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  تارپيشگف

متفكران عصر جديد در تئوريهاي خود، اركان تفكر نوبنياد امروز را به گونه اي پي ريزي كرده اند كه در آن بر خالف                    
  .گذشته، انسان به طور كلي بريده از فطرت الهي خويش تعريف مي شود

ويي تـوده هـا، در برابـر    اين تفكر، پيش از آن كه مبتني بر اصول عقالني باشد، ناشي از خشم و نفرت و روح انتقام ج                  
  .زورگوييها و ستمگريهاي جاهالنه ارباب كليسا، در قرون وسطي بوده است

كليسا، اگر چه قيد و بندها و خرافاتي را به مذهب و حتي به كتاب آسماني خود بسته بـود كـه علـت عقـب مانـدگي         
قـي همـراه بـود كـه در عمـق فطـرت             جوامع تلقي مي شد، اما در آن زمان هنوز، با يك سري آموزشها و تعاليم اخال               

هنگامي كـه در آن دوران سـياه، غـرب    . جامعه انساني ريشه داشت و رفتار پيروان خود را تا اندازه اي تعديل مي كرد      
عليه مذهب عصيان كرد و خود را از ستم كليسا و زنجيري كه از خرافـات عـوام فريـب در پـاي او نهـاده بودنـد رهـا            

وانه وار به نام جدايي از دين، جنبـه هـاي اخالقـي و معنـوي مـذهب را نيـز در وجـدان                        ساخت، افسار گسيخته و دي    
از آن پس، هر چند كه در اثر رهايي از قيد و بندها به وسيله رفورم مـذهب خرافـي، حركـت و                       . خويش، لگدمال كرد  

نست به سرعت برفراز    تالش خستگي ناپذير و خصوصاً استفاده از ميراث تمدن عظيم اسالمي در جنگهاي صليبي، توا              
دانش و صنعت پرواز كند و قله هاي تكنولوژي را فتح نمايـد، امـا همزمـان، خـود را در حـصارهاي بلنـد               صخره هاي 

  !تمدن بي روح مادي زنداني كرد و بدينسان از چاله اي بيرون آمد و به چاهي فرو افتاد
ليبراليسم ـ آزادي بي حد  «، »م ـ انسان مداري اومانيس«انحطاط اخالقي غرب، نتيجه ترويج مكتبهاي منحرف فكري 

بود كه پس از نهضت رنسانس، در راستاي مذهب ستيزي پايه گذاري » نيهليسم ـ پوچ گرايي «و به دنبال آن » و مرز
  .شدند

بدين سان بشر غربي امروز، با اصالت دادن به تكنيك و اقتصاد، در چنگال ماشينيزم و زندگي ماشيني گرفتار شـده و             
طره تكنولوژي، خود او را نيز به يك ماشين تبديل كرده است به طوري كه ديگر زندگي اش فاقد هر گونه معنـا و                      سي

  .روي آورده است» پوچي«فضيلت و هدف مي باشد و به همين جهت به 
مه جهان جهانخواران سلطه گر در سرتاسر قرن اخير، با همه امكانات تالش كرده اند كه جهان بيني اومانيسم را در ه      

و به ويژه در كشورهاي جهان سوم و باالخص در ممالك اسالمي توسـعه دهنـد و هـدف آنهـا، سرسـپردگي مطلـق و        
در اين رابطـه آنهـا   . وابستگي همه جانبه سياسي، فرهنگي و اقتصادي و غارت فرهنگ و منابع اين كشورها بوده است        

طات، و پيش از آن با فرسـتادن ميـسيونرهاي مـسيحي بـه              با استفاده از توان تكنولوژيكي فوق مدرن در صنعت ارتبا         
عنوان سپاهيان صلح و برانگيختن عناصر خود باخته بومي كشورها در اجراي انواع برنامه ها و روشهايي كـه غالبـاً در                     
پوشش علمي نيز فاقد هر گونه ارزش واقعي است و سر انجام با بكارگيري تمامي شيوه ها و ابزارهـاي مخـرب سـعي                        

اسـت، بـه عنـوان سـد      ه و مي كنند تا فرهنگي را كه ريشه الهي دارد و محور همه حركتهاي آن بينش توحيدي            كرد
  .مستحكمي كه در مقابل آنها قرار دارد، از ميان بردارند

آري، آنچه امروز جهانخواران را بيش از هر چيز ديگري به وحشت انداخته است، قدرت اسـالم و حـضور فعـال آن در     
  .مختلف سياسي، اقتصادي و فرهنگي استعرصه هاي 

بنابر اين طبيعي است كه استكبار جهاني، در قله اهداف خويش جهان اسالم را كـه بـه عنـوان آخـرين ديـن الهـي،                           
همواره در برابر تجاوزات بي شرمانه غرب ايستاده است، به طور جدي آماج حمالت شديد فرهنگي خود قرار دهد و با                

ويش از راه اشاعه تفكر مبتذل مادي و نشان دادن مظاهر فريبنده دنياي صـنعتي، در فرهنـگ              ترويج فرهنگ آلوده خ   
اصيل اسالمي رخنه كرده، ارزشها و باورهاي ديني را سست نمايد و انـدك انـدك ريـشه اعتقـادات امـت اسـالمي را                        

خالقـي و لجنـزار فرهنگـي    بخشكاند و سپس از دو دستاورد تمدن جديد غرب، كه يكي تكنولوژي و ديگري آلودگي ا       
است، همواره سراب اولي و رنگ و لعاب آن به وي نشان دهد و هنگامي كه خوب به آن نزديك شود او را مانند خـود                   

  !در دومي كه منجالب فساد است غرق سازد



 ٦

لفـت  نكته اي كه دراينجا قابل ذكر است و توضيح آن خواهد آمد، اتهام ناجوانمردانه اي است كـه تحـت عنـوان مخا                      
اديان آسماني با پيشرفت علم و صنعت و رفاه اجتماعي، به دامان پاك اسـالم نيـز وارد كـرده انـد و از آن دروغهـايي                   
است كه تالش فراواني شده تا خود تاريخ نيز آن را باور كند، اما هرگز اين چنين نيست و حتي قـضيه دقيقـاً عكـس                         

مي دهد، رشد صنعت و تحول اقتصادي در جامعه اروپا، مرهـون  زيرا همان گونه كه تاريخ به وضوح شهادت     . آن است 
تماس علمي، فني، اقتصادي و تجاري اي است كه غرب در جنگهاي صليبي، در قرون دهـم، يـازدهم و دوازدهـم، بـا                  

پس در واقع، تمدن جديد در اثر تـرك         . اسالمي پيدا كرد و منجر به طرد نقاط انحراف مذهب كاتوليك گرديد            جامعه
  . به وجود نيامدمذهب

آنچه در نهايت، از نظر مكاتب الهي نكوهش شده، وابستگي ها وتعلقات مادي افراطي است كه بگونه اي رفـاه دنيـوي                    
را تمام هدف خويش قرار دهد و بعد معنوي و هدف آفرينش انسان و كمال و سعادت ابدي او را بكلي فرامـوش كنـد                     

 به طور كلي روي تافتن از اطاعت خداوند مذموم است زيرا اسـالم هـدف            .مانند آنچه امروز در غرب مشاهده مي شود       
  .آفرينش را، در تعالي و تكامل روحي و معنوي نوع بشر، در سايه واالي عبوديت او در برابر خداوند، مي داند

دي و انگيزه اين تهاجم، نخست ايجاد جو خود باختگي و روح بي تفاوتي در جامعه، نـسبت بـه ارزشـهاي اصـيل خـو               
تخريب هويت مذهبي و ملي آن جامعه مي باشد، سپس ايجاد جامعه اي تازه كه تفكرات و باورهـاي جهـان غـرب را                        
بپذيرد و عقايد و ارزشهاي ديني و فكري خود را دور بريزد و از نظر فرهنگ مصرف، در الگـوي مـصرفي غـرب غـرق                          

راي رشد سـيطره سياسـي و اقـصادي و گـسترش            در اين صورت است كه با نابودي فرهنگ يك كشور، زمينه ب           . شود
  .سلطه همه جانبه استكبار جهاني هموار خواهد شد

آنچه امروز ابر جنايتكاران، با بهره گيري از تكنولوژي ارتباطات و برنامه هاي ماهواره اي، با شعار تحقق دهكده واحـد                 
نـد، همـه و همـه در راسـتاي همـين      جهاني و همسان سازي فرهنگي، براي جهاني كردن فرهنگ خود تبليغ مي كن    

امپرياليسم خبري در بمباران اطالعاتي و تبليغات انحصاري خود، كه هدفي جز ملـل محـروم و        . اهداف شيطاني است  
خصوصاً كشورهاي اسالمي ندارد، در صدد آن است كه غرب را به عنوان نژاد برتر، بـه جهانيـان معرفـي كنـد، تـا بـا                           

  .استكباري و نامشروع خويش دست يابد ن، به منافعتزريق تدريجي فرهنگ مسموم آ
اگر چه به طور طبيعي، قدرت تكنولوژي ارتباطي به فرهنـگ نـدارد، امـا مـي بينـيم كـه تـاكنون، هـر انـدازه تـوان                             
تكنولوژيكي غرب افزايش يافته، ميزان سلطه فرهنگي اش بيشتر شده است، و اين به مـنش او وابـسته اسـت كـه در              

  .گري و برتري جويي استواقع منش سلطه 
ميهن اسالمي ما، كه به لحاظ استراتژيك و حساسيت منطقه اي و دارا بودن فرهنگ عميق علمي و اسالمي و منـابع                      
سرشار اقتصادي، همواره مورد طمع و تجاوز دشمنان جنايتكار بوده است، پس از پيروزي انقالب اسالمي كـه اساسـاً                    

حرك و اقتدار خود را با بهره گيري از غناي فرهنگي اسالم در مقابله و معارضه       يك انقالب فرهنگي و ارزشي است و ت       
با نظامهاي كفر حاكم بر جهان به منصه ظهور رسانده و مهم ترين تهديد قرن عليه نظام نوين جهـاني قلمـداد شـده                        

زاينده آن در جهان    است، استكبار جهاني را متوجه شرايط جديدي نمود كه براي متوقف كردن قدرت اسالم و رشد ف                
  .به سرمايه گزاريهاي وسيع تري در زمينه هاي فرهنگي و هنري بپردازد

 ٦٨رئيس انستيتوي پژوهشهاي سياست خارجي آمريكا، در سميناري كه در پاييز سال           » دانيل پاتيس «در اين رابطه    
  :در شهر استامبول تركيه برگزار شد گفته است

ه اسالم نداشتيم، اما امروز اين طور نيست و همه ما نـسبت بـه ايـن پديـده                   ما تا ده سال حساسيت خاصي نسبت ب       «
امـروز مـسلمانان بـه ايـران نظـر      . جديد در ايران و برخي از كشورهاي ديگر، بايد با حساسيت بيشتري برخورد كنيم             

اگـر ايـن تجربـه موفـق     دارند و از آن الگو برداري مي كنند، امروز ايران براي مسلمانان به مثابه يك آزمايشگاه است،  
  .١ شدمسلمانان كشورهاي ديگر هم بيشتر خواهد شود، جسارت

                                            
  .٦٩ خرداد شماره صفر ـ ديماه ١٥ مجله  ١
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همزمان با تحركات جهاني، ما در دهه اخير، سالهاي پرالتهابي را نيز در داخل كشور پشت سر نهاديم كـه دشـمن بـا                 
گـر اسـالم اصـيل را    تحريك تأسف بار روشنفكران غربزده، سعي كرد به بهانه خرافه ستيزي و به عنـاوين مختلـف دي          

تضعيف كند و با تهمتهاي ناروايي از قبيل تحجر و استبداد، از صحنه انديشه و باور جامعه محو نمايد و نهايتـاً اسـالم          
  .را از كشور ما ريشه كن سازد

و اين چنين بود كه اينان با مقايسه اسالم و مسيحيت قرون وسطي و تشبيه روحانيت شيعه با اصحاب كليـسا، شـعار     
روتستانتيسم اسالمي را زمزمه كردند و با انتقاد از برخي حقايق و مقدسات مـذهبي، نـسبي بـودن اصـول اخـالق و                  پ

  .معرفت ديني را مطرح نمودند
اين توطئه ـ كه درباره آن متناسب با بحثهاي آينده به تفصيل سخن خواهيم گفت ـ شديدترين و ناجوانمردانه ترين   

يم علمي، اساس اعتقادات جوانان را مورد تهديد قرار داده و خواه نـاخواه بـه مـوازات    حمله اي است كه در قالب مفاه    
اهداف خصمانه جهانخواران بيگانه و نتيجتاً در مسير انهدام و نابودي فرهنگ دينـي و ملـي كـشورمان عمـل خواهـد        

  .كرد
به اغراض دنيوي، يعني لكه ننگـي  دشمن خيانتكار، در مسأله مرجعيت نيز آرام ننشسته است و با اتهام آميختگي آن   

كه در طول تاريخ تشيع، هرگز دامن پاك مجتهدان مجاهد و علماي عظيم الشان اسالمي را آلوده نكرده و به وضـوح                      
  .از ساحت مقدس آنان دور بوده است، قداست آن را مورد سؤال و ترديد قرار داده است

. آن هستند كه قلب اسالم را نـشانه رفتـه انـد    ز جلوه هاي بارزتمامي اين مسائل، تيرهاي زهرآلود تهاجم فرهنگي و ا        
بنابر اين بر آحاد امت اسالمي به ويژه عاشقان حريم واليت، واجب است كـه ابعـاد مختلـف و زوايـاي گونـاگون ايـن                          

  .تهاجم را بشناسند و در پيشبرد اهداف مقدس اسالمي از فرهنگ واال و عظيم آن شجاعانه دفاع نمايند
 حاضر، گزيده اي از سخنرانيهاي استاد عاليقدر آية اهللا مصباح يزدي پيرامون تهاجم فرهنگـي اسـت كـه در                 مجموعه
 در مراكز مختلف رائه گرديده و توسط جناب حجة االسـالم آقـاي عبـدالجواد ابراهيمـي تهيـه و                     ٧٢ الي   ٦٩سالهاي  

  .تدوين شده است
آن هدفهاي مقدس واقع شود و مورد توجهات خاص امـام عـصر             اميدواريم اين مجموعه گامي مؤثر ذر راه رسيدن به          

  .قرار گيرد) عجل اهللا تعالي فرجه الشريف(حضرت بقية اهللا االعظم 
  واحد مجموعه آثار
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  زمينه تسلّط كفار بر مسلمانان يا تهاجم فرهنگي

  درباره مبارزه با تهاجم فرهنگي) قدس سره(سخن امام راحل

يقت اسالم ايمان داريد، بپاخيزيد و در زير پـرچم توحيـد و در سـايه تعليمـات سـالم      اي مسلمانان جهان كه به حق    «
مجتمع شويد و دست خيانت ابر قدرتها را، از ممالك خود و خزائن سرشار آن، كوتاه كنيد و مجـد اسـالمي را اعـاده                          

فرهنگ اسالم تكيه زنيد و با بر . كنيد و دست از اختالفات و هواهاي نفساني برداريد، كه شما داراي همه چيز هستيد           
غرب و غربزدگي مبارزه نماييد و روي پاي خودتـان بايـستيد و برروشـنفكران غربـزده و شـرق زده بتازيـد و هويـت                          
خويش را دريابيد و بدانيد كه روشنفكران اجير شده باليي بر سر ملت و مملكتشان آورده اند كه تـا متحـد نـشويد و                        

امروز زماني است، كه ملتها     .  ننماييد، بر شما آن خواهد گذشت كه تاكنون گذشته است          دقيقاً به اسالم راستين، تكيه    
بايد چراغ راه روشنفكرانشان شوند و آنان را از خود باختگي و زبوني در مقابل شرق و غرب، نجات دهنـد كـه امـروز،                         

  .٢»روز حركت ملتهاست

  هويت شرق نشينان و گستره تهاجم فرهنگي

گي، سخن، بسيار گفته شده است و در بيان اهميت و حساسيت اين پديده قرن، و نوع برخورد بـا       در باب تهاجم فرهن   
نظريه هاي مختلفي ابراز شده كه هر يك، اغلب ناظر به بعدي از ابعاد فرهنگ است و بنابر اين كـه در                       آن، گفته ها و   

 ميزان ارزشـيابي آن عنـصر، بـا يكـديگر           آنها به كداميك از عناصر تشكيل دهنده فرهنگ اصالت داده شده باشد و به             
  .متفاوتند

آنچه در اين تهاجم، مورد توجه و تأكيد انديشمندان مسلمان و مسؤوالن دلسوز جامعـه قـرار گرفتـه، اساسـي تـرين                 
  .عنصر فرهنگ ما، همانا معارف و ارزشهاي ديني مي باشد كه به شدت، هدف هجوم دشمنان ما واقع شده است

يت و شخصيت حقيقي ما شرقيان، در پرتو فرهنگ آسماني مان رقم مي خورد، بدان معنا كـه در  در جهان معاصر، هو 
آن سوي كره زمين ـ اگر چه نمي توان به سخن دشمن زياد خوشبين بود، اما به هر منظوري كه باشـد ـ شناسـنامه     

  .ما را، با مباحث عرفاني و معارف الهي ترسيم مي كنند
ژي پيشرفته اش شناخته مي شود، شرق نيز با معنويـت و انـسانيت، اخـالق و عاطفـه، و بـا                      امروز، اگر غرب با تكنولو    

و اين همان چيزي است كه به ذائقه دشمنان ما تلخ مي         . فلسفه و حكمت و ايدئولوژي متافيزيكي اش هويت مي يابد         
  .آيد و قرنها است كه در برابر آن صف آرايي كرده اند

ه هاي اعتقادي، در كشورهاي اسالمي مبارزه مي كنـد كـه ايـن مبـارزه، مقدمـه اي                استعمار فرهنگي براي قطع ريش    
  .براي از ميان بردن تفكر و بينش توحيدي در تمامي جهان است

اگر چه مساله تهاجم در كشورما، از مدتها قبل مطرح بوده است، اما پس از پيروزي انقالب اسـالمي و نفـوذ فرهنـگ                        
 المللي، نمودي تازه يافته است و استكبار جهاني با سرمايه گزاري هاي وسيعي تالش          پوياي اسالم در عرصه هاي بين     

سازد و نه تنها راه صدور آن را بـه كـشورهاي ديگـر سـد                 مي كند تا حركت انقالب و نفوذ فرهنگ اسالمي را متوقف          
 تر، به كـشورهاي اسـالمي و   كند، بلكه تا آنجا كه مي تواند، فرهنگ ماترياليستي و مبتذل خود را به صورتي گسترده               

  .است كه امروزه درباره آن سخن مي گوييم» تهاجم فرهنگي«شرقي، خصوصاً به كشور ما وارد كند و اين همان 
از آنجا كه هر پديده اي داراي ويژگيها و جنبه هاي خاصي است كه شناخت صحيح آن، ارتباط مستقيم و وابـستگي                      

ينرو، پيش از ورود در گستره بحث تهاجم فرهنگي نيز الزم است كه ابعـاد آن                تامي به تشخيص آن ويژگيها دارد، از ا       
بديهي است كـه الزمـه مقابلـه بـا هجـوم دشـمن،          . را به خوبي بشناسيم و عناصرش را با دقت تجزيه و بررسي كنيم            

 را بـدانيم، پـس از   آگاهي و احاطه به ابعاد آن است؛ پس بايد ابتدا دشمن و ماهيت او را بشناسيم و انگيزه و هـدف او  

                                            
  . ـ جزوه جهاد دانشگاهي٢٧ـ امام و انقالب فرهنگي ـ صفحه ) رحمه اهللا( امام خميني٢
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آن، زمان حمله و ناحيه نفوذ و عوامل داخلي او، و نيز ابزار و تجهيزات و شيوه ها و تاكتيك هايي را كه در اين حملـه   
سپس با دقت، نيروهاي خودي و راههاي مقابله با تهاجم دشمن را مورد بررسي قرار               . بكار خواهد برد، شناسايي كنيم    

يم اميدوار باشيم كه در اثر احاطه بر همه جوانب مبارزه، فريب دشمن را نخواهيم خورد                در اين صورت مي توان    . دهيم
و » فرهنگ«نيز نخست بايد منظور از      » تهاجم فرهنگي «اكنون در بحث    . و به پيروزي در برابر او دست خواهيم يافت        

. ما نفياً و اثباتـاً بررسـي شـود   پس از آن، وجود چنين تهاجمي به جامعه اسالمي امروز    . روشن گردد » تهاجم«معناي  
سپس جريان و يا گروههاي مهاجم، زمان تهاجم و همچنين هدف، انگيزه و شـيوه هـاي آنـان مـورد شناسـايي قـرار                 

  .گيرد
در اين بحث، الزم است كه رابطه ميان فرهنگ و تكنولوژي نيز مورد بررسي واقع شود و روشن گردد كه آيا با توجـه                        

تفاوت ميـان تـرويج      ال مقابله با تهاجم فرهنگي امكان پذير است؟ و همچنين روشن شود كه            به ضرورتهاي زمان، اصو   
فرهنگ و جذب آن با تحميل و تهاجم فرهنگي چيست و آيا ترويج يك فرهنگ نيز در همه حال، امـري نـامطلوب و                        

  ناپسند است؟
، بطـور مختـصر توضـيح بـدهيم و          قبل از ورود به اصل موضوع، الزم است كه دربـاره تعـدادي از ايـن پـيش فرضـها                   

  :البته بيان تفصيلي هر يك، در جاي مناسب خواهد آمد. چهارچوب بحث را دقيقاً مشخص نماييم
از مفاهيم بسيار پيچيده است و به رغم تعاريف بي شماري كه دربـاره آن بيـان شـده، تـاكنون     » فرهنگ«مفهوم واژه  

عبـارت از  » تهـاجم فرهنگـي  «اين همه، منظـور مـا از آن در بحـث         با  . تعريف روشن و جامعي از آن ارائه نشده است        
ايـن مجموعـه   . مجموعه اي از مايه هاي فكري و ارزشي است كه در رفتار اختياري و اجتماعي انسان اثر مـي گـذارد           

  .داراي عناصر متعددي است كه در جاي خود، مورد شرح و بررسي قرار خواهند گرفت
ت كه از نظر لغوي معناي مشاركت طرفيني دارند، ولي اين معنا مراد نيـست و حتـي                  از واژه هايي اس   » تهاجم«كلمه  

  .در استعماالت رايج عرف نيز، به معني هجوم يك طرفه آمده است
را يك لفظ بدون مصداق مي داننـد و جريانـات           » تهاجم فرهنگي «اگر چنين نباشد، اعتقاد كساني كه اساساً اصطالح         

سازگارتر است؛ در حالي كه به وضوح مـشاهده         » تهاجم«گي مي پندارند، با معناي طرفيني       امروز را نشرو تبادل فرهن    
مي كنيم كه فرهنگ مهاجم، يك فرهنگ سلطه جو است كه با اهداف خاصي در جهت بـسط سـيطره خـود، برنامـه                        

ارد كه جهان را بـه  ريزي و تالش مي كند و همانگونه كه سردمداران و انديشه گران كنوني آن اظهار كرده اند قصد د                 
بنـابر ايـن، معنـي تهـاجم بـا غـافلگيري و       . بر اساس مباني و ارزشهاي اومانيستي مبدل سازد       » دهكده واحد جهاني  «

است و علت آنكه اين كلمه در عرف ما ارزش منفي دارد، ايـن اسـت كـه دشـمن مـي خواهـد باورهـا و                           تحميل توام 
  .د وبه جاي آن، باورهاي نادرست و ارزشهاي منفي را بر ما تحميل كندارزشهاي معتبر و متعالي را از جامعه ما برباي

درباره رابطه فرهنگ و تكنولوژي ـ همان طور كه در مقدمه اشاره كرديم ـ گرچه تاكنون رشد تكنولـوژي بـه ميـزان      
ند بـدون هـر گونـه    زيادي در باال رفتن سلطه فرهنگي بيگانگان، تأثير داشته است اما در واقع، پذيرش آن ذاتاً مي توا        

بنابراين علي رغم تصور عده اي از دست اندركاران مـسائل فرهنگـي، كـه نـسبت بـه              . وابستگي فرهنگي صورت گيرد   
تعريف فرهنگ و ارزشيابي آن، در مغالطات لفظي و به هر حال در دام حيله هاي شيطاني گرفتار شده اند، منظور مـا                     

وگرايي و پشت پا زدن به ابزارهاي مدرن فرهنگي و نيز تجديد حيـات هـر               از مبارزه با تهاجم فرهنگي، نفي هر گونه ن        
گونه آداب و سنن قديمي نيست، بلكه با توجه به ارزشيابي ما از فرهنگ، هدف اصلي مقابله، در جهت حفظ و تحكيم         

 همـان چيـزي     مباني و اركان فرهنگ جامعه، يعني اعتقادات و ارزشهاي واالي اسالمي، شكل مي گيرد و اين، دقيقـاً                 
است كه دشمنان ما، با همه سرمايه گزاري ها و امكانات و ترفندهاي خود، تـالش بيوقفـه اي را در جهـت تخريـب و         

  .انهدام آن به كار مي برند و با انواع تيرهاي زهرآگين، نسلهاي آينده را، آماج حمالت پياپي خود قرار مي دهند
رتباطات ماهواره اي، حمالت رعد آساي استكبار جهانخوار را سرعت        در چنين شرايطي كه تكنولوژي بويژه در بخش ا        

بخشيده و ديوانه وار راه خود را مي پويد، به عنوان يك وظيفه الهي، بر فرد فرد امت اسالمي واجب است كه در يـك                         
  .بسيج همگاني بپاخيزند و توطئه جهاني مستكبرين را عليه اسالم و مصالح مسلمين خنثي نمايند
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وع آنچه گذشت، پاسخ سؤال پاياني نيز در مورد تفاوت ترويج فرهنگ با تحميل آن به دست مـي آيـد واضـح                       از مجم 
است كه تالش غرب در گسترش شبكه هاي ارتباطي و خبري، به منظور آن است كه سليقه ها، معيارهـا و الگوهـاي                       

ه هاي سرگرم كننده مبتذل، در سراسر كـره  رفتاري و اخالقي خود را در قالب فيلمها، شوهاي تلويزيوني و ديگر برنام          
در . زمين و به تمام بشريت تحميل كند و اين نيست مگر آنكه در زير آن، اهداف شـيطاني سـودجويانه نهفتـه اسـت                  

حالي كه ترويج فرهنگ سالم، دور از هر گونه دسيسه و با پشتوانه اي كه از حقيقت دارد، با اهداف الهـي انجـام مـي                          
ترويج هر فرهنگي يك امر ناپسند تلقي نمي شود و علت اساسي مخالفت ما با فرهنگ مهـاجم غـرب،                    بنابر اين   . شود

  .آثار ضدالهي و ضد معنوي آن است كه به عنوان يك بار منفي، در آن به وجود آمده است
ده است، بـه  گذشته از اين، مغرب زمين به اعتراف مورخان و دانشمندانش، قرنها تحت تأثير فرهنگ عظيم اسالمي بو       

طوري كه هنوز نيز آثار آن باقي است وحتي در تمدن كنوني خود، مديون درخشش نيروهاي خارق العـاده مـسلمان                     
زيرا جنگهاي صليبي كه موجب ارتباط نزديك اروپاييها با مـسلمين شـد، علـي               . در بسياري از علوم و فنون مي باشد       

  .نتقال فرهنگ اسالمي و شرقي به اروپا گرديدرغم خسارات فراواني كه به طرفين وارد كرد، موجب ا
  :مي نويسد» تمدن اسالم و عرب«گوستاولوبون در كتاب 

تا مدت پانصد سال، مدارس اروپا روي كتابها و مصنفات مسلمين داير بود، همانها بودند كه اروپا را از لحـاظ علـم و                        «
  »...عمل و اخالق تربيت كرده، داخل در طريق تمدن نمودند

اروپايي تمجيد نيز نموده اند؛ بنابر ايـن كـسي كـه             انشمندان منصف غرب، از صدور فرهنگ اسالمي به جوامع        آري د 
امروز بر صدور انقالب اسالمي ما به آن سوي مرزها، نام تهاجم مي نهد و بدين وسيله مي خواهـد غـارتگري و سـلطه      

عليه روش استكباري آنان خـاموش سـازد، بـدون          فرهنگي جنايتكاران را توجيه كند و شعله خشم مسلمانان غيور را            
  !ترديد فرق پاكي را با ناپاكي قبول ندارد

تاكنون در اين مقدمه، به نكاتي پيرامون تعريف فرهنگ و تهاجم، اثبات وجود تهاجم فرهنگي، انگيزه و هدف تهـاجم                    
م به طور كامـل تحقـق و حاكميـت          بايد دانست كه به اعتقاد ما، در جامعه اي كه اسال          . و مسائل ديگري اشاره كرديم    

يافته باشد، سلسله اي از شناختها و باورها و همچنين ارزشهاي اخالقي ـ اجتماعي مورد قبول اسالم وجـود دارد كـه    
اين شناختها و ارزشها به عالوه رفتارهـايي كـه داراي انـسجام             . داراي يك شيوه رفتاري منسجم و هماهنگ مي باشد        

  .ي از همان شناختها و ارزشها مي باشد، فرهنگ اسالمي را تشكيل مي دهندكامل بوده و دقيقاً ناش
چنانچه گفتيم، اين مربوط به جامعه اي است كه اسالم در آن بطور كامل متحقق شود، بنابر اين اگر فرهنـگ برخـي            

است كـه در اثـر   از جوامع اسالمي، از اين هماهنگي و انسجام رفتاري برخوردار نيست، علت آن آميختگي و ناخالصي      
نفوذ عناصر فرهنگ بيگانه، در فرهنگ اسالمي صورت مي گيرد و نتيجتاً اينگونه جوامـع را داراي فرهنگـي التقـاطي                     

  .مي سازد كه اين دوگانگي، با وحدت اسالم و يكپارچگي فرهنگ اسالمي هرگز سازگار نيست
 فلسفه آن است و همچنـين بـراي روشـن تـر      از آنجا كه شرط اول مبارزه با تهاجم فرهنگي غرب، شناخت فرهنگ و            

  .شدن اين بحث، به بيان نقش تخريبي فرهنگ و فلسفه غرب و ريشه تاريخي آن مي پردازيم

  فلسفه غرب و نقش تخريبي آن در فرهنگ جوامع اسالمي

  مقدمه

 به غرب نـسبت     آنچه امروز در فرهنگ عصر ما، عصر انقالب،       : پيش از شروع اين بحث، ذكر مقدمه كوتاهي الزم است         
داده مي شود داراي يك بار منفي است ولي بايد توجه داشت منظور ما از آنچه با بار منفي به غرب نسبت مي دهـيم                        

اين موضـوع   . همان آثار ضد معنوي، ضد اسالمي و ضد الهي است كه در تمدن غرب و فرهنگ آنها بوجود آمده است                   
ه هر كس در آنجا زندگي مي كند داراي چنين فـساد و انحرافـي   نه به طبيعت جغرافيايي مغرب زمين مربوط است ك   

باشد و نه در تمام دوران تاريخ، فرهنگ غرب چنين بوده كه هميشه چنين فسادهايي وجود داشته باشد و نه اكنـون                      
كليت و شمول دارد؛ ولي به دليل اينكه غالباً فسادهاي موجود در كشور ما معلـول نفـوذ فرهنـگ اسـتعماري غربـي                        
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است، از اينرو، به خاطر اختصار فرهنگ غربي تعبير مي كنيم وگرنه اكنون هم در مغرب زمين عده اي هستند با اين                      
فلسفه اي كه ما امروز آن را محكوم    . فرهنگ مخالفند، همچنان كه در گذشته هم افراد بسياري با آن مخالف بوده اند             

 ريشه در ماترياليسم دارد، اگرچه آنها خود ابراز نمي كنند           مي كنيم، همچنين فرهنگي كه مبتني بر اين فلسفه است         
و بدان تصريح ندارند؛ ولي حقيقت اين است كه فرهنگ و فلسفه غالب و مسلط در كشورهاي غربي حتي بر آنهـا كـه        

اين فرهنگ از چه زمـاني بوجـود        . در ظاهر مسيحي هستند و روزهاي يكشنبه به كليسا مي روند گرايش مادي است             
 و چه مكتبهايي را به دنبال خود آورده و چه آثاري بر اين طرز تفكر مترتب است؟ خود اين بحث به يك تحليل                    آمده

  :تاريخي نيازمند است
. بيـنش از دوره رنـسانس بوجـود آمـده اسـت       آنچه معروف است و كم و بيش مقرون به حقيقت اين اسـت كـه ايـن                

حاب كليسا با دانشمندان صاحب اكتشافات و اختراعات علمـي          رنسانس يعني دوره نوزايي پس از قرون وسطي كه اص         
در اين دوره يك روح تنفر عمومي در مردم مغرب زمين و مسيحي مذهب نسبت به كليسا                 . رفتاري متعصبانه داشتند  

ا به دنبال آن، اديبان، دانشمندان و انديشمندان غربي به فكر افتادند كه از ايـن آئـين كـه بـه گمـان آنهـ          . بوجود آمد 
موجب عقب افتادگي فكري شده بود كنار بگيرند و به دوران شكوفايي تمدن باسـتان غـرب، يعنـي دوران يونـان بـاز            

البته رنسانس فلسفه خاصي نيست ولي محور آن را بازگشت به تمدن باستاني غرب در دوران پيش از تـسلط                    . گردند
ن دوره است كه ادبيات به سوي مفاهيم غيردينـي،          از اي . كليسا كه نام آن دوران قرون وسطي است، تشكيل مي دهد          

آثار ادبي و هنري، اعم از كتابهـا، نقّاديهـا، مجـسمه سـازيها و               . مفاهيمي كه محور غيرخدايي داشت گرايش پيدا كرد       
از اين دوره به بعد است كه مجـسمه هـايي كـه در              . امثال آن، همه به سوي ادبيات و هنرهاي يونان باستان بازگشت          

اخته مي شود به سوي عريان نهايي حركت مي كند؛ در اين دوره مجسمه ها عريان يا نيمه عريان نـشان داده                 اروپا س 
مي شوند، حتي مجسمه هاي حضرت مريم عليها سالم با آن زمان تفاوت دارد؛ بتدريج، مجسمه ايشان هم بـه شـكل          

و زورگويي هاي آن موجـب شـد كـه مـردم            گرايشي به بي بندوباري و رها شدن از قيد كليسا           . سر برهنه ساخته شد   
در كنار اين مسأله، در دو سه قـرن اخيـر، بخـصوص پـس از جنگهـاي             . غرب نسبت به دين و آثار ديني بدبين شوند        

صليبي مسيحيان با تمدن اسالمي آشنايي پيدا كردند و از كتابهاي دانشمندان و فالسفه اسالمي بهره مند شدند و به             
. اين شكوفائي ها ابتدا از اسپانيا و سپس از فرانسه سرچشمه گرفـت    .  فرهنگ غرب شكوفا گشت    دليل استفاده از آنها،   

پيشرفتهاي علمي و صنعتي بوجود آمده و با روح تنفري كه از دگمهاي مـسيحيت و مـذهب در اعمـاق دل مـردم                         با
زندگي مادي ارتبـاطي نداشـت   پيدا شده بود بتدريج به اين جهت گرايش پيدا شد كه دايره مذهب را به اموري كه با          

آنها از يك سو نمي توانستند بطور كلي مذهب را رها كنند؛ چون گـرايش فطـري و يكـي از نيازهـاي                       . محدود سازند 
رواني مردم بود و از سوي ديگر مذهبي كه در قرون وسطي بر جامعـه حـاكم بـود بـا زنـدگي آنهـا تـزاحم داشـت و                              

ي كرد با علم مخالف بود به اين دليل تصميم گرفتنـد تـا دايـره مـذهب را بـه      تعاليمي كه كليسا به نام مذهب ارائه م   
امور غير دنيوي، كه با زندگي مردم سر و كار ندارد محدود سازند؛ مردم فقط به كليسا بروند و در آنجا با خدا نيـايش                         

ر سـاير امـور زنـدگي هـيچ     كنند، از گناهانشان استغفار نمايند و هدايايي هم به فقرا يا كشيش بدهند، امـا مـذهب د               
اين محور فكر و فرهنگ جديد غربي است، آن هم نسبت به كساني كه به دين، مسيحيت، خدا و                   . جايي نداشته باشد  

خط فكري آنها بر اين است كه جاي دين در زندگي عادي بـشر نيـست، جـاي ديـن فقـط در                       . معنويات اعتقاد دارند  
دها، با توطئه هـا و تبليغـات اسـتعمارگران در كـشورهاي اسـالمي و          مسأله تفكيك دين از سياست كه بع      . كليساست

اگر روشنفكران غربـزده ايـران از دوران مـشروطيت ايـن مـسأله را      . شرقي شايع شد از همين جا سرچشمه مي گيرد      
د مطرح كردند و آن را دنبال نمودند و متأسفانه موفق هم شدند كه در دوران حكومت پهلوي آن را به كرسي بنـشانن                     

  .و عمال دين را از سياست جدا كنند به دليل تأثير همين سياست است
ما فرهنگ و فلسفه غربي را محكوم مي كنيم اما نه به اين دليل كه شرقي هستيم و بايد هويت شرقي خـود را حفـظ      

 است، بلكـه    نادرست كنيم و با غرب مخالفت داشته باشيم و نه به اين دليل كه آنچه از مغرب زمين مي رسد آلوده و                    
به اين دليل كه فرهنگ انسانهاي غربي كه ما با آنها مبارزه مي كنيم به ماديت گرايش دارد، حتـي در آنجـا كـه نـام                           

غريبان ديـن   . بهترين تجليات فكر غربي همين مسأله تفكيك دين از سياست و قانونگذاري است            . مذهب مطرح است  
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ر كنار مي دانند و معتقدند كه قانون گذاري حق مردم است نه خدا،           را از صحنه قانونگذاري در زمينه هاي اجتماعي ب        
در سـاير مـسائل هـم     . اجراي آن را هم به دست مردم و بر طبق دلخواه آنان حق نمايندگان آنها مي داننـد نـه خـدا                     

ز ديـن   آنها سعي كرده اند كـه حتـي اخـالق را ا           . چنين تفكري وجود دارد؛ مثال لزومي ندارد كه اخالق مذهبي باشد          
اگـر كـساني يـك سلـسله مفـاهيم      . جدا كنند و بگويند كه مفاهيم اخالقي از مفاهيم ديني حساب جداگانـه اي دارد       

اخالقي را پذيرفته اند و بر آن اعتبار و ارزش قايل هستند اين اعتقاد آنها ربطي به ديـن نـدارد؛ چـون ممكـن اسـت                           
پس منظور از فلـسفه غـرب،       . ند باشد و آنها را رعايت كند      شخص بي ديني هم باشد كه كامال به اصول اخالقي پاي ب           

فلسفه اي نيست كه منسوب به يك منطقه جغرافيايي خاص باشد، بلكه آنچه مخالف با اصول و مبـاني فكـر اسـالمي        
است به ماديگري گرايش دارد، گرچه تحت پوشش اسم دين يا تفكيك دين از سياست و اسـتقالل زنـدگي انـسان از           

  .ما چنين فرهنگ و تفكري را محكوم مي كنيم. انين الهي باشد فرهنگ غربي قلمداد مي شوداحكام و قو
بنابر اين اگر ما با فرهنگ غرب مخالفت مي كنيم، نه به خاطر شرقي بودن و حفظ هويت شرقي خودمان اسـت و نـه            

 كـه آنهـا داراي آداب و   همچنين، مخالفت ما بدان جهـت نيـست      . به خاطر جدايي آن از نظر منطقه جغرافيايي است        
رسوم خاصي هستند كه در معاشرتهاي روزانه، مطابق آنها با يكديگر برخورد مي كنند، يكي سالم مي كند و ديگـري                 

! و نيز ادعا نمي كنيم كه هر چه از مغرب زمين صادر مي شود، كثيـف و آلـوده و نجـس اسـت         ! كالهش را برمي دارد   
ين نبوده كه همواره اينگونه فسادها در غرب وجود داشته باشد و هم اكنون نيز               چنان كه در تمام دوران تاريخ نيز چن       

اينها هيچ كدام در حد خودش مايه مخالفت نيست بلكه اختالف ما مربوط به ابعادي از     . آنچنان كليت و شمولي ندارد    
وط انسان است بـا آن  فرهنگ غرب است كه فساد انگيز مي باشد و از آن جهت كه سمبل انحطاط اخالقي و مايه سق                  

در كشور ما نيز، از آن جهت كه فسادهاي موجود، عمدتا معلول نفوذ و تهاجم فرهنگ استعماري                 . مخالفت شده است  
ناميده مي شود در حال مبـارزه    » فرهنگ غربي «غرب است، عناصر مسلمان بيدار و انقالب، با آنچه به تعبير مختصر،             

ته و چه امروز در خود مغرب زمين نيز انسانهايي بوده و هستند كـه بـا چنـين    اما به طور مسلّم، چه در گذش      . هستند
  .فرهنگي سخت مخالفند

