است كه تا ژرفاي وجود مسلمانان ريشه دوانيده و در مبارزه با ستمگران، تا مرز ايثار و شهادت پيش مي برد
  :درباره اين حقيقت چنين مي نويسد) خاور شناس غربي( گيبون ادوارد
برانگيخته است ثبات اسالم مي باشد، نه انتشار آن؛ زيرا آن معنويت كامل كه در مكه و مدينه                   كه تعجب ما را      چيزي

  .نقش بسته است... بود، همچنان در سينه هاي مسلمانان هند، افريقا و
 ياد شده فزونخواهان باختر را بر آن مي دارد كه به عنوان نخستين گـام در كـشورهاي اسـالمي، بـه سـست                         واقعيت

 باورها بپردازند و با مسخ چهره راسـتين اسـالم سـاختار اعتقـادي و اخالقـي مـسلمانان را آمـاج تيرهـاي                         كردن اين 
كنكاش در تاريخ نشان مي دهد كه هر گاه پيروان اين آيـين آسـماني از باورهـاي               . زهرآگين تبليغات خود قرار دهند    

نده اند، بلكه شتابان به دره هاي انحطاط و ابتذال          معنوي خود فاصله گرفته اند نه تنها از مسير پيشرفت و تعالي بازما            
  .فرو غلتيده اند

 نشيني اندوهبار اسالم از شمال به جنوب و فرو پاشي دولـت اسـالمي در انـدليس و در پـي آن، سـپري شـدن                           عقب
 دوران سيادت مسلمانان حقايق ناگواري است كه كارايي يورش فرهنگي و ضرورت هشياري روزافزون جوامع اسالمي               

  .را گوشزد مي كند
پژوهشهاي عميق و همه جانبه، انديشمندان و مستشرقان غربي را          : مبارزه با اصالتهاي فرهنگي و ارزشهاي انساني      ) ٢

واداشته است تا اطمينان يابند كه فرهنگهاي بومي براي آنان خطرساز بـوده و در دراز مـدت چيرگـي غـرب و ادامـه        
از اين رو با پوچ انگاري و نفي فرهنگهـاي بـومي بـه              .  داد اهدرد تهديد قرار خو   رابطه غير انساني شمال و جنوب را مو       

  .گسترش فرهنگ مصرفي خويش به مثابه فرهنگي امروزين و پيشرفته مي پردازند
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در چنين شرايطي فرهنگ ملـي، آمـاج حملـه دشـمن            : فرانتس فانون جامعه شناس الجزايري در اين باره مي نويسد         
قيق و سازمان يافته اي سر نابودي آن را دارند و استعمارگر، استعمار زده را متقاعـد مـي كنـد                  است و آنها به شكل د     

  . به طرد آن همت گماردبتكه فرهنگ او متعلق به دوران بربريت و توحش است تا نس
ي  كشور ما نيز از سالياني پيش، دستگاههاي تبليغاتي غرب با كمك دستهاي آشكار و پنهان خويش تالش وسـيع                   در

يكـي از  . را در جهت هويت زدايي، نفي فرهنگ بومي و دگرگون ساختن خواستها و سليقه هاي مردم آغاز كـرده انـد             
  : پرده بر مي داردچنيندست اندركاران امور فرهنگي جمهوري اسالمي از اين حقيقت تلخ 

 اين لباسها در داخل توليـد و   شده است با اينكه هنوز مدتي از عرضه لباسهاي مبتذل در اروپا نگذشته است،  مشاهده
افرادي از آن استفاده مي كنند؛ كه اين امر نشان دهنده يك ارتباط تنگاتنگ و زنجيـره اي بـين اسـتكبار جهـاني و                         

  .عوامل داخلي آن است
 با پيشرفت شتابان دانش و تحول چـشمگير تكنولـوژي ارتباطـات، سـردمداران اسـتكبار ضـرورت مبـارزه بـا                       امروزه

ومي را بيش از پيش احساس مي كنند و در انديشه بيمار خويش گيتي را دهكده اي مي پندارند كه بايد         فرهنگهاي ب 
  : مسلمان در اين باره مي نويسددانيكي از انديشمن. كدخداي واحد و فرهنگ واحد بر آن حاكم باشد

وامل سرسپرده و عناصـر ضـد    جهاني كه خود را كدخداي دهكده جهاني، مي داند، سعي دارد تا به مدد ع          امپرياليسم
فرهنگي اش جريانهاي اصيل را مختل سازد و از طريق نقدهاي مسمومش، تمامي خصوصيات فرهنگي اقـوام و ملـل                    

 بر يكپارچه كردن تمامي فرهنگهاي اصيل جهان بـه          يديگر را كم رنگ و يا محو سازد؛ تا بتواند بر نيات پليدش، مبن             
  . عمل بپوشاندنفع دهكده جهاني مورد نظر خود جامه

اين حقيقت كه دانش آموزان امروز كارگزاران فرداي جامعه به شـمار مـي آينـد بـر كـسي                    : كنترل نظام آموزشي  ) ٣
انديشمندان باختر با توجه بدين واقعيت، نفوذ در نظـام آموزشـي و دگرگـوني سـاختار آن در جهـت                     . پوشيده نيست 

آنان نيك دريافته اند كه مي تـوان بـا الگوهـاي ضـد اخالقـي و                 . ه اند اهداف استكبار را از دير باز مورد توجه قرار داد         
انحرافي، انديشه و استعداد دانشجويان را در مسيري پوچ و بي هدف قرار داد و در كوچـه هـاي پـرپيچ و خـم غرايـز                        

و پنهان  از اين رو، آموزش و پرورش را سنگري كليدي مي نگرند و دستهاي آشكار               . اشباع نا شدني، سرگردان ساخت    
اشـاره بـه ايـن    ) قـدس سـره  (رهبر فقيد انقالب اسـالمي امـام خمينـي    .  را براي تسخير آن به كار مي گيرند  خويش

  :حقيقت دست اندركاران را چنين هشدار مي دهد
رؤ سايي را كه انتخاب مي كنند براي دانشگاهها، براي مـدارس، معلمينـي را كـه                 ...  بايد درست توجه بكند كه     دولت

حاال نيايند و بچه    ... كساني كه سابق در خدمت اشخاص بيگانه بودند       ... از... مي كنند، آنها براي تربيت اطفال،     انتخاب  
  . است كه در فرهنگ بسيار مهم استلبياين هم يك مط. هاي ما را باز به عقب برانند

  سلطه سياسي) ب

دني نضج گرفته و از تـابش آفتـاب وحـي بـي              آنجا كه انديشه هاي منحط مستكبران تنها در سايه غرايز اشباع نش            از
اسـتيالي همـه   . بهره است از درك حقايق وراي ماده ناتوانند و به چيزي جز بهره گيري فزونتر از غرايز نمي انديشند           

. جانبه بر ملل ضعيف و محروم، و در اختيار گرفتن منابع حياتي آنان از جمله اهداف پليد و غير انـساني آنـان اسـت                        
تيابي به اين هدف شوم، از هر وسيله ممكن سود مي جويند بر همين اساس همـواره سـلطه سياسـي بـه                       آنها در دس  

  .عنوان كارآمدترين وسيله، مورد توجه و استفاده آنها بوده است
 غرب در سايه بررسيها و تجربه هاي چندين ساله آموخته اند كه گزينش افراد با استعداد و ساختن مهره                    پژوهشگران
  . نياز، مطمئن ترين راه براي دستيابي به اين سلطه اهريمني استهاي مورد
اگر ما به سرمايه گذاري بيشتري در زمينـه تربيـت           :  يكي از گردانندگان بنياد را كفلر در اين باره مي گويد           موريسون

  .كادرها و آماده سازي مغزها مبادرت ورزيم، دالرهاي ما به اهرمي بسيار نيرومند تبديل خواهند شد
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 اين ميان نه تنها مراكز آموزشي غربي بلكه بنيادهاي تعليم و تربيت كشورهاي فرو دست نيز مـورد بهـره بـرداري                     در
به اين ترتيب سرمايه هاي مادي و انساني جهان سوم براي تربيت مهره هاي دست آموز سلطه جويان                  . قرار مي گيرد  

  .غربي بكار گرفته مي شود
مكانهاي آموزشي مي توانند به مراكز اصلي تربيـت افـراد مبـدل     : اين باره چنين مي گويد     مدير بنياد را كفلر در       هرار

  .در دست گيرند... شوند كه مقامهاي رهبري را در تشكيالت حكومتي، صنايع، بازرگاني، آموزش و تربيت و
د رهبـران آينـده باشـند،       به وسيله تربيت افراد بدقت دستچين شده اي كه انتظار مي رو           :  در ادامه مي افزايد    نامبرده

  .مي توان بيشترين تاءثير را بر حركت آن جامعه گذاشت
 نيك دانسته اند كه با خريد افراد بومي و به كار گيري ايشان در عرصه فعاليتهاي سياسي براحتـي مـي                      استعمارگران

  .توانند حضور ناپيدا و ديرپاي خود را در كشورهاي زير سلطه بسط دهند
بنياد را كفلر، با تاءكيد بر اصل مهره سازي آن را بـا اهميـت تـرين وسـيله پيـروزي نظـام سـلطه در             بي فاز از     چارلز

بايـد  ) سلطه بر ديگـر كـشورها  (مهمترين قدم در اين راه : پايداري حاكميت خود بر ديگر كشورها دانسته و مي گويد     
  . فهم تحوالت جاري و آتي كمك كنند به مردمشان درنندتربيت افرادي در كشورهاي توسعه نيافته باشد كه بتوا

كه از ديرباز شيوه هاي اهريمني استكبار جهاني را شناخته بود، در قسمتي از گفتار خويش    ) قدس سره ( خميني   امام
مسلمانان جهان بايد به فكـر تربيـت و كنتـرل و اصـالح سـران خـود        : مسلمانان را اين گونه به بيداري فرا مي خواند        

و به اين سر سپردگان و نوكران هشدار بدهند و خودشان هم بـا بـصيرت كامـل از                   ... رها باشند فروخته بعضي از كشو   
  .خطر منافقين و دالالن استكبار جهاني غافل نشوند

  سلطه اقتصادي) ج

 ياد آوري شد سلطه اقتصادي را مي توان مهمترين هدف يورش فرهنگي باختر نـشينان مـستكبر بـه شـمار                      چنانچه
ه پس از انقالب صنعتي و نياز روزافزون به مواد اوليه، بدون در نظر گرفتن حقوق ساير انسانها، تـسلط                    آنان بويژ . آورد

 استفاده از طرحهاي كارشناسي دقيـق كنتـرل منـابع جهـان             بابر سرزمينهاي ديگر را در برنامه خويش قرار دادند و           
وي شمال سـرازير شـد و در نتيجـه، غـرب بـه         بدين ترتيب، سيل مواد اوليه از جنوب به س        . سوم را در دست گرفتند    

پيشرفتي غير قابل تصور دست يافت و جهان سوم در دره هاي فقر و تهيدستي روز افزون فرو غلطيد از سوي ديگـر،                       
 ارزان و بي    - به دليل فقر بيش از حد ناگزيرند عالوه بر عرضه محصوالت معدني و كشاورزي، نيروي كار                  كشورهااين  

  .يز به بهايي ناچيز در اختيار بازار كار جهان صنعتي قرار دهند خود را ن-توقع 
 اين جدال نابرابر، آنان تنها به غارت منابع جهان سوم بسنده نكردند بلكه با تحميل سياست تك محصولي، اقتصاد                 در

 از محـصوالت    اين كشورها را در ورطه نابودي قرار داده و هر يك از سرزمينهاي جنوب را به صورت انبـار ارزان يكـي                     
 قهوه، آرژانتين انبار گوشت و پشم، كشورهاي نفت خيز انبـار            نباربدين ترتيب برزيل به ا    . مورد نياز خويش در آوردند    

و اين همه، از نظـام      . انرژي، بوليوي گنجينه قلع و شيلي به شمشيري مسين در دستهاي تجاوز و بيداد مبدل گرديد               
  .د كه با حرص و طمع به بلعيدن منابع جهان مشغول استسلطه غربي اختاپوسي هزار پا پديد آور

  آثار تهاجم فرهنگي:  دومبخش
ياد آوري ايـن آثـار، نـه شـمارش حقـايقي دور از              .  شوم يورش فرهنگي، بسي خطرناك و مصيبت بار است         پيامدهاي

 رسـوخ  -معه اسـالمي   به عنوان جا   -دسترس، بلكه بازگو نمودن دردهاي جانكاهي است كه روزگاري دراز بر پيكر ما              
  .كرده و تا عمق استخوانمان را سوزانيده است

 دست دادن سيادت اسالمي و افول ستاره شوكت و اقتدار تمدن ديرپاي آن، حاصل تالش ويرانگر و همه جانبه اي                     از
و اين انديشه پليد كه بيشتر به صـورت تهـاجم وسـيع بـه مواضـع فكـري         . است كه غرب از دوران رنسانس آغاز كرد       

  : دنبال داشت كه مهمترين آنها به قرار زير استهفرهنگي جهان اسالم تحقق يافت، آثار شوم و محنت باري را ب
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  استحاله فرهنگي و محو فرهنگ ملي) الف