  ريشه تاريخي فرهنگ و فلسفه جديد غرب

اگر چه خود غربيها اين موضـوع را ابـراز نمـي          . فلسفه اي كه اين فرهنگ مبتني بر آن است، ريشه ماترياليستي دارد           
ه گرايش غالب و مسلط در كـشورهاي غربـي، حتـي در افـرادي كـه بـه اصـطالح               كنند، ولي حقيقت امر اين است ك      

اكنون اين سؤال مطرح اسـت كـه        . مسيحي هستند و روزهاي يكشنبه، كليسا را ترك نمي كنند، گرايش مادي است            
ر گرايش مزبور، در يك جامعه ديني با اكثريت مسيحي آن زمان، چگونـه و از كجـا آغـاز شـد؛ و چـه مكتبهـايي را د            

  عرصه تفكر به وجود آورد و چه آثار و نتايجي را بر جوامع بشري مترتب ساخت؟
حقايقي كـه تـاريخ، آن را ضـبط كـرده اسـت،              يكي از : پاسخ دادن به اين پرسشها، مستلزم يك تحليل تاريخي است         

 مـشهور اسـت،   حوادثي است كه در اواخر قرون وسطي به دست كليساي كاتوليك در اروپا آفريده شد و به طوري كه       
نهضت رنسانس كه منشاگرايش و تفكر و فرهنگ جديد است، مولود اين حوادث و شرايط ديگر اقتصادي، اجتماعي و                   

در آن شرايط خفقاني كه بر جامعه حاكم بود، از انتشار نظريه هـا و كـشفيات                 . سياسي در اروپاي آن دوران مي باشد      
  . بود، با شدت و خشونت جلوگيري مي شدعلمي كه مخالف خواسته ها و آراي كليساي مسيحي

 ميالدي، كپرنيك لهستاني صريحاً اعالم كرد، اين زمـين          ١٥٤٣در سال   «: با نگاهي به تاريخ كليسا چنين مي خوانيم       
كه قبال به نام مركز بي حركت افالك شناخته مي شد، عالوه بر اين كه به دور خود مي چرخد، به دور خورشـيد نيـز              

در .  صورتي كه از نظر تورات و هيئت قديم، اين تنها خورشيد است كه به دور زمين مـي چرخـد                    گردش مي كند، در   
  .خورشيد از حركت باز ايستاد تا او پيروزي خود را به پايان برساند» ژزوئه«تورات به وضوح مي خوانيم كه به دستور 

  آيا كتاب مقدس ممكن است اشتباه بگويد و خطا كند؟
ده بود از پاسخ به سؤاالت راجع به اين قسمت خودداري مي كرد، پـس از آنكـه بيـست و پـنج     مادامي كه كپرنيك زن 

ناگهان فرياد اعتراض از گوشه و كنار بلند شد و صداي لعنت و نفرين         : مي نويسد » پيرروسو«سال از مرگ او گذشت،      
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پس از هشت سال    » ردانو برنو جو«. هواخواهان بطلميوس، با فرياد تحسين كنندگان و طرفداران كپرنيك مخلوط شد          
زندان و شكنجه در دخمه هاي تيره انگيزيسيون به جرم دفاع از فرضيه كپرنيك و به اتهـام افـسونگري روي تلـي از                         

  .وي دوست گاليله هم بود. آتش زنده سوخت
ز در مطابق نجوم قديم، هر يك از ستارگان مثل بشقابي است كه بر سقف بلورين آسمان چسبيده اسـت و همـه چيـ                    

كليسا از اين نظريه نتيجه مي گرفـت كـه كـاخ پـاپ هـم                . حركت به دور زمين است و زمين ثابت و مركز عالم است           
بايد زمين ساكن و مركز جهان باشد تـا مـسند پـاپ را ثابـت و          ! مركز زمين و خود پاپ اعظم، نگاهبان زمينيان است        

جتماعي و تعيين خط مشي جامعه هم قهراً مربـوط بـه            در اين صورت تسلط فرهنگي، رهبري ا      . مركز زمين بيانگارند  
  .٣»همين موضوع، فاجعه بزرگي را براي كليسا به وجود آورد. كليسا مي گشت

رفتار خشن و متعصبانه اصحاب كليسا با دانشمندان، انزجار شـديدي را در عمـوم مـردم و مـسيحيان مغـرب زمـين                    
 دانشمندان، اديبان و انديشمندان غربي تصميم گرفتند از آيـين           از آن پس  . نسبت به كليسا و آيين آن به وجود آورد        

مسيحيت كه به رغم آنان علت اصلي عقب ماندگي و انحطـاط فكـري جامعـه بـود، كنـاره گيـري كننـد و بـه دوران                 
  .شكوفايي تمدن باستان غرب، يعني عصر تمدن يونان باز گردند

 عوامفريبي و تبليغات خرافي كليسا صورت مي گرفت اما بـه تـدريج             در آغاز، اينگونه مخالفتها صرفاً به شكل مقابله با        
در قالب انديشه هاي منسجمي در آمد كه به طور كلي مذهب را در جامعـه بـه بـازي مـي گرفـت و بـه نفـي كامـل                        

 و اين چنين بود كه گرايش مادي و نگرش الحادي تار و پود انديشه و فرهنگ جامعه را فراگرفـت و    . دينداري انجاميد 
  .ماهيت علم و فلسفه را دگرگون كرد و آن را به سوي انهدام ارزشها و ارضاي تمايالت حيواني پيش برد

تمـدن غـرب و در واقـع بـه دو فلـسفه        البته فلسفه رنسانس، فلـسفه خاصـي نيـست، ولـي محـور آن، بازگـشت بـه                 
بل از دوران تـسلط كامـل كليـسا،         يعني لذت گرايي است، بازگشت به تمدني كه ق        ) اپيكوريسم(و  ) ماترياليسم كهن (

  .يعني پيش از قرون وسطي بر اروپا حاكم بوده است
آثار ادبي و هنـري، اعـم از   . از اين دوره به بعد است كه ادبيات غربي، به سوي مفاهيم غير ديني گرايش پيدا مي كند        

پـس از دوره رنـسانس   .  مـي گـردد  كتابها، تابلوهاي نقاشي و مجسمه ها، همه به سوي هنر و ادبيات يونان باستان باز   
است كه مجسمه هاي عريان در اروپا ساخته مي شود و بيشتر تصاويري كه از زنان نقاشـي شـده، نيمـه عريـان مـي                    

اگر شما به موزه هاي بزرگ اروپا برويد، مشاهده مي كنيد كه حتي تـصاويري كـه بعـد از رنـسانس از حـضرت            . باشد
  .ابلوهايي كه از دوران قبل باقي است بسيار تفاوت داردمريم نقاشي شده، از نظر پوشش با ت

رها شدن از قيد كليسا و گرايش به بي بندو باري و فساد اخالقي تا آنجا پيش رفت كه راسل در حدود هفتاد سـالگي               
 لزومي ندارد كه يك زن در انحصار يك مرد باشد؛ چه عيبي دارد كه يك انسان هر             : به عنوان يك فيلسوف اظهار كرد     

  !گاه الزم باشد، همسرش را در اختيار مرد ديگري قرار دهد؟
و ! كودك نيز پستان مادرش را از روي غريزه جنسي مي مكد  : شگفت انگيزتر از آن، سخن فرويد است كه عقيده دارد         

هنگـامي كـه   . مي گويد صفاتي مانند رأفت و رحمت و ايثارگري، به دليل ضعف در انـسان ايجـاد مـي شـود               » نيچه«
  !ي ضعيف گرديد عاطفه پيدا مي كند؛ اصوال انسان براي غلبه بر ضعيفان آفريده شده استفرد

در عرصه تفكر جديد پايه گـزاري شـدند،   ! تعداد مكتبهايي كه پس از دوره رنسانس با چنين شعارها و كلمات قصاري      
مـزاحم زنـدگي بـود و     مخالف علم واز سوي ديگر تعاليمي كه كليسا به نام مذهب ارائه مي داد،   . از اندازه خارج است   

به همين جهت مذهب را به اموري كه با زنـدگي مـردم             . نمي توانست پاسخگوي نيازهاي جامعه اي طوفان زده باشد        
سر و كار ندارد، محدود كردند، در حدي كه مردم به كليسا بروند، با خداي خود نيايش و از گناهان خـويش اسـتغفار                 

  .؛ اما براي آن در امور زندگي نقش و اعتباري قائل نشدند....فقرا كمك نمايند وكنند، هدايايي بدهند و به 
امروز انديشمندان و دست اندركاران امور اجتماعي غرب از يك سوي، نياز فطري مـردم را بـه ديـن و نقـش آنـرا در                          

لـي از جامعـه غربـي    جلوگيري از جنايات و تبهكاريها احساس مي كنند و از اين جهت نمي خواهند كه دين بطـور ك       

                                            
  .٨١ ـ ٨٢ اسالم بر سر دو راهي ٣
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لذا قلمرو ديـن    . حذف شود، ولي از سوي ديگر، مسيحيت موجود در غرب را نسبت به نيازهاي زمان ناتوان مي بينند                 
را محدود به صومعه و كليسا مي دانند و دايره علم و سياست و ساير امور اجتماعي را خارج از حكومت ديـن قلمـداد                         

 غربـي و همـان تـز جـدايي ديـن از سياسـت اسـت كـه از دوره رنـسانس             اين محور تفكر و فرهنگ جديد     . مي كنند 
سرچشمه گرفته و بعدها با توطئه و تبليغات، در كشورهاي اسالمي و شرقي نيز شايع شده است و يكي از مهم تـرين                

در تمـام كـشورهاي مـسلمان عمـل نمـوده و عليـه              ) اپيـدمي (آثار منفي گرايش غرب به ماديت است كه مانند يك           
  .الل و پيشرفتهاي اقتصادي و فرهنگي آنان نقش تعيين كننده اي داشته استاستق

در ايران نيز از دوره مشروطيت، و به ويژه در زمان حكومت پهلوي، مساله جدايي دين از سياست توسط روشـنفكران                
د، آن را از    در ايـن ميـان حتـي كـساني كـه ديـن را مـي پذيرفتنـ                 . غربزده مطرح گرديد و به نتايج موثري نيز رسيد        

سياست و زندگي اجتماعي مردم جدا مي دانستند، و عقيده داشتند كه قانون گذاري وظيفه مردم است و نبايد آن را                     
  .همچنانكه اجراي آن نيز به دست نمايندگان مردم و به دلخواه خودشان صورت مي گيرد به خدا نسبت داد،

ده و براي مفاهيم اخالقي حساب جداگانه بـاز كننـد، بطـوري    آنان تالش كردند كه حتي اخالق را هم از دين جدا كر          
كه در اثر تقليد از الگوهاي غربي، اخالق اجتماعي را در برابر اخالق اسالمي علم كردند و تصريح نمودند كه اگر عـده                       

 ندارد، زيـرا  اي يك سري مفاهيم اخالقي را پذيرفته اند و براي آنها ارزش و اعتباري قايل شده اند، اين ربطي به دين                   
  !ممكن است كه شخصي بي دين هم باشد ولي به اصول اخالقي احترام بگذارد

  :بد نيست كه در اين مقال به سخن آقاي احسان نراقي مروري داشته باشيم
) جهان وطنـي (است يعني يك ديد منطقي و عقالني و اعتقاد به ) راسيوناليسم(انديشه فراماسون ها، مبتني بر اصول      

يعني اصالت فـرد  ) انديويدواليسم( و جدا كردن سياست و امور اجتماعي از دين و ايمان و رسيدن به نوعي             از يك سو  
اين انديشه ها كه بي ارتباط با انقالب كبير فرانسه نبـوده، زمينـه و بنيـاد فكـري برخـي از مـشروطه                        . از سوي ديگر  

زيادي با همـه بلنـد پـايگي و روشـن ضـميري      در صدر مشروطيت، اشخاص    . خواهان ما را نيز تشكيل مي داده است       
خود، و به رغم داعيه هاي وطن دوستي، باز، به سوي اين گونه انديشه هـا متمايـل و كـشيده مـي شـدند و راه حـل                     
نهايي را در پذيرفتن و عملي كردن چنين افكاري مي دانستند اين گونه اشخاص كه در ميان مشروطه خواهـان زيـاد     

در آن سالها، مطبوعات وقـت تنهـا افـرادي را           . د به نام متجددين و منور الفكرها ناميده شدند        هم بودند در سالهاي بع    
ادراك  متجدد و منور الفكر مي خواندند كه انديشه هاي خود را از آيين فراماسوني اخذ كرده باشند، زيرا در آن زمان،         

مفهـوم فرديـت و آزادي   . ص آن شمرده مي شد    مرام فراماسوني و پيروي از آنان، از اصول آزادي خواهي به معناي اخ            
فردي كه از دوره انقالب كبير فرانسه شكل گرفت، نخست الهام بخش كشورهاي نزديك به فرانسه بـود و سـپس راه                      
نفوذ خود را به سوي دورترين نقاط جهان و به تدريج در همه كشورهاي منتظر و آبرومند آزادي، كـم و بـيش ريـشه     

  .»گرفت
ي بودند كه بعد از دوره رنسانس، در اثر نگرش مادي، هر يك با اهداف خاصي تأسيس شـدند و چنانكـه              اينها مكتبهاي 

مي دانيم هنگامي كه غرب و به خصوص استعمار انگليس به خوبي دريافت كه در كشورهاي اسالمي و به ويژه ايـران                      
 آنان مي شود، تـشكيالت فرماسـوني را   با فرهنگي مواجه است كه مشركان بيگانه را تحمل نمي كند و مانع غارتگري             

البته اين تشكيالت منحصر به كشور ما نبـود بلكـه           . در جهت نابودي فرهنگ و مسخ ارزشهاي اسالمي به راه انداخت          
استعمارگران غربي، براي دست يابي به ذخاير جهاني، و غارت منابع دست نخـورده كـشورهاي مـسلمان، فعاليتهـاي                    

  .نقاط جهان، در آسيا و آفريقا به جريان انداختندسري آن را حتي در اقصي 
به هر حال سمي كه اروپاي دوره رنسانس بسان اژدهايي وحشي و خطرنـاك از خـود ترشـح نمـود، بـه تمـام جهـان            
سرايت كرد و فرهنگ همه جوامع را مسموم ساخت و به جرأت مي توان ادعا نمود كه هيچ يك از كشورهاي آسيايي                   

  .أثير خرد كننده آن، جان سالم به در نبرده استو آفريقايي، از ت
تمام اين مسايل، قسمتي از نتايج تأسف بارگرايش غرب به ماديگري است، بنابر اين اگـر مـا فكـر و فلـسفه غربـي را                          

شـعارهاي   حتـي اگـر در پوشـش      . محكوم مي كنيم هيچ دليلي به جز گرايش آن به ماديـت و نفـي معنويـت نـدارد                  
  .كيك دين از سياست و باال بردن رونق اقتصادي و رفاه اجتماعي مطرح شودرنگارنگي مانند تف
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  روح برتري طلبي غرب

را نقل نموديم، او عقيده داشـت كـه         ) نيچه(هنگامي كه نظريات برخي از متفكران غربي را بررسي مي كرديم، سخن             
  . وجود دارداساساً آدمي براي غلبه بر ضعيفان آفريده شده و خوي سلطه جويي در طبيعت او

ترديدي وجود ندارد كه همواره افرادي در جهان بوده و هستند كه به خاطر داشتن خوي برتري طلبي و كبر فروشـي   
به ديگران، هيچ گاه حقوق انسانها را محترم نمي شمارند و براي خواسته هاي ديگـران هـيچ حقـي قايـل نيـستند و                         

  .سالمي را زير پا مي گذارندحتي با توسل به هر نوع دروغ و نيرنگ، ارزشهاي ا
آنها چه بسا براي پيشبرد اهداف خود، در زير لواي حقوق بشر، به دروغ، شـعار آزادي، دموكراسـي و صـلح طلبـي را                         

اما هرگز نبايد فريبشان را خورد زيرا روح مستكبر و تجاوزگر آنان، هـيچ مـرزي را نمـي شناسـد و هـيچ                    . فرياد كنند 
اينان تا زماني كه وجود انسانهاي سربلند و با شرافت ! وضع كرده باشد ـ معتبر نمي داند قانوني را ـ حتي اگر خودش  

ديگري را در كنار خود احساس كنند، خوي تجاوز و سلطه جويي آرامشان نمي گذارد، فقط هنگامي آسوده خاطرنـد                    
نند، آنگـاه قهقهـه مـستانه را سـر     كه تمام قدرتمندان در چنگال آنها اسير باشند و نتوانند در مقابلشان عرض اندام ك     

  .خواهند داد
اين منش استكباري است و ما با چنين خوي و منشي سرجنگ داريم و معتقديم كه حقوق انساني بـا قـانون جنگـل              

قوانين و مقررات انساني بر زندگي بشر حاكم باشد تا همه انـسانها بـه حقـوق حقـه خـود                      تأمين نمي شود، بلكه بايد    
  .دست يابند

ا كمال تأسف بايد گفت كه عده اي از نويسندگان و به اصطالح انديشمندان غربي، جدول تجاوز را ترسـيم كـرده             اما ب 
اند و نه تنها با تئوريهاي خود بر جنايات استعمارگران صحه گذارده اند بلكه آنان را در ارتكـاب فجـايع بـي شـماري                         

  .عليه مظلومان عالم، تحريك و حمايت كرده اند
غرب را خصوصاً پس از دوره رنسانس مورد مطالعه و بررسي قرار دهيم، در مي يابيم كه يكي از ويژگيهـاي                     اگر تاريخ   

اين طـرز   . فرهنگ غربي، اصالت دادن به قدرت است كه بدبختانه اكنون در روح تفكر و فرهنگ آن رسوخ كرده است                  
 شده و ناشي از همان بينش ماد گرايانه است، تفكر كه بر اساس سلطه جويي و بهره برداري از دسترنج زير دستان بنا         

  .امروزه بر سراسر جهان غرب حكمفرماست و آثار مخرب آن در تمام فعاليتهاي مستكبرين ديده مي شود
از سوي ديگر، غربيان براي اثبات برتري خود بر ديگر ملتها، در مقام تحريف تاريخ بر آمدند و تالش كردند كه اروپا را           

  !ري قلمداد كنندسرچشمه تمدن بش
آنها به منظور پرهيز از اعتراف به عظمت تمدنهاي غير اروپايي، بعضاً حتي در آموزشهاي رسمي مدارس بعـد از دوره                     
رنسانس، بخشهاي ديگر تاريخ جهان، از جمله اسالم را حذف كرده و گاهي صد سال تمدن و فرهنـگ اسـالمي را در                       

متأسفانه بسياري از نويستدگان اروپـايي، عليـرغم        !... الصه مي كردند  خ) سده هاي يورشهاي خاوريان وحشي    (عبارت  
واقعيتهاي فوق الذكر همواره مردم مشرق زمين را تحقيـر كـرده انـد و آنهـا را نـسل و نـژادي فروتـر و پـايين تـر از                    

  .اروپاييان قلمداد كرده اند
 ميان خاور و باختر، باختر را ذاتاً برتر و خـاور        پيشروان فلسفه و انديشه عصر روشنگري اروپا با اينگونه تفاوت گذاردن          

را ذاتاً فروتر خواندن و بديهاي باختر را خوب جلوه دادن و خوبيهاي خاور را بد و بديهاي آن را بـدتر قلمـداد كـردن،              
  .تاريخ را سخت واژگون ساختند

 ـ  ١٣٢٥ر رفـت و تـا سـال     به مـص ١٨٨٢ ـ  ١٣٠٠لردكرومر كه پس از اشغال نظامي مصر توسط انگليسيان در سال 
در مقاله اي كه تحت عنوان خـاور و بـاختر پراكنـده سـاخت، زشـتي هـايي ماننـد           ....  فرمانرواي آن كشور بود    ١٩٠٣

  .خودكامگي بردگي و بيرحمي را از ويژگيهاي خاور زمينيان دانست
 جامعه هاي آسيايي داراي مي خوانيم كه)  خورشيدي١٣٥٦ (١٩٧٧اينكه در دايرة المعارف سي جلدي بريتانيا چاپ       

صفات و رفتاري هستند كه يكصد و هشتاد درجه با صفات و رفتار جامعه هاي باختري تفاوت دارد، درست در همين                     
  .راستا قابل فهم است
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ادوارد سعيد پژوهشگر عرب، در اين زمينه مي آورد كه اروپاييان درباره خاور زمين نوشتند كـه انـسان خـاور زمينـي      
مـي  » طبيعـي «است و از اين روي، انسان اروپـايي خردگـرا، پاكـدامن و              » متفاوت«اسد، كودك منش و     خردستيز، ف 

پيام روشن تر اينگونه نوشته ها آن است كه اصوال اروپاييان با ويژگيهاي پسنديده اي كـه در سرشـت خـويش                      . باشد
د و مردم جهان را بـه بردگـي و اسـتثمار            دارند، از بقيه جهانيان برترند و از همين روست كه بايد بر جهان چيره شون              

  .كشند

  گونه هاي مختلف تهاجم يا زمينه هاي تسلط كفار بر مسلمين

 سـلطه نظـامي،   :موارد چهارگانه زيـر خالصـه كـرد    به طور كلي مي توان زمينه هاي تسلط كافران را بر مسلمين، در            
  .سياسي، اقتصادي و فرهنگي

  ـ سلطه نظامي١

عارف ترين راههايي كه از دير باز براي غلبه بر ديگران مورد استفاده قرار مي گرفته، حمـالت                يكي از عادي ترين و مت     
. نظامي است و اسالم از همان ابتداي پيدايش، در جنگهايي كه بر مسلمانان تحميل مي شد، با آن روبـرو بـوده اسـت    

دشمنان اسالم نيز كـه تعـاليم       . شته است سلطه نظامي يك پديده تازه نيست بلكه در همه ادوار تاريخ، نمونه هايي دا             
ديني را نمي پذيرفتند و از طرفي نمي توانستند پيشرفتهايي سريع مسلمين را تحمل كنند، جنگ را بر آنان تحميل                    

  .مي كردند تا شايد ضمن شكست دادن آنها در جبهه نظامي، بر مقدراتشان تسلط يابند
نگهاي صليبي عليه مسلمانان مشاهده كرد كه بر اساس كينه توزي و با           نمونه هايي از اين تهاجمات را مي توان در ج         

صليبيان كه در دوران تاريك قرون وسطي عظمت فرهنگ اسـالمي را در     . استفاده از ضعف و تفرقه مسلمين آغاز شد       
يـات  آندلس و در قلب اروپا تحمل نمي كردند، با تحريك كليسا، بارهـا بـه سـرزمين مـسلمانان حملـه كردنـد و جنا                        

  .فراواني را مرتكب شدند
اسالم در مقابل حمالت نظامي كفار، احكام دفاع را براي ما مقرر فرموده است كه در كتب فقهي بحثهـاي مبـسوطي                      

اما تسلط كفار بر مسلمانها، منحصر به زمينه نظـامي          . پيرامون آن انجام گرفته و جاي هيچ ترديدي هم در آن نيست           
 رايج بود كه بشر براي تجاوز به منافع ديگران، تنها از قدرت سرنيزه استفاده مي كـرد و      اين شيوه در زمانهايي   . نيست

انسان، شيوه هاي بهتري براي بهره برداري از منافع ديگران پديد آمد كه ديگر نيازي به جنگ افـروزي                اوضاع زندگي 
  .و تحمل سختيها نبود

  ـ سلطه سياسي٢

ر اين روش، دشمن به جاي لشكر كشي و جنگ و خـونريزي تـالش مـي                 يكي از آن شيوه ها، تسلط سياسي است، د        
كند كه با انجام توطئه هايي، صحنه سياسي را در يك كشور به نفع خود تغيير دهد، و براي اين كـار، عناصـري را از                          

كنـد و  ميان افراد خودشان برمي گزيند و با استفاده از نقاط ضعف آنان در وجودشان ايجاد شيفتگي و وابستگي مـي                   
اگر بتواند آنها را با دادن وعده هاي رياست و حمايت، رسماً مزدور خود مي سازد و بدين وسـيله كـم كـم بـر اركـان                         

اين عناصر، ممكن است افرادي را در سطح رئيس يك دولت تـا            . حكومت و همه شؤون آن كشور تسلط پيدا مي كند         
  .سطوح پايين تر شامل گردد

 در نهايت اهداف اقتصادي را نيز در بر مي گيرد و غالبـاً بـا سـلطه اقتـصادي تـوأم                 اين همان تسلط سياسي است كه     
. يكي از نمونه هاي بارز اين عملكرد، استيالي غرب بر كشور اسالمي ما پـس از انقـالب مـشروطيت مـي باشـد        . است

بـزرگ شـيعه حتمـي    هنگامي كه استعمارگران غربي پيروزي انقالب را در پرتو رهبري و حمايت همه جانبه علمـاي          
آن ها عناصر خود باخته اي را كـه تحـصيل كـرده و دسـت               . ديدند، مبارزه عميق و وسيعي را عليه اسالم آغاز كردند         

پرورده غرب و فريفته مظاهر تمدن جديد بودند، جهت مسخ ارزشهاي اسالمي در نهضت مـشروطه وارد كردنـد و بـا                      
اينان سپس رهبران مذهبي را كه مخالف حضور     .  حكومت ارتقا دادند   حمايتهاي مالي و سياسي، آنها را تا سطح باالي        
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سركوب كرده و به انزوا كشاندند و زمينه تسلط كامل سياسي بيگانگان        عناصر ضد ديني در رأس مسائل كشور بودند،       
  .را فراهم ساختند

  ـ سلطه اقتصادي٣

وه دشـمن كوشـش مـي كنـد كـه اقتـصاد             در اين شـي   . قسم سوم از تسلط كافران بر مسلمين، سلطه اقتصادي است         
مسلمانها را تحت كنترل خود در آورد تا از فعاليتهاي اقتصادي، منابع زيرزميني و معادن آنها بـه نفـع خـويش بهـره                      

براي اين كار الگوي مصرف را متناسب با منافع خود تغيير مي دهد و به وسيله تبليغات و برنامه ريـزي،                     . برداري كند 
آنگاه با پرداخـت سوبـسيدهاي كـالن و صـدور كاالهـاي             . ا در جامعه مسلمانان تقويت مي نمايد      روح مصرف گرايي ر   

ارزان به كشور مورد نظر، كارخانجات داخلي آن كشور را به ورشكستگي مي كشاند و بـا هـر توطئـه اي از پيـشرفت                         
آورد و سـرانجام بتوانـد شـريان    صنايع آن كشور جلوگيري مي كند تا بازار مسلمانها را در انحصار كاالهـاي خـود در                 

  .اقتصادي آنان را كامال در اختيار بگيرد

  ـ سلطه فرهنگي٤

در ميان شيوه هاي استعماري و سلطه گري، آنچه از همه خطرناك تر و در عين حال مخفـي تـر مـي باشـد، سـلطه                 
ي جبهـه تهـاجم،     خطري كه در اين زمينه جبهه اسالمي ما را تهديد مـي كنـد، بـه خـاطر گـستردگ                   . فرهنگي است 

پيچيدگي آن و صدماتي است كه از نظر معنوي به روح او وارد مي كند و افكار و عقايد و ارزشـها را در درون وي بـه                            
  .نابودي مي كشد و حيات معنوي اش را مختل مي سازد

بـه كـارگيري   از همـه ابزارهـا و شـيوه هـا و بـا             امروز دشمنان اسالم و بشريت براي انجام مقصود خويش، با استفاده          
برترين تكنولوژيها و جديدترين روشهاي علمي، به جبهه اي به وسعت قلبهاي معتقد و سالم و ديـن بـاور در سراسـر                       

ديگر مسأله آمدن بيگانه به داخل يك خاك مطرح نيست          . جهان اسالم مورد هجوم ناجوانمردانه خويش قرار داده اند        
  .وسيدن استبلكه سخن از بيگانه شدن از خويش و از درون پ
  :فرمود) قدس سره(رهبر فقيد مسلمين جهان حضرت امام خميني

ما از دخالت نظامي نمي ترسيم، آن چيزي كه ما را مي ترساند وابـستگي فرهنگـي                 . ما از حصر اقتصادي نمي ترسيم     
شـود بـا   استقالل و موجوديت هر جامعه از استقالل فرهنگ آن نشأت مي گيرد و ساده انديشي است كه گمان      . است

بي جهت و من باب اتفاق نيست كه هـدف   ... وابستگي فرهنگي استقالل در ابعاد ديگر يا يكي از آنها امكان پذير است            
  .اصلي استعمار گران كه در رأس تمام اهداف آنان است، هجوم به فرهنگ جوامع زير سلطه است

نه در مقابل سياست نه شرقي و نه غربي مـيهن  آري، هنگامي كه ابر جنايتكاران در عرصه سياسي مجبور شدند ناباورا     
اسالمي ما تسليم شوند و زماني كه در جبهه نظامي در برابر حماسه هاي فرزندان با ايمان و دالور امت اسالمي دچـار    
يأس و خفت و زبوني شدند و انگاه كه توطئه ها، فشارها و تحريمهـاي اقتـصادي را چنـدان مـوثر نيافتنـد، بلكـه بـه                 

را در روند رشد و توسعه، و شكوفايي استعدادهاي مردمي، داراي نتايج غير منتظره ديدند، سرانجام نـاگزير    عكس، آن   
  .به حيله نهايي خود يعني هجوم فرهنگي متوسل شدند و به گفته رهبر معظم انقالب، عقبه نظام را هدف قرار دادند

جبهـه تهـاجم و ارقـام كالنـي كـه از سـوي               گـستره اينجاست كه با توجه به ظرافت و اهميت موضوع و با عنايت به              
دشمنان اسالم در زمينه اخير سرمايه گذاري شده است، مي توان به ميـزان هـشياري الزم و تـالش بيوقفـه و همـه                         

گرچه متاسفانه بايد گفت كه تاكنون پيرامون سه        . جانبه در جلوگيري از آلودگيهاي حاصله از سمپاشيها آنان پي برد          
 نظر مباني فكري و نظري، در كشور ما كار علمي و تحقيقي چشمگيري انجـام نـشده اسـت و فقـط بـه      قسم اخير، از  

اقتضاي شرايط زمان، متخصصين علوم نظامي، در طول مدت جنگ تحميلي، تا حدودي درباره مسائل نظامي و ابعـاد            
  .ال داشته استمختلف آن، به تحقيق و تأليف پرداخته اند كه نتايج قابل مالحظه اي نيز به دنب

لذا بر دانشمندان و محققان اسالمي الزم است كه در زمينه مبارزه سياسي، اقتصادي و فرهنگـي بـا دشـمنان اسـالم             
  .تالشهاي عالمانه و محققانه اي انجام دهند
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 ميان نكته اي كه در اين بحث، قابل بررسي و تعمق مي باشد، ارتباط متقابل و تأثير فزاينده اي است كه به نحوي در            
بـه عنـوان مثـال، تحكـيم يـك رابطـه سـلطه جويانـه         . هر يك از شيوه هاي فوق الذكر با ساير اقسام آن وجـود دارد  

اقتصادي، و حتي تثبيت يك موقعيت جديد كه با هجوم نظامي به دست آمده است، بدون تالش فرهنگي و تـأثير در                    
انكه تسلط سياسي، غالباً اهداف اقتـصادي را دنبـال          انعطاف فرهنگ طرف مقابل تقريباً امري غير ممكن است، همچن         

  .مي كند و در نهايت، با سلطه اقتصادي نيز هماغوش است
نتيجه مهمي كه در اينجا به دست مي آيد مربوط به اهميـت نقـش فريبنـده ترفنـدها و تالشـهاي فرهنگـي در دوام           

  :دفيلسوف معروف انگليسي مي گوي» اسپنسر«. بخشيدن به روند سلطه است
اخالق و آداب و زبان و تمدن خودتان را به اقوام و مستملكات خود بياموزيد و آنان را به حال خودشان واگذاريد كه                       «
  .٤»!از آن شما خواهند بود» هميشه«

معناي اين سخن آن است كه بدون ترديد، تسلط فرهنگي پيش در آمـد سـلطه دائمـي اسـت چنانكـه مـا در تـاريخ                
اينها اگر چه در ابتداي هجوم . ن را در تسلط سلجوقيان، مغوالن و تيموريان مشاهده كرده ايم      كشورمان، نمونه هاي آ   

وحشيانه خود، با قدرت شمشير بر اوضاع سرزمين ما مسلط شدند، اما پس از استقرار حكومت خود، تالش مي كردند              
فرهنگ مردم نفوذ كرده و آنها را تا حـد  كه با استفاده از وزراي دانشمند و مشاوران دور انديش، به هر نحو ممكن در               

پس مي توان نتيجه گرفت كه به هر ميزاني كه يك جمعيت يا حكـومتي در ميـان   ! امكان به خويشتن متمايل سازند    
فرهنگ يك ملت نفوذ پيدا كند، به همان اندازه، سلطه خويش را بر آنان بيمه كرده است و توان خود را در استثمار و       

اين تجربه اي است كه دولتهاي استعمارگر غربي، به خوبي آنرا آموختـه انـد و بـه            . ا باالتر برده است   بهره كشي از آنه   
  .نتايج موثر آن دست يافته اند

  اصل عدم استيالي كفار بر مسلمين

يكي از حقايق مسلم در بينش اسالمي اين است كه خداوند متعال به مسلمانان با ايمان اجازه نمي دهد كـه زيـر بـار         
اين يك اصل اسالمي ريشه دار است و كساني كه كم و بيش با مكتـب اسـالم و                   . لت مشركان، كفار و منافقان بروند     ذ

  .اصول و مباني اين دين مقدس، آشنايي دارند، از اين حقيقت آگاهند
مي، بحثهاي  و چه از نظر مباني عل٥درباره اين اصل، چه از نظر فقهي ـ بر اساس آيه اي كه در قرآن كريم آمده است 

فراواني وجود دارد كه در آنها نتايجي كه مطابق شرايط خاص هر زمان بر اين اصل متفرع مي شود، مـورد تحقيـق و                        
  .بررسي قرار گرفته است

  تحليلي درباره اين اصل

بدون شك، يكي از عوامل سازنده شخصيت، كه در رفتارهاي فـردي و اجتمـاعي انـسان تـأثير بـسياري مـي گـذارد،           
به همين جهت، روان شناسان و استادان علوم تربيتي، بـر سـالم سـازي محـيط                 .  زندگي و تربيتي او مي باشد      محيط

  .زندگي خانوادگي و تحصيلي آن براي افراد در سنين مختلف تأكيد بسياري كرده اند
 يـك محـيط   همچنين در. واضح است كه در يك محيط خانوادگي آرام و سالم، فرزندان شايسته اي تربيت مي شوند               

هر محيطي از افراد، اشـياء و  . آموزش سالم و متناسب، دانش آموزان اليق و آينده سازان ارزشمندي پرورش مي يابند    
نمودهايي تشكيل مي شود، عناصر محيطي، رابطه ميان آن ها، چگونگي برخورد افراد يك محيط اجتماعي با يكديگر                  

، همه در شمار عوامل محيطي به حـساب مـي آينـد و بـراي سـالمت                  و برداشتهايي كه آنها از مسايل اجتماعي دارند       
  .محيط، بايد مورد توجه و مراقبت قرار گيرند

                                            
  .٢٣ اسالم بر سر دو راهي پاورقي صفحه ٤
  ).١٤١سوره نساء ( لن يجعل اهللا للكافرين علي المومنين سبيال ٥
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بنابر اين كسي كه مي خواهد جامعه اي را اصالح كند و افراد آن را در پرتو انوار شريعت اسالمي كه متـضمن تكامـل        
اجتماعي مناسبي   در گام نخست، تالش كند كه محيط      انسانها مي باشد به سوي سعادت جاويدان رهبري نمايد، بايد           
  .را براي رشد افراد آن جامعه در جهت تكامل ديني فراهم سازد

طبق اين حقيقت كه جامعه و شرايط اجتماعي تأثير بـسزايي در سـاختار شخـصيت افـراد دارد، مربيـان و مـصلحان                
هم شود، چه در محيط كوچك خانواده يـا مدرسـه و   پيوسته در تالشند تا محيط سالم و متناسبي براي رشد افراد فرا  

اگر پدر خانواده بخواهد فرزندان شايـسته اي تربيـت كنـد، بايـد              . چه در محيط بزرگ اجتماع و در سطح بين المللي         
سعي كند محيط خانواده محيط مناسبي باشد، مربي دبستان يا دبيرستان نيز اگر بخواهد دانش آمـوزان شايـسته اي           

  .بايد سعي كند محيط اجتماعي دبستان و دبيرستان، محيط مناسبي باشدتربيت شوند، 
محيط از افراد، اشيا و نمودها تشكيل مي شود؛ اما آنچه داراي اهميت است، كيفيت برخورد با يكديگر است كه جـزو             

ت، همان راه   طبعاً كسي كه مي خواهد جامعه اي را اصالح و آن را به شاهراه سعاد              . عوامل محيطي به حساب مي آيد     
و شريعتي كه خداي متعال براي تكامل انسانها قرار داده است هدايت كند و مردم را به سعادت برسـاند، بايـد تـالش                     

  .كند كه محيط اجتماعي مناسبي براي رشد افراد در جهت تكامل ديني فراهم شود
ماعي براي رشد اشخاص مـسلمان،      يكي از مسائل مهمي كه بايد در اين زمينه مراعات شود، مهيا ساختن محيط اجت              

به گونه اي است كه همه افراد جامعه در آن احساس شخصيت و سرافرازي كنند، زيرا از مهم تـرين عوامـل زبـوني و                
  .پستي و شكست انسان در زندگي، احساس حقارت است

ت و منزلـت و  فضاي جامعه اسالمي بايد به گونه اي باشد كه همه مظاهر زنـدگي اجتمـاعي، دليـل و شـاهد شخـصي             
به طوري كه جوانان و فرزندان ما حتي از دوران كودكي اين معني را ادراك كنند، يعني با                   سربلندي مسلمانان باشد،  

البته اين وظيفـه رهبـر جامعـه اسـت كـه بـا              . تمام وجود احساس كنند كه اسالم مساوي با سربلندي و افتخار است           
مردم و باال بردن توان نظامي و دفاعي جامعه، به اين هدف و آرزو كه        تقويت روح ايمان و ايجاد روحيه سلحشوري در         

هيچ قدرت مخالفي، جرات كمترين تجاوز و تعرضي را به مرزهاي مسلمين نداشته باشد، جامه عمل بپوشاند، و اجازه                   
 مـساعد  ندهد كه آنها تحت هيچ شرايطي تحقير بشوند، زيرا در چنين جامعه اي اوضـاع بـراي رشـد و ترقـي انـسان                   

پس يكي از ادله لزوم حفظ عزّت و سيادت، براي جامعه اسالمي اين است كه رشد و بالندگي افراد آن در هـر                      . نيست
زمينه اي، در سايه همان احساس عزت و عظمت، امكان پذير است و بر عكس يك جامعه سرخورده كه خود را تحت                      

 هويت اسالمي و منش انساني خـود را از دسـت مـي              سيطره و بهره كشي كافران احساس كند، به تدريج شخصيت و          
  .دهد و زمينه زبوني و پستي اش در نسلهاي آينده فراهم مي گردد

بـه  . اما همين رابطه در سطح بين المللي براي جوامع اسالمي نيز مطرح اسـت    . اين در مورد رابطه فرد با جامعه است       
 سيادت، براي جامعه هاي مـسلمان پذيرفتـه شـود، طبعـاً     اين معنا كه اگر در سطح جهاني افتخار و عظمت و عزت و     

در . زمينه بالندگي آنها فراهم خواهد شد و در نتيجه جوامع ديگر نيز به اسالم گـرايش و رغبـت پيـدا خواهنـد كـرد                       
صورتي كه اگر جوامع مسلمان در روابط بين المللي با مسائل جهاني به گونه اي برخورد كننـد كـه موجبـات ذلـت و      

  .شان فراهم گردد، خداي نخواسته شكست اسالم را در سطح جهاني به دنبال خواهد داشتتحقير
بنابراين، اگر در جامعه اجازه داده شود كه كساني به اسالم هجوم بياورند و مسلمانها در آن جامعه احـساس حقـارت                      

لت بر سـربلندي و افتخـار   بلكه هر قدر محيط اجتماعي دال. مساعدي براي رشد انسان نيست كنند اين جامعه محيط  
  .اسالم و مسلمانان داشته باشد، زمينه براي رشد افراد به سوي اسالم و رسيدن به حقايق آن فراهم خواهد بود

افراد بايد احـساس عـزت و   . پس بايد اسالم در جامعه عزيز باشد و در سايه آن مسلمانان عزت و سيادت داشته باشند    
است كه اسالم اجازه نمي دهد كه كفار در محيط اسـالمي تـسلط داشـته باشـند و                   اين يكي از داليلي     . عظمت كنند 

مسلمانان خود را تحت سيطره و تسلط كفار احساس كنند؛ چون اگر چنين احساسي پيدا شود يكـي از زمينـه هـاي       
 باشـد،  در حاليكه اگـر احـساس عـزّت و سـربلندي بيـشتر     . زبوني و پستي براي نسل آينده مسلمانان فراهم مي شود   
چنين رابطه اي در سـطح بـين المللـي نيـز بـراي جوامـع       . زمينه بهتري براي رشد جوانان اسالمي فراهم خواهد بود     