مردم در سايه تبليغات دشمن داشته      .  فرهنگي در نخستين گامهاي خويش به زدودن فرهنگ بومي مي پردازد           يورش
ارج پنداشته، سراپا شيفته فرهنگ بيگانه مي شوند و در مسير توفان خانمـان برانـداز برنامـه                  هاي خود را كااليي بي      

  .هاي دشمن، به خواب مي روند
 فشرده در پاره اي از نشانه هاي خود باختگي فرهنگي مي تواند زنگهاي خطر را به صدا در آورد و خفتگـان                       كنكاشي

  .را به بيداري و تالش فرا خواند
خود باختگان، گنجينه هاي فرهنگي خويش را كـااليي بـي ارزش و             : كورانه از الگوهاي فرهنگ مهاجم    پيروي كور ) ١

. در نگاه آنان پذيرش همه جانبه فرهنگ بيگانه تنها راه پيشرفت و نيكبختي به شمار مـي آيـد                  ! زيان آور مي پندارند   
ش و حتي خواهشهاي مـردم تيـره بخـت،          ، آرايش، گوي  وششدر چنين فضايي، پيروي از بيگانگان فراگير مي شود؛ پ         

  .دگرگون شده و رنگ بيگانه مي پذيرد
 اين ميان مردمي كه تا ديروز تن پوش بومي داشتند و خود را به شيوه هاي بومي مي آراستند، پوشش يورشگران                      در

توجـه بـه    را بر مي گزينند، خود را چـون مهاجمـان بيگانـه مـي آراينـد، الفـاظ آنـان را بـه كـار مـي گيرنـد و بـي                                 
 مي آورند از بخت بـد فاجعـه غمبـار و محنـت        يدرآمدهايشان، به مصرف هر چه بيشتر كاالهاي ساخت بيگانگان رو         

آميز در همين جا پايان نمي پذيرد؛ مردم فرودست به اندازه اي در پيروي از دشمنان خود پيش مي رونـد كـه عـدد                         
 هنري، ديگران را الگوي خويش قـرار مـي          -نشهاي ادبي   انگشت شمار دانشمندانشان نيز در پژوهشهاي علمي و آفري        

  .دهند
 ترتيب واپسين حلقه زنجير اسارت خود باختگان كامل مي شود و در كشوري كه انبوه مـردم از بـدي تغذيـه و                        بدين

و .  بـر پـا مـي كننـد    ٢٠٠٠بيماريهاي ساده رنج مي برند، دانشگاهيان كنگره اي با عنـوان پزشـكي بـه سـوي سـال         
  . در دامان بيگانگان تشويق مي كنندترن با آثار مسموم خويش جامعه را به فرو غلتيدن هر چه بيشهنرمندا

مردم جامعه مورد هجوم در زير بمباران فرهنگي مهاجمان ريـشه           : سست شدن بنيادهاي اخالقي و باورهاي ديني      ) ٢
ح كهنـه و واپـسگرايانه خـود مـي          هاي عقب ماندگي خويش را نه در دسيسه هاي دشمنان، بلكه در باورهاي باصطال             

 خودي افيـون تـوده هـا و سـد راه پيـشرفت و         هنگيو در ذهن عليل و تخدير شده اين گروه، پنداشتهاي فر          . پندارند
در چنـين فـضايي، اصـول    . تعالي آنان تلقي شده و دين و اخالق، باوري غير علمي، پوچ و كهنه به حـساب مـي آيـد        

. پايبندي به باورهاي مذهبي نشاني از انحطـاط و جمـودي فكـري جلـوه مـي كنـد                  انساني و اخالقي رنگ مي بازد و        
بدين ترتيـب، مـردم   .  پيامبران، دور و در گرداب پليد باورهاي مادي فرهنگ سلطه فرو مي غلتد هايجامعه از برنامه    

دانـش و تمـدن مـي       زير سلطه نه تنها خطر ساز نيستند بلكه پذيرش برنامه هاي استعماري را نيز نشانه سـربلندي،                  
  .پندارند

همگام با گسترش بيگانه پرستي و سست شدن بنيادهاي ايمـاني و اخالقـي جامعـه، ارزشـهاي                  : دگرگوني ارزشها ) ٣
ويژه فرهنگ غالب نيز در دل جامعه ريشه مي دواند؛ حقايق بلند و مقدسي چون وفاداري، غيرت، شجاعت، دوسـتي،                    

و ساده زيستي، عفاف، نـوع دوسـتي، دسـتگيري از           . هدود را از دست مي د     مفهوم خ ... عشق، جوانمردي، پاكدامني و   
گريز از دادگري و ناديده گرفتن      . كرداري ناپسند و مذموم به شمار مي آيد       ... افتادگان، ايستادگي در برابر ستمگران و     

  .يردارزشهاي اخالقي، امري مطابق مصلحت، و رشوه خواري و باجگيري عنوان حق و حساب به خود مي گ
 ترتيب، ايستادگي در برابر القائات فرهنگي بيگانگان، نيز امري ارتجـاعي و واپـسگرايانه و مقابلـه بـا پيـشرفت و           بدين

تمدن محسوب شد و استقبال از آنان، نشانه رشد فرهنگي، روشنفكري و پاي نهادن در دنياي ترقي و توسعه قلمـداد                     
ي و دگرگوني ارزشها، شرايطي بـه وجـود خواهـد آمـد كـه فرزانگـان                 با اين سير قهقرائي در اين استحاله فرهنگ       . شد

اصالح طلب با عناويني مانند ارتجاعي، قشري، بنيادگرا و آشوب طلب، محاكمه و اعدام مي شـوند و بـه جـاي آنـان،                        
  .عمال بيگانه و سرسپردگان خود فروخته، مبادي كليدي و اصلي اداره جامعه را در اختيار مي گيرند
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يكي از عوامل مهم و مخربي كه انسان و جوامـع بـشري را بـه سـمت هالكـت و                     :  فساد و بي بند و باري      گسترش) ٤
نابودي سوق مي دهد، فساد و بي بند و باري است، زيرا، از نتايج حتمي فساد و بي بند و باري گسسته شدن پيمانها،                     

به همين جهـت، اسـالم بـا        . كيل مي دهند   را تش  امعهروابط، اصول و ارزشهاي انساني است كه پايه هاي مستحكم ج          
  .فساد، ظلم و تعدي مخالف است و هيچ گونه مسامحه و سهل انگاري را در اين باره جايز نمي داند

.  و بي بند و باري در ابعاد مختلف آن، موجب مي شود كه افراد به صورت بيمـاراني نـاتوان و بـي اراده در آينـد                           فساد
هاي مهم نبوده و قدرت تصميم گيري در جهت مخالفـت بـا زورگويـان و متجـاوزان را                   بيماراني كه در فكر انجام كار     

ندارند مد از همين روست كه استعمارگران و مستكبران، از فساد و بي بند و باري به عنوان يك سالح برنده در جهت           
 - بـويژه جوانـان را       - ملتها   و به شيوه هاي مختلف و با ابزارهاي گوناگون        . اهداف ظالمانه خود بهره برداري مي كنند      

 بـه كـار     رشانتا نيرو و توان آنان در راه سازندگي خود و كشو          . مورد توجه برنامه هاي فساد انگيز خود قرار مي دهند         
  .نيفتد و هيچگاه فكر مخالفت با بيگانگان در ذهن بيمارشان خطور نكند

 كه همانـا تـسلط بـر اقتـصاد، سياسـت،      -ف خود  اين صورت است كه زورگويان و سلطه جويان مي توانند به اهدا در
  . نايل آيند-فرهنگ و به طور كلي سرنوشت ملت است 

 نگاهي كوتاه به نظر محققان و دانشمندان علوم اجتماعي و مانند آن و همچنين آمار و ارقـام فـساد در دنيـا، ايـن                          با
  .اي ياد شده ديده مي شودنكته روشن مي شود كه دست استعمارگران و مستكبران در اعمال همه هدفه

 - نگاهي به ديده انصاف، در مي يابيم كه منشاء، فساد و انحراف در ابعادي اقتصادي، سياسي و فرهنگي و مانند آن               با
كه بشريت را در ظلمت و تباهي فرو برده است، در بي ديني و بي تقوايي و عدم پايبندي به ارزشـهاي واالي انـساني                         

 مي كنند تا فساد در اشكال مختلف آن گسترش يابد تا راحت تر به           شان، با تمام توان تال    مستكبران جه . نهفته است 
  .اهداف خود برسند

 اين رو به روشني قابل درك است كه اولين قدم براي مناديان آزادي از اين منجالب فالكت و بـدبختي ارج نهـادن                      از
  . فضيلتهاي انساني استبه ارزشهاي اخالقي و آراستن خود و جامه به زيور كرامتها و

فرهنگ غرب به دليل ماهيت از خدا بريده اش، فرهنگي منحط و عاري از بنيادهاي ارزشـي                 : گسترش مواد مخدر  ) ٥
مردمان فرو رفته در منجالب زندگي ماشيني و جامعه تهي از پيوندهاي عاطفي و معنوي در راه گريز                  . و آرماني است  

ايـن روي   .  و داروهاي روان گردان روي مـي آورنـد         نيآرامبخش به مواد افيو   از وضع موجود، در جستجوي پناهگاهي       
زيـرا از يـك سـو خـود باختگـان بـه دليـل               . آوري، در كشورهاي زير سلطه در دامنه اي وسيعتر صـورت مـي گيـرد              

 بدين مواد دلبستگي نشان     - اجتماعي دنياي غرب     -سرخوردگيهاي اجتماعي و الگو قرار دادن شخصيت هاي هنري          
 شبكه هاي اهريمني و دست اندركاران فرهنگي نظام سـلطه، بـراي جلـوگيري از بيـداري                  يگرو از سوي د   . مي دهند 

  .جوانان، گسترش مواد اعتياد آور را در برنامه هاي خويش مي گنجانند
ارزش بـدل مـي     و سرمايه هاي ملي به انگلهايي بي        .  ترتيب آمار قربانيان مواد افيوني روز به روز فزوني مي يابد           بدين
البته گسترش مواد روان گردان تنها به بهاي از كار افتادن نيروي جوان جامعه صورت نمي پـذيرد؛ بلكـه آمـار                      . شوند

 به نحو شتابنده اي باال مي برد، زيرا از يـك سـو انبـوه مبتاليـان و                   زمفاسد، نابهنجاريها و بزهكاريهاي اجتماعي را ني      
و از  . تـن مـي دهنـد     ... ورد نياز به ارتكاب انواع جرايم مانند سرقت، خود فروشي و          معتادان براي دست يابي به مواد م      

 و منحرفنـد، در     لـوده سوي ديگر، فرو پاشي خانواده هاي گرفتار افزايش طالق، زنان و فرزندان بي شماري كه اغلب آ                
  .سطح جامعه پراكنده مي شوند

بلكه همواره انديشه چپاول نيروهاي انساني      . ده نمي كنند  سودجويان غرب به غارت منابع طبيعي بسن      : فرار مغزها ) ٦
بر اساس آمارهاي موجود، امروزه بيش از چهار ميليون نفر از دانـشمندان جهـان سـوم در                  . را نيز در سر مي پرورانند     

 جذب شده از كشورهاي عقب مانده چه نقش عظيمـي  شمندكشورهاي پيشرفته زندگي مي كنند راستي اين رقم دان       
  د كشورهاي پيشرفته و صنعتي دارد و چه خسارت سنگيني براي كشورهاي جهان سوم محسوب مي شود؟در رش
 مغزها نه تنها پيشرفت صنعتي كشورهاي عقب نگاه داشته شده را دشوار مي سازد بلكه اين كشورها ناچار مـي                     گريز

ه يافتـه و صـنعتي وارد كننـد؛         شوند تا نيروي متخصص مورد نياز خويش را به بهاي بـسيار گـزاف از ممالـك توسـع                  
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امه هاي مخرب در سطح دانشگاهها، زمينـه را بـراي گريـز متخصـصان فـراهم مـي                    غرب با استفاده از برن     سودجويان
الب در شـناخت عمـق       به آمار دانشجويان به آمريكا گريخته دانشگاه شـيراز در روزگـاران پـيش از انقـ                 نگاهي .آورند

  :ثر استفاجعه بسيار مؤ
 قبل از انقالبآمار دانشجويان به آمريكا گريخته دانشگاه شيراز  ۱ جدول

  ختهي گرکايرقم افراد به آمر  ي دانشکده پزشکالنيرقم فارغ التحص  يلي تحصسال
٢٢  ٤٠  ٣٠  
٢٥  ٤١  ٣٦  
٩  ٤٢  ١٣  
٣٧  ٤٣  ٥٢  
٣٤  ٤٤  ٦٧  
٣٨  ٤٥  ٤٣  
٣٤  ٤٦  ٣٨  

   اقتصادي-وابستگي سياسي ) ب

نمي انديـشند بلكـه      كه در دامان فرهنگ بيگانه پرورش يافته اند نه تنها به خطر كردن در راه رهايي كشور                   مردماني
بدين ترتيـب خـود باختگـان، بـا         . تنها راه نجات را در انطباق دقيق و همه جانبه خود با برنامه هاي آنان مي پندارند                