اگـر در سـطح بـين المللـي     . همان رابطه اي كه يك فرد با جامعه دارد، جامعه نيز با جهان دارد        . اسالمي مطرح است  
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فته شد، زمينه رشد جوامع اسالمي فراهم مي شود و جوامع           براي جوامع اسالمي افتخار، عظمت، سيادت و عزت پذير        
اما اگر رفتار بين المللـي بـه گونـه اي باشـد كـه موجـب تحقيـر اسـالم و                  . ديگر نيز به اسالم عالقه مند خواهند شد       

  .مسلمانان گردد، يكي از عوامل شكست جوامع اسالمي فراهم خواهد شد
  :ر و سيادت مسلمانان، در اسالم پذيرفته شده استاز اينرو به دو دليل، اصل عدم استيالي كفا

ـ اينكه افراد جامعه با احساس سربلندي و با كمال آرامش به رشد همه جانبه خود ادامه دهند و در زنـدگي فـردي                     ١
  به تعاليم حياتبخش آن مكتبي كه در كنف حمايت آن، احساس عزت و سربلندي مي كنند گرايش

  .بيشتري پيدا كنند
جوامع اسالمي در اثر بالندگي و پيشرفت، نزد ملتهاي ديگر سرافراز و مفتخر باشند و بدين وسـيله حركـت                    ـ اينكه   ٢

  .جهاني اسالم، كه متوقف بر سربلندي و ترقيات جوامع اسالمي است، تحقق يابد

  اشاره اي به دليل فقهي اصل ياد شده

مي اشاره كنـيم كـه ماننـد گـنج بزرگـي در ابـواب       قبل از هر چيز الزم است كه به يك سري قواعد كلي در فقه اسال      
در كتاب مكاسب   » رضوان اهللا تعالي عليه   «به عنوان نمونه، مرحوم شيخ انصاري       . مختلف مورد استفاده قرار مي گيرد     

 كـه  ٦»يا ايها الـذين آمنـوا اوفـوا بـالعقود    «ـ از بيش از شش هزار آيه اي كه در قرآن وجود دارد ـ در ذيل آيه كريمه  
ي از يك آيه است، به اندازه يك كتاب بحث كرده است، و شايد اگر فرصت مي يافت، مـي توانـست تمـام ابـواب      بخش

  !عقود را از همين كالم كوتاه خدا استنباط كند و كتاب ديگري را نيز تأليف نمايد
اي علمي و معنـوي  اين به بركت وسعت و عمق آيات كريمه قرآن است كه در موارد متعددي، مي توان از آنها بهره ه                  

كساني كه با مباحث فقهي آشنايي دارند، مي دانند كه در سراسر اين كتاب عظيم، كه يكي از افتخـارات                    . فراواني برد 
مرحـوم شـيخ    » مكاسـب «فقه شيعه است، تنها از چند آيه و روايت چه استفاده هاي پرارزشي شده كه اگر آنها را از                    

كرده اند » اوفوا بالعقود «و اگر ديگران نيز دقتهايي را كه ايشان در فهم           ! شودانصاري برداريم ساختار كتاب عوض مي       
 و لَن يجعلَ اللّـه للكـافرين علـي المـؤمنين    «در بسياري از آيات و رويات ديگر ـ و از جمله در آيه شريفه مورد بحث  

جعـل  » جعـل « اسـت كـه آيـا ايـن     در آيه مذكور جـاي بحـث  .  ـ انجام بدهند، فقه ما بسيار غني تر مي شود ٧سبيال
تكويني است يا تشريعي، اگر جعل تشريعي است چه برداشتهايي مي توان از آن كرد و اگر جعـل تكـويني اسـت، بـر      
اساس اينكه اراده حكيمانه الهي به عزت اسالم و مسلمين تعلق گرفته است، در مقام عمل چه احكـامي را از آن مـي              

 زمينه بحثهاي وسيعي هست، كه در اين جا مجال طـرح آنهـا نيـست و چنانچـه در                    البته در اين  . توان استنباط كرد  
گنجهاي گرانبهاي قرآن و روايت تعمق بيشتري بشود، دريچه هاي تازه اي از انوار معارف الهي در همه مسائل فـردي   

  .شدو اجتماعي، به ويژه در زمينه هاي بسياري كه امروزه مطرح است، به روي انسان گشوده خواهد 
اجماال مي توان از آيه شريفه استفاده كرد كه خداي متعال به هيچ وجه اجازه نمي دهد كه كافر بر مـسلمان تـسلط                         

اين مطلب، هم در زمينه هاي فردي و هم در زمينه هاي اجتماعي مطرح شده و تا سطح بـين المللـي نيـز              . پيدا كند 
  .قابل تعميم است

   سلطه هانگاهي به تاريخ مبارزات مسلمين عليه

در طول تاريخ اسالم و تشيع، مبارزات بسياري از سوي مسلمانان عليه سلطه اجانب در ابعاد مختلف آن، وجود داشته     
البتـه در ايـن زمينـه    . است كه بررسي آنها ـ در عين حال كه حوصـله و فراغـت بـسياري مـي طلبـد ـ مفيـد اسـت         

 چاپ نيز رسيده است، اما از نظر كمي و كيفي در حد مطلـوب    تالشهايي انجام شده و ثمره آن تالشها و تحقيقات، به         

                                            
  .١ /  مائده٦
  .١٤١/  نساء ٧
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نظـامي، سياسـي،    نيست و الزم است كه انواع جهاد و مبارزاتي كه از صدر اسالم توسط مسلمانان، در زمينـه مـسائل        
  .اقتصادي و فرهنگي عليه كافران و سلطه گران صورت گرفته است، از نظر تاريخي مورد تحليل و بررسي قرار گيرد

يكي از مبارزاتي كه در زمانهاي اخير، به وسيله مراجع عظيم الـشان شـيعه، عليـه                 :  عليه سلطه اقتصادي   مبارزه) الف
سلطه اقتصادي استعمارگران غربي انجام گرفت و راه نفوذ كافران را به كشور اسالمي ما بست، فتواي تاريخي مرحوم                   

رارداد، امتياز تنباكوي سراسر ايران، به مدت پنج سال در انحـصار  ميرزاي شيرازي ـ رضوان اللّه عليه ـ بوده در اين ق   
  .يك شركت انگليسي قرار گرفت

هنگامي كه پس از انعقاد قرار داد، انگلستان عمال فعاليت خود را در ايران آغاز كرد، هجوم فرنگيان به ايران بـه بهانـه         
ه زودي موجب نفرت و عكس العمل عمومي مـسلمانان       كارمندان كمپاني تنباكو، چنان گستاخانه و مغرورانه بود كه ب         

اين فرنگيان چنان از وابستگي خود به كمپاني تنباكو و پشتيباني حكومت، دلگرم و مغـرور شـده بودنـد كـه در                       . شد
برخورد خود با توده مردم مسلمان سخت بي پروايي و خـشونت مـي كردنـد و باعـث جريحـه دار شـدن احـساسات                          

رفتار عموم فرنگيان و به خصوص انگليسيان و رفتار خود كمپـاني و مـاموران آن در                 ... شدندمذهبي و ملي مردم مي      
ايران نشان مي دهد كه به راستي انگليس با به دست آوردن امتياز تنباكو، براي ايران هم همچون هند، خواب سـلطه    

  .مطلقه و سرنوشت استعماري را مي ديده اند
زبور و طيف گسترده حضور خارجيان در كشور و رفتار متكبرانه آنان با مردم به اطالع              زماني كه نتايج اوليه قرار داد م      

مرحوم ميرزاي شيرازي رسيد، ايشان با بينش دقيق خود و فراستي كه از نور خدا مايه مي گرفت، دريافـت كـه ايـن                        
داي متعـال نيـز از ايـن امـر     ذلت آنان را در پي دارد و خـ  قرار داد، باعث تسلط اقتصادي كفار بر مسلمين مي شود و       

  .راضي و خوشنود نخواهد بود
 قمري، ضمن ارسال تلگراف براي ناصرالدين شاه اين خطر را گوشزد كرد،      ١٣٠٨بنابر اين ابتدا در تاريخ ذيحجه سال        

  :اما وقتي بي توجهي شاه را ديد، حكم تاريخي تحريم تنباكو را طي اين عبارت صادر فرمود
رحيم ـ اليوم استعمال تنباكو و توتون، باي نحو كان حرام و در حكم محاربـه بـا امـام     بسم اللّه الرحمن ال

  .زمان ـ صلوات اهللا و سالمه عليه ـ است

البته فرمان آن مرجع بزرگ، فتوا نبود، بلكه يك حكم واليتي بود اما به طور طبيعي، هر حكمي مبتني بر يك فتواي                      
اكنون بايد ببينيم كه بحث     . قهاي اسالمي، عليه سلطه اقتصادي بيگانگان است      اين نمونه بارزي از مبارزه ف     . كلي است 

كوتاه كردن دست اجانب و مبارزه عليه تسلط اقتصادي آنها، مبتني بر چه مقدماتي است و دامنه آن تا چه اندازه مي                      
  .اينها يك سري مسائلي است كه بايد مورد بحث و بررسي قرار گيرد. تواند تعميم پيدا كند

مبارزه ديگري كه توسط زعماي عاليقدر شيعه، در جهت حفظ سيادت و عزت مسلمانان صورت گرفـت، حركـت                   ) ب
جهادي علماي عراق، عليه تسلط سياسي انگلسات بر اين كشور، در زمان معاصر بـود كـه بـه وسـيله مرحـوم ميـرزا                         

  .محمد تقي شيرازي ـ رضوان اهللا عليه ـ رهبري مي شد
لت كافر انگليس مي رفت كه بر كشور اسالمي عراق چنگ بياندازد و تـسلط سياسـي خـود را بـر             در آن هنگام كه دو    

مسلمانان آنجا مستحكم سازد، فقهاي اسالمي، عليه آن دولت استعمارگر اعـالن جنـگ دادنـد، و آن مرجـع بـزرگ،                      
  .فتواي جهاد را تحت عنوان وجوب جنگ عليه سلطه انگليس بر مردم عراق صادر كرد

 كشور اسالمي خودمان نيز، از زماني كه حركت روحانيت به رهبري امام راحل ـ رضوان اللّه عليه ـ آغـاز شـد،     در) ج
  .نمونه هاي بسيار چشمگير و روشني از اين نوع مبارزه ها داشته ايم

ز طـرف  از جمله، زماني كه در رژيم سابق، دستور شركت مردم در رفراندوم براي اجراي مواد شش گانه شاهنـشاهي ا            
دولت صادر شد، مراجعي همچون مرحوم آية اهللا العظمي سيد احمد خوانساري ـ رضوان اهللا عليه ـ فتـوا دادنـد كـه      

  .»است) عج(شركت در اين رفراندم، در حكم محاربه با امام زمان «
چيـزي جـز آن     دليل اصلي چنين مخالفتها و مبارزاتي كه در اوج اختناق با رژيم جبار شاهنشاهي انجام مي گرفـت،                   

نبود كه مراجع عظام و پرچمدار اين مبارزات، حضرت امام خميني ـ رفع اهللا درجاتهم ـ با روشـن ضـميري و بيـنش      
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الهي خاص خويش، در مي يافتند كه عالوه بر اينكه چنين رفراندمي به نفع سلطه آمريكاي جنايتكار است و راه نفوذ                     
  .د، صدها مفسده ديگر نيز بر آن مترتب مي شودبيگانه را به داخل كشور اسالمي هموار مي كن

اگر چه دليل وابستگي رژيم شاهنشاهي به آمريكا، هر نوع مخالفتي كه با آن مـي شـد، در حقيقـت مبـارزه بـا رژيـم            
جنايتكار آمريكا بود، اما برخي از فريادها، مستقيماً و بدون واسطه بر سر آمريكا فـرود مـي آمـد كـه ايـن صـالبت از                           

  .عليه استكبار جهاني بود) قدس سره( مبارزه امام راحلويژگيهاي
بود كه در چهارم آبان مـاه سـال آغـاز گرديـد و در سـيزدهم آبـان       » كاپيتوالسيون«از جمله، قيام ايشان عليه قانون       

همچنين، حركت شـجاعانه اي را كـه دانـشجويان    . همان سال منجر به دستگيري مجدد و تبعيد ايشان به تركيه شد   
تصرف النه جاسوسي آمريكا انجام دادند، و در واقـع نقطـه    ن، با الهام از بيانات و رهنمودهاي آن امام راحل، در    مسلما

عطفي در تاريخ مبارزات ملت مسلمان ايران عليه آمريكا به وجود آمد، مي توان يك نوع مبارزه صـريح و يـك فريـاد                        
  .كوبنده عليه ابر قدرت جنايتكار غرب دانست

 از مبارزات مسلمين عليه كفر جهاني است كه در صحنه هاي گوناگون و با روشهاي متنوع صورت گرفته                   اينها بخشي 
همه مـا كـم و   . و هر يك داراي فرايند خاصي مي باشد و نشان دهنده مبارزه جدي و آشتي ناپذير اسالم با كفر است                 

ارزه مسلحانه انقالبيون را مشاهده كـرده ايـم،         بيش، با مبارزه به روش نظامي آشنا هستيم، يا الاقل صحنه هايي از مب             
اينجاست كه رسالت ما در برابر      . اما فقط عده كمي از افراد، با روش مبارزه سياسي، اقتصادي و فرهنگي آشنايي دارند              

نسل آينده، در بررسي و تنظيم روشهاي مبارزاتي، بر اساس مطالعات اسالمي و تحقيقات علمي، در همـه زمينـه هـا                      
  .مي شودآشكار 

  اهميت تالش و مبارزه فرهنگي در زمان حاضر

اكنون كه استكبار جهاني از انقالب اسالمي ما سيلي خورده و به نقش عظيم مسلمين در معادالت جهـاني پـي بـرده                
است، ما شاهد ايجاد اختالل در جوامع اسـالمي، رذالـت كـافران در ضـديت بـا اسـالم و نـسل كـشي مـسلمانان در                            

بنابر اين شـكي نيـست      . ن بوسني و هرزگوين، خليج فارس، فلسطين، لبنان و الجزاير بوده و هستيم            سرزمينهايي چو 
كه همه ما بايد از برادران مسلمان خود در اين كشورها و ساير نقاط مسلمان نشين جهان، كه درحال مبارزه و جنگ                      

حفـظ عـزت و سـيادت مـسلمانان كـه يـك       و نيز ترديدي وجود ندارد كه براي      . با دشمنان اسالمند، پشتيباني كنيم    
همچنـان  . كشورهاي مسلمان حمايت كنيم    واجب شرعي است، وظيفه داريم در روابط بين المللي، از مواضع سياسي           

كه الزم است تا حد امكان، همبستگي خود را با ملتهاي اسالمي تحكيم بخشيده، و در زمينه هاي مسائل اقتصادي با                     
  .آنها همكاري نمائيم

نچه از اهميت بيشتري برخوردار است و متاسفانه تاكنون در بسياري از موارد، با غفلت همراه بوده است، مبـارزه      ولي ا 
زيرا همانطوري كه در بحثهاي گذشته اشاره شد، تهاجم فرهنگي بر خالف شيوه هاي تهاجم نظـامي و   . فرهنگي است 

 واكنش دفعي نشان داد، بلكه داراي طبيعت پيچيـده  اقتصادي، يك جريان كامال ملموس نيست كه بتوان در برابر آن        
اي است كه از تالشها و تجربه هاي فراوان دشمنان اسالم، طي مدتهاي طوالني سود جـسته و بـا آنهـا عجـين شـده                  

به همين جهت، اين شيوه، خطرناك ترين نوع هجوم است كه اگر با موفقيـت همـراه باشـد، دشـمن بـه همـه                         . است
  .ت، و ديگر نيازي به مبارزه نظامي هم نخواهد داشتاهداف خود رسيده اس

و بايد اعتراف كرد كه با تاسف فراوان، تالش دشمنان اسالم در اين زمينه تا اندازه اي موفق نيز بـوده اسـت و امـروز                           
ديگر هجوم فرهنگي به شكلي نيست كه بتوان درها را به روي آن بست، زيـرا تكنولـوژي جديـد، درهـا را شكـسته و          

  !نگ مهاجم، چون مهمان ناخوانده اي به اندروني سركشيده استفره
  :در طليعه پيروزي انقالب اسالمي، امام راحل ـ رضوان اهللا عليه ـ فرمود

  ...راس همه اصالحات، اصالح فرهنگ و نجات جوانهاي ما از اين وابستگي به غرب است«
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ايـن وابـستگي سرمنـشأ همـه        . افكـار اسـت    ه وابـستگي  ما االن در همه چيز يك نوع وابستگي داريم كه باالتر از هم            
اگر ما وابستگي فرهنگ داشته باشيم، دنبالش وابستگي اقتصادي هم هـست، وابـستگي            . وابستگي هاست كه ما داريم    

  )٧/٨/٥٨.(»اجتماعي و سياسي هم هست، همه اينها هست
شد، ناچار ديگر ابعـاد آن جامعـه بـه جانـب        اگر فرهنگ جامعه اي وابسته و مرتزق از فرهنگ مخالف با          «: و نيز فرمود  

. مخالف گرايش پيدا مي كند و باالخره در آن مستهلك مي شود و موجوديت خود را در تمام ابعاد از دست مي دهـد                       
  .»...استقالل و موجوديت هر جامعه از استقالل فرهنگي آن نشأت مي گيرد

، ايدئولوژي و عقايد كفر آميز را نيز خواهد پذيرفت و يـا  آن بزرگ مرد مي دانست كه اگر ملتي فرهنگ كفر را بپذيرد         
الاقل در اعتقادات ديني خود سست خواهد شد، و اين همان هدفي است كه كافران در هجوم فرهنگـي بـر مـسلمين          

آنها با صراحت گفته اند كه هدفشان از تبليغاتي كه در كشورهاي اسالمي انجـام مـي دهنـد، تـرويج       . دنبال مي كنند  
يت به اميد مسيحي شدن مسلمانها نيست، بلكه كمال آرزويشان اين است كه نسبت بـه اعتقـادات و باورهـاي                 مسيح

ديني، در قلب جوانان مسلمان شك و ترديد ايجاد كنند تا عقايدشان ضعيف و ايمانشان به كفر ستيزي و خدا جـويي   
ت بردارنـد و رفتارهـاي غربـي را در همـه            سست گردد، آنگاه كامال از هويت مذهبي و ملي و آرمان خواهي خود دسـ              

واضح است كه در اين صورت، دشمن سلطه گر خود را در قله پيروزي احساس              . شؤون زندگي، الگوي خود قرار دهند     
  .مي كند، چرا كه حتي سربازان حريف را نيز به اردوي خود آورده و با اهداف خويش همداستان كرده است

ام تعداد بسيار از مبلغين مسيحي به سراسر جهـان و بـه خـصوص مبلغينـي كـه در                    هم اكنون، دشمنان اسالم با اعز     
تخصيص ارقـام نجـومي بودجـه    . نموده اند فعاليتهاي شديد را عليه اسالم انجام مي دهند         كشورهاي آفريقايي مستقر  

ارگران غربـي بـراي     هايي كه پس از پيروزي انقالب اسالمي ايران و به ويژه در سالهاي اخير، از يك سو توسط استعم                  
مبارزه با اسالم، و از سوي ديگر به وسيله دست نشاندگان آنها در كشورهاي اسـالمي ماننـد عربـستان تحـت عنـوان                        
وهابيت، براي مبارزه با تشيع هزينه مي شود، و ارقام باالي مبلغيني كه از هر يك از اين دو جبهه، با اسـالم واقعـي و            

  .مي كنند، رسالت اسالمي و انساني ما را بسيار سنگين مي كندباورهاي ديني مردم جهان مبارزه 
بايد بدانيم كه اسالم و قرآن فقط براي ما و چند كشور ديگر نازل نشده است، بلكه همه مـردم در سراسـر جهـان بـه           

د آن را عنوان بندگان خدا به اين رحمت بي پايان الهي حق دارند و اين فرمان خدا است كه حامالن امانت الهـي، بايـ    
هيأتهاي مسيحي، در كـشورهاي جهـان سـوم، شـيوه            ٨)ان اهللا يامركم ان تؤدوا االمانات الي اهلها       . (به اهلش برسانند  

  .هاي مختلفي را جهت انجام مأموريتهاي محوله به كار مي گيرند
دسـت منعقـد مـي      از جمله در برخي از كشورهاي آفريقايي مانند سنگال، بر طبق قراردادي كه با خـانواده هـاي تهي                  

شود، در ازاي توزيع كمكهاي مختصر مالي و جنسي از طرف اين هياتها به مردم، آنها موظفند كه كودكان خود را بـه          
  .مدارس تبشيري بفرستند

ه مروجين مسيحي و مبلغين اعزامي به كشورهاي اسالمي، براي پرهيـز از تحريـك احـساسات و عواطـف دينـي                      تالب
ي خالف اسالم خويش، حتي االمكـان سـعي دارنـد از عمليـات غيـر مـستقيم و فعاليتهـاي          مسلمانان در انجام كارها   

بيشتر از راههاي فرهنگي، سياحت و جهانگردي، تجارت         محرمانه و مخفيانه استفاده كنند و به همين جهت است كه          
 مربـي ورزشـي و     و سرمايه گذاري، شرق شناسي و زبان شناسي، تخصص در امور باستان و به عنـوان مـشاور فنـي و                    

  .٩تحت دهها عنوان ديگر، به فعاليت وانجام ماموريتهاي خود مي پردازند
در كشور آفريقايي كنيا ـ علي رغم فعاليت شديد هفتاد فرقه مسيحي كه فقط يكي از آنها كه متعلق بـه ايرلنـد مـي     

 مي كنند كه به گفته وزير باشد داراي كليسايي است كه شش هزار مبلغ مسيحي را تجهيز مي كند ـ مردمي زندگي 
اطالعات آن كشور، آماده پذيرش اسالم هستند، چه بسا اين مردم همان كساني باشند كه خداوند آنهـا را بـه عنـوان                       

  !معرفي فرموده است» اهل امانت«

                                            
  .٦١/ نساء  ٨
  .»اين همه تبليغات چرا؟« رجوع شود به كتاب ٩
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اين دولت مردي كه خود مسيحي و عضو يك كابينه مسيحي است، در سفري كه بـه ايـران داشـت، آمـادگي كـشور                
مسلّم اسـت كـه اگـر در كـشور او زمينـه اي بـراي گرايـشهاي         . را جهت پذيرش مبلغان اسالمي اعالم كرد      متبوعش  

اسالمي نباشد و يا در مردم، نسبت به پذيرش دين اسالم تعصبي وجود داشته باشد، او هرگز بـه خـود اجـازه چنـين               
  .اظهاراتي را نمي دهد

حيت عليه اسالم صورت مـي گيـرد و بـا وجـود كارشـكني هـا و                  بنابر اين، با وجود تبليغات وسيعي كه از طرف مسي         
دشمني هايي كه وهابيون عليه تشيع مي كنند و نيز با توجه به غير قابل مقايسه بودن نيروي انساني و بودجـه هـاي               
تبليغي ما با نيروها و بودجه هاي كالني كه از طرف واتيكان هزينه مي شود، به طوري كـه حتـي بودجـه و امكانـات                           

كي از كليساهايي كه در آنجا اداره مي شود، با تمام بودجه اختصاصي كشور عربستان در آنجا قابل مقايسه نيست بـا        ي
امر تبليغ اسالم و اعزام مبلغ به كشورها بايد كوشش كرد و اتفاقاً              ايد اميدوار بود و تا حد قدرت در       همه اين تفاصيل ب   

ليتهاي بسيار ساده و اندكي كه در آنجا براي معرفي چهره تشيع انجـام              از آنجا كه همواره حقيقت پيروز مي شود، فعا        
اين نشانگر آن است كه امكان تبليغ اسالم در اينگونـه كـشورها،   . مي گيرد، خوشبختانه، بازده بسيار چشمگيري دارد     

ج اسـالم واقعـي   تا حد زيادي وجود دارد و الزم است كه به عنوان يك واجب شرعي، براي دفاع از حريم تشيع و تروي               
  .در اين مناطق، سرمايه گذاري بيشتري در جهت انجام مقدمات كار و آموزش زبانهاي خارجي صورت گيرد

از جمله فعاليتهايي كه مي توان در همين راستا انجام داد، ايجاد ارتباط مداوم با مراكز اسالمي، در ديگـر كـشورهاي                      
زم در مورد ميـزان جمعيـت مـسلمان و شـيعه، نـوع فعاليتهـا و           از اين طريق ضمن مبادله اطالعات ال      . مسلمان است 

تالشهاي مذهبي و ارزيابي نيازهاي فرهنگي و تبليغي هر كشور، مي توان برخي از احتياجات ديني و نيازهاي تبليغي                   
  .آنان را از قبيل كتابها و مجالت مذهبي تأمين كرد

شتر انقالب اسالمي نيز در پرتو تالش خستگي ناپـذير مـا در           به هر حال بايد دانست كه پويايي و جاودانگي هر چه بي           
تمامي صحنه هاي علمي، هنري، فرهنگي و پاسخگويي مناسب به نيازهاي همه جانبه مـسلمانان در داخـل و خـارج                     

  .كشور ميسر است
 افـزايش   اينها مسائلي است كه در بعد تبليغات خارجي مطرح است، اما در داخل كشور نيز موفقيتهاي دشـمن روبـه                   

متأسـفانه در اثـر تالشـهاي ضـد دينـي و تـرويج فرهنـگ بيگانـه،                  .مي باشد و فرهنگ اسالمي در حال تضعيف است        
رسوبات اين فرهنگ، بر رفتار عده اي از جوانان هموطن ما اثر گذاشته و التزام به رعايت احكام شـرعي را نـسبت بـه                

  .ي، ارزشها را در سطح جامعه به شدت دگرگون كرده استانقالب، كمرنگ تر ساخته و حتي در موارد اوايل پيروزي
آيا فروش و استعمال مواد مخدر، توليد و مصرف مشروبات الكلي، پخش فيلمهاي ويدئويي فوق ابتذال و ديگر مـسائل       

هنوز زنگ خطر را براي بيداري برخي از دست  » ام القراي اسالم  «مفسده انگيز در كشور جمهوري اسالمي ايران، اين         
  ندركاران مسائل فرهنگي به صدا در نياورده است؟ا

  آيا هشدارهاي مكرر و تعبيرات مختلف رهبر معظم جمهوري اسالمي در اين باره، كافي نيست؟
شـبيخون  «مسلّم است كه در ميان دو ديدگاه موجود كه يكـي تبـادل فرهنگـي و ديگـري آنچـه بـه تعبيـر ايـشان                           

 فاصله وجود دارد كه يك دايره مثلثاتي را طي مي كند ولي اهميت موضـوع            ناميده شده است، به اندازه اي     » فرهنگي
در اسـتعمال تنبـاكو مـي بينـد تنبـاكو           » ميـرزاي شـيرازي   «افسوس كه همواره آنچه را كه       . از همه اينها فراتر است    

) عـج (اهللا فروشان نمي بينند، به همين خاطر است كه او ارتكاب چنين كاري را درحكم اعالن جنگ با حضرت بقيـة      
  !مي شمارد

آيا تاكنون هيچ يك از ما، اين سوال را از خود پرسيده است كه علت آنكه روزانه، ميليونها پاكت رنگارنـگ سـيگار، بـا     
انواع تصاوير و ماركهاي گوناگون خارجي بدون هيچ ممنوعيتي به جامعه اسالمي ما تزريق مي شود چيـست؟ و چـرا                     

 برق و جذابيت بيشترشان نسبت به مشابه داخلي ارزان تـر و تـا نـصف قيمـت بـه                     اغلب اين سيگارها با وجود زرق و      
فروش مي رسند، در حالي كه بهاي ساير اجناس غربي چند برابر است؟ ديگر آنكه چگونه و با چـه سـرمايه اي، ايـن                         

 آن در داخـل، از    كاالي مضر تا سقف انبوه و اشباع جامعه به داخل كشور سرازير مي شود و چرا تعداد فروشـگاههاي                    
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و خالصه در رأس اين هرم چه دستهاي خبيثي در كار است و از اين هم فرآورده هايي          ! تعداد نانوايي ها بيشتر است؟    
  !كه دود مي شود و محيط را نيز آلوده مي سازد، منافع چه كساني تضمين شده است؟

لمي براي ما ارسال نمي شود و چـرا بـه جـاي    چرا در داخل اين همه پاكتهاي زيبا، نوارهاي درسي و كتابهاي مفيد ع    
اينهمه سيگارهاي خفه كننده ـ كه سالمت نـسل آينـده را بـه خطـر انداختـه اسـت ـ فيلمهـاي ارزشـمند علمـي و            

  !كاستهاي دروس تحقيقي كه توان فني و تكنولوژي را افزايش بدهد، به داخل كشور ما سرازيز نمي شود؟
 را در مورد انواع مواد مخدر، مشروبات الكلي و فيلمهاي مبتذل ويدئويي تكرار كرد     بايد يك بار ديگر همه اين سواالت      

و چاره اي دردمندانه انديشيد، كه در غير اين صورت دير يا زود، ترشحات زهر آگين آن، دامان برخي از پـاك تـرين                        
ن فراواني را نگرفته باشد جواناني كه بـا        فرزندان اين مرز و بوم را نيز فرا خواهد گرفت، اگر تاكنون از ميان آنها قربانيا               

عقايدي سالم وارد اجتماع و حتي وارد دانشگاهها مي شوند و سرانجام با اعتقادي سـست و ايمـاني ضـعيف بـاز مـي                         
گردند و در چنگال مشكالت فراوان، تحمل و اعتماد به نفس را از دست مي دهند و ناگهان بـه دامـن آلودگيهـا پنـاه              

  .مي برند
است كه ميرزاي شيرازي ديگري به پا خيزد و بار ديگر در اين برهه از زمان بـا فتـوايي تـازه علـم مبـارزه و                           وقت آن   

  .جهاد با كفر جهاني را بر دوش گيرد
وقت آن است كه همه اقشار جامعه بپاخيزند وفرياد آن مرجع كفر ستيز را كه امروز در گلوي رهبر بيدار انقـالب مـا                        

سراسري ـ آنچنـان    ش جان بشنوند و همگي در يك بسيج عمومي و يك حركت رعد آسايطنين افكنده است به گو
كه پشت غارتگران جهاني را يك بـار ديگـر بلرزانـد و بـشكند ـ شـركت كننـد و بـا تـرك عادتهـاي زشـت و زدودن            

زشـهاي  زنگارهاي پليد شرك و شك و بي ايماني، موجبـات اسـتحكام و تقويـت دوبـاره اعتقـادات دينـي و تـرويج ار             
اسالمي را با ايجاد مجالس مذهبي و محافل ديني در سراسر كشور فراهم سازند و در اين جهـاد مقـدس، بـه وسـيله                         
تقويت روحيه خدا جويي، هرگز از مالمت كج انديشان و روبه صفتان نهراسـند و بـا ايثـار جـان، شـجاعانه عليـه بـي            

  .دعدالتي هاي اجتماعي و به باد رفتن انسانها مبارزه كنن
مجدداً تاكيد مي كنيم كه انجام اين امر مهم، فقط به همت عموم مردم مسلمان و مـشاركت سراسـري آنـان امكـان                        

وظيفه ما در برابر اسالم و انقالب به پايان رسيده اسـت و             «يكي از دامهاي دشمن القاي اين فكر است كه          . پذير است 
ه بزرگي است و اگر ملت براي انقـالب و پيـروزي جنـگ، از    در حالي كه اين اشتبا» اكنون ديگر نوبت كار دولت است     

مال و جان جوانهاي خود مايه گذاشته است، مسؤوليت حفظ اين خونها و دستاوردهاي انقالب، هنوز به پايان نرسيده            
است وانگهي در اسالم دولت و ملت از يكديگر جدا نيستند و اعضاي يك دولت نيز به تنهـايي نمـي تواننـد، بـا كنـار               

  .رفتن مردم از صحنه هاي مختلف، مشكالت عظيم كشور را سامان بدهند

  شيوه صحيح مبارزه با فرهنگ بيگانه

در مبارزه با فرهنگ بيگانه، هميشه عنصر بيگانه از كشورهاي غربي يا شرقي وارد نمي شود؛ چه بسا، عناصر بيگانه از                     
اسـالم بـه عنـوان       ث و آداب و رسوم نسلهاي قبـل از        اسالم در داخل كشور و جامعه خودي وجود داشته باشد و ميرا           

  .اسالم وارد فرهنگ كشور شده باشد و هيچ ارتباطي با اسالم نداشته باشد
ابتدا بايد فرهنگ اسالمي را بشناسيم و بفهميم كه فرهنگ واقعي چيست و آنچه را غير اسالمي يا ضد اسالمي است،                   

  .ارزه كنيم و ناخواسته به عناصر اصلي فرهنگ اسالم ضربه نزنيماز آن جدا كنيم تا بدانيم كه با چه بايد مب
گاهي ممكن است شيوه و ابزار مبارزه با فرهنگ بيگانه نادرست باشد و از اين ابـزار بـه نتيجـه مطلـوب نرسـيم و در                       

  .عمل، به دشمن كمك كنيم
دگي به تـرويج فرهنـگ غـرب كمـك          در دو سه قرن اخير، نمونه هايي وجود داشته كه برخي به نام مبارزه با غرب ز                

در حالي كه، به نفـع دشـمن عمـل          . كرده اند، خواسته اند با سالحي كه دشمن به دست آنها داد به جنگ با او بروند                
  .كرده اند
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  بازسازي فرهنگي

عليرغم منافع غنـي فرهنگـي، بزرگتـرين        . در شرايط كنوني جامعه ما بيش از حد نيازمند فعاليت هاي فرهنگي است            
متأسفانه عوامل گوناگوني چه پيش از انقالب و چه پس از آن موجب شده اند             . ود انقالب ما كمبود فرهنگي است     كمب

شايد بهترين عامل آن پس از انقالب وقوع جنـگ تحميلـي بـود    . كه حركت فرهنگي الزم در جامعه ما به وجود نيايد      
متوجه ساخت، ولي اكنون كه دوران جنگ سپري شده كه ضرورتاً تمام توان و نيروي فعال جامعه ما را به سوي خود             

موقـع   و بسياري از فتنه هاي داخلي كه در ابتداي پيروزي انقالب چنگ و دندان نشان مي دادند نابود گرديده اسـت،    
  .آن رسيده كه به چيزي بپردازيم كه از روز اول پيروزي بايد بدان مي پرداختيم و آن مسئله بازسازي فرهنگي است

صـنعتي، اداري  ......  جامعه ما در تمامي زمينه ها كمبود و نارسائي دارد، در زمينه اقتصادي، فرهنگي، نظـامي هر چند 
و غيره و در تمام آنها احتياج به بازسازي هست، ولي آنچه بيش از هر چيز بايد مورد توجه واقع شود كمبود فرهنگي                       

كمبـود و بازسـازي     . توانش بايد به اين بازسازي كمك كنـد       هر كس در هر نهادي به اندازه        . و بازسازي فرهنگي است   
فرهنگي مسئله اي است كه تنها در انقالب ما نقش مهمي را ايفا مي كند، در حركت انبياء الهي نيـز ايـن مـسئله در                 

ي و به يقين مي توان گفت حركت انبياء در طول تاريخ بشر بيش از هر چيز صبغه فرهنگي و اله     . رأس همه امور بوده   
داشته است، سر و كارش با عقل و دل و فكر و انديشه مردم بوده اسـت، و سـاير مـسائل از قبيـل مـسائل اقتـصادي،                

خط اصلي حركـت انبيـاء خـط فرهنگـي اسـت، و ايـن               . روابط اجتماعي و غير ذلك نقش ابزار يا مقدمه را داشته اند           
امـروز مـا   . يهم مي باشد، بر همين اساس بنـا شـده اسـت   انقالب هم كه دنباله حركت انبياء و ائمه اطهار سالم اهللا عل    

موظف ايم كه مردم خود را از نظر فكري تغذيه كرده بينش هاي صحيح اسالمي را به آنها ارائـه دهـيم و ارزش هـاي      
 اسالمي را ترويج نموده زنده كنيم، بنابراين اساس تبليغ، در اين دوره بازسازي و نيز در دوره هاي آني مي بايست بـر                    

  .تبيين حقايق اسالم و ترويج ارزشهاي آن، و در يك كالم بر پايه بازسازي و ارائه فرهنگ اصيل اسالمي استوار گردد

  عرصه فرهنگ و سالح فرهنگي

عرصه جلوه گري انـواع مكاتـب حـق و باطـل             عرصه فرهنگ عرصه فكر و انديشه است، عرصه اعتقاد و گرايش است،           
نيز به معناي مبارزه با انديشه هـاي باطـل، برداشـت هـاي نادرسـت، گـرايش هـاي                   است، بنابراين بازسازي فرهنگي     

پيدا است كـه چنـين مبـارزه اي، بـا زور            . شيطاني، روش هاي غلط و مكاتب انحرافي و جايگزيني حق و صواب است            
يا دست بـه  اگر مردم دن. سالحهاي سرد و گرم و بكارگيري تكنولوژي پيشرفته و بسيج نيروهاي فيزيكي ميسر نيست            

. دست هم دهند و مدرن ترين تكنولوژي را بكار گيرند تا يك فكر غلط را از ذهن يك فرد بزدايند نخواهنـد توانـست                       
در اين عرصه تنها سالح مؤثر علم است، فقط با منطق صحيح است كه مـي تـوان               . اين مبارزه سالح ديگري نياز دارد     

ته شعار و زور نيز هر يك در جاي خود مؤثر اسـت و بايـد از آن اسـتفاده                    الب. غلط را نابود ساخت، نه با زور و يا شعار         
نمود اما ميدان انديشه و فرهنگ، ميدان منطق و علم است، عقل بايد تجلي كند، فكر بايـد بكـار افتـد، حقـايق بايـد                         

، بـا سـالح     پس بايد با سالح منطق و استدالل، با سالح تفكـر و تحقيـق             . روشن شود تا دشمن فرهنگي مغلوب گردد      
دانش و علم مجهز شويم تا بتوانيم در دنياي انديشه هاي متضاد و مكاتب متقابل، حـق را از باطـل، سـره را از ناسـره       

اين وظيفه ماست، اين نبرد اگر چه مثل نبرد نظـامي درگيـري مـشهود و               . جدا نموده هر يك را به جاي خود نشانيم        
اران كشته و زخمي در آن باشد نيست، ولي اهميـت آن بـه مراتـب    محسوسي ندارد، انسان تماشاگر صحنه اي كه هز 

بيش از نبردهاي نظامي است، و آثار مطلوب يا نامطلوب آن در دراز مـدت گـسترده تـر عميـق تـر از آثـار نبردهـاي               
بايد اعتراف كرد كه اين حقيقت در گذشته آنچنان كه مي بايست شناخته نـشده و هـم اكنـون نيـز آن        . نظامي است 

  .ه كه در خور و شايسته آن است مورد توجه نيستگون
انسان مي بيند گلوله    . گيري اش مشخص است    در مبارزه نظامي معموال دشمن كامال شناخته مي شود قيافه و جهت           

به راحتي نوع سالح بكار رفتـه را مـي تـوان    . و بمب و موشك از چه سوئي مي آيد و چه سوئي را هدف قرار مي دهد             
نه دشمن به راحتي قابل شناخت است و نه عرصه مورد هجـوم             .  در مبارزه فرهنگي اين گونه نيست      تشخيص داد، اما  
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چه بسا در زير ماسك دلسوزي براي اسالم سالها و شايد قرنها فعاليت كند و زير پوشش               . وي و مزارع سالح بكار رفته     
ختگان اسالم و دلباختگان اين مكتب است،       چنان وانمود كند كه از دلسو     . آن، ضربه هاي كاري بر پيكر آن وارد سازد        

حتي كارهاي به ظاهر خوب و رياكاري هاي نسبتاً چشمگيري نيز در اين زمينه انجـام دهـد ولـي در البـالي همـين              
كارها زهر خود را به پيكر اين فرهنگ تزريق نمايد به طوري كه اكثر مردم و گاهي همه آنها جز نوادري نفهمنـد كـه      

 حاوي چه زهر خطرناكي است، و چه بسا چهره پر فريب و رياي دشمن آن قـدر زيركانـه گـريم                  اين خوراك فرهنگي  
  .شده باشد كه مردم آن را به عنوان كسي كه لياقت رهبري فرهنگي دارد بپذيرند
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  خطر تهاجم فرهنگي و اصول و ارزشهاي اسالمي

  مقوله فرهنگ و تهاجم فرهنگي

كـساني كـه بـا مفـاهيم جامعـه شناسـي            . راف آن بسيار بحث شده است     مقوله فرهنگ مقوله وسيعي است كه در اط       
آشنايي دارند مي دانند كه براي اين واژه بيش از پانصد تعريف ذكر شده است كه پرداختن به همه آنها در اين بحـث                

سـت از   فرهنگ عبارت ا  «: امابه صورت اجمالي، مي توان فرهنگ رااين گونه تعريف كرد         . كوتاه و مختصر ميسر نيست    
به طور كلّي، سه بخـش اساسـي مـي    . »مجموعه مايه هايي كه رفتار او را از رفتار حيوانات مشخّص و ممتاز مي سازد   

  :توان براي فرهنگ در نظر گرفت
  اول، شناختها و باورها
  دوم، ارزشها و گرايشها
  .سوم، رفتارها و كردارها

ه فرهنگ خودش را بر جامعه ديگـري كـه طبعـاً داراي             منظور از هجوم فرهنگي آن است كه جامعه اي تالش كند ك           
ايـن كـار هجـوم    . فرهنگي خاص مي باشد تحميل كند يادست كم، نوعي دگرگوني در فرهنگ آن جامعه بوجود آورد         

  .فرهنگي تلقّي مي شود
اكنون سؤالي كه مطرح مي شود اين است كه آيا هجوم فرهنگي هميشه نامطلوب و مـذموم اسـت يـا ممكـن اسـت                         

  هي اوقات پسنديده و ممدوح باشد؟گا
اين مطلب به جنبه ارزشي بحث مربوط مي شود كه بايد آن را به تفصيل مورد بررسي قرارداد،امـا اجمـاالً مـي تـوان            

اگـر جامعـه اي داراي فرهنـگ مـنحط، ارزشـهاي كـاذب،       . گفت كه هجوم فرهنگي هميشه مذموم و نكوهيده نيست  
اشد، جامعه ديگري به انگيزه الهي و به قصد اصالح سعي كند كه باورهـاي غلـط   باورهاي غلط و شناختهاي نادرست ب 

را از آن بزدايد و ارزشهاي غلط را به ارزشهاي صحيح تبديل نمايد اين كار ناپسند و نكوهيده نيست، ولـي معمـوالً از                      
ي دهنـد و مـي خواهنـد    هجوم فرهنگي تأثير نابجا و ناحق اراده مي شود كه كساني نسبت به جامعه ديگـر انجـام مـ         

دگرگوني هاي نامطلوبي در آن جامعه بوجود آورند كه دست كم، از ديد كساني كه از آن به هجوم تعبير مـي كننـد،                        
  .اين دگرگونيهاي نامطلوب است

پس بطور كلّي منظور از هجوم فرهنگي تالش افراد يا جوامعي است كه به قصد عـوض كـردن يـا دگرگـون سـاختن                     
  :گري انجام مي شود اين دگرگوني ممكن است در سه بخش اساسي ظهور كندفرهنگ جامعه دي

  .الف ـ در بخش شناختها و باورها، بينش افراد را نسبت به خدا، جهان و انسان تغيير دهند
ب ـ در بخش ارزشها و گرايشها، غير از شناختهايي كه انسانهانسبت بـه هـر چيـر دارنـد الزم اسـت در زنـدگي آنهـا         

وقتـي زنـدگي   . نيز مطرح باشد، زيرا زندگي بدون اعتقاد به يك سلسله ارزشها شكل انساني پيدا نمي كنـد         ارزشهايي  
كساني كـه كارهـايي، بـه       . انسان، انساني و ممتاز از زندگي ساير حيوانات خواهد بود كه خوب و بد درآن مطرح باشد                

كه بد است ترك مي كنند به ارزشهاي انساني پاي        عنوان اينكه خوب است، انجام مي دهند و كارهايي را به عنوان اين            
حال، اگر جامعـه اي  . اما جوامع، از نظر شناخت خوب و بد و ارزش و ضد ارزش، با هم اختالف نظر دارند        . بند هستند 

سلسله ارزشها را پسنديد و به آنها دل بست اگر ديگران بخواهند كه آن ارزشها را تغيير دهنـد ايـن كـار در بعـد       يك
  .آنچه شكل رفتارانسان را تعيين مي كند باورها و ارزشهايي است كه بدانها اعتقاد دارد. ي هجوم فرهنگي استارزش

ج ـ در رفتارها و كردارها، وقتي باورها و ارزشها به نوبه خود تغيير كنند خود به خود رفتار انسانها هم تغييـر خواهـد    
عه اي هجوم ببرند سعي مي كنند در الگوهاي رفتـاري افـراد آن              از اينرو، كساني كه مي خواهند به فرهنگ جام        . كرد

براي اين كار هم شيوه هاي گوناگوني وجود دارد، كه بايد مورد شناسايي و ارزيابي قرار                . جامعه تغييراتي بوجود آورند   
  .گيرد
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ع شـده و هـر   كه امروز در معرض هجوم فرهنگـي دشـمنان واقـ   (بطور خالصه، منظور از هجوم فرهنگي در جامعه ما    
اين است كه شناخت هـاي مـردم جامعـه مـا را نـسبت بـه       ) كدام به انگيزه اي مي خواهند فرهنگ ما را عوض كنند         

جهان و انسان و ارزشهايي كه به آنها دل بسته ايم و شيوه رفتار فردي و اجتماعي مان را، بـه گونـه اي كـه بـه نفـع                            
  .خودشان باشد تغيير دهند

  فرهنگيانگيزه دشمن از تهاجم 

انگيزه آنان از قيـام، در      . گاهي هجوم فرهنگي به انگيزه الهي انجام مي گيرد كه البته اين كار انبيا و پيروان آنها است                 
هر جامعه اي اين است كه با نيتي الهي فرهنگ آن جامعه را تغيير دهند، زيرا، وظيفه اي در اين زمينه از سوي خـدا       

چنين كاري خواه ناخواه موجـب تـصّرف        . طاها و انحرافات جوامع را اصالح كنند      بر دوش آنها گذاشته شده است تا خ       
اگر واقعاً جامعه ما    . مي كنيم  ماهم از اين گونه هجوم فرهنگي استقبال      . اما اين كار ممدوح است    . در فرهنگ مي شود   

 در صـدد اصـالح انحرافـات آن         از نظر شناختها، باورها، ارزشها و رفتارها مبتال به مفاسد و انحرافاتي باشـد و كـساني                
اين كار هيچ عيبي ندارد، ولي منظور ما از هجوم فرهنگي، بنابر اصـطالح معـروف،            . برآيند مابايد از آنها ممنون باشيم     

عكس اين مطلب است، يعني ايجاد تغيير نامطلوب به وسيله گروهي در جامعه تـا ارزشـها رابـه ضـد ارزشـها تبـديل                 
مردم بگيرند، ترديد، وسوسه، بي باوري، وارفتگي و وانهادگي در مردم ايجاد كننـد، حالـت                كنند، باورهاي صحيح رااز     

  .پوچگرايي يا باورهاي كاذب و ارزشهاي غلط به جامعه تزريق كنند، منظور از هجوم فرهنگي همين است
جنبه روان شناسي   اما اينكه انگيزه كساني كه چنين كارهايي انجام مي دهند چيست بحثي است كه تا حدود زيادي                  

اگر بخواهيم حق مطلب ادا شود بايد بحثهاي مربوطه ذكر شود تا بتوانيم نتيجه اي روشن بگيـريم در                  . اجتماعي دارد 
  :اين بخش فقط، بحث كوتاهي در باره اين موضوع ذكر مي كنيم

نگيزه هاي حيـواني بـراي رفـع    طبيعي ترين انگيزه آنان ا . انسانها از اعمال خود در زندگي انگيزه هاي گوناگوني دارند         
مانند غذاخوردن و ارضاء هوسهاي جنسي و شهواني اين نيازهاي طبيعي در بعـد              . نيازهاي مادي و فيزيولوژيكي است    

حيواني انسانها ظهور پيدا مي كند و آنان تالش مي كنند كه اين غرايز و خواستهاي حيواني را هرچه بهتـر و بيـشتر                        
، مقصد چنين انسانهاي حيوان صفت، مسائل مادي و اقتصادي و به تبع آن مسائل جنسي                به عبارت ديگر  . ارضانمايند

تمام فعاليتهاي ديگري كه در ابعاد گوناگون اجتماعي انجام مي گيـرد،       . است و چيزهاي ديگري جنبه وسيله اي دارد       
ضاي آنها انجـام مـي شـود،        جهت خدمت به اين غرايز حيواني و ار        اعم از زمينه هاي علمي، صنعتي و هنري همه در         

حتي تالش هايي كه علما و دانشمندان در آزمايشگاهها و مراكز علمي انجـام مـي دهنـد بحثهـا و تحقيقـاتي كـه در             
زمينه هاي گوناگون صورت مي گيرد، براي چنين مردمي كه دراين سطح از فرهنگ هستند، به قصد پر كردن شـكم              

  .و لذتهاي مادي و جنسي انجام مي شود
البته همه مردم كشورهاي غربي اين گونه نيستند .  مسأله متأسفانه در بيشتر جوامع غربي امروز مشاهده مي شود      اين

ولي غالب مردمي كه آنجا زندگي مي كنند و دست اندركار مسائل اجتماعي هستند، اهداف مادي و اقتصادي دارنـد و   
؛ مثالً، سياست وسيله اي است براي اقتصاد؛ مي خواهنـد  ساير مسائل براي آنها جنبه فرعي، مقدمي و وسيله اي دارد          

تسلّط فرهنگي هـم بـه   . و براي خود بازار فروش مهيا كنند. باتسلّط سياسي منابع اقتصادي كشوري را به دست آورند     
چون نمي توانند اجناس خود رابه مردمي كـه فرهنگـشان باخواسـت    . نوبه خود مقدمه اي است براي تسلّط اقتصادي     

ها وفق ندارد و مصرفي نيستند بفروشند براي اينكه هر روز بتوانند بيش از بـيش اجنـاس خـود را بـه آن كـشورها                          آن
اگر فرهنگي مبتني بر عقايـد مـذهبي، زهـد و           . صادر كنند بايد فرهنگ مردم آنها را مطابق خواست خود عوض كنند           

هر روز ابزار و اسباب آرايـش جديـد، وسـايل تزيينـي و              پارسايي باشد بازاري براي آنها به وجود نمي آورد كه بتوانند            
امثال آن به آنها عرضه كنند، آنها هم خريدار باشند، بلكه بر اساس اعتقادات مذهبي و اخالق ساده زيستي از اسـراف                     

ايـن گونـه عقايـد و احـساسات بـه سـود        . و تبذير پرهيز مي كنند و چندين سال از هر وسيله اي استفاده مي كننـد               
زيرا آنها مي خواهند هر چه بيشتر توليدات خود را به فروش برسانند و بازار خوبي براي كاالهايـشان پيـدا               . نيستآنها

همه به خاطر داريم كـه در دوران        . هم بايد فرهنگ آن مردم را به فرهنگ مصرفي تبديل كنند           براي اين منظور  .كنند
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ين دليل، بسياري از وسايلِ قابل استفاده بـه دور ريختـه   به ا. رژيم گذشته در كشور ما فرهنگ مصرفي ترويج مي شد    
درصورتي كه، در كشورهاي سرمايه داري كه، خود اين فرهنگ را ترويج مي كردند و ما را وادار مي ساختند                    . مي شد 

آنها حتي شيـشه هـاي دارو و آب ميـوه و نوشـابه را در             . كه مصرف بيش از حد داشته باشيم صرفه جويي مي كردند          
يا مثال، از پوست ميوه هاي      . اي مخصوص مي ريزند و شهرداري براي استفاده مجدد آنها را جمع آوري مي كند              ظرفه

آنها كه فرهنگ مـصرفي را بـه مـا تحميـل مـي كننـد              . مصرفي خود، مانند پرتقال و سيب زميني، استفاده مي كنند         
ها اين فرهنگ را بر ما تحميل كرده اند تـأمين           دليل اينكه آن  . خودشان آن گونه رفتار مي كنند ولي ما چنين نيستيم         

اكنـون  . پس انگيزه اصلي دشمنان از هجوم فرهنگي اقتصاد و جلب منافع مادي است            . منافع اقتصادي خودشان است   
مردمي كه فرهنگ براي آنها اصالت دارد هيچگاه فقـط          . هم اين مقصود از سوي آنان دنبال مي شود ولي كليت ندارد           

  . و رفاهي برايشان مطرح نيست، بلكه اينگونه مسائل براي آنها جنبه وسيله اي خواهد داشتمسائل اقتصادي
مابراي تأمين نيازهاي طبيعي خود مانند غذا و لباس به دنبال كار مي رويم؛ عده اي به كشاورزي مشغول مي شـوند،                    

د تا نيازهاي زنـدگي خـود را تـأمين        عده اي به كارهاي صنعتي و بازرگاني و برخي هم به كارهاي خدماتي مي پردازن              
اما گروهي وقتي دست اندركار اين كارها مي شوند پول برايشان اصـالت پيـدا مـي كنـد و اصـال پـول داشـتن                          . كنيم

ابتدا پول وسيله اي بود براي تهيه غذا و لباس، اما وقتي در گير كارهاي اقتـصادي شـدند پـول      . مطلوب آنها مي شود   
افرادي هستند كه اگر در تمام   . چه بيشتر اندوختن آن مي روند       به دنبال جمع كردن و هر      لذا،. مقصد اصلي مي شود   

روز، از بهترين غذاها و در تمام سال، از بهترين لباسها استفاده نمايند و در مجلّلترين كاخها زندگي كنند ثـروت آنهـا        
وسته به فكر افزودن بر سرمايه هاي خـود  براي خود و فرزندانشان تا هفت نسل كافي است ولي قناعت نمي كنند و پي 

قرآن كريم در اين باره مـي  . گويي جنون پول اندوزي دارند، بخصوص كساني كه به رباخواري عادت كرده اند        . هستند
حالت روانـي   ) ٢٧٥:ره بقره سو: (الّذين يأكُلُون الربوا اليقُومون االّ كَما يقُوم الّذي يتَخَبطُه الشَّيطان من اْلمس           «: فرمايد

اينكه اين همه مال چه فايده اي براي او دارد و ايـن همـه           ) جنون پول اندوختن  . (عجيبي شبيه جنون پيدا مي كنند     
اين مطلب به عنوان نمونه ذكر      .براي او تنها داشتن مال اهميت دارد      . پول را مي خواهد چه كند براي او مطرح نيست         

 چيزها اصالتاً جنبه وسيله اي دارد ولي براي گروهي هدف محسوب مي شود، پول وسـيله       شد تا بدانيم كه بسياري از     
اي است براي تأمين نيازها، اما براي پول پرستان و سرمايه اندوزان هدف مي شود، تا آنجـا كـه مـي پـذيرد از غـذا و                 

 اجتماعي ايـن گونـه اسـت كـه          بسياري از مسائل  . لباس و ساير امكانات زندگي كمتر استفاده كند تا پولش كم نشود           
فرهنگ هم چنين است؛ براي عده اي . براي بعضي جوامع هدف است و براي بعضي جوامع ديگر جنبه وسيله اي دارد     

هجوم فرهنگي هم براي برخي اصالت دارد و براي برخي وسيله     . اصالت دارد و هدف است و براي عده اي وسيله است          
  .است

اما نه تنها به اين دليل كه اقتصادشان بهتر         . ي كنند كه فرهنگ مردم را عوض كنند       پيامبران و مصلحان الهي سعي م     
ايـن موضـوع بـراي      . شود بلكه براي اين كه مردم اعتقاد صحيح پيدا كنند و به ارزشهاي والي انساني پاي بند گردند                 

پس پاسخ اين سـؤال كـه    . باشداست جنبه وسيله اي داشته       انبيا و مربيان الهي اصالت دارد ولي براي ديگران ممكن         
انگيزه هاي افراد از اين كار متفاوت است و گاهي هجوم فرهنگي مقدمه اي              . انگيزه هجوم فرهنگي چيست معلوم شد     

  .است براي انگيزه هاي ديگر و گاهي هدف است

  تأمين منافع اقتصادي،بزرگترين هدف مهاجمان فرهنگي

كه از اين هجوم به عنوان يك ابزار استفاده كنندو گرنه هر گـز بـراي                امروز هدف بيشتر مهاجمان فرهنگي اين است        
مسائل فرهنگي اصالتي قايل نيستند و در زندگي غير از ارضاي شهوات و ارضاي جنون پول اندوزي خود چيز ديگري              

، چـه  هر تالشي هم كه انجام دهنـد . همه چيز درحكم وسيله است براي رسيدن به اين اهداف        . برايشان مطرح نيست  
در كشور خودشان و چه در جوامع ديگر، همه مقدمه اي است براي اقتصاد، رفاه مادي، شـهوت جنـسي و امثـال آن                        

چنين مردمـي وقتـي   . حتي مسائلي مانند تسلّط سياسي، نظامي، برتري علمي ـ تكنولوژيكي و مانند آن وسيله است  
بزار بكار مي گيرند و گرنه قصد اصالح فرهنگ ديگـران       به جوامع ديگر تهاجم فرهنگي مي كنند آن را به عنوان يك ا            
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اگـر  . را ندارند، در فكر اين نيستند كه اعتقادات آنها درست است يا غلط، باورها و ارزشهايشان صحيح اسـت يـا خطـا      
  .آنها براي مردم دل مي سوزاندند اول سعي مي كردند كه باورها و ارزشهاي خود را تصحيح كنند

اولـين نتيجـه اي   . ير فرهنگ مردم هستند به دليل منافع اقتصادي است كه به دنبال آن هستندپس اگر در صدد تغي 
وقتي مردم فرهنگ خـود را مـردود شـمردند    .كه آنها از اين كار خود مي گيرند آن است كه غرور مردم را مي شكنند           

گ خـود دسـت بـردارد و تـابع       وقتـي ملتـي از فرهنـ      . را از دست داده باشند     مانند آن آست كه هويت اجتماعي خود      
ايـن بنـدگي و تبعيـت       . ديگران شود مانند آن است كه بند اطاعت و بندگي آنها را به گـردن خـود انداختـه بـا شـد                      

فرهنگي از آن رو حاصل مي شود كه آنان ابتدا توانسته اند غرور و شخصيت مردم را خرد كنند و آنـان را تـابع خـود                   
هـدف اصـلي    . با اينهمه، اين ابتداي كار آنهاست     . ندارند واز خود هويتي نخواهند داشت     در نتيجه، به خود اتّكا      . سازند

آنها اين است كه آداب و رسومي را كه به مردم تزريق مي كنند، بپذيرند و رفتار آنها را مطابق خواسـت خـود عـوض                  
اگـر بـه چنـين كـاري        . هـا ولباسـها   كنند تا ارزشهاي كاذب را بپذيرند، مانند دنباله روي از مدهاي روز و تغيير دكور              

مردمي كه اين گونه مدپرست شدند تـابع هوسـهاي ديگـران و مقلّـد آنـان        . توفيق يابند مقاصدشان تأمين شده است     
شدند به راحتي مي توان كاالها بي شماري را در بازار آنها به فروش رساند، با اين حيله كه امروز اين كاال مد اسـت و                      

اينكه كااليي كه مد بوده چقدر براي زندگي آنان مفيدتر بوده و راحتي و سـالمت آنهـا را چقـدر                     . فردا از مد مي افتد    
تنها چيزي كه براي چنين مردمي مطرح مي باشد اين است كه بـه محـض آنكـه    . تأمين مي كرده اصال مطرح نيست   

نگاههاي تجارتي هـم بـا اهـداف    در اين زمينه، تبليغات ب. مد كااليي عوض مي شود در فكر تهيه نوع جديد آن باشند    
در گذشـته،  . در اين بين، جوانان بيش از ساير اقشار تحت تأثير واقع مي شـوند   . استعمارگران همسو و همجهت است    

بسياري از اين قبيل چيزها كه مـد شـده بـا    . شلوار گشاد مد بود؛ اما امروزه شلوارهاي تنگ مد شده است يا بر عكس    
هم كساني كه طرح اين مدها را به بازار عرضـه مـي كننـد از ايـن راه منـافع                     . ر فيلمهاست استفاده از تبليغات رايج د    

  .اين طرحها محصوالتي را توليد مي كنند فراواني به دست مي آورند و هم كساني كه بااستفاده از
ي سـلطه   زندگي ما پر از مظاهر هجوم فرهنگي است كه هر يك از آنها براي مستكبران جهـان وسـيله اي اسـت بـرا                       

البته استعمارگران از سلطه نظامي و سياسي نيز براي استحكام پايه هاي قـدرت خـود يـا نفـوذ در جوامـع       . اقتصادي
آنچه براي آنها اصـالت دارد و نقطـه نهـايي و هـدف غـايي آنهاسـت تـسلّط                    . استفاده مي كنند ولي آنها مقدمه است      

بحثهـاي سياسـتمداران بـزرگ دنياسـت مـسأله پيـشرفت       آنچه امروز در دنيا مطـرح اسـت و محـور       . اقتصادي است 
آنها پيوسته در اين فكر هستند كه امسال در آمد سرانه فـالن كـشور بيـشتر شـده اسـت يـا كمتـر؛                         . اقتصادي است 

صادراتش چقدر افزايش پيدا كرده و مسائلي از اين قبيل؛ مثال، آمريكا از اينكه ژاپن در حال پيشرفت سريع اقتصادي                
  .حال پشت سرگذاردن آمريكاست نگران استاست و در 

اگر آمريكا بتواند از ژاپن تكنولوژي وارد كنـد امـا كاالهـاي خـود را                . پيشرفت علم و تكنولوژي يك شعار بيش نيست       
بهتر و بيشتر بفروشد هيچ نگران نيست، چون دوست دارد كه دانشمندان آنجا زحمت بكشند، اختراع كنند و بسازند،         

ا وارد كنند، مونتاژ كنند و به اسم خود به فروش برسانند تا منافع آن به جيب سـرمايه داران آمريكـايي                   اما اينها آن ر   
مطالبي را هم كه مطرح مي كنند، مبني بر اينكه تكنولوژي ما پيشرفته تـر اسـت، جنبـه تبليغـاتي دارد، بـراي       . برود

ادي به انگيزه هاي گوناگون انجام مي شود؛ اما آنچـه  پس هجوم اقتص  . اينكه بتوانند از آن بهره برداري اقتصادي كنند       
اين مهمترين انگيزه آنـان از      . امروز براي استكبار جهاني بيشتر اهميت دارد تسلّط اقتصادي بر كشورهاي جهان است            

  .هجوم فرهنگي است

  پيشينه تهاجم فرهنگي

قه دار اسـت؟ اگـر بخـواهيم از راه    هجوم فرهنگي از كجا شروع شد؟ آيا هجوم فرهنگي پديده جديدي اسـت يـا سـاب          
تاريخي، مسائل را بررسي و به اسناد و مدارك تاريخي مراجعه كنيم اين كاري است وقتگير و بـه تحقيقـات فراوانـي                       

) ١١٢:نعـام سـوره ا  (» وكَذلك جعلْنالكُلِّ نَبي عدواً شَياطين اْالنْسِ و الْجِن       «اما اجماال قرآن كريم مي فرمايد       . نياز دارد 
خداي متعال، در كيفيت تشكّل جوامع و قشربندي و وجود عوامل حق و باطل در جامعه مي فرمايد كه ما هميشه در          
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جوامع انساني يك گروه از انبيا، حق پرستان و مصلحان آنها را قرار داده ايم و بر اساس يك تدبير تكويني الهي، عـده              
. ده اند، نه تنها شياطين جنّي يعني ابليسها، بلكه حتّـي شـيطانهاي انـسي   اي از شياطين در مقابل آنها صف آرايي كر  

انبيا و يارانشان از خدا الهام مي گيرنـد و هدفـشان هـم هـدفي الهـي                 » شياطين اْالنسِ و الْجِنِ   «: خود نيز مي فرمايد   
اريخ و قرآن هم بسيار ذكـر       اين يك گروه كه داستان آنها در ت       . رشد دادن جامعه و رساندن آن به كمال انساني        : است

در مقابل اينان، براساس تدبير الهي، بايد شياطيني هم باشند، چون از نظر قرآن، هدف از آفرينش انـسان                   . شده است 
اين است كه با اختيار خود راهي را انتخاب كند، و چون انسان بايد رشد اختياري پيـدا كنـد هميـشه بايـد دو راه در             

اگر يك راه بود قابل انتخاب نبود عواملي هم كه دعوت به اين راه مي كنند بايد                 .  انتخاب كند  مقابل او باشد تا يكي را     
اگر خداوند متعال فقط انبيا را مي فرستاد بعد ايمان تقويت مي شد و بر كفـر برتـري پيـدا    . با هم توازن داشته باشند  

ايـن دو بايـد بـا هـم تـوازن           . زن برهم مي خـورد    اگر هم آنها رانمي فرستاد عامل كفر برتري مي يافت و توا           . مي كرد 
ارزش انـسان   . كنـد  داشته باشند تا هميشه انسان در مقابل دو جاذبه تقريباً متعادل قرار داشته باشد و بتواند انتخاب                

براي اينكه انتخاب صحيح و به معناي دقيق كلمه انجام گيرد بايد عوامل دعوت كننده بـه                 . به انتخاب او بستگي دارد    
در . خداوند از اين تدبير الهي در قرآن مكرراً يـاد كـرده اسـت             . ه راست و چپ و به حق و باطل با هم متوازن باشند            را

؛ اين تدبير را، خود قرار داديم كه بايد در مقابل انبيا دشمناني از شياطين انـس             »و كَذلك جعلْنا  «: اين آيه مي فرمايد   
آمريكـا  .د؟ امروز شيطان بزرگ آمريكاست؛ اما هميشه آمريكا نبوده اسـت اين دشمنان چه كساني هستن. و جن باشند 

يك كشور بي هويتي است كه در دو سه قرن اخير پيدا شده است پيش از آن، كشورها و جوامع انساني بسياري بوده                       
ي هميـشه در بـين      لكن مسأله استكبار و سلطه طلبـ      . اند كه داراي اصالتند؛ مانند ايران، روم، چين، هند و امثال آنها           

رگ رگ اسـت ايـن آب شـيرين آب          «. انسان ها بوده است، از انسانهاي اوليه و فرزندان حضرت آدم گرفته تا به حال              
  ».شور

مردم سلطه جو، برتري طلب و ناراضي نسبت به حـق خـود       . اين مسأله هميشه بوده است، پس از اين هم خواهد بود          
انبيا هم در مقابل اين روحيـه  . مي كند؛ اما اين روحيه از بين نخواهد رفت   هرروز به يك شكل جلوه      . هميشه بوده اند  

هر كدام بـه نفـع خـود تـالش مـي      . اين طبيعت دشمني بين حق و باطل است. تالش مي كنند تا با آن مبارزه كنند      
  .كنند و سعي دارند تا ديگري را از بين ببرند

 و اصلي ترين كاري كه انجام مي دهند اشاره شده اسـت بيـان           در آيه شريفه اي كه ذكر شد، به نوع فعاليت شياطين          
آن مسائل توسط قرآن براي هدايت ماست تا بدانيم كه چه دشمناني در كمين مـا هـستند و بـدانيم كـه چگونـه در                          

شياطين انس در مقابل انبيا به دشمني بر خاسته اند، وسـيله كارشـان هـم بـه تعبيـر              . مقابل آنها موضع گيري كنيم    
است؛ يعني با حرفها و سخنان زيبا و فريبنده به يكديگر الهام مي     » بعض زُخْرف الْقَولِ غُروراً    يوحي بعضُهم الي   «قرآن
  .استفاده از سخن زيبا وخوش ظاهر اما بي باطن و بي مغز كار شياطين است تا ديگران را بفريبند. كنند

ايـن  . »و لَو شَاَء ربك ما فَعلُوه فَذَرهم و ما يفْتَرون         «: ن آيه مي فرمايد   به عنوان جمله اي معترضه خداوند در انتهاي اي        
جزو تدبير تكويني الهي است كه مي فرمايد همان گونه كه ما پيامبران را فرسـتاده ايـم و آنهـا را بـا انـواع نيروهـاي                    

البته همان گونه كه پيامبر مجبور نيست .  شده است معنوي حمايت كرده ايم به آنها هم ابزار و وسايلي براي كار داده            
آنها هم مجبور نيستند؛ اما تدبير الهي به شكلي است كه هر دو دسته به وجود مـي آينـد، رشـد مـي كننـد و ادامـه                          

هدف شياطين از اعمال روشهاي گوناگون براي جلب طرفـداران خـود            . دهندگان راه هر دو گروه هميشه خواهند بود       
آن دسته از مردمي كه هنوز به آخرت ايمان ندارند و زندگي آنها در سطح همين زندگي حيواني است و               اين است كه    

فقط هر چه را مي بينند و احساس مي كنند، مي پديرند و هنوز نمـي تواننـد مـاوراي محـسوسات را درك نماينـد و       
 داراي ايمان هـستند و بـه مـاوراي ايـن            قبول كنند يعني هنوز ايمان به غيب و آخرت ندارند؛ بفريبند اما كساني كه             

فقـط  . بر خالف انسانهايي كه تحت تعلميات پيامبران قرار نگرفته انـد          . عالم اعتقاد دارند گول شياطين را نمي خورند       
به محسوسات ايمان دارندو به عالم غيب معتقد نيستند و به يقين نرسيده اند؛ بجز برخي افراد بسيار نادر و استثنائي                     

شـياطين  . به تدريج، بايد به مسائل ماوراي طبيعي و غيبي پي ببرند  . آغاز زندگي بينش طبيعي و مادي دارند      همه در   
پس پاسخ اين سؤال كه هجوم فرهنگي از چه زماني          . جن و انس در كمين هستند تا چنين افرادي را به دام بيندازند            
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بشر در گروه حق و باطل قرار داشـته   ان همه افرادشروع شده است اين است كه از ابتداي تاريخ زندگي اجتماعي انس     
  .اند و از همان ابتدا هم تهاجم فرهنگي وجود داشته است

  مظاهر هجوم فرهنگي

قابل تأمل است كه خداوند نمي فرمايد كار شياطين جن و انس آن است كـه حـق ديگـران را تـضعيف كننـد، ظلـم                      
آنـان فكـر و انديـشه را عـوض مـي      .  هجوم فرهنگي قلمداد مي كندنمايند يا قتل و غارت كنند، بلكه كار شياطين را        

آنهـا تمـام   . كنند تا نگذارند ايمان به آخرت، بينش معنوي، ارزشـهاي واال و فـوق مـادي بـراي انـسانها مطـرح شـود             
 فعاليتهاي خود رامتوجه اين مسأله ساخته اند، چون اگر تهاجم فرهنگي واقع شد در ساير قـسمتها نيـز بـه پيـروزي                      
رسيده اند آنچه در مقابل مفاسد، انحرافات، اشتباهات و سوء استفاده هاي مستكبران مانند سدي ايستاده است افكـار        

از اينـرو  . با وجود اينهاست كه آنان نمي توانند به اهداف خـود نايـل شـوند      . و اعتقادات صحيح و باورهاي اصيل است      
 اصلي ترين كاري كه دشمنان انبيا؛ در سطح اجتمـاعي انجـام   پس. تالش مي كنند كه اين دژ محكم را تسخير كنند      

كه هجوم فرهنگـي بـا      . از اين مطالب، پاسخ اين سؤال هم مشخص گرديد        . مي دهند، تأثير گذاردن بر انديشه هاست      
البتـه  . مظاهر هجوم فرهنگي در هر زماني متناسب با وضعيت همان زمـان خواهـد بـود    . چه شيوه اي انجام مي گيرد     

آنچه براي ما مطرح مي باشد اين است كه بدانيم مظاهر هجوم فرهنگـي در جامعـه                 . ه ها براي ما مطرح نيست     گذشت
همچنان كه گفته شد، محورهاي اصلي اين بحث در سـه      . ما و در وضعيتي كه اكنون در آن زندگي مي كنيم چيست           

  :بخش خالصه مي شود
  دارها رفتارها و كر-٣ گرايشها، -٢ بينشها و باورها؛ -١

اگر دشمنان بخواهنـد    . در بخش باورها، دشمنان سعي مي كنند كه بينش ما را نسبت به هستي و انسان تغيير دهند                 
اعتقاد مارا نسبت به خدا، آغاز و انجام جهان، معنويات، روح، فرشته، وحي، حساب و كتاب عوض كنند اول تالش مي              

رفي نمايند؛ مثال مي گويند واقع بين باش، درست فكـر كـن، ايـن    كنند كه اين مسائل را افسانه،خيالبافي و خرافه مع        
اگر به صورت محيطي بر ايـن       ....حرفها ايده اليستي است، ماوراي طبيعت نامحسوس است،اين مسائل خيالبافي است،          

ي بـا  به كسي كه ارتباط قلبي و معنـوي درسـت  . مسائل كار شود متأسفانه مي تواند بر جوانان اثر بسياري داشته باشد        
ماوراي اين عالم پيدا نكرده است تلقين مي كنند كه همه اين حرفها خياالت است؛ عده اي نشسته اند و اين مـسائل                    

در ... را براي خود بافته اند؛ اصال آدميزاد نمي تواند اعتقاد جزمي پيدا كند، به هيچ چيز نمي تـوان يقـين پيـدا كـرد،              
تقادات جزمي تكيه دارد و حاضر نيست از آنها دسـت بـردارد ماننـد    يعني كسي كه بر اع» دگماتيست«فرهنگ غربي  

وقتي هم مـي خواهـد مردمـي        . »و بِْاالخرة هم يوقنُون   «: يك فحش است اما قرآن در توصيف پرهيزكاران مي فرمايد         
  » منها عمونبل هم«. در شك و سرگرداني بسر مي برند» بل هم في شك«: رامورد مذمت خود قرار دهد مي فرمايد

اصال اعتقاد داشـتن نـسبت بـه        : ولي امروز فلسفه دنياي غرب مي گويد      . چشم آنها نمي بيند و از ديدن آخرت كورند        
چيزي را كه نمي بيني و حس نمي كني، نپذير و گرنه ايده آليست و خيـاالتي شـده           . مسائل غير مادي خرافات است    

تو هم اعتقـادت    . هر كسي براي خود اعتقادي دارد     . ب نداشته باش  اگر هم اعتقادي پيدا كردي نسبت به آن تعصّ        . اي
عيـسي بـه ديـن      «... اما نبايد اصرار داشته باشي كه حرف من حق است و حرف تو باطل؛             . را براي خودت داشته باش    
انسان حق ندارد به چيـزي يقـين پيـدا كنـد، چـون اصـال چيـز                   به زعم و گمان آنها اوال     . »خود، موسي به دين خود    

ثانياً، به فرض آنكه به چيزي اعتقاد پيدا كرد حق نـدارد عقيـده خـود را بـه ديگـران                     . اوركردني در عالم وجود ندارد    ب
حتي بت پرستي هـم بـراي خـود    . با اين فرض، كسي حق ندارد كسي را دعوت كند كه اسالم را بپذيرد          . تحميل كند 

  .نوعي اعتقاد است و نبايد آنرا نكوهش كرد

   ديني و تشكيكهاي مهاجماناصول و ارزشهاي

اگر كساني اعتقاد يقيني داشته باشند كه اسالم حق است و همه مردم بايد به آن ايمان بياورنـد و گرنـه گمـراه مـي                          
شوند،به عذاب آخرت مبتال مي گردند و سعادت ابدي آنها به خطر مي افتد اصال شكل زندگي شان عوض مـي شـود؛            
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يل اينكه اين مسائل تاحدي جدي گرفته شده است جوانها و نوجوانان ما در صحنه               مثال در اين چند سال اخير، به دل       
جوانان پانزده شانزده ساله ما، با اعتقاد به آخرت و امدادهاي غيبـي، دنيـا را                ! هاي نبرد چه افتخاراتي كه نيافريده اند      

ت ميليوني، همـه، ايـن مـسائل را         اگر يك ملت شص   . تكان داده اند اينها همه به خاطر جدي گرفتن اين مسائل است           
  .جدي بگيرند در ساير ملّتها هم اثر مي گذارند و تدريجاً دنيا عوض مي شود

دين يـك سلـسله پنـدارهايي اسـت     : اما دشمن براي اينكه اين مسائل جدي گرفته نشود تبليغات مي كند؛ مي گويد        
. ت ولي نبايد به اعتقاد ديگران كاري داشته باشدمربوط به زندگي شخصي افراد، هر كس در اعتقادي كه دارد آزاد اس            

؛ »ما انقالبمان را به همه جهان صـادر مـي كنـيم           «در حالي كه عمده شعارهاي پس از انقالب مابر اين اساس بود كه              
اجباري هم نـسبت بـه      . يعني ما يك سلسله باورهاي ديني داريم كه مي خواهيم آنها را براي ديگران هم اثبات كنيم                

  .رابشنويد اگر داليل ما براي شما قابل قبول است بپذيريد تنها مي گوييم حرف ما. حرفمان نداريمپذيرش 
. آنها چه پاسخ مي دهند؟ آنها مي گويند اوال، اصال دليل نياوريد؛ زيرا دليلهاي فلسفي و تعقّلي هـيچ اعتبـاري نـدارد                      

دنبال اين هستيد كه چيزي را به طور يقينـي كـشف   ثانياً، اگر شما به . فقط داليل حسي و تجربي قابل پذيرش است      
كشف حقيقت و پيدا . كنيد و بدان معرفت صحيح پيدا كنيد اين يك خيالي بيش نيست و هر گز تحقّق نخواهد يافت         

اينهـا كارهـايي اسـت    . انسان هرگز نمي تواند از شك رهايي يابد. كردن اعتقاد يقيني نسبت به يك چيز نشدني است 
 در زمينه شناخت و جهان بيني انجام مي دهند و مهمترين و مؤثرترين كاري است كه آنها انجام مـي                 كه دشمنان ما  

  .دهند، براي اينكه ايمان ما را از بين ببرند
در مدت هشت سال جنگ تحميلي، مردم به اشكال مختلـف بـه جبهـه هـا كمـك مـي                     : اما در زمينه مسائل ارزشي    

همه اين .  كالن به طور كلّي، هر كس به هر شكلي كه مي توانست كمك مي كرد          كردند، از پيرزن و پير مرد و خرد و        
كمكها به دليل باورهايي بود كه مردم به خدا و قيامت و حساب و كتاب داشتند، و به خـاطر يـك سلـسله ارزشـهايي         

آنها چنان بود كـه حاضـر       اهميت اين مسائل براي     . ايثار، فداكاري، جانبازي و امثال آن     : بود كه بدانها دل بسته بودند     
پس پاي بندي به اين ارزشهاست كه چنين حماسـه هـايي          . بودند جان خود را بدهند ولي اين ارزشها مخدوش نشود         

لـذا بـراي   . اگر موفق شوند كه اين پاي بندي را از مردم ما بگيرند در اهداف پليد خود پيروز شـده انـد                  . را مي آفريند  
گروهـي چيـزي را   : مـي گوينـد  .  كنند كه اين ارزشها را اعتباري جلوه دهنـد       سست كردن پاي بندي مردم سعي مي      

گروهي هم چيز ديگري را پسنديدند آن چيز برايـشان ارزش           .پسنديدند و بدان دل بستند، همان براي آنها ارزش شد         
 ثانيـاً، بـه فـرض     .ارزش است و فردا چيز ديگر اوال، اينها دليلـي عقالنـي ندارنـد              امروز براي جامعه اي فالن چيز     . شد

داشتن دليل عقالني چنين داليلي اطمينان بخش نيستند چون اينها مسائلي متافيزيكي و غير قابـل اثبـات، هـستند            
بخصوص آنكه مسائل ارزشي را متافيزيكي هم نمي توان دانست؛ زيرا ارزش اعتباري است و اعتباريـات برهـان بـردار                  

براي خود به عنوان ارزش مطرح كرده اند، فـردا هـم چيـز ديگـري بـه          عده اي چنين خواسته اند و چيزي را         . نيست
امروز فداكاري، جان بازي و شهادت طلبي ارزش است، فردا پـول پرسـتي، كـاخ               . عنوان ارزش جديد مطرح مي كنند     

  .نشيني، صنعت و تكنولوژي ارزش است
سـي ندارنـد و تـابع يـك سلـسله شـرايط       اگر اين فكر رواج پيدا كند كه ارزشها اموري اعتبـاري هـستند، پايـه و اسا             

اجتماعي و فرهنگي خاص هستند مسائل ارزشي كه در طول تاريخ براي مـا مطـرح بـوده بـه تـدريج، بـر اثـر تـأثير                             
در اين صورت جوانان ما در آينده، حاضر نخواهند بود كـه نارنجـك      . فرهنگهاي بيگانه بر جوانان، دگرگون خواهد شد      

چرا؟ چون در گذشته اين كارها ارزش بوده ولـي اكنـون ارزش             .  زير تانك دشمن بيندازند    به كمر ببندند و خود را به      
  .در عوض، هنر، رقاصي و خوانندگي و امثال آن ارزش شده است. خود را از دست داده است

پس استعمارگران براي اينكه جامعه ما را از عمل بـه مـسائل ارزشـي خـود بـاز دارد يعنـي از رفتـاري كـه بـه نفـع                               
آنها مي دانند كه رفتار ملـت مـا و دسـتگاه    . ستكبران نيست جلوگيري كنند، چنين دسيسه هايي را بكار مي گيرند     م