 كارشناسان بيگانه مي پردازنـد و طرحهـاي ايـشان را در بـسته               سويشتاب فراوان به اجراي برنامه هاي ارائه شده از          
نا گفته پيداست كه بيگانگان هرگز برنامه هايي به زيـان خـويش و              . ميل مي كنند  بنديهاي فريبنده ملي بر كشور تح     

  .ت آوردي جز وابستگي نداردبه سود كشورهاي فرو دست تنظيم نمي كنند، و پياده كردن برنامه هاي آنان دس
مار مـي آمـد    ما كه پيش از فرو غلتيدن به دامان فرهنگ غرب از صادر كنندگان فرآورده هاي كشاورزي به شـ    كشور

چنـان درمانـده شـد كـه بـرنج، گنـدم،            ) اوج فرمانروايي خود باختگان فرهنگ بيگانه     (پس از اجراي اصالحات ارضي      
  .گوشت، حبوبات و بسيار ديگر از نيازهاي كشاورزي خويش را از خارج وارد مي كرد

از چيرگي بـر كـشور برنامـه هـاي           فاجعه اقتصادي ايران بدين جا پايان نيافت؛ سرسپردگان شيطان بزرگ از آغ            البته
  .استعماري را به مورد اجرا گذاردند و ايران را به سوي تك محصولي و وابستگي سوق دادند

و .  رسـيد  ١٣٤٣ درصـد در سـال       ٠٥/١ بـه    ١٣٣١ درصـد در سـال       ٢٦/٩٦ ترتيب سهم صادرات غيـر نفتـي از          بدين
آمار منتشر شده از سوي     .  افزايش يافت  ١٣٤٣  درصد در سال   ٩٥/٩٨ به   ١٣٣١ درصد در سال     ٧٤/٣صادرات نفت از    

  . يورش فرهنگي باشدپيشرفتوزارت اقتصاد مي تواند آينه تمام نماي فزوني وابستگي اقتصادي همگام با 
 )بعنوان مثال( به بعد ۳۱مقايسه صادرات مواد نفتي و صادرات غير نفتي از سال  ۲ جدول

  نفتي غيردرصد   نفتي غيرصادرات   درصد نفتي    نفتيصادرات  سال

٧٥٢/١٣ ١٣٣١  ٧٤/٣  ٠٧٩/٣٥٤  ٢٦/٩٦  

٨٣٠/٢٣٨ ١٣٣٢  ٩٩/٣٤  ٧٦٤/٤٤٣  ٠١/٦٥  

٤١٢/٤٣٤/٣ ١٣٣٣  ٨٠/٩٦  ٨٧٣/٥٠٧  ٥٠/١٢  

٦٩٥/٣٦٤/١٥ ١٣٣٤  ٠٣/٩٨  ٨٧٣/٥٠٧  ٢٠/٣  

٠١٠/٠٥١/٢٣ ١٣٣٥  ٦٣/٩٨  ٥٢٩/٤٦٣  ٩٧/١  

٧٨٧/٣٤٧/٣١ ١٣٣٦  ٨٠/٩٨  ٦٤١/٤٣٦  ٣٧/١  

٨٧٥/٥٦٠/٣٦ ١٣٣٧  ٠٥/٩٩  ٣٩٨/٤٤٥  ٢٠/١  
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   دشمني تهاجم فرهنگي هاوهيش: مج پنفصل
 سلطه گران جهاني پس از سالها تجربه در چپاول و غارت، بخوبي پي برده اند كه براي تداوم سلطه، ناچارند از                      امروزه

روشهاي مختلف و جديد استفاده كنند؛ از اين رو به شيوه هاي مختلف فرهنگي و اجتماعي روي آورده انـد و از ايـن                        
 اسالمي مي كوشند تا مـردم را متقاعـد سـازند كـه معيارهـا و      هايبا نفوذ در فرهنگ جوامع مختلف، بويژه كشور راه  

ارزشهاي ارائه نشده از سوي آنان، همان هدف مطلوب ملتها و متناسب با شاءن و مقام واالي انسان متمدن و مترقـي           
 رهنگـي گر چه تهاجم ف. ورش فرهنگي بوده و هست   ميهن اسالمي، نيز از جمله كشورهايي است كه آماج اين ي          . است

استكبار جهاني در ايران، از زمان رضا خان شـروع شـد، ايـن حركـت شـوم كـه جهـت اجـراي اصـول ديكتـه شـده                              
  .استعمارگران با خشونت وحشيانه اي همراه بود نقطه عطفي در مبارزه با فرهنگ غني اسالم محسوب مي شود

بي، ممانعت از برگزاري مجالس مذهبي و سوگواري اهـل بيـت، در انـزوا قـرار دادن         با حجاب و ترويج بي حجا      مبارزه
از جملـه   ... روحانيت و خلع لباس از ايشان، برگزاري ميتينگ سياسي به سبك غربيان، بستن مدارس علـوم دينـي و                  

  . آنها بهره جستازاموري بودند كه استبداد رضا خاني براي استحاله فرهنگي 
 و روي كار آمدن فرزند فاسد او همان دستور العمل هاي ديكته شده قبلي، با شيوه هاي پيچيده و           سقوط رضا خان   با

عوامل استكبار اين بار سياست نرمش با مخالفان همراه با غير عقالئـي جلـوه               . متفاوت تر از قبل به مورد اجرا در آمد        
ارداتي به گشايش و گـسترش تفريحگاههـا،         تحميلي و و   فرهنگدادن ارزشهاي ملي و اسالمي بهره جسته و بر طبق           

روزنامه ها، مجله ها، راديو و تلويزيون، مدارس، دانشگاهها، كاباره ها، دانسينگ ها و ساير مراكز تـاءثير گـذاري سـوء                      
 و  تاين بار احساس خطر به حدي بود كه مقاومت، بيداري و خيزش مردم مسلمان ايـران را موجـب گـش                    . پرداختند

  .رنگوني و فرو پاشي حكومت پهلوي شدنهايت منجر به س
 جهاني پس از پيروزي انقالب اسالمي ايران نيز به علت از دست دادن منافع خود و بـه هـدف از بـين بـردن                          استكبار

محاصره اقتصادي، سياسـي، نظـامي و انـواع شـيوه       : آرمانهاي اسالمي و نيروهاي انقالبي، از شيوه هاي مختلفي چون         
 اين راهها نتوانست او را در رسيدن به اهداف پليدش ياري        ازاستفاده كرد و چون هيچ يك       ... رهاي فشار و ارعاب ديگ    

  .كند، تهاجم فرهنگي را به عنوان تنها راه باقي مانده و كار ساز در دستور كار خود قرار داد
جامعـه كـه در    در طول سالهاي پر التهاب جنگ تحميلي، به علت شور و هيجان موجود جو معنوي حاكم بـر                دشمن

پرتو فداكاريها و حماسه آفريني هاي رزمندگان جان بر كف اسالم به وجود آمده بود، در اين زمينه نيز همانند جبهه                     
 - به ويژه پس از فرو كش كردن بحـران جنـگ             - بپس از گذشت چند سال از پيروزي انقال       . نظامي توفيقي نداشت  

در شـكل كـاالي لـوكس    ... نهـا، ادارات، مطبوعـات و مجـالت، بوتيكهـا و         بار ديگر به درون مرزها راه يافت و در خيابا         
مصرفي محموله هاي مواد مخدر و مدلهاي مبتـذل لبـاس، الگوهـاي غربـي و اشـرافي مـصرف، تحليلهـاي آنچنـاني                        

ه  و فرهنگي، طرحهاي هنري، فيلمها و نمايشنامه ها، كلوپهاي فساد و بي بند و باري و دهها برنامـ                   ديسياسي، اقتصا 
  .فساد انگيز ديگر ظاهر شد

  : معظم انقالب اسالمي حضرت آية اهللا خامنه اي در اين باره مي فرمايدرهبر
محاسبه قبلي آنان غلـط     .  با يك محاسبه فهميد كه جمهوري اسالمي را با تهاجم نظامي نمي شود از بين برد                دشمن

لذا فهميدند كه بايد عقبه مـا را        ... شود كاري كرد  همين طور ديدند با محاصره اقتصادي هم نمي         . از آب در آمده بود    
منطقـه عقبـه مـا    .  استكبار جهاني، عبارت از فرهنـگ مـا بـود         دريعقبه ما در مبارزه ملت ايران با قل       ... بمباران كنند 

  .عبارت از اخالق اسالمي، توكل به خدا، ايمان و عالقه به اسالم بود
سارت ملتهاي مستضعف جهان به كار گرفته، بسيار متنوع و گوناگون            هايي كه فرهنگ سلطه گر جهاني، براي ا        شيوه
  .است
  : اينجا به عنوان نمونه به برخي از مهمترين اين شيوه ها اشاره مي كنيمدر
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  تربيت دست آموزها) ١
، اساتيد دانشگاهها، دانشجويان فارغ التحصيل غرب، تاجران، صاحبان قلـم، هنرمنـدان و شـاعران مـي                  سياستمداران

  .وانند بهترين عوامل براي نفوذ و نشر فرهنگ بيگانه باشندت
 در صورتي كه از هويت فرهنگي و ملي خود بيگانه شده و تبديل بـه مهـره هـاي سـاخته و پرداختـه اسـتعمار                           اينان

گردند، با زبان و قلم خويش، و با بهترين شيوه، تالش مي كنند تا فرهنگ مبتذل غرب را جـايگزين فرهنـگ ملـي و                  
 بيگانه مي شوند، مي كوشند تا ملت خود را از       هنگهمچنان كه خود مجذوب بي بند و باريهاي فر        . ي خود نمايند  بوم

در ايـن ميـان، آنـان كـه دوره هـاي         . ارزشهاي فرهنگ خودي تهي كرده، مجذوب جلوه هاي فرهنگ و تمدن نمايند           
اد دانشگاه و متخصص رشته هاي گونـاگون        تحصيلي و تخصصي خود را در دنياي غرب گذرانده و اينك به عنوان است             

  .علمي و صنعتي به كشور خود باز مي گردند
مگر آنكه پيش از آن در فرهنگ ديني و ملي خود           .  توانند اين نقش مخرب فرهنگي را به بهترين وجه ايفا نمايند           مي

  .پخته و وارسته شده باشند
اب دوزخيان روي زمين نوشته فـرانس قـانون، در ايـن             سارتر فيلسوف و سياستمدار فرانسوي در مقدمه كت        - پل   ژان

  :باره مي نويسد
 اروپا به ساختن و پرداختن بوميان نخبه دست يازيدند، جوانهايي را برگزيدند و داغ اصـول فرهنـگ و تمـدن          نخبگان

بـيش از يـك     و  . غربي را بر پيشاني آنان زدند، و دهانشان را از حرفهاي گنده خمير مانند و دندان چسب، پر كردنـد                   
  .اقامت كوتاه در متروپل قلب شده روانه وطنشان نمودند

 تاءسف كشور ما نيز خالي از افراد وابسته و دلبسته به غـرب نبـوده و نيـست؛ زيـرا قبـل از انقـالب اسـالمي افـراد                       با
فرهنـگ   به گونه اي تربيت مي شدند كـه          - كه داعيه روشنفكري داشتند      -تحصيل كرده در داخل و خارج از كشور         

در نگاه اين قلم به دسـتان بـي اصـالت و مارهـاي     .  شديغربي در نزد اغلب آنان بهترين و كاملترين فرهنگها تلقي م        
خوش خط و خال دست پرورده استعمار، براي پيشرفت و رسيدن به تمدن، از فرق سر تا ناخن پا فرنگي شده تمامي                      

  .ي چون و چرا قرار دهندآداب، رسوم و الگوهاي رفتاري آنان را مورد تقليد ب
  : زاده يكي از خائنان وطن فروش و دست آموز بيگانه پرست عصر مشروطيت، در مجله كاوه مي نويسدتقي
 عقيده نويسنده سطور، امروز چيزي كه به حد اعال برا ايران الزم است، و همه اين وطن دوستان ايران با تمـام قـوا                به

مه چيز مقدم دارند، سه چيز است كه هر چه درباره شدت لزوم آن مبالغـه شـود   بايد در آن راه بكوشند، و آن را بر ه         
 اروپا بال شروط و قيد و تسليم مطلق شدن بـه اروپـا و اخـذ                 مدننخست قبول و ترويج ت    : كمتر از حقيقت گفته شده    

و خالصه اينكه   ... اآداب و عادات و رسوم و تربيت و علوم و صنايع و زندگاني و كل اوضاع فرنگستان بدون هيچ استثن                   
  .ايران بايد ظاهرا، باطنا، جسما، و روحا فرنگي مآب شود و بس

اين احساس حقارت در مقابل غـرب را از بـدبختي ملتهـا             ) ره( جمهوري اسالمي ايران حضرت امام خميني        بنيانگذار
  :مي داند و مي فرمايد