ارزشي كه تاكنون برايش مطرح بوده موجب شده است كه قدرتي در آنها بوجود آيد كه اگـر تمـام قـدرتهاي جهـان                         
پاي بندي به اين اعتقادات و ارزشـها  . ه زانو در آورنددست به دست هم دهند نتوانند با اين ملت مبارزه كنند و او را ب        
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سياسي، نظامي و اقتصادي به شكست وادار مي كند تـا آنجـا كـه      براي استكبار، گران تمام مي شود و او را در مبارزه          
  .مي بيند هيچ راه ديگري جز مبارزه فرهنگي وجود ندارد

  مبارزه فرهنگي، بهترين شگرد دشمنان

رزه سياسي به جايي نرسيده اند، هر چند به تـشكيل و سـازماندهي گروهكهـا، تـشكيالت و حزبهـا      دشمنان ما در مبا  
با محاصره اقتـصادي و مـصادره كـردن    . در مبارزه نظامي و جنگ تحميلي نيز به نتيجه اي نرسيده اند     . دست زده اند  

قي مانده مبارزه فرهنگـي اسـت؛ مـثال         پولها و اجناس خريداري شده ما نيز طرفي نبستند؛ تنها راهي كه براي آنان با              
اگر . نفوذ در مراكز فرهنگي و ديني، به اسم دين دنبال آن هستند كه ببينند موقعيت زمان چه چيزي اقتضا مي كند                    

، مطـالبي را مطـرح مـي    »اسالم نـوين «و » تحقيقات جديد«بتوانند بي پرده اسالم را مي كوبند و اگر نتوانند به اسم           
قادات و ارزشهاي اسالمي ما را سست كنند؛ آنها مي دانند كه آنچه حيات جهانخواران غرب را بـه                كنند كه اساس اعت   

اكنون آثار اسالمي انقالب در كـشورهاي بـسياري ظـاهر    . خطر مي اندازد اسالم و اقعي و اعتقاد به ارزشهاي آن است      
ايـن افكـار و اعتقـادات نبايـد در          : گوينداز اينرو مي    . شده است و بزودي به قلب مغرب زمين نيز سرايت خواهد كرد           

  .جامعه رواج پيدا كند و اگر ممكن باشد بايد آنها را در نطفه خفه كرد
از جمله روشهاي آنان براي مقابله با فرهنگ اسالمي اين است كه سعي مي كنند تا افكاري عرضه كنند كـه ملتهـاي                

در غيـر ايـن صـورت،       . ي مي كننـد آنهـارا عـوض كننـد         اسالمي خودشان از اعتقاداتشان دست بردارند، اگر نشد سع        
روشنفكرنماها را وادار مي كنند كه وانمود كنند كه تاكنون رشد فكري نداشته ايم و در اشتباه بوده ايم اما اكنون كه                      

فلسفه ما پيشرفت كرده است، فهميده ايم كه نمي توان معرفت يقيني پيدا كرد؛ فهميـده ايـم كـه            فرهنگ ما علوم و   
اگر اين مطلب توسط ملتها پذيرفته شـود موجـب روشـني    . تگاه ارزشي اصال ثبات و دوام ندارد، پايه عقالني ندارد    دس

استكبار جهاني از اين باالتر چـه آرزويـي مـي توانـد داشـته باشـد كـه روزي بيايـد كـه                        . چشم استكبار جهاني است   
ارائـه يـك    : اين همان هجوم فرهنگـي اسـت      . د نباشند مسلمانان در اعتقاداتشان ترديد كنند و به ارزشهايشان پاي بن         

نمي تـوان جلـوي     : مي گويند . سلسه نظريات فلسفي، معرفت شناختي و هستي شناسنانه به عنوان مسائل فلسفي نو            
اين شگردي  . فكر را گرفت؛ مسائل فكري روز بايد در مجامع فرهنگي مطرح شود و بي طرفانه مورد بررسي قرار گيرد                  

  . كردن انديشه ها و افكار و باورهاي مردماست براي سست
اندكي كجي راستي به حـساب مـي       . اينقدر پاي بند مسائل ديني نباشيد، گاهي هم اندكي گناه بدنيست          «: مي گويند 

اين تهاجم فرهنگي اصيل است كه با مدد گرفتن از ابزارهـا و وسـايل               » .اين تقيدات و خشكي ها را كنار بگذاريد       . آيد
همين مطالب به تدريج، تقويت مي شود تا آنجا كه به طور صريح، در محافل علمـي     . هنري انجام مي شود   تبليغاتي و   

و آكادميك مطرح مي شود و آنها هم براي قشرهاي ديگر كه هنوز قدرت تفسير و تحليل عميـق و عقلـي مطالـب را                         
 از اينروست كه مي بينـيم مفـاهيم عـوض    .در نتيجه، ساير مردم هم تحت تأثير قرار مي گيرند     . ندارند بازگو مي شود   

مي شود و به جاي آنكه ايثار و فداكاري را نشان دهند تا آنجا كه جامعه كشش داشـته باشـد بـه مـسائل شخـصي و                         
در نتيجه، قشر جوان قدم به قدم عقب نشيني مـي كنـد و از سـوي ديگـر جانـبِ                     . جنسي و از اين قبيل مي پردازند      

  .دمهاجم فرهنگي خيز برمي دار
سـازگاري دارد همـه از مظـاهر هجـوم فرهنگـي             چيزهايي مثل مد لباس و شكل زندگي كه با افكار دشمنان بيـشتر            

امروز اگر شما بخواهيد در بازار، پيراهني پيدا كنيد كه روي آن انگليسي نوشته نشده، عكس هنر پيشه                  . دشمن است 
مگر خط فارسي زشت تر از خط انگليـسي اسـت؟ چـرا    . ها، تصاوير حيوانات و امثال آن رويش نباشد، پيدا نمي كنيد   

در جمهوري اسالمي و پايگاه انقالب اسالمي در دنيا، فرهنگ بيگانه اينقدر نفوذ داشته باشـد؟ ايـن هجـوم فرهنگـي                      
  .است كه ما را از هويت خودمان تهي مي كند، به گونه اي كه گويي ما نه فرهنگ داريم، نه علم، نه زبان و نه خط
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  مبارزه با هجوم فرهنگياهميت 

آخرين مسأله اي كه، در اين بحث، مورد توجه مي باشد اين است كه در مقابل هجوم فرهنگي، و ظيفه ما چيست؟ با              
وقتي معلوم شد كه هجوم فرهنگي به چه        . توجه به ابعاد اين هجوم، پيدا كردن پاسخ اين سؤال چندان مشكل نيست            

آنگاه اگر مراقب باشـيم وغافـل   . ردد كه از چه نقاطي مهاجم حمله مي كند    شيوه هايي انجام مي گيرد مشخص مي گ       
در اين حال، اولين وظيفه ما آن است كه عظمـت خطـر را بـه درسـتي       . نمانيم مي توانيم موضع مناسبي اتخاذ كنيم      

ه عنوان يـك  درك كنيم، تصّور نكنيم كه مسأله ساده اي است، بايد متوجه باشيم كه دشمن مي خواهد هويت ما را ب      
ملّت، از بين ببرد، دين ما را به عنوان با ارزشترين پديده هستي، از ما بگيرد، انديشه هاي اخالقي ما را كه جانمـان را            
بايد براي حفظ آنها فدا كنيم از بين ببرد و تربيت اجتماعي، خانوادگي و فردي ما را كه مرهون روابط پدر و مادر، زن             

، همه را تحت تأثير فرهنگ خود قرار بدهد و اگراين روند ادامه پيدا كند نسل آينده مـا                و شوهر و دولت و مردم است      
دستگاه ارزشـي محكمـي و نـه رفتـار           نه ايمان محكمي خواهند داشت، نه شناخت يقيني، نه جهان بيني روشني، نه            

  .ثابتي كه ناشي از هويت فرهنگي خودش باشد
آنـان كـه بامـسائل      . اگر چنين شد آنگاه مي دانيم كه چـه بايـد بكنـيم            . يمبنابر اين، بايد اين خطر را خوب درك كن        

اسالمي كاري ندارند دست كم، براي مليت خودشان هم كه شده ارزشهاي كشور خود را فراموش نكنند و با تقليـد از                
 دانـشجويان   بخصوص. مظاهر فرهنگي غرب در مد لباسها و فيلمها و ساير موارد مشابه فرهنگ دشمن را رواج ندهند                

عزيز، كه از رشد فكري و عقلي بر خوردارند، بايد بيشتر مراقب باشند و براي ترويج فرهنگ و ارزشهاي اسالمي تالش                 
بايد در اين زمينه، مطالعه و بحث شود و اين مسائل براي نـسل جـوان بخـوبي    . ارزش مجاهده در اين راه است     . كنند

اگر سستي شود دشـمن بـا دسيـسه و    . ن مسؤوليت قشر دانشگاهي بيش از ساير مردم است       روشن گردد در اين ميدا    
توطئه هاي فراوان خود، نفوذ خواهد كرد و در آن صورت، خون شهيدان عزيزي كه در اين راه ريختـه شـده پايمـال                        

  .خواهد گشت
ـ             ايـن  . ا تمـام قـدرت مقاومـت كنـد    در ميان همه فرهنگها، تنها فرهنگ اسالم است كه مي تواند در مقابل دشمنان ب

مطلب را مدتهاست كه آنها فهميده اند؛ لذا، بيش از يك قرن است كه تـصميم گرفتـه انـد بـراي مقابلـه بـا فرهنـگ                
آنها نقشه كشيده اند كه در كشورهاي اسالمي، اسالم را طوري           . اسالمي آن را كم رنگ بلكه بي رنگ و بي رمق كنند           

براي اين منظور، بهترين راه را اين ديدند كـه اسـالم را مثـل مـسيحيت     .  را نداشته باشد وانمود كنند كه كارايي الزم    
امروز اروپا به معابد و مساجد منحصر كنند و اسالم را از دخالت دادن در امور زندگي اجتماعي و سياسي معاف كننـد        

  ).مسأله تفكيك دين از سياست و سكوالريسم(
 به موفقيتهايي دست يافته بود انتظار داشتند اين سياست در ايران هم كـامال               تجربه تفكيك دين از سياست در غرب      

قـدس  (او امـام خمينـي  . به موفقيت برسد؛ اما يك انسان الهي پيدا شد و اين نقشه را در كشورهاي اسالمي بر باد داد     
  .بود)سره

ز دشمني كردند بـراي همـين مـسئله    ني) قدس سره(اگر با امام. اگر آنها با ما دشمني دارند بر سر همين مسئله است        
. بود وگرنه عظمت امام خميني در دل آنها بگونه اي بود كه بـي اختيـار و از عمـق دل، بـه او احتـرام مـي گذاشـتند          

عظمت امام آنچنان بود كه هر انساني را در مقابل خود خاضع مي كرد؛ ولي دشمنيهاي آنها بـه ايـن دليـل بـود كـه                           
قـدس  (نمونه آشـتي ناپـذيري امـام      . ا اهداف اقتصادي و سياسي آنها تقابل تام داشت        ب) قدس سره (روش امام خميني  

  .اين بزرگترين مشكل آنهاست. را امروز در خلف صالح او مي بينيم) سره
آشـتي ناپـذيري   . هر انقالبي را به نحوي مهار كرده و به شكلي از پا در آورده اند و در نهايت، با آن آشـتي كـرده انـد                     

پس علـت اينكـه بـا آن مبـارزه و دشـمني مـي كننـد و        . مي ايران براي آنها يك بالي درمان ناپذير است انقالب اسال 
  .فرهنگ ما را مورد هجوم قرار مي دهند تا حدي روشن شد

امروز فاسدترين كشورهاي دنيا از نظر مواد مخدر، مـشروبات الكلـي، قتـل،              : عامل ديگري را نيز مي توان به آن افزود        
بـه علـت    . تعداد قتل و جنايت در هيچ كشوري مثل آمريكـا نيـست           . هم پاشيدگي خانواده ها آمريكاست    جنايت و از    
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البتـه هنـوز   . ارتكاب بيش از حد جنايت و قتل، دولت خريد و فروش دو نوع سالح را در اين كشور ممنوع كرده است        
  .خريد و فروش حدود بيش از شصت نوع سالح ديگر آزاد است

ويورك براي اينكه دانش آموزان بتوانند به مدرسه بروند به پليس دسـتور داده اسـت كـه هـر روز در               اخيراً شهردار ني  
مدارس، از خيابانهاي اطراف، به دقت، مراقبت كند؛ يعنـي دانـش آمـوزان مـدارس آمريكـايي                   مواقع شروع و تعطيلي   

د مي كنند يا به مراكز فـساد مـي كـشانند يـا      جرأت نمي كنند كه آزادانه به مدرسه بروند؛ يا آنها را مي ربايند يا نابو              
بسياري از كالسهاي مدرسـه هـا خلـوت اسـت؛        . مبتال به مواد مخدر مي كنند و يا مورد تجاوز جنسي قرار مي دهند             
  .چون دانش آموزان امنيت ندارند كه از خانه هاي خود بيرون بيايند

و هنگام تعطيل شدن آنها، پلـيس خيابانهـاي اطـراف           او اينگونه چاره انديشي كرده است كه در هنگام شروع مدارس            
تجاوزات جنسي پـدرها و پـدربزرگها    . اين تنها چاره اي است كه آنها به عقلشان رسيده است          . مدرسه را محاصره كند   

  .به بچه هاي كوچك خود هم بسيار فراوان است
 ساله پدر و مـادر خـود را كـشته و      چندي پيش فيلمي را در آلمان به نمايش گذاشتند كه در آن يك نوجوان سيزده              

از : از او پرسيدند كه چرا پدر و مادرت را كشتي؟ از اين كار چـه انگيـزه اي داشـتي؟ او جـواب داد        . محاكمه شده بود  
پدرم اين كار را در مقابل مادرم انجام مي    . وقتي كه خود را شناخته ام و به ياد دارم، مورد تجاوز جنسي پدرم بوده ام               

ايـن فرهنـگ    . ن دليل، كينه پدرم و مادرم در دلم جا گرفته بود تا اينكه موفق شدم آنها را به قتـل برسـانم                     به اي . داد
  .غربي است كه مي خواهند آن را براي ما صادر كنند

  ابزار تهاجم دشمنان چيست؟

 آنهـا تاكتيكهـاي   ابزارهاي گوناگوني براي رسيدن به مقاصد خود دارند كه در ظاهر ساده اند ولي در پشت هر يـك از       
متأسفانه با همه درك سياسي خـوبي كـه داريـم درك    . علمي بسياري وجود دارد و ما اهميت آنها را درك نمي كنيم   

جـوان سـيزده، چهـارده سـاله بـا          . زمينه رشد نكرده ايـم     متأسفانه پس از انقالب نيز در اين      . فرهنگي ما قوي نيست   
 به جبهه برود و نارنجك به كمر مي بندد و به زير تانـك مـي رود، چـه    التماس، پدر و مادر خود را راضي مي كند كه     

عاملي باعث ايجاد چنين روحيه اي در او شده است چرا اين همه پير و جوان، از سيزده، چهارده ساله تا پيـر هفتـاد،                    
يم و به لقـاءاهللا  اگر شهيد بشويم به بهشت مي رو: هشتاد ساله، عاشقانه در جبهه ها شركت مي كنند؟ آنها مي گفتند        

اعتقاد به اينكه خدايي هست و عالم ديگري وجود دارد، اين فداكاريها پاداش دارد و انـسان بـه محبـوب               . مي پيونديم 
  .خود نايل مي شود اين اعتقادات، جوانان ما را به ميدان جهاد مي كشد

ين وجود ندارد كه ايمان را از آنهـا بگيرنـد؛   اگر بخواهند اين روحيه را از ما بگيرند بايد چه كنند؟ هيچ راهي بهتر از ا              
انـساني كـه شـك داشـته        . اين يقيني كه به عالم آخرت، حساب و كتاب و ماوراء الطبيعه، دارند به شك تبديل كنند                

  .باشد كه، العباد باهللا، خدا هست يا نيست، عالم آخرتي هست يا نيست و جهنمي هست يا نيست فداكاري نمي كند

  ايجاد شك يكي از ابزارهاي تهاجم فرهنگيايمان زدائي و 

در دانشگاههاي مـا،  . پس از انقالب دستهايي در كار است و با شيوه هايي تالش مي كنند كه مردم را به شك بيندازد            
يـا در ايـن بـاره كـه         » اندر فوايد جهل  «به روشهاي گوناگون به اين كار همت گمارده اند؛ مثال، سخنراني مي شود              

  .» ندارد جاهل استانساني كه شك«
هيچ راهي براي آمريكا و ابرقدرتها بهتر از اين نيست كه بدون جنگ و كـشتار، و بـدون اينكـه پـولي خـرج كننـد و                            

با سـخنرانيهاي   : اين كار به سادگي انجام مي شود      . حساسيتي ايجاد نمايند، ايمان را از دلهاي مردم بدزدند و بزدايند          
اين قبيل به نام پيشرفت علم، ترقي فرهنگ، فلسفه هـاي   مايشنامه ها و چيزهايي ازعلمي، كتابهاي فلسفي، فيلمها، ن   

  .هيچ راهي بهتر و موفق تر از اين وجود ندارد... نوين و
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يك ديوانه سنگي را در چاه مي انـدازد كـه چهـل عاقـل نمـي                 «در مثَل است كه     . ايجاد شك در مردم زحمتي ندارد     
شك مشكل نيست و سرمايه ايماني را كه صدها سال روي آن كـار شـده تـا در دلهـاي          ايجاد  » .توانند آن را در آورند    

  .مردم رسوخ پيدا كرده است، فرهنگي را كه حاصل تالشهاي چند قرن يك ملت است به راحتي از بين مي برند
را ساخته است مردم انقالبي ما به يكباره ساخته نشده اند، صدها سال اين حسينيه ها و حسين حسين گفتن ها آنها                   

اينها با آموزشهايي كه در طـول قرنهـا بـا      . اين كارها دو روزه انجام نمي شود      . وگرنه بي جهت عاشق كربال نمي شدند      
دشمنان بـا ايجـاد     . به ما ياد داده اند بوجود آمده است       ) عليهم السالم (تدبير الهي، كه آن تدبير را نيز خود ائمه اطهار         

بله، آقا اينها افكـاري نـو   «مي دهند و بسياري از افراد هم به به و چه چه مي كنند كه               يك شك دو روزه آن را به باد         
غـرب  . است و ما نبايد بيش از حد در الك خود فرو رويم، بلكه بايـد ببينـيم كـه دانـشمندان غربـي چـه گفتـه انـد                          

  »ده است؟مگر غرب اينهمه دانشمندان بزرگ به جامعه تقديم نكر. جغرافيايي كه گناهي نكرده است
ما با غرب و علم غربي و صنعت غربي و غرب جغرافيايي مخالف نيستيم، بلكه با اين فرهنگـي كـه نمونـه هـاي آن را                  

  .اكنون دانشمندان سرشناس غربي از مهاجرين شرقي هستند. ذكر كرديم مخالفيم
 مي گويند كه بچه ما حرام زاده در كشور آلمان، بسياري از خانواده هاي ازدواج خود را ثبت نمي كنند و به شهرداري      

است، تا از پول شهرداري استفاده كنند؛ چون در آن جا شهرداري بـه كـسي كـه بچـه حـرام زاده را نگهـداري كنـد                
نامشروع جلوه مي دهند و بچه خـود را حـرام زاده معرفـي               بنابر اين، پدر و مادر ازدواج خود را       . ماهيانه پول مي دهد   

آيـا مـي تـوان توقـع     . با اين حساب چقدر بچه حرام زاده وجود دارد؟ الي ما شـاءاهللا . بگيرندمي كنند تا از دولت پول  
  .بوجود بيايد؟ اين يك نمونه از فرهنگ غربي است» انيشتين«داشت كه از بين اين بچه ها 

  . را بلد نيستندديپلمه هاي اروپا و آمريكا به اندازه دانش آموزان دوره راهنمايي ما سواد ندارند و چهار عمل اصلي
آن زماني كه مغزهاي متفكـر مـي      . اگر ماشين حساب نداشته باشند يك عمل ساده رياضي را نمي توانند انجام دهند             

از اسـتادان و    . امروز دانشمنداني كه در اروپا و آمريكا هـستند غالبـاً از كـشورهاي شـرقي هـستند                 . پروراندند گذشت 
  .لب را با دقت مورد مطالعه قرار دهندجامعه فرهنگي كشور مي خواهم كه اين مطا

ما آمار گرفته ايم، تعداد استادان ايرانـي كـه        «: اخيراً يكي از مسؤولين دفتر نمايندگي ايران در سازمان ملل مي گفت           
آنهـا كـه در   . فقط در آمريكا تدريس مي كنند، از تعداد كل استاداني كه در همه ايران تدريس مي كنند بيشتر اسـت  

  .ا، كشورهاي اروپايي و ساير كشورها كار مي كنند جزو اين دسته نيستندكشور كاناد
. حدود دو، سه سال پيش نخست وزير كانادا رسماً اعالم كرد كه كشور ايران سي و پنج هزار متخصص در كانـادا دارد           

. كانادا يك فرد ايراني استمعاون وزير اقتصاد  . كه اگر آنها بروند با صرف ميلياردها دالر نمي توان جاي آنها را پر كرد              
نبايد تـصور  . كار مي كنند ايراني هستند) ناسا(حتي بعضي از دانشمندان بزرگي كه در صنايع محرمانه جنگي آمريكا          

شود كه آنها تافته اي جدا بافته هستند، آنها فرزندان ما هستند كه به آنجا رفته اند و تحت تـأثير تـشويقهايي كـه از                    
بسياري از آنها پشيمان شده اند و مايلنـد كـه    البته اكنون. نجا مانده اند و به محيط عادت كرده اند   آنها كرده اند، هما   
  .به ايران بازگردند

برخي از استادان درجه يك، كـه در كـشورهاي غربـي افتخـاراتي داشـته انـد، در كنفرانـسي كـه چنـدي پـيش در                            
 در اينجا هستيم بسيار پشيمانيم؛ از روز اول هم كه بـه اينجـا               ما از اينكه  : برگزار شد به خود بنده گفتند     » فيالدلفيا«

آمديم آرزو مي كرديم كه بتوانيم به ايران باز گرديم ولي متأسفانه بچه هاي ما در اين كشورها عـروس و دامـاد شـده      
  .اند و نمي توانيم آنها را رها كنيم

بايد باور داشـته    . باشيم مي توانيم مانند آنها باشيم     اگر ما نيز زحمت بكشيم و درس بخوانيم و اعتماد به نفس داشته              
باشيم كه ما موجب پيشرفت و گردش كار آنها هستيم و نفت و مغزهاي متفكر ماست كـه آنهـا را سـرپا نگـه داشـته           

  .است
اميدواريم خداي متعال كه، با لطف و عنايت خود ما را موفق داشت كه در اين جهان آشفته و در اين طوفـان عظـيم                         

ساني، توانستيم گليم خود را از آب بكشيم و كشوري مستقل و آزاد بوجود آوريم و چنين انقالبي را سامان دهيم تـا     ان
براي ساير كشورها سرمشقي باشد، احسان خود را بر ما تمام كند و بر بينش و معرفت ما بيفزايد؛ ايمان مـا را نـسبت       
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و درجات امام راحل را روز به روز متعالي تر فرمايد؛ به جانـشين     به اسالم و معارف اسالمي و ارزشهاي آن بيشتر كند           
او سالمت، و عزت و توفيق بيشتر مرحمت كند؛ به همه خدمتگزاران اين نظام توفيق خـدمت بيـشتر و بـه همـه مـا                          

  .توفيق قدرداني بيشتر مرحمت كند
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  خطر تهاجم فرهنگي و انقالب اسالمي

  تهاجم فرهنگي بزرگترين خطر انقالب

ر كسي بگويد كه فرهنگ مطلقاً خوب و بد ندارد يا بگويد كه تهاجم فرهنگي يك ضرورت اجتمـاعي اسـت و نمـي                      اگ
با پذيرفتن پيش فرضهايي كه بيان شد برداشت ما ايـن اسـت كـه جامعـه                 . توان با او مقابله كرد ما با او بحثي نداريم         

دشمنان ما از همه راههاي ممكن بـراي بـه          . اجه است انقالبي و اسالمي ما با بزرگترين خطر در دوران حيات خود مو           
آنها با تمام توان كوشيده و مـي        . زانو در آوردن و نابود كردن جامعه انقالبي ما مأيوس شده اند، به غير از راه فرهنگي                

ض كوشد تا با فرهنگ اين جامعه مبارزه كنند و آن را از بين ببرند؛ چون اگر فرهنگ عوض شود همه چيز جامعه عـو  
  .مي شود

مگر ما با مردم آمريكا دشمني داريم؟ يا چون آنها اهل قاره ديگري هستند با آنها مخالفيم؟ خيـر، اگـر مـا بـا كـسي                           
دشمني داريم به دليل روح استكباري و خوي سلطه گري و ستم پيشگي و فرهنگ فاسد و ويرانگـر و ضـد انـساني و               

ايد از آن پيروي و آن را حمايت كرد و باطل، هر جـا كـه باشـد،             ضد الهي اوست ما مي گوييم حق، هر جا كه باشد، ب           
  .بايد با آن مبارزه كرد

اگر آمريكا واقعاً طرفدار حقوق بشر است پس چرا حقوق بشر در فلسطين و لبنان و بوسني و هرزگـوين و بـسياري از     
م چنـين چيـزي را قبـول        كشورهاي ديگر ناديده گرفته مي شود؟ اين فرهنگ نسبي گرا و منفعت طلب است و اسال               

  .ندارد
اگر روزي افكار ما نيز به همين سو تمايل پيدا كند و عواملي در جامعه بوجود آيند كه افكار، ارزشها و شناختهاي مـا                        

  .را به سوي منفعت گرايي سوق دهند بايد بدانيم كه مورد هجوم فرهنگي واقع شده ايم

  سه عنصر اصلي فرهنگ

يي وجود دارد كه يقيني هستند؛ يعني هم مطابق با واقعند و هم افراد بايد به آنهـا يقـين                    در اسالم يك سلسله باورها    
الذين يؤمنـون  «: نه تنها يقين امكان دارد، بلكه شرط ايمان يقين به غيب است» و باالخرة هم يوقنون«: داشته باشند 

اگر فرهنگي به ما بگويد كـه نـه تنهـا بـه     . مبه جهان ناديده بايد يقين داشته باشي . »و باالخرة هم يوقنون   «،  » بالغيب
اين مسائل نمي توان يقين پيدا كرد، بلكه به ديدني ها نيز نمي توان يقين پيدا كرد؛ اين سخن بـا فرهنـگ اسـالمي                         

اما كساني هستند كـه مـي گوينـد         . »باالخرة هم يوقنون  «،  »الذين يؤمنون بالغيب  «: قرآن مي فرمايد  . سازگاري ندارد 
  .ن براي بشر امكان ندارد تا چه رسد يقين به ناديدني هامطلقاً يقي

اگر مسائل غيبي وجود داشته باشد كه دارد پس آن هجومي كه بر ما وارد مي شود هجومي است به اين مجموعه كه                       
اينهـا عناصـر اصـلي فرهنـگ     . نام آن را فرهنگ گذاشته ايم، نه آداب و رسوم كه لباس فالن شـكل باشـد يـا نباشـد               

، شايد يكي از پانصدمعنايي كه براي فرهنگ گفته اند شامل اين موارد هم بشود اما اين معنا محـل بحـث مـا                      نيستند
اگر مردمي پنجاه عنـصر را كنـار يكـديگر    . نيست؛ از اينرو الزم است كه ابتدا منظور خود را از فرهنگ مشخص كنيم            

هـر وقـت    اين پنجاه عنصر مورد بحث ما نباشد آنهـا گذاشتند و گفتند كه ما به اينها مي گوييم فرهنگ؛ ولي يكي از              
  .مي خواهند با ما مبارزه كنند همان يك عنصر را مطرح مي كنند تا چهل و نه موضوع ديگر را لوث كنند

. ما بايد از ابتدا هشيار باشيم و به آنها بفهمانيم كه فرهنگ معاني وسيعي دارد كه شامل آداب و رسوم نيـز مـي شـود      
بايد براي بحث با دشمن و موضع گيري در مقابـل         . آنچه محل بحث ماست غير از اينهاست      . ما نيست اين محل بحث    

بايد ببينيم كه دشمن مـي خواهـد از كـدام نقطـه حملـه كنـد تـا بتـوانيم موضـع           . دشمن، محل نزاع مشخص باشد    
  .صحيحي اتخاذ كنيم
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ن تعريف، اين معنا نهفته است كه دو جامعه نمـي           در اي . فرهنگ يعني وجه امتياز جوامع از يكديگر      : گاهي مي گويند  
پس بيهوده به دنبال فرهنگ واحد بـراي        . توانند يك فرهنگ داشته باشند؛ چون فرهنگ يعني وجه امتياز دو اجتماع           

از ايـن رو، امكـان   . دنيا مي گرديد؛ زيرا تعدد جوامع ضروري است و هر كدام فرهنگ خـاص خـود را خواهـد داشـت              
چگونه مي خواهيد فرهنگ اسالمي در همه دنيا پياده شود؟ اصال فرهنگ واحـد امكـان                . ود ندارد وحدت فرهنگي وج  

مردم قطب شمال و مردم منطقه خط استوا نمي تواننـد  . ندارد؛ زيرا يكي از اجزاي فرهنگ، آداب و رسوم محلي است       
ناچـار هـر جامعـه اي       . شـد پس فرهنگ مردم قطب با فرهنگ مردم استوايي يكـي نخواهـد             . يك جور لباس بپوشند   

  .فرهنگ خاص خود را خواهد داشت و نبايد بيهوده به دنبال فرهنگ واحد بود
اين مغالطه از كجا ناشي شده است؟ از اين جا كه مفهوم فرهنگ را شامل آداب و رسوم محلي دانسته اند، بلكه آن را                    

ورها و عقايد مربوط به خدا، انسان، ارتباط انسان با   اما ما محور اصلي فرهنگ را با      . عنصر اصلي و محوري قرار داده اند      
نام جديد آن را فلـسفه، شـناخت بينـشهاي    . خدا و جهان و طبيعت؛ يعني اصول دين، توحيد، نبوت و معاد مي دانيم  

  .هستي شناسي مي گذاريم و قبال به آن اصول دين مي گفتيم كه عنصر اول فرهنگ ماست انساني يا
اين بـدان   . اسالم يك سلسله خوب و بدهاي ثابت و ابدي را به ما ارائه مي دهد              . ب و بدهاست  عنصر دوم ارزشها و خو    

احكام اموري جزئي و متغيرنـد و منظـور از ارزشـهاي       . معنا نيست كه احكام در هيچ زمان و مكاني تغييري نمي كند           
  .ثابت اصول ارزشي و مباني است

اين سه، عناصـر اصـلي فرهنـگ اسـالمند؛          . بينشها و ارزشهاست  عنصر سوم شيوه هاي رفتاري خاص برخاسته از آن          
اين همان اصول دين، اخـالق و  . يعني آنچه را بايد بدان معتقد باشيم، خوب و بد و شيوه رفتار ما را مشخص مي كند          

عـين  اسـالم م  . ارتباطي با فرهنـگ نـدارد     ... لهجه ها، لباسهاي گوناگون محلّي، كيفيت گويشها و       . احكام اسالمي است  
اسالم يك اصل كلي معين كرده اسـت و آن ايـن   . نكرده است كه انسان با چه زباني سخن بگويد يا چه لباسي بپوشد         

اينكه . است كه انسان نبايد تابع دشمنان خدا شود و رنگ دشمن به خود بگيرد، بلكه بايد استقالل خود را حفظ كند                    
ممكن است كه اين مسأله زماني نـشانه اسـتقالل باشـد؛ امـا     . تلباس يقه داشته يا نداشته باشد مربوط به اسالم نيس 

  .عنصر اصلي فرهنگ اسالم نيست

  تصور غلط از فرهنگ اسالمي

بعـضي  . چنين چيـزي نيـست    . برخي تصور مي كنند كه فرهنگ اسالمي يعني اينكه مردم لباس روحانيان را بپوشند             
مصالح اجتماعي اقتضا مي كند كـه آنهـا در   . س خاصي دارند  لباسها نشانه صنفي است؛ مانند ارتشي يا روحاني كه لبا         

فرهنگ اصيل اسالمي اين نيست كه همه قبا و لباده بپوشند و عمامه بـر   معناي. اجتماع، از ديگران باز شناخته شوند    
پس نمـي تـوان فرهنـگ واحـدي در     . سر بگذارند تا عده اي اشكال كنند كه اين لباس براي همه دنيا مناسب نيست              

  .مام دنيا پياده كردت
بنابر اين، بايد ببينيم كه آيا ايـن سـه عنـصر    . فرهنگ اصيل اسالمي معنايش تكيه بر آن سه عنصر است كه بيان شد   

اما آيـا خطـري     . بحمداهللا، تاكنون، به حد مطلوبي در جامعه محفوظ مانده است         . در جامعه ما كامال محفوظ مانده اند      
  .ري جدي وجود دارد و وجود خطر و هجوم حتمي استمتوجه اينها نيست؟ متأسفانه خط

  هدف اصلي دشمن در تهاجم

و بـاالخرة هـم   «بـر اسـاس   . با توجه به اين سه عنصر خواهيم فهميد كه دشمن چه چيزهايي را هدف قرار مي دهـد               
ماتيـست  يقين از حرفهاي دگ   «، يك هدف او يقين است و مي خواهد كه آن را كم رنگ كند و مي گويد كه                    »يوقنون

هاست، بي سوادها از اين حرفها مي زنند، در اين عصر كسي از يقين سخن نمي گويد، امروز تمـام روشـنفكران دنيـا                  
اهل شك اند و به آن افتخار مي كنند، بي سوادها هستند كه خيال مي كنند به چيزي يقـين پيـدا مـي كننـد، اگـر                           

  ».ردبروند و درس بخوانند خواهند فهميد كه يقيني وجود ندا
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اگر چنين حمله اي به اعتقادات ما بشود چه خواهد شد؟ آيا چيزي از اسالم باقي مي مانـد؟ بـه فـرض كـه همـه مـا        
يقـين نداشـته باشـيم آيـا در آن صـورت           ... عمامه و ريش و قبا و لباده نيز داشته باشيم اما به خدا، آخـرت، نبـوت و                 

گ اسالمي ايـن اسـت كـه ريـش بگـذاريم و قبـا و لبـاده                  فرهنگ اسالمي محفوظ مي ماند؟ آيا منظور از حفظ فرهن         
  بپوشند و روبند بيندازند ولي در دل خود به خدا و قيامت ايماني نداشته باشند؟ بپوشيم يا زنها چادر سياه

ارزشهاي اخالقي اموري اعتباري دانسته مي شود كه برهاني ندارد و قابل اثبات نيست، بلكه يك مشت امور قراردادي                 
مثال زمـاني در    . هر چيزي زماني مورد خوش آيند جامعه اي بوده و زماني نيز آن را بد خواهند دانست                . استو نسبي   

جامعه اروپايي، پوشيدن بدن زن ارزش بود؛ فيلمهايي كه مربوط به چند قرن هستند شـهادت مـي دهنـد كـه در آن      
 پوشيدند؛ اما امـروز اروپـا لخـت بـودن را مـي              لباسهايي بلند تا پشت پاي خود مي      : زمان زنان اروپايي پوشيده بودند    

  .در آن روز، ارزش آن بود و امروز اينگونه است. پسندد
؛ اما امروز در جوامع به اصـطالح متمـدن بزرگتـرين            »همجنس باز «زماني بدترين فحش اين بود كه به كسي بگويند          

ورهاي غربـي، بخـصوص كانـادا، آمريكـا و     اگر از تظاهرات كش. تظاهرات به طرفداري از همجنس بازان انجام مي شود     
انگليس آماري داشته باشيم مي بينيم كه از جمله بزرگترين و پرجمعيت ترين تظاهرات اين كشورها در طرفداري از                   

امروز اين مسأله ارزش است و مخالفت . من، خود، شاهد بعضي از اين راهپيمايي ها بوده ام         . همجنس بازي بوده است   
  .با آن ضد ارزش

گر اين فكر در جامعه اسالمي نيز رواج پيدا كند كه ارزشها نسبي، متغير و اعتباري است و ريشه اي ندارد، با برهاني                       ا
اثبات نمي شود و اصال مقدمات آنها جدلي است و برهان بردار نمي باشد و به هر حـال نـسبي و متغيـر اسـت بـدون             

.  رفتار ما بر اساس آن بينشها و ارزشها شكل مـي گيـرد             اعمال و . شك، پايه دوم فرهنگ ما هم شكست خواهد خورد        
روبناست به طريق اولي، ثبـاتي   قوانين ما بايد بر اساس آن ارزشها باشد و زماني كه ارزشهاي ما درهم ريخت اينها كه        

ي شما كه معتقديد فالن كار بد و گناه است اصال گاهي گناه كردن بـد نيـست و گـاه            : مثال مي گويند  . نخواهد داشت 
چه كسي گفته است كه نبايد گناه كرد؟ اين معرفت قبلـي بـود و امـروز              . اندكي كجي راست و اندكي زشتي زيباست      

. با اين معرفت علمي، نظام رفتاري ما قابل تغيير اسـت          . معرفت علمي شناخت ما را نسبت به احكام عوض كرده است          
امـروز علـم   .  بودند و از پيش خود چيزهـايي بافتنـد     چه كسي گفته است كه اينها گناه است؟ آخوندها از دهات آمده           

ثابت كرده است كه چه كاري خوب و مفيد است؛ مثال فالن رقص براي سالمتي انسان مفيد است يا فـالن موسـيقي                       
  .وقتي كه شما با اين ديد نگاه كنيد همه چيز عوض مي شود. اثر رواني مطلوبي دارد

: با اين تعريف، مي توان جواب آنها را داد كه مـي گوينـد  . اصلي فرهنگيهجوم فرهنگي يعني حمله به اين سه عنصر         
چه كساني حمله مي كنند؟ حمله كنندگان كساني هستند كه نسبت به عقايد، ارزشها، رفتار و كنـشهاي مـا چنـين                      

فتارهـا  آنها كه مي خواهند عقايد ما سست شود و ارزشها اعتباري گـردد، يعنـي بـي اعتبـار شـود، ر                 . برخوردي دارند 
با اينها چگونه بايد مقابله كرد؟ بـراي مقابلـه بـا آنهـا     . متغير و تابع خواستها و شرايط اجتماعي، زماني و مكاني، شوند    

بايد ابتدا ببينيم كه آنها چگونه رفتار مي كنند، با چه سالحي اين كار انجام مي گيرد، كجا را هـدف گرفتـه انـد و بـا          
  .چه شيوه اي عمل مي كنند

تبليغات او با اسـتفاده از پيـشرفته        . اسالمي ما ميداند كه دشمن ما به سالح علم، ثروت و تبليغات مجهز است             جامعه  
محتواي تبليغات او نيز بر اساس دست آوردهاي روانشناسي و جامعه شناسـي        . ترين ابزارها و تكنيكها انجام مي گيرد      

بـا هـر يـك از زن،        .  شد و چه بايد گفت كه مؤثر باشد        مواجه آنها خوب مي فهمند كه با هر قشري چگونه بايد         . است
بر خالف ما كارهاي آنها بر اسـاس فرمولهـاي          . چگونه بايد سخن گفت   ... مرد، جوان، پير، دانشگاهي، كارگر، كشاورز و      

 با وجود اينكه نهج البالغـه گفتـه  : مثال وقتي كه مي خواهند عقايد زنها را تضعيف كنند مي گويند          . دقيق علمي است  
است كه زنها ناقص العقل هستند، آيا باز هم دم از نهج البالغه مي زنيد؟ وقتـي كـه مـي خواهنـد انـسان را از دعـا و              

مفاتيح الجنان مي گويد كه اگر دندانت درد گرفت فالن دعا را بخوان تا كرم از آن بيرون                  : توسل دور كنند مي گويند    
آيـا هـيچ مطلـب ديگـري در مفـاتيح      . اتيح را ببوسد و كنار بگـذارد  به اين وسيله، كاري مي كنند كه انسان مف        ! بيايد
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بود، از ما بگيرند ايـن سـخنان را مـي       ) قدس سره (نيست؟ وقتي كه بخواهند مفاتيح الجنان را، كه انيس امام خميني          
  .گويند

ان اسـت، بـه ايـن    پس از قرآن باالترين كتاب جهـ ) قدس سره(آنها مي خواهند نهج البالغه را، كه بنا به فرمايش امام    
به اين وسيله بين مرد و زن كه پس از انقالب، چنين اتحادي در بين آنها ايجاد شده است، تفرقه                    . وسيله از ما بگيرند   

  .بيندازند
، در )قـدس سـره  (وقتي مي خواهند زنان را، كه فعاالنه در صحنه هاي انقالب حضور داشـته انـد و بـه فرمـايش امـام        

شما بيچـاره هـا را گـول زده انـد،     : ان نيز جلوتر بودند، از صحنه انقالب دور كنند مي گويند    بسياري از ميدانها از مرد    
چرا بچه هاي خود را به ميدان جنگ مي فرستيد؟ اينها كه مي گويند نهج البالغه بايد حاكم شود نهج البالغـه شـما                     

  .را ناقص العقل مي داند
پس ما بايـد هجـوم فرهنگـي را بـشناسيم نـه اينكـه       » .سالم السالمو علي اال«با اين شيوه چيزي از اسالم نمي ماند؛   

باسـتاني خـود     بگوييم موسيقي جاز هجوم فرهنگي است و بايد دوباره چنگ و عود را زنده كنيم و به موسيقي اصيل                  
مطـرح مـي   آيا واقعاً فهم آنها اينگونه است يا اينكه خود را به نافهمي مي زنند؟ چه كساني ايـن مـسائل را                  ! بازگرديم

كنند؟ آيا صرف اينكه ما به جاي پيانو، ني بزنيم به فرهنگ اسالمي بازگشته ايم و مسأله هجوم فرهنگـي حـل شـده                        
  است؟

  نقش فرهنگ در تداوم انقالب

كساني كه از مباحث جامعه شناسي اطالع دارند، مي دانند كه گاهي تغييـرات اجتمـاعي در اثـر تغييـرات طبيعـي و             
فرض كنيد شرايط جغرافيايي و اكولوژيك يك جامعه اي به طـور طبيعـي دگرگـون شـود؛ در                   . دجبري اتفاق مي افت   

حال اگر شرايط فراهم باشد به زندگي     . نتيجه، مردم آن جامعه مجبور مي شوند كه از زندگي كشاورزي دست بردارند            
منطقـه حاصـلخيز بـه    : ي اسـت اين تغيير در اثر يك عامل طبيع . صنعتي روي مي آورند وگرنه به تجارت مي پردازند        

علت كمبود بارندگي خشك شده و شرايط كشاورزي فراهم نيست؛ بنا بر اين، مردم مجبور مـي شـوند كـه از لحـاظ                        
  .اقتصادي در جامعه خود تغييري به وجود بياورند و جامعه كشاورزي به جامعه صنعتي يا تجاري تبديل مي شود

دانشمندان وسايل توليدي جديدي را اختراع مي كننـد و          : ولوژيكي است گاهي تغييرات در اثر تحوالت صنعتي و تكن       
وقتي ابزار جديد توليد، به آسـاني،       . با پيدايش ابزار جديد، شيوه توليد تغيير مي كند        . در اختيار جامعه قرار مي دهند     

در نتيجـه،   . يير مي دهند  در اختيار جامعه قرار گيرد، مردم صنايع دستي و دشوار را رها مي كنند و شيوه توليد را تغ                  
در اين تحـول عمـوم مـردم نقـشي     . جامعه اي كه زندگي اقتصادي ساده اي داشت به جامعه صنعتي تبديل مي شود     

علم و صنعت، ابزارهاي توليد جديدي سـاخته شـد و در اختيـار مـردم                نداشتند، به وسيله فرد يا گروهي، با پيشرفت       
منافع شخصي خود اين كار را كرده باشند، ولي وقتـي ايـن ابـزار توليـد در     ممكن است آنها حتي براي . قرار داده شد  

جامعه رواج پيدا مي كند، مردم مجبور مي شوند كه از آنها استفاده كنند؛ چرا كه در غير اين صورت، رقبا منافع آنها                       
  .را مي برند و آنها ورشكست مي شوند

هست كه با كمال اختيار، انتخاب و آگاهي انجام مي گيرد كـه  ولي يك نوع ديگر تحول و تغيير ديگري نيز در جامعه      
انقالب تحول جامعه است كه با مشاركت توده هاي مردم رخ مي دهـد، بـرخالف         . مي گوييم » انقالب فرهنگي «آن را   

عموم مردم راهي را انتخاب مي كنند كه بر ضرر رژيم حاكم است             . كه به وسيله گروه خاصي انجام مي گيرد       » كودتا«
شرايط طبيعي يا تحول ابزار توليـد آنهـا را مجبـور بـه انقـالب                . و قصدشان اين است كه آرمانهايي را تحقق ببخشند        

نكرده است، بلكه يك تغيير سياسي و اجتماعي است كه مردم با فكر و انديشه خود انتخاب كرده انـد و بـراي تحقـق        
  .يدا كندآن تالش مي كنند و از جان و مال خود مي گذرند تا تحقق پ

در سـاير تغييـرات   . اين نوع تحول ـ كه آن را به طور عام انقـالب مـي نـاميم ـ ارتبـاط مـستقيمي بـا فرهنـگ دارد         
اجتماعي، ممكن است عناصر فرهنگي، با واسطه و از راه دور، كم و بيش تأثير داشته باشد؛ مثالً، فرهنگ موجب مـي                      

موزش موجـب پيـدايش اختراعـات جديـد صـنعتي مـي شـود،        شود كه سطح آموزش كشور باال برود، ارتقاي سطح آ   
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اختراعات نيز موجب تغيير ابزار توليد شود؛ پس فرهنگ مي تواند باواسطه در تحول صنعتي تأثير داشته باشد؛ اما در                  
عامـل مـستقيم و مباشـر و بيواسـطه          ) انقـالب (در اين تحـول     . انقالب، به طور مستقيم، فكر و انديشه مردم اثر دارد         

. ولي عامل اصـلي فرهنـگ اسـت    البته ممكن است كه در كنار فرهنگ عوامل ديگري نيز مؤثر باشد          . است» هنگفر«
اگر تأثير فرهنگ همچنان ادامه داشته باشد انقالب پابرجا خواهد بود؛ چـون آنچـه موجـب پيـدايش انقـالب اسـت،                       

. يرفته و براي تحقق آن تالش كـرده انـد      فرهنگ خاصي است كه در جامعه رواج پيدا كرده و اكثريت جامعه آن را پذ              
اگر همان افكار و انديشه ها و آرمانها باقي باشد؛ يعني فرهنگ جامعه همان فرهنگ انقالبـي باشـد انقـالب هـم دوام                        

  .خواهد داشت و اگر فرهنگ مردم تغيير كند خواه ناخواه، انقالب هم آسيب پذير خواهد شد

  چگونه فرهنگ جامعه تغيير مي كند؟

آنچه بـيش از همـه، در تغييـر روحيـه انقالبـي و      . ملي موجب مي شود كه مردم آرمانهاي انقالب را فراموش كنند عوا
آرمان خواهي مؤثر است، تعلقات به لذايذ دنياست؛ عالقه مندي به لذتهاي حيواني، اميال، شهوات و هوسها باعث مي                   

با تغيير فرهنـگ، عامـل بقـاي    . رهنگ مردم تغيير كندشود كه آرمانها و ارزشهاي مقدس به تدريج، فراموش شود و ف       
وقتي عامل و موجبي براي بقاي انقالب نبود، انقالب دچار ضعف شـده گروههـايي، آرام آرام،                 . انقالب سست مي شود   

در دستگاههاي اجرايي، قانون گذاري و قضايي كشور نفوذ مي كنند و ارزشـها را كنـار گذاشـته، خواسـتهاي خـود را         
طبعـاً در ايـن     .  كنند و در قواي سه گانه كشور قدرت به دست عناصر غير انقالبي يا ضد انقالب مـي افتـد                    اعمال مي 

  .صورت، از انقالب جز اسم چيزي باقي نمي ماند، بلكه اگر شرايط فراهم باشد نام آن را هم عوض مي كنند
 اثر مي كند و فرهنگ عمـومي مـردم را   گاهي در اثر عوامل فرهنگي صرف، به تدريج، عوامل فرهنگ بيگانه در جامعه    

عوامـل گونـاگون،    تغيير مي دهد، چون يكي از ويژگيهاي انسان فرهنگ پذيري است و هميشه ممكن است به وسيله  
  .گرايشهاي فرهنگي او تغيير كند

وقتـي  تـا   . پس چنين نيست كه اگر فرهنگي در جامعه حكم فرما شد و رواج پيدا كرد ضمانتي براي بقا داشته باشـد                    
وقتي هم به هر دليلي آن آرمانها را نخواستند و به . مردم بخواهند و آن را دوست داشته باشند، آن فرهنگ باقي است          

بديهي است كه بيگانگان و دشمنان انقالب       . فرهنگ ديگري گرايش پيدا كردند، آن فرهنگ آرام آرام ضعيف مي شود           
  .مي توانند نقش خوبي در اين جهت ايفا كنند

مقام معظم رهبري نيز بارها . فانه دشمنان انقالب پس از مأيوس شدن از ساير راهها، به اين روش اقدام كرده اند             متأس
اگر دشمن با اين حركت موذيانه، شرايط مساعدي در جامعه بيابد يا بـه عبـارت               . نسبت به اين مسأله هشدار داده اند      

هاي مردم اثر بگـذارد و فرهنـگ انقالبـي و اسـالمي ضـعيف      ديگر، دشمن بتواند شرايط را مساعد كند و در همه قشر   
به همان دليلي كه رواج فرهنگ انقالبي موجب حركت در جامعـه و      . شود هيچ ضمانتي براي بقاي انقالب نخواهد بود       

  .پيروزي انقالب شد، به همان دليل، رواج فرهنگ ديگر نيز موجب شكست انقالب خواهد شد
ييرات اجتماعي ـ كه از سنخ انقالب باشد ـ رابطه اي مستقيم دارد و عاملي اساسي در   پس به طور كلي، فرهنگ با تغ

پيدايش انقالب، به معني يك حركت عمومي اجتماعي، مرهون يك فرهنـگ و ايـدئولوژي               . ايجاد و بقاي انقالب است    
  .بقاي آن نيز مرهون بقاي همان فرهنگ و ايدئولوژي است. خاص است

ب منحصر به انقالب اسالمي يا انقالب تكاملي و پيشتاز نيست؛ ممكن است انقالبهايي واپس گرا               رابطه فرهنگ با انقال   
وجـود آمـدن     باشند كه در اين صورت نيز، آن انقالبها با فرهنگ رابطه مستقيم دارند؛ مثالً اگر فرهنگـي موجـب بـه                    

اگـر ديـديم كـه ايـن        . ي خواهد بـود   شد تا آن فرهنگ باقي است، انقالب ماركسيستي نيز باق         » انقالب ماركسيستي «
انقالب در كشوري شكست خورد به اين دليل است كه قبل از آن، فرهنگ ماركسيستي در آن كشور شكست خـورده     

  .در همه انقالبها، چه حق و چه باطل، مطلب چنين است. است
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م و دانستيم كه عامـل اصـلي        پس اين مسأله چندان به استدالل نياز ندارد؛ وقتي كه معناي انقالب را درست فهميدي              
ايجاد انقالب ـ به معناي يك تحول آزادانه و آگاهانه جامعه ـ تغيير بينشها و باورها و ارزشهاي مردم اسـت، خـواهيم     

  .فهميد كه بقاي انقالب نيز مرهون بقاي ارزشهاست

  بي نظير بودن انقالب اسالمي

اريخ كشورمان و در طول تاريخ اسالم، اگر بـي نظيـر نبـوده    ما در دوران خاصي از تاريخ به سر مي بريم كه در طول ت   
اگر احتياط آميز بگوييم كم نظير بوده ولي عقيده شخصي من اين است كه بـي نظيـر مـي           . قطعاً كم نظير بوده است    

 وضعيتي كه در دهه هاي اخير در كشور ما پديد آمد و الطاف و عناياتي كه خداي متعال به اين مردم فرمـود و                       . باشد
اين انقالب عظيم در اين كشور روي داد و بركات بي شماري را بـه ارمغـان آورد، در طـول تـاريخ كـشور مـا، سـابقه                     

البته ممكن است كمبودها و احياناً لغزشها و اشتباهاتي         . نداشته است و در جاهاي ديگر هم به اين شكل سراغ نداريم           
نچه از سوي خداي متعال به اين مـردم عنايـت شـد بـاالتر از آن     ولي آ. هم وجود داشته باشد، آنها را انكار نمي كنيم  

اين نعمت عظيم، با تفاوت مراتب، شبيه انقالبي است كـه بـه دسـت            . است كه ما بتوانيم تبيين و ارزش گذاري كنيم        
ز هـست  داراي آفت نيـ  در عالم تحقق پيدا كرد و به همان اندازه كه عظمت دارد) صلي اهللا عليه وآله وسلم (رسول اهللا 

  .و به همان مقدار كه براي ما نعمت و بركت به دنبال داشته وظيفه و تكليف نيز آورده است

  ارزش هر چيز بيشتر، خطراتش نيز بيشتر

اين مطلب را مي تـوان در امـور مـادي       . هر چيزي كه در اين عالم بيشتر ارزش داشته باشد، خطرش هم بيشتر است             
چـشمان سـارقان و     . نبها و چيزهاي قيمتي بيشتر در معرض آفات قـرار دارنـد           هم در نظر گرفت؛ مثال، گوهرهاي گرا      

خطراتي كه اشـياي قيمتـي را در دنيـا          . خيانت كاران هميشه به سوي چيزهاي ارزشمند و قيمتي دوخته شده است           
سـد  يك مغازه كه چيزهايي كم قيمت در آن، به فروش مـي ر      . تهديد مي كند، چيزهاي بي قيمت را تهديد نمي كند         

صاحبش نگران دزديده شدن آنها نيست كه به عنوان مثال شب هنگام دزد دكّان سبزي فروشي يـا بقّـالي را سـرقت                    
اما يك جواهرفروشي هرگز نمي تواند به آرامي مغازه خود          . مغازه را با يك قفل ساده مي بندد و به خانه مي رود            . كند

ايي كـه اجنـاس گـران قيمـت را نگهـداري مـي كننـد، نگهبـان                  در بسياري از مناطق براي مكانه     . را رها كند و برود    
چرا؟ چون در داخل آنها اشـياي قيمتـي   . استخدام مي كنند تا شبها مورد دستبرد واقع نشوند؛ مانند بانكها و موزه ها   

  .وجود دارد
معـه داشـته    اگر پديده ارزشمندي در اجتماع رخ دهد، كـه تـأثير مهمـي در جا              . در امور اجتماعي هم اين گونه است      

آنها به پديده هايي بي اثر و كم       . باشد، دشمنان با آن به مقابله برمي خيزند و درصدد برمي آيند كه آن را نابود سازند                
در داستانها و روايات هست كه      . مثالهاي بسيار ديگري هم در امور معنوي، مي توان ذكر كرد          . ارزش بهايي نمي دهند   

  .راتب عاليه تكامل انساني را مي پيمايند، بيشتر استاهتمام شيطان نسبت به كساني كه م
به آنها كه در مراحل اوليه هستند و افتان و خيزان قدم بر مي دارند، چندان كاري ندارد يا به آنها كه منحرفند اصـال                         

نـد،  نسبت به كساني كه در وهله اول، راه حق را شناختند و سپس در پيمودن آن راه جـديت دار                   . هيچ توجهي ندارد  
اگر نتوانست سعي مي كند كه از فعاليت آنها         . او تمام نيروي خود را صرف مي كند كه آنها را گمراه كند            . اهتمام دارد 

. داستانهاي بسياري در اين زمينه هست كه اگر بخواهيم آنها را بيان كنيم، سخن به درازا مي كـشد                  . جلوگيري نمايد 
  .بيان مي كنيماما به عنوان نمونه يكي از آنها را اينجا 
در زمان رياستش بر حوزه علميه نجف، شبي كـه          . نسبت مي دهند  ) رحمه اهللا (اين داستان را به مرحوم شيخ انصاري      

همسرش بايد وضع حمل مي كرد خانمها و بستگان او نزد شيخ آمدند و گفتند امشب ممكن است كـه همـسر شـما                        
ته، مرسوم بود، هنوز هم در برخي از خـانواده هـا سـنت    وضع حمل كند؛ شما يك مقدار روغن تهيه كنيد ـ در گذش 

ايـن كمتـرين كمكـي بـود كـه بـه       . است خانمي كه وضع حمل مي كند، به او مقداري روغن مي دهند تا تناول كند           
برمـي خيـزد و بـر       . ايشان مقداري پول سهم امام نزد خود داشته است        . چنين خانمي مي كردند تا او را تقويت كنند        
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وقتي مي خواهد از منزل بيرون بيايـد ايـن   . تومان از آن پول را برمي دارد تا براي همسرش روغن بخرد      طبق نقل دو    
فكر به ذهنش مي رسد كه اگر امشب همسر يك طلبه ديگري در يك گوشه نجف بخواهد وضع حمل كند آيا حتمـاً                       

هر چه زنها مـي آينـد و   .  كارش مي رود  بر مي گردد و پول را سر جايش مي گذارد و دنبال           . پول در اختيار دارد يا نه     
نقـل شـده   . به هر حال، آنها مأيوس مي شـوند . مي پرسند كه چه شد، قرار بود روغن تهيه كنيد مي گويد، نمي شود             

را ديده كه دامهـاي بزرگـي گـسترانيده و     كه در آن عصر، فردي كه اهل مكاشفه بوده در عالم كشف و شهود شيطان          
همچنين از رشته هاي رنگارنگ سبز و زرد و سرخ، چيزهـايي را بـه هـم                 . يب مهيا كرده است   انواع و اقسام وسايل فر    

يك دام بسيار قوي از طنابهاي بسيار ضخيم تابيده . بافته و به صورت طناب و دامهايي از اين قبيل با خود همراه دارد          
اينهـا  : اينهـا چيـست؟ مـي گويـد       : گويـد به شيطان مـي     . و فشرده به هم نيز با خود دارد ولي آن دام، پاره پاره شده             

مردم را فريب مي دهم و همه را يكي يكي توضـيح  : با اينها چه مي كني؟ مي گويد    : دامهاي من است سؤال مي كنند     
آن چيست كه اينقدر ضخيم است ولي پـاره         : مي گويد . اين پول است، اين زن است، اين مقام است؛ تا آخر          : مي دهد 

 ماه است كه اين طناب را تنيده ام و اين دام را درست كره            ٩كشد و مي گويد در حدود       شده؟ شيطان آه عميقي مي      
از او سـؤال مـي      . ام اما ديشب كه مي خواستم آن را بر گردن شيخ بياندازم، شيخ يك تكان خورد و آن را پـاره كـرد                      

گاه مـي گـويم بيـا خـودت     هر. تو احتياج به دام نداري: كند كه پس كدام يك براي من است؟ شيطان پاسخ مي دهد  
  !مي آيي

حامله شده بوده، شيطان به اين فكر بوده است كه براي زمان تولد فرزنـد               ) رحمه اهللا (از وقتي كه همسر شيخ انصاري     
نُـه مـاه   . او، چنين دامي براي شيخ بگستراند و او را وادار كند كه از سهم امام مقداري روغن براي همسرش تهيه كند      

مت كشيده است؛ شيخ هم ابتدا تصميم مي گيرد چنين كاري انجام دهد، اما از دام او نجات مـي       براي اين منظور زح   
  .يابد

مـضمونش  . نمي گويم كه وحي منزل است و قطعي اسـت؛ امـا آموزنـده اسـت               . اين داستاني است كه نقل شده است      
  .صحيح است، گرچه سندش قطعي نباشد

كساني است كه راه صحيح را شـناخته انـد و بـا        تمام شيطان مصروف  در روايات هم شواهد بسياري وجود دارد كه اه        
علـيهم  (در بعـضي روايـات، از ائمـه اطهـار    . با ديگران چندان كاري نـدارد  . تمام جديت مي خواهند آن را دنبال كنند       

 سؤال شده است كه ما مي بينيم مخالفان شما و كساني كه پيرو ساير مـذاهب اسـالمي هـستند بـه مـسائل                       ) السالم
در مقابل، گاهي بعضي از شيعيان شـما را مـي           . شرعي مانند نماز و روزه بيشتر از بعضي از شيعيان شما اهتمام دارند            

يكـي از داليـل     : بينيم كه به برخي از گناهان آلوده مي شوند و لغزشهايي پيدا مي كنند سر آن چيست؟ مي فرمايند                  
آنها از اصل منحرف هستند و هر چه تالش كنند به جايي نمي     آن اين است كه شيطان با مخالفان كاري ندارد؛ چون           

اما شيعيان ما چون راه صحيح را شناخته اند و اگر تالش كنند به نتيجه خواهند رسيد،                 . لذا با آنها كاري ندارد    . رسند
 لغزشـهايي  به اين دليـل، گـاهي مرتكـب   . بنابراين، تمام هم خود را متوجه آنها مي كند كه در راه صحيح پيش نروند      

  .اينها نمونه هايي نقلي، تجربي و تمثيلي است تا بدانيم چيزهايي كه ارزشمندتر است بيشتر دشمن دارد. مي شوند
اگر باور نكنيم كه انقالب ما يكي از بزرگترين پديده هاي ارزشمند تاريخ انسانيت است دست كم بايد بپذيريم كـه در      

بنـابراين، طبيعـي اسـت كـه چنـين حادثـه            . ندي كمتـر روي داده اسـت      تاريخ اسالم و ايران، چنين حادثـه ارزشـم        
دشمني هايي را هم كه دشمنان درباره اين انقالب كره اند همه ما مـي دانـيم؛                 . ارزشمندي بسيار دشمن داشته باشد    

يونهـا  اختالفات داخلي، جنگ تحميلي، محاصره اقتصادي و توطئه هاي تبليغاتي كه پيوسته ادامه دارد و هـر روز ميل               
انـواع ايـن دشـمني هـا را دشـمنان آزمودنـد و بـه جـايي                  . دالر در دنيا صرف اين گونه تبليغات عليه ايران مي شود          

  .نرسيدند

  هجوم فرهنگي دشمنان بزرگترين خطر براي انقالب ما

وسـايلي بـراي   بحمداهللا، علي رغم وجود همه مشكالت و گرفتاريها، ملت ما از بوته امتحان سرافراز بيرون آمد و آنهـا                   
اما يك خطر عظيم همواره انقالب و آينده ما را تهديد مي كند و هيچ چيز نمي تواند با آن مقابله                     . تكامل ملت ما شد   
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آن خطر، خطر فرهنگي به معناي عـام        . كند مگر بيداري خود مردم و تالش بي امان و فداكارانه همه قشرهاي جامعه             
است بر انقالب وارد شود با هيچ يك از آفات نظامي، اقتـصادي و سياسـي،        ضرري كه از اين ناحيه ممكن       . كلمه است 

خطرهاي ديگر ممكن است شاخ و برگهاي انقالب را بزند، يا موجب شـوند              . در سطح بين المللي، قابل مقايسه نيست      
 و بـرگش فكـر     اما اگر آفتي به ريشه درخت برسد ديگر درختي باقي نمي ماند كه درباره شاخ              . كه انقالب كم بار شود    

اگر آنها را، به هر صورتي، از ما بگيرند ديگر چيزي نمي ماند تـا از                . اساس انقالب ما باورها و ارزشهاي آن است       . كنيم
  .متأسفانه اين آفات برنيفتاده و خطرش رفع نشده است، بلكه روز به روز خطر آن تشديد مي شود. آن دفاع كنيم

 ادام اهللا ظله الشريف ـ همان گونه كه در مواقع حساس هشدارهاي الزم را  چند سال است كه مقام معظم رهبري ـ * 
البته حركتهايي شروع شـده؛  . نسبت به مسائل مختلف داده اند نسبت به اين مسأله هم هشدار داده و تأكيد كرده اند              

 امثـال ايـشان درك   عمق خطر را آن گونه كه ايشان و برخـي . اما متناسب با آن هشدار و رويارويي با آن خطر نيست     
ديگران تصور مي كننـد كـه مـوجي         . مي كنند ديگران باور ندارند كه چنين خطر عظيمي براي انقالب ما وجود دارد             

ساده و زودگذر است يا پديده هاي كم رنگ و كم اهميتي است كه در گوشه و كنار پيدا مي شود و رفع خواهد شد و                 
» ان المـؤمن ينْظُـر بِنُـور اللّـه    «اشاره شده اسـت   ود كه در روايات به آناما ايشان با بصيرت خدادادي خ    . مهم نيست 

عمق اين خطر را بهتر از هر كس ديگري درك كرده اند و بـراي دفـع آن                  ) ٢، باب ٢، روايت   ٧٤، ص ٦٧بحاراالنوار، ج (
، بلكـه  ) عليـه وآلـه وسـلم   صـلي اهللا (و رسول خدا) عليه السالم(ما هم موظّفيم كه به نداي امام زمان    . تالش مي كنند  

خداي متعال، پاسخ دهيم و با رهبر معظممان همـراه شـويم؛ زيـرا اينهـا نيـز از نـداي الهـي و رحمـت بـي پايـان او             
  .سرچشمه مي گيرد و براي نجات ملت مسلمان در نهاد انسانها اثر مي گذارد

  .الب ما وجود دارد خطر فرهنگي استاين مطالب مقدمه اي بود براي آنكه بدانيم مهمترين خطري كه براي انق
به نظر اينجانب، بعضي از كارهايي كه به نام         . حال بايد ببينيم كه در مقابل اين هشدار چه كارهايي انجام گرفته است            

مقابله با تهاجم فرهنگي انجام شده نابجاست؛ زيرا نه تنها درد اصلي را نشناخته و داروي مناسبي براي اين زخم تهيه           
آنچه به عنوان درمان عرضـه مـي شـود ممكـن اسـت گـاهي درد را                  . ند، بلكه گاهي برخود درد هم افزوده اند       نكرده ا 

در اين زمينه، بخشي از مشكالت به دليل ابهام كلمه فرهنگ است كه فرهنـگ               . شديدتر و وسعت زخم را بيشتر كند      
  .هيم بايد چگونه اقدامي باشدچيست و وقتي مي خواهيم اقدامي اصالحي در زمينه مسائل فرهنگي انجام د

يكي از حيله هاي بزرگ شيطان كه بسياري از انديشمندان ما را در دام خود انداخته مغالطـاتي اسـت كـه از طريـق                         
دامنه فرهنگ بسيار وسيع است، منطور از فرهنـگ در فـالن شـعر              : مفاهيم و الفاظ صورت مي گيرد؛ مثال مي گويند        

امه معادل كلمه فرهنگ به انگليسي يا آلماني يا يوناني فالن چيز است و خالصه آنكه      فالن چيز است، يا در فالن لغتن      
به فرض آنكه دامنه كاربرد كلمه فرهنـگ بـسيار وسـيع            . اين يك بحثي لفظي است    . دامنه فرهنگ بسيار وسيع است    

رهبر انقـالب  . ي لفظي استآواز، موسيقي، تئاتر و امثال آنها شود، بحث باشد و شامل هنر، آداب و رسوم محلي، رقص،      
كه مي گويد بزرگترين خطر براي انقالب ما خطر فرهنگي است آيا مي توان گفت كه منظور او از خطر اين است كـه               
رقصهاي محلي تعطيل شود؟ حال اگر ما رقصهاي محلي را احيا كنيم با تهاجم فرهنگي مبارزه كرده ايم؟ آيـا منظـور    

 كه مي گويند مثل ما برقصيد؟ آيا براي مقابله با تهـاجم فرهنگـي دشـمن بايـد                   دشمنان از تهاجم فرهنگي اين است     
  سازهاي قديمي و مطربهاي خودمان را به ميدان بياوريم و از گوشه و كنار رسوم قديم را نو كنيم؟

  نابود كردن ارزشهاي اسالمي، هدف دشمن از تهاجم فرهنگي

ي به مسأله مبارزه با تهاجم فرهنگي دارد؟ خطري كـه مـا را   فرهنگ شامل رقص هم مي شود؛ اما اين مطلب چه ربط     
اين باورها و ارزشـها     . تهديد مي كند از دست دادن باورها و ارزشهاي انقالب و فراموشي اعتقادات و مباني ديني است                

 سـال   بـه اينكـه ماننـد هـزار       . سالها فراموش شده بود ولي به بركت انقالب و خونهاي شهيدان دوباره زنده شده است              
چرا راه را اشتباه مي رويم؟ چـه        . پيش برقصيم يا مانند آنها موسيقي بنوازيم احياي ارزشهاي اسالمي گفته نمي شود            

پخش فيلمهاي ويدئويي بدآموز يكـي از مظـاهر هجـوم فرهنگـي اسـت؛               : كسي ما را به اشتباه مي اندازد؟ مي گويند        
بنابراين، ما بايد با آنها مبارزه كنـيم، خودمـان فيلمـي    . سازدمانند فيلمهاي سينمايي مبتذلي كه شركت هاليوود مي         
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يعنـي وقتـي جوانـان مـا        ! بسازيم شبيه فيلمهايي كه آنها مي سازند؛ اما قدري كم رنگتر، تا با هجوم آنها مبارزه شود                
گـويي  ! ونـد ببينند كه خودمان هم فيلمهايي داريم كه جاي فيلمهاي هاليوود را مي گيرد ديگر به سراغ آنهـا نمـي ر                    

مسأله است كه اين فيلم را از هاليوود وارد مي كنيم؛ اما اگر خودمان همان فـيلم را بـسازيم ديگـر                      مشكل بر سر اين   
  .اشكالي ندارد

نـه  . حقيقت اين است كه محتواي اين گونه فيلم ها ارزشهاي اسالمي ما را از بين مي برد                . مشكل ما چيز ديگري بود    
 جواني كه سحر از خواب ناز برمي خاست و به مناجات با خدا مي پرداخت و از آن كار لذت                   .ارزشهاي ملي و ايراني را    

مي برد، از خوف الهي يا از شوق خدا اشك بر گونه هايش جاري مي شد و سـر و صـورت بـر خـاك مـي سـاييد، بـا                                
از ويـدئو فيلمهـاي   متروك شدن آن ارزشها، تا ساعت دوازده شب يا حتي پـس از آن مـي نـشيند و از تلويزيـون يـا                

يا دانش آموزي كـه شـبها بجـاي درس خوانـدن بـا              . چنين جواني ديگر سحرخيز نمي شود     . سينمايي تماشامي كند  
وقتي همه دانش آموزان مـا      . ويدئو مأنوس است ديگر درس خوان نمي شود و نمي تواند مشكلي را از كشور حل كند                

ره بدهند و همه را قبول كنند؛ چون وقتي همه بچـه هـاي كـالس          اين گونه شدند، معلمان ما هم مجبورند به آنها نم         
در بعضي مراكز آموزشي هم، قانوني وجود       . درس نخواندند بودند معلم چه مي تواند بكند، جز آنكه به همه ارفاق كند             

 هـم كـه   وقتـي . دارد كه اگر نمره اكثريت افراد كالس كم شود معلم بايد در آزمون خود تجديد نظر كند و ارفاق كند     
همه درس نخوان شدند ديگر درس خوان و نابغه اي پيدا نمي شود و بدين ترتيـب پـيش مـي رود، تـا بـه آن نقطـه                  

اين مـوارد مربـوط بـه عمـل و ارزشـهاي      . آن نقطه اساسي تشكيك در ضروري ترين عقايد ديني است         . اساسي برسد 
  .رفتاري است

 اي استاد، سر كالس دانشگاه، براي بچه هـاي بـسيجي كـه بـه                وقتي در جامعه ما صريحاً و بدون هيچ ترس و واهمه          
ندارد، درباره اصل وجود   دانشگاه رفته اند، در ضروري ترين عقايد اسالمي تشكيك مي كند و كسي جرأت حرف زدن               

خدا بگويد كه هيچ دليل علمي بر اثبات او وجود ندارد، آن وقت آيا با احياي سنتهاي ملي اين گونـه مـشكالت حـل                         
 شود؟ آيا با براه انداختن جشنواره هاي آوازه خواني با تهاجم فرهنگي مقابله مي شود؟ آنها اصل اعتقاد به خـدا را                مي

چه كسي  . ولي ما به دنبال اين هستيم كه بجاي موسيقي جاز از موسيقي ملي خودمان استفاده كنيم               . انكار مي كنند  
  ر است؟فريب مي دهد؟ چه كسي فريب مي خورد؟ چه دستي در كا

  خطر تهاجم فرهنگي، عظيم تر از جنگ هشت ساله

به هر حال، اين خطري بسيار عظيم است، خطري كه از جنگ هشت ساله عراق بمراتب باالتر است؛ اصال با آن قابـل                    
مگر عراق در طول جنگ چه چيزي از ما گرفت؟ خسارات مالي كه به كشور مـا وارد كـرد بـه كـشور                        . مقايسه نيست 
پـس از جنـگ نيـز،    . همين مسأله موجب شد تا جوانان ما فعـالتر شـوند و خودشـان را بيابنـد            . د كرد خودش هم وار  

امـا ايـن    . باقيمانده خرابيها را نيز، ان شاءاهللا، بنحو احسن، آباد خواهنـد كـرد            . ويرانيها را دوباره ساختند و آباد كردند      
همانند كاري كه رژيم پهلـوي انجـام داد و توانـست بـه     خطر اساس انسانيت، ارزش ها و انقالب ما را بر باد مي دهد؛          

  .جاي دين انواع مفاسد و انحرافات را ترويج كند

  بسيج همگاني اصلي ترين راه مقابله با تهاجم فرهنگي

وظيفه ما در برابر اين خطرات چيست؟ مسلماً در برابر ايـن خطـرات كـساني هـستند كـه بايـد پـيش از همـه ايـن                             
دوش يك گـروه     ولي تجربه نشان داده است كه اگر مشكالت اجتماعي بر         . و بيشتر تالش نمايند   مسؤوليت را بپذيرند    

به عنوان نمونه، عراق به ايران حمله كـرد، چـه   . خاص يا يك قشر خاص باشد هيچ گاه اين مشكالت حل نخواهد شد     
امـا  .  وظيفه ارتش ايران اسـت     كسي بايد در برابر لشگر عراق مقاومت مي كرد؟ بديهي است كه در درجه اول اين كار                

آيا ارتش ايران به تنهايي جواب جنگ را داد؟ آمريكا كشور ما را محاصره اقتصادي كرد، چه كسي بايد بيـشتر تـالش        
مي كرد تا اين توطئه دشمن خنثي شود؟ واضح است كه ثروتمنـدان و كارخانـه داران چنـين وظيفـه اي بـر عهـده                          

اما آيا چنين شد يا آنها از بازار سياه         . مك مي كردند تا فشار كمتري تحمل كنند       داشتند و بايد به طبقات زيردست ك      
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بيشتر سوء استفاده نكردند؟ در مقابل هجوم فرهنگي دشمن هم ابتدا دانشگاه و حوزه بايد قد علم كنند و اين مشكل                  
گاه هم به تنهايي مي تواننـد ايـن   اما اگر ارتش توانست، به تنهايي، هجوم عراق را دفع كند حوزه و دانش      . را حل كنند  

  كار را انجام دهند؟
اگر همت بـسيجيان مـا، كـه        . اين قبيل خطرها كه تمام جامعه را تهديد مي كند به يك بسيج همگاني نيازمند است               

حزب اللّه و جنداللّه هستند نبود كي خطر دشمن از ايران دفع مي شد؟ آيا اسمي از ايران روي صـفحه گيتـي بـاقي                        
اگر بنا بود فقط ارتش آن زمان اين مشكل را حل كند مـن              ) ٥٦: سوره مائده (» .ان حزْب اللّه هم الْغالبون    «د؟  مي مان 

در . بسيج مردم بود كه توانست پاسخ تجاوز دشـمن را بدهـد  . و شما امروز در كشوري به نام ايران زندگي نمي كرديم  
  .اني وجود داشته باشدمقابل اين هجوم فرهنگي هم، بايد يك بسيج همگ

چـه سـالحي؟ در مقابـل هجـوم     . همه بايد احساس مسؤوليت كنند و در يك آماده باش كامل سالح به دست بگيرند            
همـت   نظامي، سالح نظامي؛ اما در مقابل هجوم فرهنگـي چـه؟ اگـر از نظـر تكنولـوژي كمبـودي هـم داشـتيم، بـه                         

بـا هواپيمـاي    . ح فرهنگي، نمي توان بـا تـوپ و تانـك جنگيـد            اما در مقابل سال   . رزمندگان ما، كم و بيش جبران شد      
همان گونه كه در هنگام هجوم . در مقابل اين سالح، به علم نياز داريم      . پيشرفته نمي توان به شبهات فكري پاسخ داد       

 نظامي همه رفتند و آموزش نظامي ديدند در اين تهاجم هم، همه بايد آمـوزش دينـي ببيننـد و خودشـان را مجهـز                        
نمي تـوان گفـت   . وقتي مرضي شايع مي شود همه بايد واكسن بزنند تا به آن مرض مبتال نشوند      . كنند و بيمه نمايند   

  .ما كه مريض نيستيم، پس چرا واكسن بزنيم؟ مرض شيوع دارد، دير يا زود، به همه مي رسد
  .خاسته چيزي را باقي نخواهد گذاشتزيرا، در اين مورد نيز، اين موجي كه بر. اگر امروز در امان ماندي فريب نخور

كساني بوده اند كه در هشتاد سالگي       . نبايد گفت ما كه شصت يا هفتاد سال از عمرمان گذشته، ديگر كافر نمي شويم              
از اين گذشته، ما بايد به فكر جوانان و نوجوانان اين كشور باشيم كه اكثر افـراد ايـن ملـت را                 . هم شك پيدا كرده اند    

يخرجـون  «بنابراين، بايد براي آنها تالش كرد تا سالم بمانند وگرنه تا چشم باز كنيم مي بينيم كه                  . دتشكيل مي دهن  
تا كي خود را به خواب خرگوشي بزنيم و توطئه هاي دشمن را نديده و نشنيده انگاريم؟ مسائل                  » .من دينِ اللّه اَفْواجاً   

ا زياد يا دير يا زود، آنها را اصالح مي كنند ـ خـدا توفيقاتـشان را    زندگي اجتماعي و اقتصادي متولّياني دارد كه، كم ي
بيشتر كند و راههاي بهتري را به آنها الهام كند و در انجام وظايفشان موفـق بـدارد ـ امـا متـولّي اصـالحات دينـي و        

  فرهنگي مردم كيست؟ آيا آنها كه اكنون هستند از عهده حل اين مشكل برمي آيند يا نه؟
هده برنمي آيند، كه چنين است، وظيفه عمومي مردم است كه در اين مسأله مشاركت كنند؛ هر كس به هـر                     اگر از ع  

واجب ترين كاري كه از عهده هيچ كس ساقط نمي شود، خواه پير باشـد يـا جـوان،            ساده ترين و  . اندازه كه مي تواند   
وانان، نوجوانان، خانمها، آقايـان، پيـر، جـوان،       چرا از اين كار غافليم؟ ج     . مرد باشد يا زن، احياي جلسات مذهبي است       

بازاريان، دانشگاهيان و ساير اقشار كشور بايد در سطوح گوناگون جلساتي تشكيل دهند و به شكلي فعـال، مطالـب را                 
مطرح كنند، سير مطالعاتي براي خود قرار دهند، به صورت استداللي با هم و گفتگو كنند، منـاظره كننـد و هـر جـا                         

  .يش آمد و به بن بست رسيدند، براي حل آن نزد يك عالم بروندمشكلي پ
ما هنوز نتوانسته ايم از زير بار فقر علمي كه در طي پنجاه سال بر ما تحميل شده بود بيرون بياييم، هنـوز نتوانـسته                         

سـت روحـاني   ايم به قدر كافي، در هر بخشي، عالم تربيت كنيم؛ نبايد انتظار داشته باشيم كه هر مشكلي فقـط بـه د                     
اگر مشكل جنگ فقط به دست ارتش حل شده مشكل فرهنگي هم فقط بـه دسـت                 : مجدداً تأكيد مي كنم   . حل شود 

در مدت پس از انقالب، اگر پيشرفتي نكرديم، اگر انقالبمـان           . همه بايد دست به دست هم بدهيم      . حوزه حل مي شود   
البته خودم را مي گويم وگرنه جوانان عزيزمان، چه       . رودرا صادر نكرديم، دست كم، مراقب باشيم تا دينمان از دست ن           

آنهـا بايـد بـه سـالح علـم مجهـز گردنـد تـا         . برادران و چه خواهران، پاي خود را جاي پاي شهيدان خواهند گذاشت        
عقايدشان سست نشود و شكست نخورند؛ زيرا امروز حتي قطعي ترين ارزشهاي اسالم و انقالب ما نيز زير سؤال مـي                     

  .رود
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  واليت فقيه هدف اصلي تهاجم فرهنگي

متأسفانه بعضي از دوستان نادان هم، در گوشه و كنار، به آنها كمك             . دشمنان ما واليت فقيه را هم زير سوال برده اند         
واليت فقيه را و رهبري امام را نداشتيم آيـا اصـال ايـران وجـود خـارجي داشـت؟ چـرا امـروز           اگر در ايران  . مي كنند 

ال به اين همه گرفتاري است؟ چرا به دست خودشان همـديگر را مـي كـشند؟ آن باليـي كـه شـوروي                   افغانستان مبت 
چرا ايران . چرا؟ براي اينكه رهبر واحد و مطاعي ندارند    . نتوانست بر سر آنها بياورد خودشان بر سر خودشان مي آورند          

ژادها دارد، توانست وحدت خود را حفظ كند        با اين همه تفاوتهاي نژادي كه از فارس، ترك، عرب، بلوچ، كرد و ساير ن              
و انقالبي با آن عظمت بوجود آورد؟ چون يك رهبر داشت كه ولي فقيه بود و مردم وظيفه ديني خـود مـي دانـستند            