و اين  .  از غرب هيچ خبري در هيچ جا نيست         در نظر يك قشري از اين ملت جلوه كرده كه گمان مي كنند غير              غرب
يكي از روشنفكرهاشان باصطالح گفتـه      ... وابستگي عقلي، وابستگي مغزي به خارج، منشاء اكثر بدبختيهاي ملتهاست         

  . رشدي بكنيمكبود كه ما تا همه چيزمان را انگليسي نكنيم نمي توانيم ي

  ارائه الگوها و نمونه ها) ٢
يل فرهنگ و وظيفه اصلي استعمار فكري اين است كه افراد و ملتهاي زير سلطه، شخصيت             كاركرد اساسي تحم   اصوال

اصلي خويش را از دست داده و به صورت زائده و فرعي از كشور استعمارگر در آيند؛ آن هم زائده و فرعي كـه اصـول                      
ل آسماني پذيرا شـده و آن   يا حتي به شكل وحي منزورا به صورت بهترين ارمغان ) استعمارگر(تفكر و فرهنگ اصل    

  .آن اعتراف نمايد... را معلم مطلق فرهنگ، دانش، آداب و
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 همين اساس است كه استعمار با ارائه الگوهايي براي افراد جوامع مختلف، در جهت وابـستگي فرهنگـي آنـان مـي        بر
رهـا كـرده و مجـذوب    كوشد و فرهنگ خود را بگونه اي القا مي كند كه ملل استعمار شده فرهنگ اصيل خـويش را                  

  . كهنه كار و هزار چهره بوده و هستاسعمارگراناز اين جهت، كشور ما نيز مد نظر و مورد توجه . فرهنگ او شوند
  :در اين باره مي فرمايد) ره( امام خميني حضرت

 جـا مانـده،      جمله نقشه ها، كه مع االءسف تاءثير بزرگي در كشور عزيزمان گذاشت و آثار آن باز تا حد زيـادي بـه                      از
بيگانه نمودن كشورهاي استعمار زده از خويش و غرب زده و شرق زده نمودن آنان اسـت؛ بـه طـوري كـه خـود را و                           

 نژاد برتر و فرهنگ آنـان را واال تـر و            - قدرتمند را    ب دو قط  -فرهنگ و قدرت خود را به هيچ گرفتند و غرب و شرق             
  .ي به يكي از دو قطب را از فرايض غير قابل اجتناب معرفي كردندآن دو قدرت را قبله گاه عالم دانستند و وابستگ

 اينكه مدهاي فصل به فصل لباس و كفش و كاله و آرايش، شكلهاي مختلف دكوراسيون و تزئين منازل، ويالها و آري
گونـه  باغها و گلخانه ها و مدلهاي پيشرفته لوكس و گران قيمت اتومبيلهاي غربي براي كشورهاي زيـر سـلطه، ايـن                      

 اين نـوع اجنـاس لـوكس و تجملـي را بـه وسـيله       رودجذاب و فريبنده است به اين علت است كه فرهنگ غرب راه و          
كتاب، مجله، روزنامه، راديو و تلويزيون، كالسهاي درس و خالصه تمام رسـانه هـاي گروهـي آنچنـان بـاز كـرده كـه                       

ود بيگانه و غربزده به دلخـواه خـود تنظـيم نمايـد؛ بـر             توانستند آمال و آرزوهاي هزاران پير و جوان و زن و مرد از خ             
اساس اين تفكر و فرهنگ تحميلي، يك زن هر چند از نيكويي صـورت و سـيرت برخـوردار باشـد، فقـط آنگـاه زيبـا                          

و يا ساختماني آنگاه كامل به حساب مي آيـد كـه            . محسوب مي شود كه سر تا پا غرق در آرايش به شيوه غربي باشد             
 هر چند منطبق بر نيازهاي واقعـي صـاحبان آن           -بر اساس متدهاي مهندسي غرب ساخته شده باشد؛         به طور دقيق    

فرد متشخص متمدن آن كسي است كه بخوبي بتواند راه و رسم معاشـرت و غـذا خـوردن و صـحبت كـردن                        . نباشد
مي شود كه يك دو زبان      يا يك فرد درس خوانده و صاحب فكر و نظر، آنگاه روشنفكر محسوب              . اروپايي را تقليد كند   

 فلسفه غرب آشنا باشد، هر چند زبان مردم خويش را نفهمد، و دردهـاي آنـان را لمـس                   واروپايي را بداند و با ادبيات       
  .اما با تاءسف كشور ما نيز يكي از بهترين هدفهاي اين القائات فرهنگي بوده و هست. نكند

  :مايد جمهوري اسالمي ايران در اين باره مي فربنيانگذار
يك نفر جوان، يك نفر خانم اگر سر تا پـايش فرنگـي             .  را جور بار آورده بودند كه بايد فرنگي مآب باشيم يا هيچي            ما

مآب است، اين معلوم مي شود خيلي عالي مقام است و اگر چنانچه مثل ساير مسلمانهاست، اين خيلي عقـب افتـاده                      
  .و امثال ذلك مي دانستندآدم بودن را به كاله و كفش و لباس و بزك ... است

  يكي از الگوهاي ارائه شده از سوي استكبار در كشور ما، الگوي مصرف گرايي است:  گراييمصرف
و چون حيات جامعه به كاالهاي      .  كه براي تسلط بر كشور، چاره اي جز وابستگي اقتصادي جامعه به خارج نيست              چرا

و در نتيجه منابع كشور هـم  . گ غرب نيز همراه آن وارد خواهد شدخارجي وابسته گرديد، با ورود كاال از خارج، فرهن 
 پهلوي، تبليغات وسيعي جهت تغييـر الگـوي مـصرف و رواج        ژيماز اين رو شاهد بوديم كه در ر       . به غارت خواهد رفت   

ه فرهنگ مصرفي صورت مي گرفت و با ايجاد نيازهاي كاذب در مردم، آنـان را بـه اسـتفاده از كاالهـا و اجناسـي كـ                          
به عنوان مثال ناگهان شـايع شـد        . چندان ضرورتي نداشتند عادت داده و در ايشان نيازهاي كاذب به وجود مي آورند             

 را در اختيار سلطه گران قرار - اين سرمايه با ارزش - فالن نوشابه چنين و چنان است و لذا ملت مظلوم بايد نفت   كه
  .نددهد، تا آدامس بادكنكي، پپسي و سيگار خريداري ك

  جدايي جوانان از اعتقادات ديني) ٣
 سازندگان كشورند و اگر خوب تربيت شوند و باورهاي ديني را در قلب پاك خويش بپرورانند، هاديان جامعـه                    جوانان

شور و نشاط جوانان وقتي با فرهنگ پاك و پوياي اسالم عجين شد، آنگـاه بـه بـار خواهـد نشـست و همگـان از                           . اند
 خوب مي دانند؛ از اين رو، باورهاي اسـالمي در نـوك             ادشمنان اسالم اين نكته ر    . خواهند گرديد ثمرات آن بهره مند     

پيكان يورش آنان است و مي كوشند از هر طريق اعتقادات مذهبي را در وجود جوانان سست و كم رنگ كنند تـا بـه      
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  : معظم انقالب اسالمي حضرت آية اهللا خامنه اي از اين توطئه شوم اينچنين نقاب بر مي گيرندرهبر
 كـه   - از راههاي تهاجم فرهنگي اين بود كه سعي كنند جوانهاي مؤ من را از پايبنـديهاي متعـصبانه بـه ايمـان                        يكي
 منصرف كنند؛ مانند همان كاري كه در قرنهاي گذشته در اندلس            -ن چيزي است كه يك تمدن را نگه مي دارد           هما

  . كارها در حال حاضر دارد انجام مي گيردينجوانها ريختند در عالم فساد، شهوتراني و ميگساري، ا. كردند
كبار جهـاني قـرار گرفتـه اسـت و از انقـالب              ايمان و اعتقاد جوانان حزب اللهي و بسيجي است كه بر سر راه است              اين

جوان با ايمان از امام راحل خويش آموخته است كه تـا ايمـان بـه    . اسالمي و اسالم ناب، پاسداري و حراست مي كند       
 اسالمي نيست، بـا ايـن وفـا داري بـه انقـالب اسـالمي                نقالبخداي قادر دارد، راهي براي نفوذ بيگانگان و رخنه در ا          

و ايـن را اسـتكبار جهـاني خـوب          .  غيور مردان با ايمان، جايي براي غارتگري جهانخوران نخواهد ماند          تسليم ناپذيري 
از اين رو مي كوشد با فاسد كردن جوانان، قدرت را از آنان بگيرند و آنها را بـه سـوي تبـاهي و پـوكي                          . دريافته است 
  .سوق دهند
  : خامنه اي فرمودند رهبر گرانقدر انقالب اسالمي ايران حضرت آية اهللاهمچنين
 ما در كوره انقالب، پارسا و مبرا از آلودگيهاي مختلف شده اند، لذا دشمن كه اين امر را مخالف اهـداف خـود                        جوانان

مي داند، از طريق باندهاي فساد در تالش است تا جوانان ما را به سوي تباهي سوق دهد؛ ولي ما با ايـن مفـسدان در        
  . را تباه كننده نسل جوان كشور مي دانيمآنهاخورد مي كنيم؛ زيرا هر كجا كه باشند با شدت بر

 گسيختگي و اشاعه شهوتراني در بين جوانان از رايجترين و شايد آسانترين روشهاي به تباهي كشيدن اين قشر                   لجام
ده از ماهواره   استكبار جهاني براي اين منظور، سعي كرده است از راههاي گوناگون از قبيل استفا             . مهم از جامعه است   

  .بهره جويد... ها، ارسال نوارهاي صوتي و تصويري، عكسهاي مبتذل، كتاب و مجله و
  : مسلمانان جهان در اين باره مي فرمايندرهبر

 براي جدا كردن نسلهاي رو به رشد كشورها از دين، عنان گسيختگي شهوات انساني را ترويج كردنـد و                    استعمارگران
نها به اين واقعيت دست يافته بودند كه با عنان گسيختگي شهوات، رشـد و پـرورش روح                  آ. به گسترش آن پرداختند   

 اديان در هر جامعه اي تالش خود را در جهت بـاز كـردن       ديگرانسان امكان پذير نخواهد بود؛ لذا با مبارزه با اسالم و            
 در پـي آن ميخـوارگي و شكـستن          راه شهوات به كار گرفتند كه مهمترين اقدام آنها در اين راه، كشف حجاب بـود و                

  .را ترويج كردند... رابطه محدود بين زن و مرد

  ارائه معيارهاي فرهنگ غرب) ٤
 ديگر شيوه هاي عملي دشمن در جهت نابودي فرهنگ ملي و اسالمي كشور ما، ارائـه معيارهـاي ارزشـي فرهنـگ                       از

  .غرب و القاي آن به افراد جامعه است
معيارها در زندگي غرب و آنچه استكبار در پي القاي آن بـه جامعـه بـشري اسـت     : ب ارزشي در فرهنگ غر    معيارهاي

عبارت است از، رفاه مادي، بهره جويي و لذت بـردن بـي حـد و لجـام گـسيختگي در زنـدگي و بـاالخره زنـدگي در                             
 محـور مـادي      كليه تالشهاي آنـان پيرامـون      -چارچوب حيات مادي و حيواني به دور از معنويات و اخالق و انسانيت              

از اين رو، انسان بـا معنويـت و بـا           .  سير مي كند   -بودن انسان كه همه امكانات بايد در مسير لذت بيشتر بسيج شود             
تقوا در صورتي كه از سرمايه هاي بيشتر بي بهره باشد، انساني مرتجع و غيره متمدن مي دانند، ولي بـي بنـد و بـار،                          

ر، بي دين و المذهب را، انساني متمـدن، متـشخص و هماهنـگ بـا زنـدگي                  رفاه طلب، سود جو، ثروت اندوز، چپاولگ      
  .مدرن امروز معرفي مي كنند

 از جمله معيارهـايي     - و به تعبير فرهنگ قرآني تنها به فكر دنيا بودن            - توجهي به آينده و فقط حال را نگريستن          بي
. خالق فردي و اجتماعي را از انسانها مي زدايد        و اعتقادات و ا   . است كه نظامهاي استكبار براي انسان ترسيم مي كنند        

  .در اين صورت هيچ اعتقادي به سراي ديگر و معاد و آخرت وجود ندارد
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معيارهاي ارزشي كه در آيين الهي اسالم       .  انساني فداي ماديات و زندگي مادي مي شود        - نتيجه ارزشهاي اخالقي     در
  .مطرح است، بكلي با معيارهاي فرهنگ غرب مغاير است

  : عنوان مثال قرآن كريم مي فرمايدبه
 كسي به اندازه مثقالي كار خير انجام دهد، پاداش آن را مي بيند و هر كس به اندازه ذره اي كار شر انجام دهد به                          هر

  .سزاي آن خواهد رسيد
 بـه سـود      اساس معيارهاي فرهنگ غربي، دروغ، خيانت، كالهبرداري و دست زدن به انواع نيرنگها، بـراي رسـيدن                 بر