اگر ما واليـت فقيـه   . دشمن اين موضوع را خوب مي داند و مي خواهد اين امتياز را از ما بگيرد           . كه از او اطاعت كنند    
  .دهيم چند سال ديگر افغانستان دوم خواهيم شدرا از دست ب

بيدار باشيم، نعمتهاي خدا را فراموش نكنيم، آنها را به بازيچه نگيريم نبايد تصور كنيم كه مسأله اي ساده اسـت و از                       
دشمنان آگاهانه به ارزشهاي ما مي تازند، بايد بفهميم كه چه مي كنيم و بـه دسـت             . نظر فقهي در آن تشكيك كنيم     

مسأله واليت فقيه بايد آنچنان در اوج باشد كه كوچكترين صدمه اي به حريمش وارد        .  تيشه به ريشه خود نزنيم     خود
آن نعمتي كه خداوند بـه مـا        . نشود وگرنه به همان بال مبتال خواهيم شد كه افغانستان، لبنان و فلسطين مبتال شدند              

  .داد و بوسيله آن ما را بيمه كرد همين واليت فقيه بود
امروز آمده اند و به اصطالح، از نظر علوم اجتماعي مسأله واليت فقيه را مورد انتقاد قرار داده و گفته انـد كـه آن هـم        

ان «متأسفانه بعضي از دوستان ناآگاه هم نسبت بـه ايـن مـسأله              . نوعي استبداد است، نوعي حكومت فاشيستي است      
قوام و شيرازه انقالب مـا واليـت فقيـه          . يقات فقهي انجام مي دهند    مي زنند و به زعم خود مي پندارند كه تحق         » قُلْتَ
مبـادا تـصور    . بايد متوجه خطرات آن باشيم و از آن حمايـت و حراسـت كنـيم              . ركن حيات ماست   واليت فقيه . است

  .كنيم كه با تشكيك در آن به اسالم يا كشور خدمت مي كنيم
ت فرهنگـي كـشور مطـرح مـي شـود؛ ماننـد ارزش دموكراسـي،        مسائل ديگري نيز در كنار اين مسأله امروز در مجال   

مي توان گفت كه يك حركت عمومي براي ترويج افكار غربـي و مبـارزه بـا افكـار                   . ليبراليسم و چيزهايي از اين قبيل     
اسالمي شروع شده است، با تكيه بر دموكراسي، ليبراليسم، آزادي و مفاهيمي از اين قبيل و طعنه زدن به حكومتهاي       

اينها تيرهايي اسـت كـه بـه        . يني و اسالمي و تشبيه آنها به حكومتهاي كليسايي قرون وسطي و چيزهايي مانند آن              د
قلب انقالب ما مي خورد و ما خود را دلخوش كرده ايم كه رقصهاي محلي را احيـا كـرده ايـم، بـراي آوازه خوانيهـاي       

! و زهي غفلت و گمراهـي . اجم فرهنگي مبارزه مي كنيممحلي جشنواره مي گيريم و به تصور خود به اين وسيله با ته         
  كجاي كار هستيم؟

حفظ باورها و ارزشهاي اسالمي با احياي جلسات مذهبي، يكي از راههاي مقابله با هجـوم                

  فرهنگي

من هيچ كس را سـراغ نـدارم كـه از ايـن واجـب      . باز هم توصيه مي كنم كه اين يك وظيفه متعين براي همه ماست         
باورها و ارزشهاي اسالمي، دو     . بايد به تشكيل مجالس مذهبي در سطوح گوناگون اهتمام داشته باشيم          . شدمستثني با 

اين دو . در اين بين، آداب و رسوم محلّي از اعراب ندارند   . بقيه چيزها در حكم شاخ و برگ هستند       . ركن فرهنگ است  
و امثال اينها به معناي حفظ انقالب و اسالم اسـت؟           آيا حفظ رسوم محلي، آوازها و لباسهاي محلي         . را بايد حفظ كرد   

  البته در. بديهي است كه چنين نيست
اين نقش اصلي مبارزه بر عهده روحانيت است؛ پس از آن ساير قـشرهاي تحـصيل كـرده و روشـنفكر و سـپس بقيـه        

 بـه اسـالم و      هر جلـسه مـذهبي كـه بيـنش مـا را نـسبت             . هيچ كس هم از اين مبارزه مستثني نيست       . اقشار جامعه 
  .ارزشهاي آن اندكي باالتر ببرد يا دست كم، در همين حدي كه هست نگه مي دارد واجب است در آن شركت جوييم
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اگر اين سير نزولي همچنـان      . ما مي بينيم كه هر روز باورها و ارزشهاي اسالمي كم رنگ تر مي شود و تنزل مي كند                  
بايد اعتقادات تقويت شـود   :  اين مشكل، از راه فكري امكان پذير است        ادامه پيدا كند به كجا مي انجامد؟ جلوگيري از        

. و جوانان به اين راه ايمان پيدا كنند، نه آنكه تصور كنند كه اين هم يك راهي است، اين هم يك نوع گرايشي اسـت                        
دين كـار مـي     اين ارمغان غرب است كه فكر مي كنيم برخي انسانها دين دارند و برخي ديگر اخالق؛ بعضي بر اساس                    

كنند و بعضي بر اساس اخالق و بينگاريم كه همانند آنها بعضي ديگر هم براساس آداب و رسوم كار مي كننـد؛ يعنـي     
در بعضي جاها هـم اصـال نبايـد بـه       . در بعضي جاها سنتهاي ديني حاكم است، در بعضي جاها هم سنتهاي اجتماعي            

ه بايد به فكر بدعت و نوآوري بود و سنت شكني كرد، بايد همه              سنت اعتماد كرد، چه ديني باشد و چه اجتماعي، بلك         
اين قبيل افكار غربي ابتدا در دانشگاه مطرح مي شود، سـپس مـوج              . چيز را به دور ريخت، چه دين باشد و چه ملّيت          

  .آن ساير اقشار را نيز فرا مي گيرد
نيم، نگذاريم شك به دلهـاي جوانـان و فرزنـدان      در مقابل اين افكار، ما بايد سعي كنيم كه باورهاي ديني را تقويت ك             

خداوند بر طول عمـر، بـر عـزت،    . در مقام عمل هم، سعي كنيم ارزشهاي اسالمي را احيا نماييم          . عزيز ما راه پيدا كند    
خاصي به احياي ارزشهاي اسالمي دارند و خطر هجوم فرهنگي را   عزيزمان بيفزايد كه عنايت   سالمت و توفيقات رهبر     

مـا  . متأسفانه ايشان يـاوران خـوبي نمـي يابنـد         . همه درك مي كنند و براي دفع آن از همه ياري مي طلبند            بيش از   
جوانان ما در ميدان جنگ از امتحانات خـود        . ياوران خوبي براي او نيستيم و در اين مرحله بخوبي امتحان نمي دهيم            

اميدوارم از اين پس، بيشتر هوشـيار       . ي نرسيده ايم  سربلند بيرون آمدند؛ اما در ميدن جهاد فرهنگي تاكنون به پيروز          
همان عزيزاني كه جان خود را در جبهه جنگ بر كـف گرفتنـد و بـه اسـالم                   . باشيم و به اين خطر بيشتر توجه كنيم       

عزيز تقديم كردند امروز هم وقت و فكر خود را در طبق اخالص بگذارند و در راه حفـظ ارزشـها و باورهـاي اسـالمي                          
  .وفّقنا اللّه و اياكم، ان شاء اهللا. و در راه حفظ ارزشها و باورهاي اسالمي تالش نمايندصرف كنند 

ايجاد محيط گرم خانوادگي و برخورد دوستانه با جوانان، يكي از راههاي مبارزه با تهـاجم                

  فرهنگي

لّتي چنين سؤالي از ما اكنون سؤال اين است كه ما بايد در مقابل تهاجم فرهنگي دشمن چه كاري انجام دهيم؟ هر م               
بپرسد هر كدام جوابي براي او داريم؛ اما نوبت به خودمان كه مي رسد پاسخ اين سؤال خودمان را نمي دانـيم؛ يعنـي             

اين يك درد واقعي است؛ بسياري از افراد براي ديگران نسخه         . نمي دانيم كه خودمان در عمل چگونه بايد رفتار كنيم         
از بعضي مفاسد مي توان تا حدودي جلوگيري كرد؛ مثال، با جوانـان   . خود را نمي شناسند   مي پيچند اما درد و درمان       

تربيت آنها بايد به شـكلي      . البته رفتار با جوانان و نوجوانان مشكالتي دارد       . و نوجوانان برخوردي مناسب داشته باشيم     
امي و با نصيحت و به صورت غير مستقيم      آر بايد به . برخورد تند و كوبنده با نوجوان صحيح نيست       . ظريف انجام گيرد  

آنها را متوجه كنيم؛ سؤال مطرح كنيم تا خود آنها متوجه پاسخ آن شوند، نه آنكه به آنها القا كنيم، خودشـان را هـم               
اگر نصيحت توأم بـا تنـدي و        . متوجه كنيم كه چنين مشكالتي وجود دارد، و در وجودشان انگيزه مقابله بوجود بيايد             

 كاري پيش نمي رود؛ اما اگر با مدارا و روش صحيح تعليم و تربيت باشد با روح جـوان سـازگارتر اسـت،           تحميل باشد 
  .چه پسر باشد، چه دختر؛ بخصوص اگر در سنين بلوغ هم باشند

آنها را هـم نبايـد بـه حـال          . نوجوانان در سن بلوغ بيش از حد حساس هستند، لذا نبايد با سختي با آنها برخورد كرد                
صرف اينكه بگوييم بچه ها اينطور دلشان مي خواهد و ما هيچ كاري بـه آنهـا نداشـته باشـيم صـحيح                       . ها كرد خود ر 
بايد عاقالنه، با نرمي و با مالطفت و منطق، بدون اعمال خشونت و درشتي سعي كنيم تا فكر آنهـا را بـه خـود       . نيست

بايد وسايلي فراهم كرد تا دلشان خوش باشد، شـاد  . اين كار انجام شدني است، لكن به حوصله نياز دارد     . متوجه كنيم 
باشند، محيط خانواده براي آنها گرم باشد و افراد خانواده با هم مهربان باشند تا داعي نداشـته باشـند كـه خـود را بـا        

  .فيلم هاي ويدئو سرگرم كنند
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 ها از محيط خانه فـراري مـي     اما اگر در خانه محيطي خشن و تند وجود داشته باشد عصبانيت ايجاد مي شود و بچه                
شوند و به خانه همسايه و دوستان ناباب پناه مي برند و با يكديگر در مكانهاي خلوت به تماشاي ويدئو مي پردازنـد و                        

امـا اگـر   . نه تنها درس نمي خوانند، بلكه آلودگي اخالقـي هـم پيـدا مـي كننـد     . بدين وسيله، وقتشان را مي گذرانند   
 سالم باشد بچه ها جذب مي شوند و دوست دارند كه در كنار پدر، مـادر، خـواهر و بـرادر               محيط خانه محيطي گرم و    

اگر مقداري هم انگيزه كار گناه در آنهـا  . به كار خالف پيدا مي كنند خود بنشينند و با آنها انس بگيرند و كمتر تمايل    
  .پيدا شود مي توان با استدالل، مالطفت و منطق آنها را متوجه ساخت

مهمترين عاملي كه ممكن است انسان را اصالح يا فاسد كنـد            . كنيد دوستان خوبي براي بچه هايتان پيدا كنيد       سعي  
اگر انسان، چه پسر و چه دختر رفيق خوب داشته باشد نيمي از مشكالت زندگيش حل مـي شـود، بلكـه    . رفيق است 

  .حتي بيش از آن

  ابزار استكبار براي پيشبرد مقاصد فرهنگي خود

قومي بر قوم ديگر يا نژادي بر نژاد ديگر يا كشوري بر كشور ديگر در ابتدا ممكن است بـا زور و تحميـل فـشار            تسلط  
باشد، مانند آنچه در گذشته از سوي غالب كشورهاي دنيا صورت گرفته است، كه كشوري به كشور ديگر حملـه مـي                      

مدتي هم بر آن كشور تـسلط   . جا را بدست آورد   كرد و با زور سرنيزه و خونريزي بر مردم مسلط مي شد تا حكومت آن              
اين تسلطها تا آنجا كـه متكـي بـه    . پيدا مي كرد ولي اين تسلطها هيچ گاه فرهنگ مردم را بطور كلي عوض نمي كرد    

زور و فشار است براي دوام سلطه قوم مهاجم كافي نيست، مگر آنكه با كار فرهنگي توأم باشد؛ يعني آن گروهـي كـه                      
لط مي شود اگر موفق گردد كه بر گروه مغلوب كار فرهنگي انجام دهد مي توانـد تـا حـدي بـه تـسلط          بر ديگران مس  

خود ادامه دهد وگرنه دير يا زود گروه ديگري بر آنها مسلط مي شوند يا همان گروه مغلوب بهوش مي آيند و بر ضـد                     
ساني كه خواسته اند بر ديگران تسلط پيدا        بنابراين، هميشه ك  . آنان شورش مي كنند و آنها را از كشور خود مي رانند           

كنند تا مثال گروهي بر يك ملتي يا خانداني بر يك عشيره و قومي، مانند سلجوقيان، مغولها، ايلخانيـان، تيموريـان و                      
تالش مي كردند كه با استفاده از دانشمندان و وزراي         امثال آنها، گرچه با زور شمشير و سرنيزه مسلط مي شدند ولي           

  .و دورانديش دل هاي مردم را به شكلي به خود متوجه نمايند و در فرهنگ مردم نفوذ پيدا كننددانا 
هر قدر گروه مهاجم بيشتر بتواند در ملتي نفوذ فكري و فرهنگي پيدا كند تسلطش بيشتر بيمه مي شـود و اسـتفاده                       

چنين كاري نشود دير يا زود شكست مي اگر موفق به . هايي كه مي خواهد از آن مردم ببرد بيشتر دوام پيدا مي كند           
اين تجربه اي است كه دولتهاي استعمارگر غربي بخوبي آن را آموخته و آزموده اند و از نتايج سودمند آن بهره     . خورد

  .البته آنان هم از اتفاقات تاريخي گذشته پند گرفته اند و هم خود در عمل تجربه كرده اند. ها برده اند
سه قرن اخير قرون استعمار بوده، گرچه در اين اواخـر تـا حـدي اسـتعمارزدايي انجـام گرفتـه و                      از اينروست كه دو،     

در ايـن دوران، تـسلط اسـتعمارگران، از    . استعمار به شكل رسمي آن وجود ندارد، ولي اشكال ديگري پيدا كرده است      
و منـاطقي از آسـيا تـا تـسلط سـاير            مناطق ديگر جهان، اعم از كشورهاي آفريقايي، اقيانوسيه، جزاير اقيانوس كبيـر             

استعمارگران در ديگر مناطق جهان؛ همه سعي مي كردند كه هر جا تسلطي پيدا مي كننـد، گرچـه در ابتـدا بـه زور            
البته اين سلطه ها بيشتر بوسيله نيروي دريـايي انگلـيس انجـام             . باشد، ولي فرهنگ خود را در آن مناطق نفوذ دهند         

ا نيروي دريايي پرتغال و اسپانيا نيز، از قدرت دريانوردي مهمي برخوردار بودند و ناوگان             مي گرفت، گرچه پيش از آنه     
از اينـرو،  . معموال آنها ابتدا سرزمينها را كشف مي كردند و سـپس بـر آنهـا تـسلط پيـدا مـي كردنـد              . دريايي داشتند 

رگري كه مجاور دريا بودند و ناوگان  بديهي است كه كشورهاي استعما    . مستعمرات آنها بيش از ساير استعمارگران بود      
داشتند، مانند هلند، انگليس و فرانسه، در جنگهاي دريايي بيشتر پيروز مي شدند و مي توانستند در سـواحل                    دريايي

آنها نيز براي اينكه تسلطشان مدتي دوام پيدا كند سعي مي كردند كه فرهنـگ خـود را در                   . كشورها نيرو پياده كنند   
  .كليد اين كار ترويج زبان خودشان بود. هندآن مناطق نفوذ د
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در ابتدا، به عنوان مراوده با تجار، آنها را تشويق مي كردند كه چون شما مي خواهيد به كشور ما رفـت و آمـد كنيـد                           
به تدريج پس از تجار، ديگران نيز به سوي فراگيري زبان آنها سوق داده مي شـدند و   . الزم است زبان ما را ياد بگيريد      

ا به آنجا كه مي توانستند در دربارها نفوذ پيدا مي كردند تا آنجا كه داشتن زبان بيگانه به عنوان يك پديده نـو، مـد                      ت
سپس كتابهاي خود را در اين كشورها رواج مي دادند و بستگي به ميزان نفوذشان در حكومتهـا، حتـي اگـر                     . مي شد 

 خودشـان تغييـر مـي دادنـد؛ مـثال، انگليـسيها وقتـي بـر                 مي توانستند زبان رسمي آن كشورها را هم مطـابق زبـان           
حتي امروزه نيز زبان رسـمي بـسياري   . هندوستان مسلط شدند زبان رسمي آن كشور را به زبان انگليسي تغيير دادند  

اين به دليـل تـسلط ممتـدي اسـت كـه اسـتعمارگران بـر آن        . از كشورهاي آفريقايي زبان انگليسي يا فرانسوي است 
زبان رسمي كشور الجزاير هنوز زبان فرانسه است و بتازگي تالشي شـروع شـده كـه زبـان عربـي                     . ته اند كشورها داش 

  .دوباره در آن كشور احيا گردد، آن هم پس از اينكه مدتها از استقالل الجزاير مي گذرد
اجـار، فرانـسه دوران   به دليل اينكه در اواخر دوره صفويه و پس از آن در دوران زنديه و افـشاريه و همچنـين دوران ق     

شكوفايي و رشد تمدن خود را مي گذراند، زبان فرانسه در ايران بيشتر رايج شد و براي مدارسي كه در ايران تأسيس                      
بطـور  . گرديد از استادان فرانسوي استفاده شد؛ مثال در دارالفنون، استادان از كتابهاي فرانسوي اسـتفاده مـي كردنـد           

لذا، اصطالحات فرانسوي در زبان مـا بـيش از زبـان انگليـسي              . ه در ايران بيشتر بودند    تحصيل كرده هاي فرانس    كلّي،
است؛ همچنين بسياري از اصطالحات علمي كه در كتابهايي چون هندسه به كـار مـي رود؛ ماننـد هـاش و ايكـس و                     

ور ما نفـوذ كـرده   ايگرگ اينها بدان دليل است كه در آن زمان، فرانسه به خاطر شهرتي كه داشت فرهنگ اش به كش             
از راه آموختن زبان و آشنايي با ادبيات آنها، بتـدريج، زبـان و فرهنـگ    . بود و هنوز هم ريشه هاي آن باقي مانده است         

آنها در كشور ما رواج پيدا كرد و حتي مد شده بود كه اگر كسي چند كلمه فرانسوي ياد مي گرفت به آن افتخار مـي        
معنايش اين است كه . اين معناي ديگري دارد  ...... سايه خود چيزهايي بياموزد؛ اما    ممكن است از الفاظ كشور هم     . كرد

هويت خود را در مقابل آنها باخته است؛ صرف نظر از هويت مذهبي، هويت ملّي خـود را نيـز باختـه و تحقيـر شـده                           
 از راههاي نفوذ فرهنـگ      پس يكي . است؛ خجالت مي كشد كه ايراني باشد، افتخار مي كند فرانسوي يا انگليسي باشد             

  .بيگانه ترويج زبان، كتابهاي ادبي و كتابهاي علمي است
علم مال انسانيت است، اختصاص به      . البته علم هر جا كه باشد محترم است و به هر زباني كه باشد بايد آن را آموخت                 

ادات، اخالق، آداب و سنن تماس  قاره و منطقه اي خاص ندارد ولي نسبت به آنچه بار فرهنگي و ارزشي دارد و با اعتق                 
شايد تصور بعضي از ما هم خام باشد؛ وقتي مي گوييم با بيگانه پرستي و مظاهر غربـي          . پيدا مي كند بايد حساس بود     

بايد مبارزه كرد فكر مي كنند كه ديگر نبايد زبان خارجي را ياد گرفت يا نبايد كتابهاي علمي خارجي مطالعه كـرد و                       
اين فكر غلطي است آنچه مربوط به علم اسـت و حقـايقي را تبـين مـي كنـد بـراي                      . تفاده نمود از صنعت خارجي اس   

است و از هر راهي كه باشد بايـد          اختصاص به قومي خاص ندارد، مربوط به انسانيت       . پيشرفت زندگي بشر مفيد است    
نبايد بـا مراتـب تحميـل ارزشـهاي        ولي آنجا كه ارتباط با فرهنگ پيدا مي كند          . آن را فرا گرفت و از آن استفاده كرد        

ما كه مي گوييم بايد با فرهنگ غرب مبارزه كرد يا استعمارگران مي خواهند فرهنگ خـود را بـر                    . دشمن همراه شود  
. آنان هيچ گاه نمي خواهند علمشان را به ما بدهند         . ما تحميل كنند به اين دليل است كه منظور آنها علمشان نيست           

ما بايد با زحمـت از علـم آنهـا اسـتفاده           . را به ما بدهند ما با آغوش باز استقبال مي كرديم          اگر مي خواستند علمشان     
دانشجوياني كه به خارج مي فرستيم به اين حقيقت اعتراف دارند كه استادان دانشگاههاي آنجا نمـي خواهنـد                . كنيم

يي بر ايشان تسهيالت فـراهم كننـد كـه    به آنها چيزي ياد بدهند، بلكه مي خواهند آنها را سرگرم كنند و در رشته ها  
به درد آنها نمي خورد، مگر آنكه مطمئن باشند كه دانشجويان به كشور خود بر نمي گردند، آنجا مـي ماننـد و بـراي                     

در اين صورت، حتي از چنين دانشجوياني اسـتقبال هـم مـي كننـد؛ چـون دانـشجويان ايرانـي از              . آنها كار مي كنند   
  .سايرين باهوش ترند

نخستوزير ايالت كبك كانادا :  سفري كه به كانادا داشتم، يكي از پزشكان ايراني شاغل به تحصيل در آنجا مي گفت             در
سي و هفت هزار متخـصّص ايرانـي در         . در سخنراني خود از متخصّصين ايراني، كه در كانادا هستند تشكّر كرده است            



 ٥٤

در يـك   . ر بود ميلياردها دالر صرف كند تا جاي آنها را پر كنـد            كانادا وجود دارد كه اگر آنها نبودند دولت كانادا مجبو         
  .حتماً در آمريكا، چند برابر اين تعداد متخصّص وجود دارد!  هزار متخصّص ايراني٣٧ ميليوني كانادا، ٢٥كشور 

وردارند تمـاس   از زماني كه دانشجويان ما وارد مي شوند آنها را زير نظر مي گيرند؛ با آنها كه از استعداد بيشتري برخ                    
آنها را نگه دارند؛ براي آنها وسايل رفاهي فراهم مي كنند تـا در آنجـا بماننـد و بـراي                   مي گيرند و سعي مي كنند كه      

اگر اين كـار را مـي كردنـد مـا كمـال رضـايت را                . بنابر اين، آنها نمي خواهند علم خود را به ما بدهند          . آنها كار كنند  
هند كه از علومشان ياد بگيريم بـه دليـل منـافع اقتصاديـشان اسـت تـا در داخـل                    اگر هم گاهي اجازه مي د     . داشتيم

اگـر مـا در كـشور    . كشورهاي تحت نفوذشان كارشناس داشته باشند و بتوانند از كاالهاي ساخت آنها اسـتفاده كننـد    
نهـا نمـي تواننـد    خود كارشناسي نداشته باشيم كه از تلويزيون، يخچال، كامپيوتر و ماننـد آن اطـالع داشـته باشـد آ                   

پس اگر قدري هم مخالفت نمي كنند به دليل محاسباتي است كه پيش خـود كـرده                 . كاالهاي خود را به ما بفروشند     
اند؛ چون براي منافع اقتصاديشان مفيد است وگرنه آنها هيچگاه حاضر نيستند كه علوم خود را به ارزانـي در اختيـار                       

با فرهنگ غربي مبارزه كرد منظورمان مبارزه با علوم و صنايع نيـست، بلكـه               اينكه مي گوييم بايد     . ديگران قرار دهند  
  .علوم و صنايع را بايد از آنها آموخت، حتي اگر نمي دهند بايد از آنها ربود

ما با آنچه بار ارزشي دارد، موجب عقيده و رفتار غير صحيح مي شود و جوانان ما را به الابالي گري و شـهوتراني مـي                          
اين چيزي است كه حضرت امام ـ رضوان اهللا عليه ـ بارها در فرمايشات و نوشـته هـا ـ تـذكر       . لف هستيمكشاند، مخا

داده اند؛ مثال، پيش از پيروزي انقالب، در فرانسه، با ايشان مصاحبه كردند و پرسيدند كه شما مي خواهيـد بـا غـرب                        
اهيد راديو و تلويزيون داشته باشيد؟ امـام فرمـوده   مبارزه كنيد، با چه چيز غرب قصد مبارزه داريد؟ مگر شما نمي خو     

ما با راديو و تلويزيون مخالف نيستيم، با برنامه هاي استعماري و تباه كننده اش مخالفيم وگرنه مـا بـا صـنعت                 : بودند
مـي  آنچه با عقايد ديني، ارزشها و آرمانهاي ما اصطكاك پيـدا       . غربي مخالفتي نداريم؛ علم و صنعت كه دشمني ندارد        

آنچه آنها سعي مـي كننـد كـه بـا هـزار حيلـه بـه خـورد دانـشجويان مـا بدهنـد               كند مورد نفرت ماست و متأسفانه     
بنابراين، راه نفوذ آنها ابتدا ترويج زبان و ادبياتشان است، سپس آن رشته هايي از علـوم كـه بـار ارزشـي                  . همينهاست

مي دانيد كه تنها چيـزي كـه   . و مبتني بر شكّاكيت استدارد و فلسفه هايي كه داراي گرايشهاي الحادي، سوفيستي        
باعث رشد، ترقي و استقالل كشورهاي اسالمي مي گردد ايمان اسالمي آنها و يقينشان نسبت به مبادي دينـي شـان                     

لذا، با وساوس خود ترويج شكاكيت مي كنند كه امروز شاهد نمونه هايي از آن در كشور خـود هـستيم؛ گـاهي            . است
يكي از افراد مطّلع مي گفت كـه وقتـي ميـسيونرهاي مـسيحي بـه            . ، گاهي در سخنرانيها و گاهي در كتابها       در جرايد 

از او پرسيده بود شما كـه  . كشورهاي عربي آمده بودند و فعاليت فراواني مي كردند با يك نفر از آنها دوست شده بودم  
كنون چند نفر مسلمان را مسيحي كرده ايـد؟         اين همه پول صرف تبليغات مسيحيت در كشورهاي عربي مي كنيد تا           

خيلي كم؛ اما ما تبليغ نمي كنيم كه اينها مسيحي شوند، بلكه تبليغ مي كنيم كـه در ديـن خـود ضـعيف                       : گفته بود 
آنچه ما مي خواهيم اين است كه آنها در اسالمشان سست شوند وگرنه ما عالقه زيادي نداريم كه آنها مسيحي                    . شوند

م كه مسيحي نمي شوند؛ چون تجربه اين را نشان داده است كه ما چيـزي نـداريم كـه بتوانـد جـاي            شوند و مي داني   
بزرگترين كار ما اين است كه سعي كنيم جوانان مسلمان نسبت بـه ديـن خـود سـست گردنـد و در                       . اسالم را بگيرد  

  .ذهنشان شبهه به وجود بيايد تا پاي بند احكام و قوانين اسالم نباشند
همه دنيايي كه در مقابل ايران اسالمي قرار دارد وگرنه امروز غرب و شرق جغرافيايي در مقابل مـا وجـود                     غرب يعني   

غـرب وجـود    امروز غرب سمبلي است براي دشمنان اسالم در سراسر دنيا و منطقـه جغرافيـايي خاصّـي بـراي          . ندارد
.  كنند وگرنه آنها جنگ نظـامي را آزمـوده انـد   اميد امروز غرب در اين است كه بتوانند ايمان مردم ما را سست          . ندارد

در طي مدت پس از انقالب تاكنون هرچه مـي توانـسته            . اينها ديگر اميدي ندارند كه به كشور ما حمله نظامي بكنند          
اند بر ضد كشور ما توطئه سياسي كرده اند، گروهكهاي مخالف را تغذيه فكري، مالي و نظامي كرده انـد هـيچ فايـده                        

. در نهايت، نااميد شدند؛ از محاصره اقتصادي نيز هيچ طرفي نبستند، غير از ضرر مالي كه به خود رساندند                  اي نبردند   
تنها اميدي كه براي آنها باقي مانده اين است كه بتوانند افكار نسل آينده ما را سست كنند، ايمان آنهـا را نـسبت بـه              

تنهـا راهـي كـه آنهـا       . ايد نسبت به اين مسأله حساس باشيم      بنابراين، ما ب  . عقايد اسالمي و ارزشهاي آن ضعيف كنند      
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بدان اميد بسته اند نفوذ در عقايد و ارزشهاي ماست و آنچه را ما بايد كامال نـسبت بـه آن حـساسيت داشـته باشـيم                       
  .همين مسأله است

ر همـه علـوم از      و تأثير و تـأثّ    » معرفت ديني «يا  » تكامل ديني «مسأله اي كه بحث برانگيز شده همان مطلب معروف          
در آن نظريه ادعا شده كه هر تحولي در هر علمي پديد بيايد در همه معلومات بشر تأثير مـي گـذارد و                  . يكديگر است 

. حتي اگر در يكي از علوم تجربي تحولي به جود بيايد در تمام علوم فلسفه و علوم اسالمي و ديني نيز اثر مـي گـذارد       
انواده به هم پيوسته و با هم مرتبط است و هر تحولي در هرگونه از آن پديد بيايـد                ادعا شده كه علوم بشري از يك خ       

در ساير علوم اثر مي گذارد و قضاوت صحيح در هر بخشي از علوم متوقّف است بر شناخت ساير بخشها؛ زيرا اينها بـا                        
شنايي با همه معارف بـشري و  هم مربوط اند و نتيجه گرفته شده كه حتي فهميدن قرآن و معارف اسالمي نيز بدون آ    

بگويـد   علوم امكان پذير نيست و تا كسي از علوم تجربي و علوم انساني رايج در جهان اطالع نداشته باشد نمي توانـد                     
و اگر چنين امري محقّق شـود بـاز هـم معرفـت ثـابتي نخـواهيم داشـت و بـا          . كه من معرفت صحيحي از قرآن دارم      

اما از اين گذشته، در موقعيـت كنـوني، كـسي مـي             . د شناخت ما هم تغيير مي كند      تحوالتي كه در علوم پديد مي آي      
ايـن يـك بخـش از    . تواند بگويد اسالم را مي شناسم و آن را مي فهمم كه از ساير علوم، اطّالعات كافي داشـته باشـد     

و »  بـسط شـريعت  قبض و«مقاالت متعددي نيز در اين زمينه تحت عنوان . مطالبي است كه جديداً مطرح شده است      
مطلب ديگر ادعايي است كه از سالهاي پيش مطرح مـي شـده كـه مـسائل               . نوشته شده است  » تكامل معرفت ديني  «

بنابراين، هر چه به اخالق، ارزشـها، حقـوق   . ارزشي پايه عقالني ندارد و بر استدالل و برهان عقلي نمي توان اقامه كرد  
  .ليلي عقلي داشته باشدو امثال اينها مربوط باشد نمي تواند هيچ د

مسلمانان بـر   . آنها تابع سليقه اند   . نتيجه اينكه ما براي احكام اسالم و قوانين اسالمي نمي توانيم دليلي عقلي بياوريم             
گاهي هم ممكن است سليقه شان عـوض شـود و بـه    . طبق سليقه خود، آنها را پذيرفته اند و بدانها پاي بند گشته اند 

  .غير آن معتقد شوند
كته مهمتر آنكه در اين اظهار نظرها گفته مي شود عالوه بر اينكه هيچ علمي نمي تواند نتيجه صددرصـد قطعـي در             ن

معارف فلسفي از نظر ضـريب اطمينـان، از همـه معـارف             . هيچ موضوعي ارائه دهد، فلسفه از همه علوم عقب تر است          
  .طور يقيني اثبات كردديگر ضعيف تر است؛ زيرا هيچ مطلب متافيزيكي را نمي توان به 

نتايجي كه از اين بحثها و مقدمات گرفته مي شود آن است كه اوال، وجود خدا قابل اثبات عقلي نيست به دليل اينكه                  
نيست؛ چون مسأله اي اسـت   مسأله اي است متافيزيكي؛ وجود پيغمبر صلي اهللا عليه و آله و نبوت قابل اثبات يقيني               

صـاحب ايـن نظريـه بخـصوص مـسأله          . ؛ وحي را نمي توان اثبات كرد زيرا تجربي نيست         متافيزيكي و غيرقابل تجربه   
صدق را به عنوان يكي از صفات خدا كه خدا راست مي گويد به ديده ترديد نگريسته و صـريحاً در دانـشكده الهيـات                 

دق قـضيه اي اسـت   تهران گفته است كه ما هيچ دليلي نداريم بر اينكه خدا هر چه مي گويد راسـت باشـد؛ زيـرا صـ                
پس برهان متكلّمين مبني بر اينكه چون صدق حسن دارد و هـر چيـزي حـسن                 . ارزشي و قضيه ارزشي برهان ندارد     

بنابراين نمي توانيم دليل    . دارد بر خدا الزم است صغري و كبراي هر دو قضيه ارزشي است و هيچكدام برهاني نيست                
عالوه بر اينكه همين حـسن صـدق نيـز كليـت نـدارد و دروغ      . ست باشدعقلي بياوريم بر اينكه آنچه خدا مي گويد را      

  .مصلحت آميز هم نيكو است
او صريحاً اين مطلب را در كالس دانشكده الهيات مطرح كرده است؛ يعنـي بـه فـرض آنكـه اثبـات شـود كـه خـدا و             

رفت ما از قرآن چيـز ثـابتي        پيغمبري وجود دارد و قرآن كالم خداست و ثابت شود كه سخن خدا راست است، اما مع                
اگر كـسي   . هر كسي مطابق ذهنيت خود، از آن چيزي مي فهمد و اسالم او همين است كه خودش مي فهمد                  . نيست

بخواهد ادعا كند كه من اسالم را آنچنان كه ممكن است شناخته ام بايد بر همه علوم اطالع داشته باشد وگرنه حتـي         
بـراي مـا بـه عنـوان        ) رحمه اهللا (نتيجه آنكه آنچه امام   . ر علوم قابل شناخت نيست    فقه اسالمي هم بدون اطّالع از ساي      

  .اسالم بيان فرموده، اعتباري ندارد؛ زيرا او از ساير علوم اطالعي نداشته است
طبيعي است كه با اين وصف، از آن نظريات نتيجه شود كه ارزشهايي كه جوانان ما براي آنها جان دادند سليقه بـوده                       

اينها مباني عقلي و برهاني ندارد؛ مثال، يكي مي گويد، خوب اسـت، ديگـري هـم مـي                   . هر كس سليقه اي دارد    . است
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ندارد، امري است متغيـر، طبـق فرهنگهـا و تمـدنهاي مـردم               اين خوبي يا بدي دليل عقلي     . خير، خوب نيست  : گويد
بنابراين، نـه عقايـد مـا ريـشه     . را نمي پذيردسليقه يك جامعه اي آن را مي پذيرد و جامعه ديگر آن            . تفاوت مي كند  

  .در اين صورت، فاتحه اسالم خوانده است. قطعي دارد، نه اخالق و نه ارزشهاي ما

  راه ترويج ارزشها

  :ترويج ارزشها در هر جامعه يا مقابله با هجوم ارزشها به دو صورت كلّي انجام مي گيرد

  ـ راه بحث، گفتگو، منطق و استدالل١

يم ارزشهاي اسالمي را در جامعه ترويج كنيم اولين راه اين است كه درباره هر يك از اين ارزشها به صـورت    اگر بخواه 
منطقي و استداللي بحث كنيم؛ يعني فوايد احياي هر ارزش و ضررهاي بكارگيري روشهاي مخـالف آن را در جامعـه                     

احيا شود يا با فالن شيوه غلـط مبـارزه گـردد و    بيان كنيم و با جمع بندي منطقي نتيجه بگيريم كه بايد فالن ارزش       
  .بتوانيم غلط بودن آن را با استدالل اثبات كنيم

اين شيوه بسيار معقول و صحيح است ولي شيوه انحصاري نيست؛ يعني چنين نيست كه راه ترويج يـك ارزش فقـط                  
سـت تبليغـات عملـي اسـت كـه بـه            بحث و استدالل باشد، بلكه آنچه در ترويج هر ارزشي در جامعه از همه مؤثرتر ا               

صورتهاي گوناگون و با استفاده از اصول و قواعد روان شناسي و جامعه شناسي، عمال ارزشـي را در جامعـه احيـا مـي      
  .كنند، بدون اينكه بحث و استداللي درباره آنها انجام گيرد

  ـ تحريك احساسات و عواطف٢

اسالمي از آن استفاده مي كنند بحـث و اسـتدالل            ه با ارزشهاي  آنچه كه امروز دستگاههاي تبليغاتي غرب براي مبارز       
نيست؛ آنان ضعيف تر و عاجزتر از آن هستند كه بتوانند با منطق و استدالل، ارزشهاي اسالمي را تـضعيف كننـد يـا                        

اف خـود را  ارزشهاي منحط خود را ترويج نمايند، بلكه آنان با شيوه هاي تبليغاتي متمركز براي ارائه عملي الگوها اهد        
تحقّق مي بخشند؛ يعني آنچه را مربوط به نوشتار است، اعم از روزنامه هـا، كتابهـا، نمايـشنامه هـا، و امثـال آن، بـه                            
صورتي منظّم و مسلّم به خواننده تلقين مي كنند و خواننده نيز، بدون اينكه خود متوجه شود، بي درنـگ آن را مـي                        

نويسند كه وقتي كسي آن را بخواند نسبت به آن عالقه مند مي شود يا نسبت      پذيرد؛ مثال، يك رمان را به شكلي مي         
هيچ استداللي نيز در كار نيست، بلكه با اسـتفاده از تخـيالت، عواطـف و    . به مطلبي ديگر بي عالقه و متنفّر مي گردد     

 يـا وقتـي مـي       احساسات، داستان به شكلي مطرح مي شود كه احساسات خواننده بر ضد موضوعي تحريـك شـود؛ و                 
خواهند ارزشي را مطرح سازند و آن را به جامعه بقبوالنند همان رمان را به گونه اي مي نويسند كـه خواننـده بـه آن        

اين شيوه استداللي نيست بلكه يك شيوه تبليغاتي است كه از قوه خيال و تحريـك احـساسات و   . عالقه پيدا مي كند  
  .عواطف مردم استفاده مي شود

چهره قهرمان فيلم را به شكلي انتخاب مي كننـد كـه بيننـده را بـه                 : ر فيلمها بيشتر بكار گرفته مي شود      اين شيوه د  
تا اينكه خواه ناخواه، نسبت به صفات ظاهري و باطني او گرايش پيـدا      . خود جلب مي كند و به او عالقه مند مي شود          

  .كند
دون اينكه صريحاً از شيوه رفتاري خاص، مثال نوع لبـاس           غالباً فيلمها و سريالهاي خارجي كه نمايش داده مي شود، ب          

جلـوه مـي     پوشيدن نام ببرند، عمال يك شيوه رفتار را ترويج مي كنند و مثال، نوعي لبـاس را بـراي بيننـده مطلـوب                      
ا از اينرو، امروزه مي بينيم كه در ميان جوانان ما، تعداد قابل توجهي به پوشـيدن لباسـهاي ژاپنـي عالقـه پيـد            . دهند

در بازارهاي ما نيز لباسهاي ژاپني، كـه بـا          . كرده اند، با اينكه هيچ گاه با فرهنگ و نوع زندگي ما متناسب نبوده است              
سليقه ايرانيان هيچ سازگاري ندارد، رواج پيدا كرده است و برخي براي تفـنّن، لباسـهايي شـبيه لبـاس فـالن سـتاره            

  .سينمايي ژاپني خريداري مي كنند
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اگر به آنها بگويند كه چرا اين لباس را مي پوشـيد؛ آيـا راحـت تـر          . يچ منطق و استداللي سازگاري ندارد     اين كار با ه   
: آيا با سليقه و ذوق خود آن را انتخاب كرده ايد؟ مي گوينـد             . خير: آيا زيباتر است؟ مي گويند    . خير: است؟ مي گويند  

اره سينما در فالن فيلم شبيه ايـن لبـاس را پوشـيده             براي آنكه فالن ست   : پس چرا آن را مي پوشيد؟ مي گويند       . خير
  .بود