و خود فروشي به عنوان نوعي بهره جويي از مواهب آزادي، نه تنها مجاز است بلكـه مـورد حمايـت                     . مادي جايز است  
داشتن اعتيادهاي خطرنـاك بـه دليـل        ! قانون و افكار عمومي قرار مي گيرد و گاهي فخر و مباهات هم به دنبال دارد               

مي كند و به عالم مخموري و بي خبري مي كشاند، قابـل توجيـه               آنكه لحظات و يا ساعاتي انسان را از خود بي خود            
  .است

 در قاموس استكبار، دفاع از ستمگران و سوداگران مرگ، دفاع از حقوق بشر محسوب مي شـود؛ امـا دفـاع از                       بنابراين
 و اشـغال كـشوري ضـعيف   . انسانيت و مظلومان و محرومان تا جايي شايسته است كه منافعي را در پي داشـته باشـد      

اما در مقابل، دفـاع ملتـي از مرزهـاي اعتقـادي و             . يردمحروم و غارت منابع آن، نام دفاع از دموكراسي به خود مي گ            
  .فرهنگي خود، تجاوز و تعدي و دخالت در امور ديگران قلمداد مي شود

  تبليغ فراماسونري) ٥
بـرادري، برابـري و نوعدوسـتي رواج داد، از           سال قبل آن را با كلمات دلپذير آزادي،          ٣٥٠، كه انگليس از     فراماسونري

قرن هيجدهم به بعد، به بزرگترين حربه استعمار تبديل شد و مي رفت تا دين و اعتقـادات مـذهبي ملـل مختلـف را       
 آفريقـايي و آسـيايي خيلـي زود فريـب نيرنگهـاي             رهايبرخي از تحصيل كـرده هـاي كـشو        . بكلي محو و نابود سازد    

  .خوردند و در دام اين حزب خطرناك افتادندپيشگامان فراماسونري را 
فراماسيونها كه در نقش عامالن استعمار ظـاهر شـدند و           .  ايران نيز، از يورش اين حزب استعماري مصون نماند         كشور

در رده هاي باالي حكومتهاي فاسد و وابسته گذشته، نفوذ داشتند، اساس مليت و هويـت ايرانـي را بـر هـم زدنـد و                          
  .ي و ملي ايرانيان را به تمسخر گرفته و به تبليغ فرهنگ مبتذل غرب و بيگانه پرستي پرداختندافتخارات اسالم

 پير استعمار كه اين مار خوش خط و خال را در آستين پرورده بود، براي ترويج فساد و محو آثار اسالم و مذهب                     روباه
 تالش كرد تا دست نشاندگان خـود را بـر مـسند     در ايران، به اقدامات زيادي دست زد؛ از جمله بعد از قتل امير كبير             

 فكري و وطن پرستي نيفتنـد، همـه را بـه سـازمان جهـان                استقاللقدرت رسانده و براي آنكه هيچ گاه اينان به فكر           
پس از خلع يد انگليس از صحنه سياست بين المللي نيـز امريكاييهـاي جهـانخوار بهـره     . وطني فراماسونري وارد كرد   

  . اين تشكيالت پيچيده و مخوف را در دست گرفتندبرداري و رهبري
 اكثر وزيران و صاحب منصبان و متصديان مشاغل حـساس مملكتـي را از فرماسـونرها انتخـاب كـرده و از                       امريكاييها

كساني كه در اين شبكه وابسته به اسـتكبار جهـاني عـضويت داشـتند و بـه صـورت فـردي و يـا جمعـي در لژهـاي                        
  .مودندشتند، بهره برداريهاي سياسي و جاسوسي زيادي نفراماسونري فعاليت دا

 كـه اسـتاد اعظـم       - اسامي افراد زيادي از باصطالح رجال سياسي و حكـومتي ايـران در خانـه شـريف امـامي                     بعدها،
  . به دست آمد كه گوياي اين واقعيت تلخ و عبرت آميز است-فراماسيونهاي ايران بود 

  ، هنري، علمي و ورزشي منطبق بر ارزشهاي غربيتشكيل مسابقات بين المللي ادبي) ٦
 ديگر شيوه هاي تهاجم فرهنگي دشمن، مسابقاتي است كه در سطح بين المللـي در رشـته هـاي گونـاگون ادبـي،                  از

در اين تحليل جـايزه اي      . هنري و علمي و ورزشي برگزار و به هنرمندان و دانشمندان كشورها جوايزي اعطا مي شود               
و باصـطالح مـورد توجـه    . مهم نيست، بلكه مهم افرادي هستند كه جايزه به آنان تعلـق مـي گيـرد     كه داده مي شود     

استكبار جهاني قرار مي گيرند، كه بيشتر افراد بي اصالت و دور از فرهنگ ملي و اسـالمي و مـزدوران را شـامل مـي                          
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ر  اين ترتيب هنرمندان وابسته اي كه كشور به تقليد از ادبيات و هنر اروپا و آمريكا مي پردازد مقبول اسـتكبار قـرا                       به
 ملي و سنتهاي بومي و ديني خويش را بـه صـورتهاي مختلـف مـورد                 -مي گيرند و روشنفكراني كه فرهنگ اسالمي        

 را با المذهبي و بي قيدي زده و به رنـگ اروپـا و               ودتحقير و تمسخر قرار مي دهند و همچون سلمان رشدي مرتد خ           
  .خوبي برخوردار مي شوند در مجامع علم و ادب غرب از مقام و موقعيت -آمريكا در مي آيد 

 كه با بيان حقايق و شكوفا ساختن استعدادها و فطرت انسان، افراد را براي پذيرش حق آماده - و هنر انقالبي فرهنگ
 ريـشه حقـارت و از خـود بيگـانگي را در             -مي سازد و روحيه ظلم ستيزي و استقالل طلبي را در آنان زنده مي كند                

  . به شمار مي آيدرانبراي سلطه گري استعمارگجامعه خشكانده و مانعي بزرگ 
 اين رو، تالش استعمار اين است كه با منزوي ساختن ادب و هنر انقالبي، هنر و بازدارنده غـرب را مطـرح سـازد و                          از

بدين وسيله هنرمندان روشن بين و روشنگرا را با انواع برچسبهاي ناچسب از صحنه هنـري و فكـري جامعـه حـذف                       
 ساختن مزدوران وابسته و غير متعهد اسـت كـه مـي             نتنها با منزوي كردن نيروهاي مؤ من و جايگزي        چرا كه   . نمايد

  .تواند به اهداف پليد و شيطاني خود دست يابد
  : با افشاي اين توطئه خطرناك، مي فرمايند- دام ظله العالي - بيدار انقالب حضرت آية اهللا العظمي خامنه اي رهبر
از جملـه روشـهايي كـه بـراي     ... زوي كردن جريان ادب و هنر و فرهنگ انقالبي در كشور بـود          از كارهاي آنها من    يكي

 و من هم احساس مي كنم كه ايـن از آن دردهـاي خـاموش اسـت و                   -منزوي كردن نيروهاي مؤ من به كار مي رود          
ار و فراورده هاي هنري      كه وقتي فيلم يا آث     ست اين ا  -انسان دوست دارد كه اين چيزها را همه مردم بوضوح بفهمند            

ايران در مجامع جهاني مطرح مي شود، آثاري كه نشان از روحيات انقالب داشته باشند، مورد بي اعتنـايي قـرار مـي                       
چرا در ميان آثاري كه اينها      ... اين مجامع جهاني بظاهر غير سياسي هستند؛ اما باطن قضيه جور ديگري است            . گيرند
  .جود ندارد يك اثر انقالبي ودادندجايزه 

 آيا اينها ارزش هنري ندارد؟ بنده احتمال مي دهـم كـه ايـن مجـامع     ؟ شعر انقالبي نداريم ؟ ما فيلم انقالبي نداريم    آيا
حتي جايزه نويل را هم بدهند به يكي از همين عناصر باصطالح فرهنگي ضد اسالمي و ضد انقالبي، براي اينكه آنهـا                      

  .كنندمنزوي را در دنيا بزرگ و عناصر انقالبي را 

  اعزام مستشاران خارجي و شركتهاي چند مليتي) ٧
 خارجي اعم از نظامي، اقتصادي و با هدايت سياستهاي داخلي و خارجي دولتهاي خود، از عوامل و مجاري                   مستشاران

گسترش غرب گرايي و ايجاد وابستگي به غرب بوده اند، مستشاران نظامي غرب در كـشورهايي چـون ايـران قبـل از                       
 جنبش اسالمي و عامل مهم سياستهاي غرب        گرفتنقالب، كنترل ارتش را در دست داشتند، مانع شكوفايي و نضج            ان

شانزده هزار امريكايي در نيروهاي مـسلح شـاه        .  م ١٩٧٥بر طبق گزارش سناي امريكا در سال        . گرايانه دولت بوده اند   
  .اه هزار نفر رسيده بودكار مي كردند كه تا اواخر سقوط حكومت پهلوي اين رقم به پنج

 ١٣١٢ دليل مخالفت خود را با قرار داد شـركت نفـت ايـران و انگلـيس در سـال                     ١٣٢٩ شوراي ملي در سال      مجلس
  :چنين بيان مي كند

. در دنيا دو عامل قوي سرنوشت ممالك عقب افتاده را تعيين مي كند، يكـي پـول و يكـي زور                    : مخالفت اجتماعي ) ١
س كه هر دو عامل را در اختيار دارد و در شؤ ون اجتماعي كشور رخنه كـرده و مـانع رشـد      شركت نفت ايران و انگلي    

مثال در برنامه هاي    .  مخرب شركت، مشهود است    نفوذدر مظاهر مختلف زندگي اجتماعي ايران       . ملت ايران شده است   

 ٤٢



روحيه اين شركتها در مدت طوالني اقامت خويش در كشور، با شيوه هاي مختلف سعي در القـاي فرهنـگ خـود                      ) ٢
و آنچه كه به مردم معرفي مي نمودند چيزي جز تباهي انسان و رو آوردن به ماديات و دور شدن معنويات و                      . داشتند

  .وداخالق نب
  . آنكه هدف آنان كشاندن جامعه به سوي بي بند و باري جنسي و وابستگي فكري بودچه

  : بيدار و ارجمند انقالب اسالمي ايران حضرت آيت اهللا خامنه اي در اين باره مي فرمايندرهبر
ائل و  اروپاييها تهاجم فرهنگي را به كشور شروع كردند، روحيه وقـت شناسـي، شـجاعت، خطـر كـردن در مـس               وقتي

تجسس و كنجكاوي علمي را براي ما نياوردند و سعي نكردند تا با تعليمات و تبليغات پيگير، ملـت ايـران يـك ملـت          
  . را وارد كشور ما كردندجنسيآنها فقط بي بند و باري . داراي وجدان كار و وجدان علمي بشود

  طرح و تفسير دمكراسي به شيوه غرب) ٨
معناي حقيقي دمكراسي يعني آزاديهاي مـشروعي كـه هـر           . ر زماني بر سر زبانهاست     واژه دمكراسي بيش از ه     امروزه

اما آن دمكراسي كه توسـط غربيهـا مطـرح شـد، آزادي مطلـق               . كدام از افراد انساني مي توانند از آن بهره مند شوند          
 به حساب مـي آيـد و    جزئي از حقوق طبيعي انسانها   وعانسان را مد نظر قرار مي دهد كه در اين صورت آزادي نامشر            

بر اين اساس بي بند و باري، همجنس بازي و مناسبات جنسي نامشروع و صدها فساد ديگر جنبه قانوني به خود مي                      
  .گيرد
 اين تفكر، يكي از شيوه هاي تهاجم فرهنگي استكبار بر عليه ممالك اسالمي است بعنوان نمونه مطـرح كـردن                ترويج

ئه راه حلهائي از قبيل كورتاژ و سقط جنين سياست گسترش بـي بنـد و بـاري و                   كنفرانس جمعيت و توسعه كه با ارا      
  . بر اين مدعاستقيفساد اجتماعي را در جوامع اسالمي تعقيب مي نمايد، گواه صاد

   ديگر از اقدامات دشمن در اين زمينه، سوء استفاده از مقام و موقعيت زنان در جامعه استيكي
ايد از هر بندي آزاد باشد، در صدد تـرويج فـساد و هرزگـي در جامعـه اسـت و بـدين        غرب با تبليغ اينكه زن ب      جهان

بهره جسته و مي جويد كـه       ... منظور از راههاي مختلفي چون انتشار مقاالت و كتب و فيلمها و تصاوير خالف عفت و               
  .همه اينها را تحت عنوان آزادي به مردم القاء مي كند

ي سر گرم كردن جوانان و از بين بردن فرهنگ اصيل اسالمي و انساني و در نتيجه                  اين شيوه را بهترين راه برا      دشمن
  .غارت منابع آنان مي داند و سعي دارد با همين شيوه فرهنگ انقالبي ملت ايران را نيز نابود سازد

  تالش در جهت نابودي افكار مخالف) ٩
.  باشد، مردود شمرده و سـعي در نـابودي آن دارد   جهانخوار هر عقيده و فكري را كه مخالف سلطه گري آنان           استكبار

كتاب آيات شيطاني كه به دستور استكبار جهاني، نوشته شد و عقايد بيش از يـك ميليـارد مـسلمان را بـه تمـسخر                         
 تا با مطرح ساختن اين مسايل، توهين بـه اسـالم و       تدشمن تالش داش  . گرفت بر همين انگيزه تدوين و انتشار يافت       

  .و يا به گفته خودش، بشر مورد نظرش را آزاد بسازد.  سازدديانت را عادي
  : معظم انقالب اسالمي در اين باره مي فرمايدرهبر

 كه پيامبر اسالم و اصحاب آن حـضرت را بـه شـكل وقيحـي مـورد                  - با رايج كردن كتاب آيات شيطاني        صهيونيستها
  .م را عادي كنند تالش كرده اند تا بتدريج اهانت به اسال-اهانت قرار داده است 

 ٤٣



  ادعاي دلسوزي براي آزادي مطبوعات) ١٠
.  ديگر استكبار براي مخدوش ساختن فرهنگ ملي كشورها از جمله كشور ما، فرياد عدم آزادي مطبوعات اسـت                 شيوه

غرب با شعار آزادي مطبوعات تالش مي كند تا كشور ما را مخالف آزادي مطبوعات جلوه دهد و به مردم القا كند كه                       
 مجله و روزنامه در كشور، وقاحت ٤٠٠ با وجود بيش از   راين دروغگويي استكبا  .  ايران آزادي مطبوعات وجود ندارد     در

  .و بي شرمي زيادي را مي طلبد
  : حضرت آية اهللا خامنه اي فرمودندهمچنانكه
  .انند قلم به دست در نوشته هايشان دشنام و ناسزا مي دهند تا ما را به جنگ مطبوعات بكشمزدوران

در بحبوحـه   . ولي ما فريب آنهـا را نمـي خـوريم         .  بعد فرياد بر مي آورند كه در جمهوري اسالمي آزادي وجود ندارد            و
و امـروز مطبوعـات، آزاد      . جنگ كه كشورها آزادي مطبوعات را سلب مي كنند، ما در ايران، آزادي مطبوعات داشتيم              

 مطالب بي اساس نمـي توانـد آزادي مطبوعـات را متزلـزل     تشارانهستند تا هر آنچه را كه مي خواهند بنويسند، ولي  
  .كند

 زياده طلب غرب، شيوه هاي رذيالنه ديگري را نيز در اين راه به كار مي گيرند كه به علت رعايت اختـصار                       مستكبران
  .از پرداختن به آنها خود داري مي كنيم و مطالعه پيرامون آن را به عهده خواننده گرامي مي گذاريم

  ي تهاجم فرهنگيابزارها:  ششمفصل
 آنجا كه موضعگيري انسان در زندگي فردي و اجتماعي بستگي به سه عامـل تـوان، نيـاز و آگـاهي دارد، اسـتكبار                         از

جهاني نيز با بكار گيري از ابزارهاي مدرن و پيشرفته در صدد است تا با تبليغات وسيع و دامنه دار خويش از عوامـل                        
  .د بهره برداري نمايدفوق در جهت منافع خو

 نگاهي گذرا به اين ابزارها مي تواند انديشمندان آزاده جهان را به درك عمق فاجعه تهـاجم جهـاني عليـه فرهنـگ           با
  .ملتها ياري داده و در جهت مبارزه با اين پديده مخرب، مفيد واقع گردد

  خبر گزاريهاي بين المللي) ١
 به ويژه روزنامـه هـا و شـبكه          -ا از شرايط كاميابي رسانه هاي گروهي         بيشتر در گرد آوري و پراكندگي خبره       سرعت

و اين خود، به سازماني وسيع و پر هزينه نيازمند است؛ كه اغلب             .  به شمار مي آيد    -هاي خبر رساني در جهان امروز       
ي گروهـي جهـان     استكبار جهاني از دير باز، با هدف كنترل آشكار رسـانه هـا            . از توان صاحبان رسانه ها بيرون است      

اين بنيادها كه چشمان پيدا و پنهان خـويش را در سراسـر جهـان               . سازمانهاي بزرگ خبر رساني را بنيان نهاده است       
  .گسترانيده اند خوراك هزاران نشريه و شبكه راديو و تلويزيوني را فراهم مي آورند

ي، هر يك با هـزاران خبرنگـار، مـزدوران           پرس، يونايتد پرس آمريكايي، رويتر انگليسي فرانس پرس فرانسو         آسوشيتد
كه با تالش خستگي ناپذير به كانـاليزه كـردن          . ناشناخته استكبار در جبهه اي به گستردگي زمين به شمار مي آيند           

ارائه تفسير و تحليلهاي جهت دار، مخابره حوادثي كه هرگز          . رسانه هاي گروهي در جهت اهداف استكبار مي پردازند        
بزرگ نمايي برخي حوادث    . ارش نكردن حوادثي كه با فزونخواهي سرمايه داران غرب سازگاري ندارد          تحقق نيافته، گز  

كوچك براي مخدوش ساختن چهره انقالبهاي ضد استكباري، ناچيز جلوه دادن تحركات آزاديخواهانـه و نيـز تزريـق                   
  .هي به شمار مي آيدفرهنگ مصرفي غرب، بخشي از برنامه اين خبرگزاريها براي كنترل رسانه هاي گرو

 گذرا به حجم و كيفيت گزارشهاي ارائه شده از سوي اين بنيادهاي استعماري درباره يورش صدام به جمهوري                   نگاهي
اسالمي ايران و كويت، و نيز به گروگان گرفته شدن كـارگزاران جاسـوس غـرب در لبنـان و گروگـان گيـري كـاردار                 

  .هره مناديان دروغين آزادي و حقوق بشر بر مي داردجمهوري اسالمي از سوي فاالنژها پرده از چ

 ٤٤



  مطبوعات) ٢
در روزگار ما بـا پيـشرفت ابـزار         .  را در واقع و به مفهوم وسيع خود مي توان آينه افكار جامعه به شمار آورد                مطبوعات

 پست سر گذارده چاپ و امكانات پخش، همه روزه هزاران عنوان كتاب، مجله، روزنامه و بولتنهاي رنگارنگ جاده ها را
  . مطالعه و تحقيق جاي مي دهندتاقانو در كمترين زمان ممكن خود را در دستهاي مش

نقش اين پديده در شكل گيري و سازندگي افكار عمومي به اندازه اي است كه والتريسين، دانشمند امريكايي دربـاره                    
  :آن مي گويد

 ايجاد كرده اند و مطبوعات يوميـه در قـسمت اعظـم ايـن                ناشي از تصوراتي است كه اشياء و مسائل در ذهن،          عقايد،
  .تجسم، شركت دارند

 دليل ويژگي ياد شده، استكبار جهاني از دير باز مطبوعات را به عنوان ابزاري مطمئن براي دست يـابي بـه اهـداف     به
  .خويش شناخته و در مسموم ساختن فضاي فرهنگي جوامع از آن سود برده است

  :در اين باره مي فرمايد) قده(سالمي حضرت امام خميني  كبير انقالب ارهبر
 ها با مقاله ها و عكسهاي افتضاح بار و اسف انگيز و روزنامه هـا بـا مـسابقات در مقـاالت ضـد فرهنگـي و ضـد                              مجله

  ... را به سوي غرب يا شرق هدايت مي كردند- بويژه طبقه جوان و مؤ ثر -اسالمي خويش، با افتخار، مردم 

   و تلويزيونراديو) ٣
 و تلويزيون به دليل ويژگيهاي خاصي كه دارد، پيوندي آسانتر و ژرفتر با مردم برقرار مي كند و اثـري فزونتـر و                        راديو

اسـتكبار از ديـر زمـان نقـش ايـن پديـده هـا را                . سريعتر بر انديشه ها و رفتار و كردار يكايك افراد جامعه مي گذارد            
 ارزش جلوه دادن فرهنگ، آيين، رفتار و كردار بـومي جوامـع مـورد          يب. رفته است دريافته و كنترل آنها را به دست گ       

از سوي ديگر بخشي از برنامه هايي       ... تهاجم از يك سو و ارائه الگوهاي ايمان سوز در شيوه انديشه، پوشش، مصرف و              
امـام  .  فرسـتد  يجهـان مـ   است كه تبليغات جهت دار استكباري، روزانه به سمت آنتنهاي راديو تلويزيوني در سراسر               

  :در فرازي از سخنان خويش، درباره اين پديده تمدن جديد مي فرمايد) قده(خميني 
 راديو و تلويزيون چنانچه من را كرارا گفته ام، يك دستگاهي است كه حساسترين دستگاههاي تبليغاتي هـر                   دستگاه

ي كنند و آن طـوري كـه مـردم بـه راديـو و      كشوري است كه هم از طريق بصر و هم از طريق سمع، از آن استفاده م           
 توجه مي كنند، به هيچ دستگاهي آن طور توجه نمي كنند؛ از دستگاه كـوچكي كـه بـراي               - به تلويزيون    -تلويزيون  

اگر اين دستگاه اصالح بـشود و برنامـه هـاي آن، برنامـه              . بچه ها گذارده مي شود تا آن برنامه هايي كه براي ديگران           
و اگر اين دستگاه يك دستگاهي باشد كه نظيـر همـان زمـان              . ، اميد كه يك مملكت اصالح بشود      هاي اصالحي باشد  

  . مردم به همان حال باقي مي مانندشد،طاغوت با

  سينما، تئاتر) ٤
 جهان با چنگ اندازي به مرزهاي هنر و سرمايه گذاري در صنعت فيلم، نه تنها خونهاي مـسموم و آلـوده                      مستكبران

ش را بر پيكر نحيف جهان سوم تزريق مي كنند بلكه به كنترل مردمان ساكن در كشورهاي غربـي                   فرهنگ ويژه خوي  
 و مدرن توليد فيلم، مفاهيم خاص ارزشي خود را          هسودجويان غرب با بهره گيري از شيوه هاي پيچيد        . نيز مي پردازد  

ر قالبي بسيار زيبـا و جـذاب در ميـان           كه غالب موارد نقش تخريبي ارزشهاي واقعي ساير فرهنگها را به عهده دارد، د             
  .و با تهي ساختن جامعه از معنويات، راه را براي چپاول هر چه بيشتر آن هموار مي سازند. مردم ترويج مي كنند

  :در اين باره مي فرمايد) قده( خميني امام
 جوان را به واسطه راديو و        اين رسانه هاي گروهي را اجير كرده اند يا از قصد و نيت شوم خودشان بود كه طبقه                  تمام

  .سرگرم به عياشي كنند و عياش بارشان بياورند... تلويزيون و سينما و تئاتر و مطبوعات و مجالت و
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  مواد مخدر) ٥
سرمايه داران غرب با اين     .  چندين ساله نشان داد كه استكبار تنها به غارتي بهتر، فزونتر و ايمن تر مي انديشد                تجربه

شرقي آگاه و متعهد به اصول انساني را آتشفشاني خاموش مي بينند كه ممكـن اسـت روزي بـراي    ديدگاه، هر انسان    
 بـويژه طبقـه جـوان و تحـصيل     -از اين رو نگاه آنان، گرفتار ساختن مردم جهان سـوم           . منافع آنان خطر آفرين باشد    

ورش به زاغه مهمات طرف مقابل و به      در دام اعتياد و فساد تنها يك برنامه و توطئه ساده نيست؛ بلكه نوعي ي               -كرده  
 توليـد  گـر زيرا افرادي كه در معرض وزش توفان اعتياد قرار مي گيرند، نه تنهـا دي      . آتش كشيدن آن به شمار مي آيد      

 -كننده و انديشمند نخواهند بود، بلكه با تبديل شدن به انگلي نيمه جان و رها شده از چارچوبهاي معقول و معنوي                      
 به عنوان ارزانترين وسيله در جهت اهداف غرب بـه تبـاه             -كت و بدبختي، نيازمند اين افيونگر است        كه در نهايت فال   

  .دساختن بنيادهاي استقالل جامعه مي پرداز
  :پرده از اين توطئه برداشته و مي فرمايند) ره(رهبر فقيد انقالب اسالمي حضرت امام خميني 

اب اتفاق يك دسته اي هروئين فروش شده انـد و يـك دسـته اي هـم                   اين را يك مساءله اتفاقي ندانيد كه من ب         شما
  .اين همه يك توطئه اي است كه قدرتهاي بزرگ به اين وسيله ضربه مي زنند. ابتال شده اند

 جوان، قشري است كه مي شود از آن همه جور استفاده را كرد قشر جوان قشري است كه مي تواند اقتصاد ما را                        قشر
  .ان مي تواند خود را در مقابل هجمات فرهنگي، نظامي و سياسي مجهز كندقشر جو. اداره كند

.  جوان در حالي كه جوانيش ارزشمند است، افكارش آن قدر عميق نيست كه توطئه ها را تا آخـر بتوانـد بخوانـد                       اين
بـراي  ... هاين يك نقشه اي اسـت كـ       . خيال مي كند كه خوب، حاال، دلمان مي خواهد كه ترياك و يا هروئين بكشيم              

اگر يك . نمي تواند در اقتصاد عمل كند    .  فكر كند  سياستيك آدم هروئيني نمي تواند در       . فلج كردن جوانهاي ماست   
  .گرفتاري پيش بيايد، نمي تواند در جنگ شركت كند

  كاالهاي صادراتي) ٦
اقتصادي خود بـه كـار       غرب همه اهرمهاي ممكن را در راه برقراري سلطه همه جانبه و چيرگي سياسي و                 سودجويان
اينـان از فقـر مـادي و        . و كشورهاي تحت سلطه را حتي در گزينش كاالهاي صادراتي، آزاد نمـي گذارنـد              . مي گيرند 

 كرده و با ترفندهاي گونـاگون، زمينـه ورود          فادهنيازمنديهاي علمي، صنعتي و تكنولوژيكي كشورهاي جهان سوم است        
  . پنهان و آشكار خويش، به چپاول منابع ارزنده آنان مي پردازندفرهنگ خويش را فراهم ساخته و با دستهاي

 ماننـد لـوازم     - كه استفاده از آنها فرهنگ خاصـي مـي طلبـد             - اين شيوه ضد انساني، باور كردن كاالهاي لوكس          در
رهاي بـه كـشو  ... آرايش، لباسهاي بدن نما با مدلهاي تحريك كننده و مانند آن، خودروهاي سواري پـر زرق و بـرق و          

 زدايي و روحيه اشرافيگري را در بين سران كـشورها و        فغارت شده، و با تبليغات وسيع خويش، تجمل گرايي و مصر          
 كه موجب جدايي از بنيادهاي فكـري و  -طبقه مرفه بي درد، ايجاد نموده و از غفلت و ناآگاهي طبقات مختلف مردم       

  . مي شود، استفاده مي نمايند-فرهنگي بومي 
 كه  -تشديد و ترويج اين گسستگي فكري، ملتها را به استحاله فرهنگي و غرق شدن در دامهاي گسترده خود                    با   آنان

  . گرفتار مي سازند-پهن نموده اند . فرا روي شيفتگان تجدد و تمدن و پيشرفت
سـرمايه هـاي ايـن       اين كاال عالوه بر اينكه بار فرهنگي ويژه اي را همراه دارد، از بـه جريـان افتـادن انديـشه و                        ورود

مردمي كه در معرض وزش تندباد صادرات مصرفي غرب قـرار مـي             . كشورها در راههاي سازندگي پيشگيري مي كند      
 توليد در داخل كشور را از دست مي دهند؛ و از سـوي              زهگيرند، از يك سو با وجود انبوه كاالهاي مصرفي ارزان، انگي          

 از تفكر   - كه هديه مسموم اهريمنان ديو سيرت غرب است          -فاه كاذب    فساد انگيزه ر   -ديگر با فرو رفتن در منجالب       
  . مذهبي و خطر كردن در راه آن باز مي مانند-در آرمانهاي ملي 

 خردمند جمهوري اسالمي ايران، در بخشي از گفتار حكيمانه خود با آگاهي از پيامدهاي ناگوار مصرف زدگي           پيشواي
  : به اين عادتهاي ناپسند برحذر داشته و هشدار مي دهد كهو تجمل گرايي، مردم را از آلوده شدن
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مبادا چنانكه در افراد سطحي و غافل ديده شده است، نسل انقالبي و زنان مؤ من دوباره روي به مصرف و تجملهاي                      «
  پوچ و گرايشهاي غير انقالبي بياورند

  ي مقابله با تهاجم فرهنگيراهها:  هفتمفصل
 ها، ابزار و شيوه هاي يورش فرهنگي راههاي رويارويي با آن آشـكار مـي شـود، ولـي بـر                       كنكاشي فشرده در زمينه    با

. شمردن مؤ ثرترين آنها مي تواند چونان تذكاري مؤ منان را سودمند افتد و ايشان را در اين نبرد مقدس يـاري دهـد                   
  : به قرار زير استرآييبر اين اساس، مهمترين اين راهها از نظر ثمر دهي و كا

  شناخت فرهنگ و اهداف دشمن در تهاجم فرهنگي) ١
 ترديد شناسايي دشمن و برآورد اهداف، توان و تفكر وي، از الفباي مبارزه به شمار مي آيد، كه پـيش از برداشـتن     بي

براي رويارويي با يورش فرهنگي نيز بايد فرهنگ دشمن و ويژگيهاي آن مـورد              . نخستين گام بايد بدان پرداخته شود     
  .يق قرار گيردبررسي دق

 تحقيق وسيع و همه جانبه اي، انديشمندان را در شناخت درست رد پاي انحراف ياري مي دهد از سوي ديگر،                     چنين
آگاهي از ابزار و شيوه هاي مورد اسـتفاده         . اهداف دشمن، ابزار و شيوه هاي وي نيز بايد در اين يورش شناسايي شود             

 در خلع سالح مهاجمان كمك كند و نقشه هاي آنـان را          راجبهه فرهنگي   يورشگران مي تواند مسؤ والن و رزمندگان        
زيرا در سايه شناسايي اهـداف و       . آشنايي با هدفهاي تهاجم دشمن نيز بسيار ارزنده و حايز اهميت است           . خنثي سازد 

  .مقابله اصولي با آن مي توان از آسيب پذيري اقشار مختلف جامعه در برابر توطئه دشمن جلوگيري كرد
 اين رو سزاوار است چشمهاي بيدار و جستجو گري وجود داشته باشد تا ضمن شناسـايي اهـداف، ابزارهـا و شـيوه                        از

  .هاي مورد استفاده دشمن در اين زمينه، هر گونه تغيير روشي را نيز براي مردم و مسؤ والن ياد آور شود

  تقويت بينش ديني و سياسي) ٢
ار جهان، پيامبران الهي و رستاخيز نـوعي تعهـد در انـسان پديـد مـي آورد و                    به حقايق با عظمتي چون آفريدگ      يقين

به عبارت ديگر، تقويت باورهاي دينـي و پـي          . ميزان مصونيت او را در برابر يورش فرهنگي بيگانگان افزايش مي دهد           
مباران فرهنگـي   ريزي بينشي درست در زمينه مذهب و سياست مي تواند چون سنگري نفوذناپذير مردم را در برابر ب                 

بي ترديد، چنين ايماني جامعه را بـه جهـت گيـري            . دشمن محافظت نمايد و سودجويان غرب را ناكام و نااميد سازد          
  .صحيح رفتاري رهنمون مي شود و از كژ روي و ناهنجاريها باز مي دارد

  : كريم در اين باره مي فرمايدقرآن
  .سبب ايمانشان هدايتشان مي كندپروردگارشان به » ...يهديهم ربهم بايمانهم... «

 به سرنوشت انديشمنداني كه سالها در اروپا و امريكا به كسب دانش و تخصص پرداخته و پاي بندي خود را به                     نگاهي
اصول اعتقادي و مباني فكري اصيل خود همچنان حفظ كرده و پس از بازگشت به مـيهن اسـالمي نيـز مـردم را بـه                

 درست و اعتقاد راسخ به اصول دين، انسان را در           يمانبي روشنگر اين حقيقت است كه ا      پيروي از آن فرا خواندند بخو     
بر اين اساس، دستگاههاي مذهبي چون حوزه هاي علوم ديني رسالتي سخت            . برابر امواج فساد غرب مقاوم مي سازد      

 هميـشه مـورد توجـه قـرار         و بايد پرداختن به اصول دين و تقويت باورهاي مردم را بـيش از             . عظيم را بر عهده دارند    
  .دهند
 در كنار پرورش نهال ايمان در دلهاي مردم، آگاه ساختن آنان به مسائل سياسي روز و تبيين هدف شوم دشمن                     البته

  .در يورش فرهنگي نيز ضروري است
  : هوبر روزنامه نگار مسلمان سوئيسي در اين باره مي گويداحمد
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روهي ايران، راديو، تلويزيون و مطبوعات، آنچه را كه درباره انحطـاط ايـن    كار آن است كه شما در رسانه هاي گ    اولين
فرهنگ تجاري مي دانيد، به گوش جوانان برسانيد و ثابت كنيد كه اين فرهنگ دروغين يا يك مد جديد لباس، هيچ                     

جنگـي اسـت     از پول و سياست سرچشمه مي گيرد و در حقيقت            نارتباطي به شيوه جديد زندگي ندارد؛ بلكه تمام آ        
 آن است كـه     - و اين كار سفارتخانه هاي ايران در خارج از كشور است             -وظيفه دوم كه بايد انجام دهيد       . عليه اسالم 

 كشورها اين را در اروپا و امريكا بدقت زير نظر داشته باشيد و تماسهايي نيز با مسلمانان - فرهنگي -شما بايد صحنه  
به عنوان مثال هم اكنون عليـه ايـن         .  مورد تحوالت فرهنگ غربي به شما رله كنند        برقرار كنيد تا اطالعات الزم را در      

آلودگي وارداتي از امريكا در سراسر دنيا مفسده ايجاد كرده، نهضتي در ميـان جوانـان و در همـه جـا، در امريكـا، در                          
اين . ي را نفي و رد مي كندانگلستان، فرانسه و آلمان، سوئيس و غيره در حركت است كه اين فرهنگ تجاربي امريكاي

امر بسيار مهمي است براي دولت ايران كه به جوانان و نسل جوان خود نشان دهد كه عليه اين فرهنگ فـساد انگيـز                        
 و مقاالت گونـاگوني در      يلمهاامريكايي حتي در اروپا، جوانان به پا خاسته اند و اينك در امريكا و كشورهاي اروپايي ف                

سفارتخانه هاي ايـران   .  فرهنگي تهيه شده است    - راديويي عليه اين موج فساد انگيز تبليغاتي         مطبوعات و برنامه هاي   
در دنياي غرب راجع به اين فعاليتها مطلع هستند و مي توانند اطالعات مربوط بـه آن را جمـع آوري كننـد و جمـع                       

  .ثيرات و تحوالت در ايران به كار گيريد و بعد مي توانيد آن را براي مبارزه با اين تاءيستآوري آن نيز كار مشكلي ن
 بايد بدانند كه دشمن با يورش فرهنگي مي خواهد هسته مقاومت دروني ملت ها و انسانها را با امـواج تبليغـات       مردم

ضد فرهنگي خود منهدم سازد قبل از آنكه بخواهد دروازه را با نيروي نظامي بگشايد و اشغالگرانه وارد شهر شود، بـه                      
 از دروازه دلها و انديشه ها و خواسته هاي آدمهـا بگـذرد و بـه                 تدايافته است كه مي تواند با زحمت كمتر، اب        تجربه در 

يعنـي فـتح مغزهـا و       . درون افكار و انديشه ها راه يابد و پس از آن به آساني آنچه را كه مي خواهد در اختيار بگيـرد                     
 را از داخـل بـه       دروازهاگر چنين شود، آنگاه خود آدمها       . رهنگهاانديشه ها، فتح آرمانها و ايمانها و در يك كالم فتح ف           

  .روي آنان باز خواهند كرد
  :در اين باره هشدار مي دهد كه) قدس سره( راز دان امت، حضرت امام خميني پير
ودن چنانچه تجربه نشان داده، جز تباهي شما و اغفالتان و ننگ وابستگي كشيدنتان و مصرفي نم      ) استعمارگران (آنان

و مي خواهند با اين وسـايل و امثـال آن شـما را عقـب مانـده و بـه                     . ملت و كشورتان به چيز ديگري فكر نمي كنند        
  .اصطالح نيمه وحشي نگه دارند

  دقت در برنامه هاي آموزش و پرورش كودكان، نوجوانان و جوانان) ٣
. و پرورشي از آمادگي ويژه اي برخوردارند       با دلهاي پاك و انديشه هاي شفاف براي پذيرش پيامهاي آموزشي             كودكان

. به گونه اي كه آثار پيامدهاي دريافت شده در روزگار خردسالي تا پايان زندگي در رفتار و كردار آنان باقي مـي مانـد          
 بايد از فرصت طاليي خردسالي سـود برنـد و بـه يـاري               رهنگيبا توجه بدين حقيقت بزرگ دست اندركاران مسائل ف        

  .انواع سرگرميها ارزشهاي واالي اسالمي را در ژرفاي وجود فرزندان اسالم جاي دهندهنر، ورزش و 
 روزگار نوجواني و جواني نيز ويژگيهاي خود را داراست و دولت اسالمي بايد به برنامه هاي مناسب و اسـتفاده از                      البته

  .عادت هدايت كنندكارشناسان مؤ من، اين دو قشر را از كژ روي باز دارند و به سوي نيكبختي و س
 اي كه در اين نوشتار بايد ياد آوري شود آن است كه چنانچه بر انديشمندان پوشيده نيست همـه باورهـا را بـر                         نكته

زيرا بي ترديـد  . دوش دست اندركاران و دولتمردان نهادن و تنها ديگران را مسؤ ول شناختن، شيوه خردمندان نيست    
 خور حال خويش با سازماندهي واحد پرورشي ويـژه و بـه كـار               اايد هر كس به فر    همه در برابر آفريدگار مسؤ ولند و ب       

گيري شيوه هاي گيرا، كودكان، نوجوانان و جوانان را چون گوهري گرانبها زير نظر بگيرد و از دسـتبرد دزدان چـراغ                      
  .به دست غرب حفظ كند
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  زدودن فقر اقتصادي) ٤
حقيقت ناگواري كـه پيـشوايان ديـن آن را بـه     . ي جامعه به شمار آورد  را شايد بتوان از پليدترين پديده ها       تنگدستي

  .كفر نزديك دانسته اند و دانشمندان از آن به عاملي براي آغاز انحراف و بزهكاري ياد كرده اند
به علت تنگدسـتي و بـي       ...  ترديد بسياري از ناهنجاريهاي اجتماعي چون سرقت، ولگردي، گدايي، خود فروشي و            بي

نگاهي گذرا به بزهكاران و ساكنان ندامتگاهها، ما را بدين حقيقت دردآور رهنمون مي شـود                .  وجود مي آيد   چيزي به 
پديده فقر در هر جامعـه اي كـه         .  شوم و بدفرجام نهاده اند     راهكه شمار بسياري از آنان در اثر تهيدستي، پاي در اين            

 زير بناي تمامي ارزشهاي انساني را از بن ويران مي كنـد  چهره كريه خود را به نمايش بگذارد، مانند سيلي بنيان كن        
 جتمـاعي و كاخهاي كرامت و شرافت آدمي را در بيغوله هاي ننگ و بدنامي تبديل مي كند و در برابـر پديـده هـاي ا                    

خطرناكي همچون رشوه دهي و رشوه گيري فريب و روباه صـفتي دزدي، حـرص و طمـع، دسـت انـدازي بـه امـوال                          
  .ارزشهاي فرهنگي جامعه را در كام شعله هاي سركش خود خواهد سوزاند... وشي وديگران، كم فر

  احياي عزت نفس) ٥
بنـابراين  .  جمله راههاي مبارزه با تهاجم فرهنگي، احياي روحيه عزت نفس در بين اقشار مختلف جامعه مي باشـد                  از

اسالمي را از تقليد كوركورانه از روشهاي       الزم است با تقويت اين روحيه و زدودن احساس خود كم بيني مردم جامعه               
  .زندگي بيگانگان باز داشت

  :مي فرمايد) ع( اين باره امام صادق در
ال تلبسوا لباس اعدائي، و ال تطعموا مطاعم اعدائي،         «:  به پيامبري از پيامبرانش وحي كرده كه به مؤ منان بگو           خداوند

لباس دشمنان مرا نپوشيد و غذاي دشمنان مرا نخوريد و          » م اعدائي و ال تسلكوا مسالك اعدائي، فتكونوا اعدائي كما ه        
  ! نيز همانند آنان جزو دشمنان من خواهيد شدابه شيوه دشمنان من رفتار نكنيد كه شم

  . الزم است روحيه عزت نفس و ترويج و تقويت شود تا زمينه پذيرش برنامه هاي فرهنگي دشمن از بين برودبنابراين

  حيه تجمل گراييمبارزه با رو) ٦
 اثر مستقيم روحيه تجمل گرايي بر واردات كاالهاي مصرفي لوكس و پيروي از مـدهاي گونـاگوني كـه حجـم                      امروزه

انبوهي از فرهنگ و ارزشهاي غربي را يدك مي كشند، بر كسي پوشيده نيست نگاهي به زندگي روزانه مـرفهين بـي                      
البته زيـان   .  نيز دگرگوني پديد آورده است     ناندر شيوه خوراك آ   درد نشانگر اين واقعيت است كه پيروي از مد، حتي           

روحيه رفاه جويي و تجمل گرايي تنها در تغيير شيوه پوشش، خوراك و رفتارهاي اجتماعي و شخـصي آشـكار نمـي                      
 افراد افزايش خواسته هاي. شود بلكه در باال رفتن ميزان بزهكاريها و زير پا نهادن اصول اخالقي نيز اثري شگرف دارد      

  .به شمار مي آيند...  چنين روحيه اي پديد مي آيد انگيزه اي نيرومند براي سرقت، كالهبرداري، رشوه وسايهكه در 
 اين رو، در مبارزه فرهنگي، زدودن روحيه تجمل گرايي از دلهاي مردم بايد بـه گونـه اي جـدي مـورد توجـه قـرار           از

تا جامعه با نگرشي آگاهانه بـه مـسائل بينديـشند و از روي آوردن و                و اثرات منفي آن براي جامعه تبيين شود         . گيرد
  . مخرب در امان باشندونتسليم بي چون و چرا در برابر امواج ويرانگر اين شبيخ

  اشباع نيازهاي طبيعي انسان از راههاي مشروع) ٧
جنبش در كوچه هاي پر پـيچ و  غرايزي كه پيوسته او را به .  مجموعه اي در هم پيچيده از غرايز گوناگون است         انسان

اين خواستها به گونه اي نيرومندند كه مي توانند انسان را در پي خويش بـه بيغولـه هـاي                    . خم زندگي فرا مي خواند    
  .تاريك و ناشناخته انحراف بكشانند

د خطر سـاز   توجه بدين حقيقت برآورده نشدن اين غرايز در حد معقول و يا زياده روي در كامروايي غريزي مي توان       با
رها ساختن نامعقول مردم در بهره گيري هر چه بيشتر و به هر شكل ممكن از اين نيروهاي مقدس، آنـان را از                       . باشد
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  پيشگيري از نفوذ عوامل فرهنگي دشمن) ٨
نمونه هايي از عوامل فرهنگي     ...  خود فروخته فرهنگي، مطبوعات و مجله هاي گمراه كننده، فيلمهاي مبتذل و            عناصر

  .دشمن به شمار مي آيند
 از ارزشهاي الهي، بينشي ژرف نموده و در صورت لزوم طرد و منزوي سازد مطبوعات را بايد واداشـت تـا در                       نگاهباني

  .چارچوب قانون فعاليت كنند و هرگز فرصت سمپاشي را به غربزدگان خود باخته ندهند
  : فرمايددر اين باره مي) ره( امت امام

آن است كه نگذارند اين دستگاههاي خبري و مطبوعات و مجلـه هـا، از اسـالم و مـصالح كـشور                      ...  وصيت من  اكنون
منحرف شوند و بايد همه بدانيم كه آزادي به شكل غربي آن كه موجب تباهي جوانان و دختران و پسران مـي شـود،                 

خنرانيها و كتب و مجالت بر خـالف اسـالم اسـت و عفـت               از نظر اسالم و عقل محكوم است و تبليغات و مقاالت و س            
و از آزاديهـاي مخـرب   . عمومي و مصالح كشور، حرام است و بر همه ما و همه مسلمانان جلوگيري از آنها واجب است     

و از آنچه در نظر شرع حرام و آنچه بر خالف مسير ملت و كشور اسـالمي و مخـالف بـا حيثيـت                        . بايد جلوگيري شود  
  .، بطور قاطع اگر جلوگيري نشود، همه مسؤ ول مي باشندتالمي اسجمهوري اس

  : پير پارسا در بخشي ديگر از گفتار خويش هشدار مي دهد كهآن
اگر در اساتيد كسي پيدا شد كه مي خواهد انحراف ايجاد كند، او را ارشاد، و اگر نشد از خود و كـالس خـود طـرد                  ... 

  .كنند

  كن براي دفاع فرهنگياستفاده از همه ابزارهاي مم) ٩
 دشمن براي شكست ما به هر وسيله ممكن چنگ مي زند، ما نيز بايد به حكـم دسـتور قرآنـي و اعـدوا لهـم مـا                             اگر

در اين راه بايـد از      . استطعتم من قوة از هر وسيله مشروع سالحي بسازيم و از فرهنگ اسالمي خويش پاسداري كنيم               
 به تفريحات سالم روي آورند و از سـوي ديگـر بايـد              نسعه يابد؛ تا جوانا   يك سو امكانات فرهنگي، هنري و ورزشي تو       

  .در دفاع از ارزشهاي الهي هدايت شود... همه كوششهاي فرهنگي و
  :در اين باره مي فرمايد) قده(رهبر فقيد انقالب اسالمي امام خميني 

 كسي كه نام سينما را مي شـنيد،     يعني.  رژيم سابق تمام چيزها، خصوصا فرهنگ و هنر محتوايش عوض شده بود            در
  .خيال مي كرد كه آن جا بايد مركز فساد و سوء اخالق و مركز مخالفت با همه چيز باشد

و عمـده ايـن   .  يا كلمه تئاتر در ذهن انسان چيز مبتذلي بود كه از آن بهره فساد برده شود؛ هكذا همـه چيـز ديگـر             و
كرها نماها را آماده كنيم كه ما خودمان آدم هـستيم و ايـن طـور                است كه ما ذهن اين جوانها و حتي پيرها و روشنف          

بنابراين مدتها بايـد زحمـت بكـشيم و بـاور كنـيم كـه               ... نيست كه در همه چيز دستمان را پيش ديگران دراز كنيم          
و اگر امروز كمبود نيـروي انـساني هـست، بـه            . خودمان داراي يك فرهنگ بزرگ انساني با ارزشهاي اسالمي هستيم         

 -اطر همين است كه افكار به آن طرز تفكر عادت كرده است؛ لذا سـاختن تئـاتري كـه مطـابق بـا اخـالق انـساني          خ
و سينما هم اگر بخواهد چنين باشد، نيازمند به صرف مدتها وقت است و هرگـز در مـتن                   .  زحمت دارد  شد،اسالمي با 

  .سينما و تئاتر نوشته نشده است كه بايد مركز فساد باشند

  وين معيارهاي نوين ارزيابي آثار فرهنگيتد) ١٠
  . ترديد هدايت كوششهاي جامعه در مسير فرهنگ الهي، تالشي همه جانبه و دير پا مي طلبدبي

 ٥٠



 اندركاران امور فرهنگي براي دستيابي بدين هدف، بايد از يك سـو بـه تـدوين معيارهـاي نـوين ارزيـابي آثـار                         دست
و از سـوي    . يارهاي دشمن با معيارهاي برآمده از فرهنگ مـا يكـسان نيـست            زيرا هرگز مع  .  هنري بپردازند  -فرهنگي  

 سود برد، و از منزوي ساختن آنان تنها به دليل تازه            الهيديگر، بايد از نيروي جوانان مؤ من در پاسداري از ارزشهاي            
  .كار بودن و دست نيافتن به تشويقها و جوايز غربيان بر حذر بود

  :ي، حضرت آية اهللا العظمي خامنه اي در اين باره مي فرمايد بيدار انقالب اسالمرهبر
ما مـي گـوييم اجـازه منـزوي شـدن عناصـر             .  بدهيد به همه و هر كس كه مي خواهد براي اين ملت كار كند              ميدان

من مي گويم اگر مي خواهيد هنر اين كشور رشد و اعتال پيدا كند، به هنرمند جوان مؤ من تكيـه                     ... خودي را ندهيد  
  .تو مي تواند از اسالم و انقالب و كشور دفاع كند. نيدبك

  گسترش امر به معروف و نهي از منكر) ١١
 از سقوط سنگرهاي فرهنگي در برابر يورش دشمنان، عالوه بر موارد ياد شده، بيداري فراگير امت اسـالمي                   پيشگيري

  .را مي طلبد
ة يدعون الي الخيـر و يـاءمرون بـالمعروف و ينهـون عـن        و لتكن منكم ام   «:  بزرگ در قرآن كريم مي فرمايد      پروردگار

  »المنكر و اولئك هم المفلحون
 ترديد اگر همه مردم به اين اصل مهم پايبند باشند و هر كس در محدوده زندگي خويش زشـتكاران را از زشـتي                        بي

  .باز دارد و به كردار نيك فرمان دهد، دشمن هرگز روزنه اي براي نفوذ نخواهد يافت
 هميشه بيدار انقالب اسالمي حضرت آية اهللا العظمي خامنه اي در بخشي از سـخنان خـويش بـه اهميـت ايـن                        رهبر

  :حقيقت اشاره كرده و مي فرمايد
. جامعه اسالمي به امر به معروف و نهي از منكر زنده مي مانـد             .  امر به معروف، تكليف هميشگي مسلمانهاست      مساءله

  ...وف و نهي از منكرقوام حكومت اسالمي به امر به معر
 هم اخالقي، هم سياسي و هم اقتصادي است؛ همه جا هم جاي نهي از منكر است؛ يك دانشجو هم مي تواند                   منكرات

يك كارمند شريف هم در حيط كار خود مي تواند نهي از منكر كنـد؛ يـك                 . در محيط درس و علم، نهي از منكر كند        
 هنرمند هم با وسايل هنري خود مي تواند نهي          يكهي از منكر كند؛     كاسب مؤ من هم در محيط كار خود مي تواند ن          

  .از منكر كند
  

  بهاري ارزشمند اما زودگذر:  بهار زندگي استجواني
  از جواني بهره مند ساز) جوانان را(خدايا » اللهم امتعه بشبابه«
  

   القدرهليل سايت :منبع
 http://www.lailatolgadr.ir :آدرس
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