در موارد ديگر نيز مانند آرايش مو، بدون اينكه هيچ منطقي در كار باشد يا وجهي براي انتخاب وجـود داشـته باشـد،              
 فقط بخاطر آنكه يك هنرپيشه سينما مقبول واقع شده بيننده، حتي شيوه آرايش موي خود را نيـز، از او تقليـد مـي                    

كساني كه اين شيوه ها را خوب آموخته اند براي اينكـه  . اين كارها بر يك سلسله اصول روانشناسي مبتني است        . كند
پس بايد متوجه باشيم كـه آنهـا از چـه           . اهداف خود را در جوامع ديگر تحقّق بخشند از اين روشها استفاده مي كنند             

  .ند و خود را براي مقابله با آنها آماده كنيمراههايي مي خواهند در فرهنگ و اعتقادات ما رخنه كن

  :شيوه هاي مقابله با هجوم فرهنگي

  الف ـ آگاه كردن مردم از اهداف فرهنگ سازان غربي

واقعيت است كه اين شيوه هاي اسـتعماري     به طور كلي، آنچه ما را از اين گونه تبليغات مصون مي دارد توجه به اين               
به فرض آنكه سيماي جمهوري اسالمي هم به دليل كمبود فيلم بعـضي  . مي استبراي حاكم كردن ارزشهاي ضداسال   

از آنها را به ناچار نمايش دهد، ولي بايد بدانيم كه اين گونه فيلمها براي ما ساخته نشده و بر طبق ارزشـهاي انقـالب،        
فيلمي را هم تماشا مي كنـيم، توجـه       اسالم و كشور ما نيست بنابراين، بايد خود را براي مقابله با آنها آماده كنيم اگر                 

داشته باشيم كه تحت تأثير پيامهاي آن فيلم قرار نگيريم، چه پيامهاي گويا و صريح و چـه پيامهـاي ضـمني؛ ماننـد                        
پس بايد پيشاپيش خود را آمـاده كـرده باشـيم كـه آنهـا را                . شيوه رفتار، طرز پوشيدن لباس، طرز آرايش و مانند آن         

ك موضع كامال تدافعي است؛ چرا كه وقتي در مقابل يك رفتار قرار مي گيريم، سـعي مـي كنـيم                     البته اين ي  .نپذيريم
خودمان را آماده كنيم كه تحت تأثير واقع نشويم و از ابتدا بدانيم كه در صدد فريب ما هستند و مي خواهند كه ما را              

  .از ارزشهايمان دور سازند

  ب ـ هجوم فرهنگي بر ضد فرهنگ غرب

تر از آن ما بايد از شيوه هاي تهاجمي بر ضد آنها استفاده كنيم، همان گونه كـه آنهـا بـراي تـرويج ارزشـهاي           ولي باال 
ما بايد هنرمنداني داشته باشـيم كـه بتواننـد ارزشـهاي اسـالمي را در فـيلم،                  . خود از اين شيوه ها استفاده مي كنند       

نان زنده و ترويج كنند كـه بتـوانيم بـا اسـتفاده از وسـايل                نمايشنامه، كتاب، رمان، داستان و در ساير آثار هنري آنچ         
هنري و تبليغاتي، ديگران را تحت تأثير قرار دهيم، نه آنكه هميشه در مقابل دشمن موضع انفعالي اتخاذ كنيم يـا در                      

  .نهايت، تنها از خود دفاع كنيم
آينده به دنبال انجام آن باشـند ايـن اسـت    در  يكي از وظايفي كه قشر تحصيلكرده و فرهنگي ما بر عهده دارند و بايد        

كه خود را براي چنين موقعيتهايي آماده كنند و بتوانند ارزشهاي اسالمي را با استفاده از هنرهايي ماننـد نويـسندگي       
اين كار بسيار آساني است؛ زيـرا  . در جامعه ترويج كنند تا مردم با خواندن كتاب به ارزشهاي اسالمي عالقه مند شوند        

عات بسيار جالبي در فرهنگ، تاريخ، علوم و در تمام جوانب فرهنگي ما وجود دارد ولي متأسفانه در اين زمينـه                     موضو
ها به قدر كافي كار نشده است و كم هستند كساني كه استقالل فكري داشته باشند، مستقل كار كنند و تحت تـأثير                       

معه ما اين است كه در آينده اين هدف را دنبال كنند تـا          يكي از رسالتهاي جوانان جا    . امواج فرهنگ غرب قرار نگيرند    
  .رسالت خود را به نحو احسن به انجام رسانند
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  ج ـ ترويج ارزشهاي معنوي

انسان داراي دو نوع گرايش است، كه خداي متعال بطور فطـري در نهـاد او قـرار داده اسـت يكـي غرايـز حيـواني، و                
 است كه انسان بتواند زنده بماند و بـه زنـدگي فـردي و اجتمـاعي خـود           وجود غرايز براي آن   . ديگري ميلهاي متعالي  

به عنوان مثال، اگر جاذبه جنسي در انسان وجود نداشت پسر و دختر نسبت به يكديگر احساس نياز نمي                   . ادامه دهد 
 او وجـود دارد،  اگر هيچ تمايلي، از اين قبيل، در انسان وجود نداشت با توجه به مشكالتي كه در زندگي بـراي              . كردند

از قبيل بچه دار شدن، بزرگ كردن و تربيت فرزند و فراهم كردن وسايل زندگي، آيا چند درصد از مـردم حاضـر مـي     
شدند كه به اين زحمات تن در دهند؟ آنچه بيش از هر چيز انسان را به تشكيل زندگي خانوادگي، فرزنـددار شـدن و            

داده و مرد و     كشاند همان غريزه فطري است كه خدا در نهاد انسان قرار          اداره خانواده و تحمل زحمات بچه داري مي         
  .زن را به يكديگر متمايل مي سازد

در نتيجه، نوع انـسان در روي زمـين         . در مرحله بعد، غريزه مادري باعث مي شود كه مادر از پرورش فرزند لذّت ببرد              
قرض مي گرديد و انگيزه اي براي فرزنددار شدن و تربيـت  اگر چنين نبود از همان ابتدا، نسل انسان من. باقي مي ماند 

  .آنها وجود نداشت
پس وجود اين گونه غريزه ها از روي حكمت است؛ مثال، غريزه خوردن؛ اگر ما ميل به غذا پيـدا نمـي كـرديم و غـذا                           

ت پـولي بدسـت     خوردن برايمان لذّتي نداشت دليلي وجود نداشت كه اينهمه زحمت را تحمل كنيم تا با كار و مـشقّ                  
بايد اين گونه غرايز در وجـود  . گرسنگي و احساس نياز است كه ما را به اين كار وامي دارد         . آوريم و غذايي تهيه كنيم    

  .وجود اين غرايز هم براي زندگي فردي و هم براي زندگي اجتماعي ضرورت دارد. انسان باشد
 يعني اگر حدود آنها رعايت نشود و در يـك چهـارچوب             ولي همين نيازها ممكن است منشأ فسادهايي نيز واقع شود؛         

در هر حال، اين گونه تمايل ها در انسان وجود دارد، بايـد             . محدودي اعمال نشود، خواه ناخواه، موجب فساد مي شود        
در صورتي انسان مي توانـد تمايـل بـه لـذّتهاي            . نيروهاي ديگري وجود داشته باشد كه اين تمايل ها را محدود سازد           

اگـر ايـن ميـل نباشـد     . اني را كنترل سازد كه ميل به ارزشهاي متعالي، روحي و معنوي در او وجود داشته باشـد     حيو
ميلهاي حيواني به صورتي افسار گسيخته در ميدان زندگي انسان حاكم مي شوند و خواه ناخواه، جامعه انساني را بـه                    

 خود را كنترل كند پذيرفتن يك سلسله ارزشهاي برتر          آنچه موجب مي شود كه انسان بتواند اميال       . فساد مي كشانند  
  .است

اگر انسان بپذيرد كه عفّت، پاكدامني، كنترل غريزه جنسي و غرايز مربوط به شكم براي او نوعي ارزش و كمال اسـت                    
 ولي اگر اين ارزشها را نپـذيرفت، ماننـد حيـوان، هـيچ حـد و            . حيواني خود را كنترل كند     حاضر مي شود كه ميلهاي    

مرزي براي او وجود ندارد و تمام زندگي انسان غرق در مسائل جنسي مـي شـود و ارزشـهاي انـساني، حتـي مـسائل             
مربوط به زندگي مادي، صنايع و تكنولوژي نيز متروك واقع مي شـود؛ زيـرا انـساني كـه شـبانه روز در فكـر مـسائل                      

  .جنسي است به هيچ چيز ديگري فكر نمي كند
را محدود و معتدل سازد كه از اين غريزه به صورت صحيح استفاده كند پـذيرفتن يـك سلـسله    آنچه مي تواند انسان   

. ارزشهاست؛ مانند پذيرش مطلوبيت علم، پذيرش عفّت و پاكدامني و پذيرش عبادت خدا و توجـه بـه او و انـس بـا او       
 غير اين صورت، شـهوت بـه        در. اگر چنين چيزهايي به عنوان ارزش پذيرفته شود مانع از طغيان شهوت خواهند شد             

  .صورت افسار گسيخته در جامعه حكم فرما مي شود
كساني كه با انبيا مخالف انـد و پيـشرفت   . علت بعثت انبيا اين بوده كه مردم نسبت به برخي از ارزشها باور پيدا كنند           

 و ارزشـهاي ديگـري را   آنها را مغاير منافع خود مي دانند درصدد برمي آيند تا از طـرح آن ارزشـها جلـوگيري كننـد                  
جايگزين آن ها نمايند؛ بجاي آنكه به مردم جامعه بفهمانند كه بايد غرايز حيواني را كنترل كرد، بيشتر به آنها دامـن                      

آنان به ارضاي طبيعي اين انگيزه ها اكتفا نمي كنند، بلكه انگيزشهاي كـاذب و  . مي زنند و آن ها را تحريك مي كنند    
  .ي كنند و تالش مي نمايند تا مردم را در دام شهوت بيندازندبلوغهاي زودرس ايجاد م
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به فرض، كارخانه اي كه مي خواهد از توليد و فروش لوازم آرايش سود ببرد،               . دليل تمام اين كارها اهداف مادي است      
ت تا آنجـا  اين دعو . به هر صورت ممكن، مردم را دعوت مي كند كه از آن وسايل بيشتر بخرند و بيشتر استفاده كنند                  

آنها تنهـا  . مي گذرند و به خريد وسايل آرايش رومي آورند       اثر مي گذارد كه قشرهايي از جامعه از غذاي ضروري خود          
به استفاده از اين وسايل در محيط خانه نيز اكتفا نمي كنند؛ چون مقدار قابل توجهي بـراي خريـد آنهـا پـول صـرف          

تـصور كنيـد كـه در ايـن صـورت، چـه       . قابل ديگران نيز به نمايش بگذارندبنابراين، مي خواهند آن را در م      . كرده اند 
مفاسدي بر اين كار مترتّب خواهد شد؛ براي اينكه آن را به ديگران نشان دهند بايد هيچ پوششي نداشته باشند؛ زيرا                     

  .اگر پوششي در كار باشد نمي توانند آرايش خود را در معرض ديد ديگران قرار دهند
همه اين كارها در سودجويي سازندگان و فروشندگان وسايل آرايش، لباسها و مدهاسـت كـه همـه بـراي                    علّت اصلي   

منافع مادي خود كار مي كنند و خود نيز مزدور شركتهاي چند مليتي و ثروتمندان كالن دنيا هستند و بـراي اينكـه                 
ا بتوانند براي اجناس خود بازار فروش فراهم        كاالهاي خود را به فروش برسانند، بايد فرهنگ برهنگي را ترويج كنند ت            

وگرنه مگر هر زن براي آرايش خود در مقابل شوهر به اين مقدار از وسايل نياز دارد؟ مگر به چند نوع لباس و                     . نمايند
جوراب احتياج دارد؟ كسي كه بخواهد از صبح تا به شب در خيابانها پرسه بزند و جوالن بدهد به انواع وسايل آرايـش    

  كدام يك به نفع صاحبان كارخانه ها و سازندگان اين اجناس است؟. حتاج استم
البتـه ايـن فرهنـگ بـا        . سازندگان براي آنكه به اهداف خود برسند مجبورند كه اين فرهنگ را در جامعه ترويج كنند               

كـردن آن نيـست؛ امـا    تمايالت حيواني انسان سازگار است و طبعاً آن تمايالت در انسان زنده است و نيـاز بـه بيـدار            
  .ارزشهاي معنوي بطور طبيعي پيدا نمي شود، به تربيت و آموزش احتياج دارد

طبيعـي، كـه خودبخـود وجـود دارد، و ديگـري             پس اگر در جامعه دو عامل وجود داشته باشد، يكي موافق با گرايش            
والند كه بايد دسـت از خواسـته هـاي          مخالف گرايشهاي طبيعي، كه بخواهد ارزشهايي را به انسان بياموزد و به او بقب             

آن كه موافق طبيعت انـسان اسـت؛ ماننـد كـسي كـه در      : حيواني بردارد، كدام يك موفّق تر خواهد بود؟ روشن است 
امـا  . سرازيري در حال حركت است؛ اگر ديگري نيز او را از عقب وادار به حركت كند، طبعاً سريع تر حركت مي كنـد            

  . حركت است اگر بخواهند از حركت بازدارند به عامل قوي تر نياز استكسي را كه با شتاب در حال
مثَل انسانها در زندگي چنين است؛ مانند كسي كه در يك سراشيبي در حركت است اگر دائمـاً شـتاب داشـته باشـد             

د انـسانها را  از اينرو، كساني كه مي خواهن. حركتش سريعتر مي شود تا جايي كه نمي تواند خود را از حركت باز دارد            
تا آرام حركت كنـد  » !مواظب باش«از خطر حفظ كنند و از خطر سقوط نجات دهند ابتدا به او سفارش مي كنند كه         

در هنگام حركت نيز، سعي مي كنند براي او موانعي ايجـاد كننـد     . و بتواند مراقب باشد و هر جا خواست متوقّف شود         
  .بتوانند با قدرت او را نگه دارندتا از سرعت او بكاهند و باالخره در نهايت، 

انبيا به ما مي آموزند كه بايد در زندگي و اعمال غرايز معتدل باشيم، آرام حركت كنيم، حد و مرزها را بـشناسيم، بـه            
آنان ما  . مقدار الزم غذا بخوريم، به شكلي مناسب لباس بپوشيم، در امور مادي و حيواني معتدل باشيم و افراط نكنيم                  

در مقابل اين سفارشات، كساني كه توجه كنند و بدان          . جه مي سازند كه زياده روي در اين امور خطرناك است          را متو 
به كساني هم كه قدرت كنترل خود را ندارند و از ديگران تبعيت مي نمايند نصيحت مـي                 . عمل نمايند، باتقوا هستند   

 ه در حـال حركـت اسـت و سـرعتش دايمـاً در حـال               كنند كه سعي كنند خود را كنترل نمايند وگرنه مانند كسي ك           
  .افزايش است به مرحله اي مي رسند كه نمي توانند خود را متوقّف سازند

با اين سفارش ها، در اين مرحله، برخي گوش فرا مي دهند و از اين نصيحتها و سفارشها استفاده مي نماينـد و خـود                    
در آنجا چه بايد كرد؟ آنان كه خيرخـواه  . ف به سقوط مي شوندرا كنترل مي كنند، برخي نيز توجه نمي كنند و مشر       

اين همان مراحل امر به معروف و نهي از منكـر    . مردم اند بايد بيايند و سر راه آنها بايستند و مانع از سقوط آنها شوند              
دري شـديدتر  در مرحلـه بعـد، قـ    . ابتدا به زبان خوش و نصيحت ضرر كار آنها و عواقب بدش را تذكّر مي دهند               . است

اگر باز هم اثري نكرد آنگاه بايد كساني موظّف شوند كه با شـيوع فـساد مقابلـه                  ! فرياد مي زنند كه مراقب خود باشيد      
كنند، لكن بر طبق ضوابطي حساب شده و مشخّص، در هر صورت، افرادي خاص بايد اقدام كنند تا صـالحيت كـار و                       

  .نه آنكه در راه نجات يك فرد خود نيز به فساد مبتال شوندقدرت مقاومت در مقابل آنها را داشته باشند، 
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كـساني كـه مـي      . بسياري از افراد در صدد بوده اند كه با شيوع مفاسد مقابله كنند ولي خود در دام مفاسد افتاده اند                   
ه خواهند به اين وظيفه مهم اقدام كنند بايد خودساخته باشند، آمـوزش ديـده باشـند و صـالحيتهاي خاصّـي داشـت                      

اما مراحل ابتدايي وظيفه همه است؛ از پدر، مادر، خواهر، برادر، دوستان، معلم، شاگرد و همسايگان تا ديگران،               . باشند
  .همه در اين مرحله مشتركند

  سير قهقرايي دانشگاهها در مدت پس از انقالب

ه و نتواسته اند رسـالت خـود را   در برابر اين سؤال كه چرا دانشگاهها، در طي مدت پس از انقالب، سير قهقرايي داشت              
  ايفا كنند؟

خارجي بـود و اولويتهـا اقتـضا مـي كـرد كـه            پاسخ ما اين است كه پس از انقالب، كشور درگير مسائل حاد داخلي و             
فتنه هاي داخلـي در كردسـتان و تركمنـستان و بعـضي از منـاطق ديگـر                  . نيروها بسيج شوند تا آن مسائل حل شود       

پس از آن جنگ تحميلي چند ساله تمام قـواي      . ها براي جلوگيري از اين فتنه ها بسيج شوند        ايجاب مي كرد كه نيرو    
بعضي تصور مي كنند كه تنها راه اصالح مفاسـد فرهنگـي   . مادي و معنوي ملّت را، خواه ناخواه، به خود اختصاص داد  

ه كرد، گر چه اين مسأله مي توانـد كمـك   اما اين تنها راه نيست و نبايد در تأثير آن مبالغ      . بهبود وضع اقتصادي است   
مسائل و مشكالت اقتصادي براي همه وجود دارد، ما نيز مستثني نيستيم ولي،             . بسيار خوبي در حلّ اين مشكل باشد      

با روحيه فداكاري و ايثارگري كه ما در طول انقالب تجربه كرده و آموخته ايم، به نظر مي رسد كه باز هـم بتـوان بـا                          
دي مقابله كرد و بيشتر به مسائل فرهنگي پرداخت، بخصوص قشر تحصيل كرده كـه ايـن وظيفـه بـر                  مشكالت اقتصا 

  .دوش آنان سنگين تر است

  ضرورت تقويت حركت فرهنگي همراه با توسعه اقتصادي

  .ورود بعضي از اجناس به بازارهاي كشور آزاد است و از ورود آنها جلوگيري نمي شود
اگـر تجـارت   . بازرگاني برداشته شود، اعمال مراقبت بر اجناس كار بسيار مشكلي است         وقتي محدوديتهاي اقتصادي و     

امـا وقتـي   . به شكلي قوي محدود شود، آن گونه كه در زمان جنگ بود، مراقبت و نظارت بر ورود كاالها آسـان اسـت             
و نمي توان تمـام اجناسـي را كـه        مرزها باز و اقتصاد بازرگاني آزاد باشد اين كار تبعاتي را نيز به دنبال خواهد داشت                 

در اين بين، خواه ناخواه، ممكن است اجناسي نيز به طور قاچاق وارد شود و               . وارد گمرك مي شوند دقيقاً كنترل كرد      
. تُن جنس وارد بندر مي شود، نمي توان همه آنها را بازرسـي كـرد   وقتي صدها و هزارها. نمي توان دقيقاً مراقبت كرد 

در مقابل اين عوامل، آنچه . ي كه آزادي اقتصادي وجود داشت اين مشكالت و ضايعات نيز خواهد بود      خواه ناخواه، وقت  
مصرف كنندگان بايد هوشيار . را بايد بر آن تكيه كرد محدود كردن نيست، بلكه تقويت روحيه مقاومت در مردم است             

به وسيله اسـتعمارگران، بـراي از بـين بـردن     باشند و به تبليغات توليدكنندگان توجه نكنند و خريد جنسهايي را كه             
با فروشندگان آنها نيز برخورد كنند؛ ابتدا با نصيحت، سپس بـا تحـريم          . ارزشهاي انقالب وارد مي شود، تحريم نمايند      

  .تمام اجناسي كه مي فروشند
وءاستفاده كننـد و اهـداف   به اين شكل، مي توان با فروشندگان آن كاالها مقابله كرد تا آنها نتوانند از موقعيت خود س    

اما در هر صورت، در كنار هر خيـر و بركتـي، ضـايعاتي نيـز     . دشمنان اسالم را در رسيدن به مقاصدشان ياري رسانند 
اگر بخواهيم اقتصاد ما شكوفا شود و از اين تنگناها خارج شويم، در كنار آن، بايد ايـن ضـايعات را نيـز در    . وجود دارد 

  .اي مقابله با آنها آماده سازيمنظر بگيريم و خود را بر
اكنون مشخص است كه در آينده نزديك، با پيشرفت تكنولوژي مسائل و مشكالت فرهنگي بسياري براي مـا بوجـود                     
خواهد آمد؛ به عنوان مثال، تلفن تصويري، كه مدتي بعد رواج پيدا مي كند و به يك وسيله عمومي مبدل مـي شـود                        

.  كننده، به وسيله تلفن، بتوانند يكديگر را ببينند تصور كنيد چه مصايبي پيش مي آيد          وقتي بنا باشد كه دو نفر تلفن      
از حاال بايد خود را براي وقتي كه اين وسيله شايع مي شود و در اختيار همه قرار مـي گيـرد، آمـاده كنـيم و چنـان                             
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فن كننده، در صـورت محـرم نبـودن    روحيه اي قوي داشته باشيم كه اگر از آن استفاده مي كنيم، اجازه ندهيم كه تل       
  .تصوير ما را ببيند

ولي اگر روحيـه  . اگر اين روحيه در ما وجود داشته باشد، مي توانيم با همه توطئه هاي فرهنگي دشمنان مقابله كنيم               
ز ما ضعيف باشد و ريگي در كفش داشته باشيم وسايل فساد هر روز براي ما بيشتر از پيش فراهم مي شود و با آنها ني                

در آينده هم، وقتي شبكه هاي تلويزيونهاي كشورهاي ديگر به روي مـا بـاز شـود و بـه وسـيله                  . نمي توان مقابله كرد   
. ماهواره از همه فرستنده هاي تلويزيوني بتوان استفاده كرد نمي توانيم خود را از ديدن صحنه هاي گناه منـع كنـيم                     

ما گشوده تر و با پيـشرفت تكنولـوژي امكـان سوءاسـتفاده هـاي      در آن صورت نيز، درهاي فساد، روز به روز، به روي          
  .شيطاني بيشتر خواهد شد

بنابراين، بايد خود را مقاوم بار بياوريم تا تحت تأثير اين عوامل قرار نگيريم، نه آنكه با ورود اجناسي ماننـد تلويزيـون                       
. جدا كرد امروز تمام دنيا مانند يك خانه استمخالفت كنيم؛ زيرا نمي توان به دور كشور حصار كشيد و آن را از دنيا              

پس بايد خـود  . اگر بخواهند بطور قانوني از ورود برخي اجناس جلوگيري كنند؛ به وسيله قاچاق، بيشتر وارد مي شود       
اين كار نيز عملي نيست مگـر بـا بـاال بـردن سـطح فرهنـگ و معلومـات و              . را آماده سازيم تا در دام شياطين نيفتيم       

  .زشهاي انقالبي و اسالمي، همچنين بوسيله دعوت عملي و استداللي و با عمل شجاعانهتقويت ار
كساني كه در اين جامعه، تحت تأثير ديگران قرار نگيرند فكر خود را مستقال اعمال كننـد و روش خـاصّ خـود را بـا                          

هـر  .  آنها پيروي خواهند كـرد     كمال قدرت و اعتماد به نفس اعمال نمايند، حاكم سرفراز خواهند شد و ديگران نيز از               
اگـر روحيـه مـا      . كس در جامعه مقاوم تر، سرفرازتر و قوي تر باشد و روحيه شجاعتري داشته باشد پيروز خواهد شد                 

كنيم، اين حالت بچـه گانـه    ضعيف باشد به محض آنكه نوعي لباس يا يك شيوه آرايش مد مي شود همه از آن تقليد    
البته اگـر لباسـي يـا       . اما اگر تابع منطق باشيم موفّق خواهيم گرديد       . آماده مي كند   ما را براي پذيرش هر نوع فسادي      

اما اگر لباس هاي خودمان بهتـر و زيبـاتر          . كاري كه داراي محاسني است مد شود خوب است كه از آن استفاده شود             
ست از آن دنباله روي كنيم و از چرا به آساني و به صرف اينكه كار تازه اي ا    . است با ارزشهاي ما انطباق بيشتري دارد      

روحيه هاي بچـه گانـه را كنـار بگـذاريم، مـستقل فكـر كنـيم و         پوشيدن لباسهاي خود دست بكشيم؟ بايد اين گونه   
  .در آن صورت، ديگران نيز از ما تبعيت خواهند كرد. مستقل رفتار كنيم تا پيروز شويم
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  راهكارهاي دفاعي و تهاجم فرهنگي

اي دفاعي را در مقابله با تهاجم فرهنگـي بيـان نمـائيم، الزم اسـت نتـايجي را كـه از بخـشهاي                پيش از آنكه راهكاره   
  :پيشين بدست مي آيد بعنوان مقدمات منطقي ارائه راهكارها در ضمن چند نكته اشاره كنيم

  ـ تعيين نقاط مورد هجوم١

  :دشمن در تهاجم فرهنگي خود دو نقطه مهم را هدف قرار داده است

  اصر سه گانه فرهنگ اسالميعن: الف

هجـوم  . اصلي ترين كاري كه دشمنان انبيا در هر اجتماعي مي كنند، تأثير در انديشه ها و سپس تغييـر ارزشهاسـت                 
آنچـه مهـم اسـت، ايـن اسـت كـه مظـاهر هجـوم                . فرهنگي در هر زماني متناسب با شرايط آن زمان انجام مي گيرد           

  . آن زندگي مي كنيم، بشناسيمفرهنگي را در جامعه خود و شرايطي كه در
  :تهاجم فرهنگي در سه محور صورت مي گيرد

  ـ بينشها و باورها١
  ـ ارزشها و گرايشها٢
  ـ رفتارها و كردارها٣

: معاد، وحي، روح، فرشـته و معنويـات مـي گوينـد            بيگانگان براي از بين بردن باورهاي ديني ما، مانند اعتقاد به خدا،           
اعتقاد به ماوراي طبيعت و آنچه      .  است، انسان بايد واقع بين و تحصلّي باشد، اثباتي فكر كند           اينها افسانه و خيالبافي   «

انسان منطقاً نمي تواند به هيچ چيز اعتقاد جزمي و يقيني پيدا كنـد، هـر كـس                  . نامحسوس است، ايده آليستي است    
 اعتقـاد بـه ايـن مطالـب خرافـات           اصالً«: امروز دنياي غرب مي گويد    » .چنين اعتقادي داشته باشد، دگماتيست است     

اگـر بـه چيـزي      . چيزي را كه نمي بيني و حس نمي كني، نپذير؛ اگر بپذيري خياالتي و ايده آليست شـده اي                  . است
هركسي براي خود عقيده اي دارد، تو نيز اعتقاد خود را داشته بـاش؛ امـا   . اعتقاد پيدا كردي نسبت به آن تعصب نورز       

حق نداري بـه ديگـران      . عيسي به دين خود، موسي به دين خود       . است و حرف تو باطل    اصرار نكن كه حرف من حق       
اگر كساني بگويند كه فالن عقيده حق اسـت         . تحميل كني تا اسالم را بپذيرند، حتي بت پرستي هم يك عقيده است            

تال مـي شـوند   و عقايد ديگر باطل و همه مردم بايد به حق ايمـان بياورنـد وگرنـه گمراهنـد و بـه عـذاب آخـرت مبـ                 
  ».همزيستي مسالمت آميز تحقق نمي يابد

هنگـامي كـه   . اما قرآن چه مي گويد؟ به نظر قرآن يقين يكي از برترين ويژگيهاي انـساني و كمـاالت اخالقـي اسـت                   
در مقابل، وقتي صـفات  . ١٠»و باالخرة هم يوقنون«: صفات هدايت شدگان را برمي شمارد، آنها را داراي يقين مي داند     

 را كه از هدايت به دور مانده اند و راه ضاللت در پيش گرفته و سقوط كرده انـد برمـي شـمارد، آنهـا را دچـار          مردمي
؛ كـساني را كـه در مـسائل دينـي داراي روح تـسامح و تـساهل          ١١»بل هم في شك منها    «:شك و ترديد ذكر مي كند     
  .هستند، نكوهش مي كند

ن مخالفت مي كنند؟ اگر اين مسائل جدي گرفته شود شـكل زنـدگي              چرا دشمنان با داشتن اعتقاد ديني توأم با يقي        
نمونه هايي از جدي گرفتن ارزشهاي ديني را در زمان جنـگ، در جوانـان ديـده ايـم كـه چـه          . انسان عوض مي شود   

  .دنيا هنوز هم از آن حماسه ها مي لرزد. حماسه هايي در جبهه ها به وجود آوردند
 باورهاي درست داريم و مي خواهيم آنها را به ديگران عرضه و براي آنهـا اثبـات                  سخن ما اين است كه ما يك سلسله       

ثانيـاً، هرگـز حقيقـت    . اوالً، داليل عقلي اعتباري ندارد و تنها بايد داليل حسي را پـذيرفت      : كنيم؛ ولي آنها مي گويند    

                                            
  .٤/  بقره ١٠
  .٦٦/  نمل ١١
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ه مخالفـان ديـن بـراي از بـين          اين سخناني است كـ    . كشف نخواهد شد و آدمي نمي تواند منطقاً از شك پا فراتر نهد            
  .بردن ايمان در زمينه شناخت مطرح مي كنند

علت جبهه رفتن جوانان ما . تأثير ارزشهاي اسالمي و توجه مردم به آنها را ما در زمان جنگ بسيار ديده يا شنيده ايم              
رهـاي اصـلي در آنهـا ماننـد     و فداكاري و ايثار آنها در دوران پس از انقالب و پشتيباني مردم به غيـر از وجـود آن باو                 

، پاي بندي به يك سلسله ارزشها، مانند ايثار، جانبازي، فداكاري چـه بـود كـه موجـب                   ...اعتقاد به خدا، معاد، نبوت و     
  .افتخار آفريني در صحنه هاي بين المللي شد

. شـها اعتبـاري اسـت     ارز«: امروز دشمنان سعي دارند تا پاي بندي ما را نسبت به ارزشها سست كنند؛ لذا، مي گويند                
ارزش اسـت،  ... نزد عده اي، شهادت طلبـي، ايثـار و  . يك روز مردم به چيزي دل مي بندند و روز ديگر به چيزي ديگر  

تأثير فرهنگها باعث مي شود كه نظـام  .... نزد عده اي ديگر، كاخ، پول پرستي، رقاصي، خوانندگي، صنعت، تكنولوژي و 
عقالني نيـست؛ بـه عـالوه، دليـل      ارزشها قابل اثبات  . ل تاريخ بوده و خواهد بود     ارزشي تغيير كند و اين مطلب در طو       

داليل متافيزيكي نيز در زمينه ارزشها قابل قبول نيـست؛ چـون ارزشـها اعتبـاري اسـت و                   . عقالني اعتباري هم ندارد   
  ».اعتباريات برهان بردار نمي باشد

نداريم مـردم آن فـداكاريها را، كـه بـه     » نبايد«و » بايد«است و ما   اگر اين افكار به مردم القا شود كه ارزشها اعتباري           
نفع مستكبران نيست، نخواهند داشت؛ فداكاريها و پاي بندي به ارزشها بود كه باعث شد تمام قـدرتهاي جهـان، كـه                      

  .دست به دست هم داده بودند، نتوانند ملت ما را به زانو درآورند
در مبارزه سياسي، گروهكها و     . ان از راههاي سياسي، نظامي و اقتصادي اقدام كرد        استكبار در مبارزات خود با ملت اير      

در زمينه اقتـصادي  . در بعد نظامي، جنگ تحميلي و فتنه هاي داخلي به راه انداختند         . تشكيالت حزبي درست كردند   
چون .  را تحويل ندادند   هم، كشور ما را محاصره اقتصادي كردند و اجناس خريداري شده و قطعات يدكي و پولهاي ما                

  .را انتخاب كردند» مبارزه فرهنگي«در همه ابن راهها شكست خوردند، راه 
اگر شرايط اقتضا مي كرد همه باورها و ارزشها را منكـر  . تزريق افكار انحرافي، التقاطي و الحادي از حربه هاي آنهاست 

، سعي مـي كننـد   »تحقيقات جديد در اسالم نوين    «و  » دين«مي شدند؛ اما چون زمينه را مساعد نمي بينند، به اسم            
مسأله انقالب و ارزشـهاي اسـالمي   . چرا كه، حيات و منافع آنها به خطر افتاده است   . تا باورها و ارزشها را از بين ببرند       

لـذا،  . به ايران منحصر نيست، بلكه به ساير كشورهاي اسالمي نيز سرايت كرده است و اين روند ادامه خواهـد داشـت                    
خالفان تالش مي كنند تا اين بينش الهي را در زادگاه خود مدفون سازند و به ما القا كنند كـه اشـتباه كـرده ايـم و               م

اين همان هجوم فرهنگي است؛ يعني تحميل يك سلـسله نظريـات   . معرفت يقيني و نظام ارزشي حقيقي وجود ندارد  
  .» نومسائل فلسفي«شناختي و هستي شناختي به عنوان  فلسفي، معرفت

در كنار سست كردن باورهاي ديني و ارزشها، استعمارگران مي كوشند تا از ميزان پاي بندي مردم به اعمـال شـرعي         
  .تعبير مي كنند» خشك مقدسي«گناه و حرام را خوب جلوه دهند و تقيد به مسائل شرعي را : بكاهند

ده مـي كننـد و حتـي بـا برگـزاري محافـل علمـي،           براي پيروزي در اين زمينه، از وسايل تبليغاتي و هنري نيز استفا           
لذا به تدريج، جهت فيلمها عوض مـي شـود و بـه             . افرادي را كه قدرت تحليل علمي ندارند تحت تأثير قرار مي دهند           

  .مطرح مي شود... نشان داده شود، مسائل عشقي، جنسي و... جاي آن كه ايثار و فداكاري و
به عنـوان مثـال، بـراي از    . را به تبعيت از خواستهاي خود نيز وادار مي كنند      در زمينه عمل، مهاجمان فرهنگي مردم       

لذا، لباسهايي وارد بازار مـي شـود        . بين بردن هويت ملي ما و تبليغ فرهنگ منحط خود، اقدام به ترويج مد مي كنند               
سـعي در اشـاعه فرهنـگ،    بدين وسيله و با استفاده از خـود مـردم،   . كه منقش به تصاوير حيوانات و خط بيگانه باشد       

  .خط، زبان و علم خود دارند

  حوزه و دانشگاه: ب

مراكز فرهنگي در جامعـه مـا حـوزه و          . نقطه ديگر كه مورد هجوم فرهنگي دشمن واقع مي شود مراكز فرهنگي است            
نـد ايـن دو   دشمن براي اينكه به اهداف خود برسد، اين دو مركز مهم فرهنگي را نشانه مي گيرد تا بتوا      . دانشگاه است 
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راه تحقق آن نيز بدين صـورت اسـت كـه    . را ـ كه براي جامعه ما به منزله روح و جسم هستند ـ از يكديگر جدا كند  
. آنها را بر عليه يكديگر تحريك مي كند كه هر كدام خود را بر حق بدانند و از اين راه ارزش ديگري را ناديده بگيرنـد             

ناخواسته، در اين مسير حركت مـي كننـد و           ي از دانشگاهيان ما، خواسته يا     متأسفانه اكنون برخي از حوزويان و برخ      
سخن آن گوينده اي كه بر عليه حوزه صحب مي برد، ملت و جوانـان            . اين مقدمه پيروزي دشمن در اين تهاجم است       
.  اسـت  حوزه جاي تحقيق و چون و چرا نيـست، بلكـه جـاي تقليـد              «: را در مقابل روحانيت قرار مي دهد و مي گويد         

  .مي تواند براي دشمنان ابزار خوبي باشد» .اسالم شناسان ما به كسي مجال چون و چرا نمي دهند
طرح سؤال هيچگاه ممنوع نبوده و نيست؛ ولي شيوه و روش بعضي از كساني كه طرح سؤال و القاء شبهه مـي كننـد                  

كنـد و بـا مغالطـاتي آنـان را از يـافتن جـواب       به گونه اي است كه اعتقاد و ايمان را از افراد ضعيف االيمان سلب مي    
اقدام به اين روش مثل آن است كه شخصي به عده اي بگويد كه شما بايد خود را به سـالح                     . صحيح نااميد مي سازند   

ضد مسموميت مجهز كنيد و براي اينكه آنها را به فكر تهيه آن بيندازد، يك كپسول گاز سمي با خود بيـاورد و آن را          
طبيعي است كـه در ايـن صـورت، قبـل از تهيـه      . با اين توجيه كه همه بايد زودتر به فكر تهيه ماسك باشند  باز كند،   

  .ماسك عده زيادي از آنها تلف خواهند شد
راه وادار كردن مردم به تحقيق و پرسش اين نيست كه در محيطي كـه افـراد آن از سـطح علمـي بـااليي برخـوردار                           

بـسياري  » .ما شبهات را مطرح مي كنيم، جواب آنها را خودتان بيابيد          «فته شود كه    نيستند، شبهه القا شود، سپس گ     
ايجـاد شـبهه هنـر      . از جوانان، خود نمي توانند به اين شبهات پاسخ دهند؛ لذا، شبهه در ذهن آنها تثبيت مـي شـود                   

  .نيست، ارائه راه صحيح مهم است
اشتباهند؛ چون راه مطرح كردن سؤال و شبهه اين نيست كـه            بنا بر اين، به نظر روحانيت برخي از روشنفكران ما در            
هستند ـ كه كـار اصـلي آنهـا مطالعـات اسـالمي نيـست و        ... در مجامعي كه دانشجوبان رشته كشاورزي، دامپروري و

  .شود و بگويند نظر حوزويان آن است و نظر ما اين مباني فقه، اصول، فلسفه و كالم را نمي دانند ـ شبهه فلسفي القا
مطرح كرد؛ امـا هـر كـدام اقتـضا          ... مي توان صدها شبهه در باره فلسفه، كالم، منطق، حكمت، فقه، اصول و تفسير و              

  .اينگونه مسائل بايد در حوزه مطرح شود. دارد كه در محل مناسبي طرح شود
طلبـه از   . ؛ ايـن سـخن اشـتباه اسـت        »حوزه هاي علميه جاي تحقيق نيست، جاي تقليـد اسـت          «برخي گفته اند كه     

ابتدايي كه وارد حوزه مي شود، چون و چرا ياد مي گيرد و معروف است كه اول چيزي كه طلبه ياد مي گيـرد سـؤال          
  !پس اينكه حوزه هاي علميه جاي تقليد است نه تحقيق، يعني چه. است

قاهتي را مطرح كـرده     پس از انقالب براي اينكه باب چون و چرا را به روي مردم ببندند، اسالم ف               «بعضي گفته اند كه     
  ».اند

گاهي به اقتضاي زمان، مطلبي را كه داراي معناي گسترده اي است، خالصه مي كنند و براي آن يك اصطالح جعـل                      
چون پس از انقالب، حكومت به دست فقيه محقق شده و مسائل قانون گذاري و مجلـس، صـدور احكـام و                 . مي كنند 

فقاهت اسالم برقرار شده است، اصطالح اسالم فقـاهتي جعـل شـده             قضاوت در دست فقيه است و حكومت بر اساس          
  .نيز رايج گرديده است... همچنان كه اصطالحات ديگري مانند واليت فقيه، بانك اسالمي و. است

اگر ما حريم يكديگر را نـشناخته       . اينگونه سخنان در اين زمان، در اتحاد حقيقي حوزه و دانشگاه خلل ايجاد مي كند              
يم و باور نكرده باشيم كه علماي ما عمر خود را صرف كرده اند تا مسائل فلسفي، فقهي، اصولي و ديني را                      و حفظ نكن  

به طور جامع استخراج كنند و در اختيار مردم بگذارند و بگوييم كه روحانيت ما جز فقه و رساله چيـز ديگـري نمـي                         
  داند، ظلم نيست؟

هر مسأله رساله فقهي است؛ ولي هـر مـسأله فقهـي    : طلق برقرار استاصالً بين فقه و رساله، رابطه عموم و خصوص م   
تصور برخي از رساله اين است كه رساله كتابي اسـت كـه در گوشـه اي از                  . گسترده است  فقه بسيار . در رساله نيست  

م و كسي كه چنين تصوري داشته باشد و فقه عظي. خانه افتاده است؛ هر كه در نماز شك كرد به آن مراجعه مي كند             
  .گسترده را تنها در رساله بجويد، در نهايت جهالت است و ظلم بزرگي به علم و عالم كرده است
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حـوزه و دانـشگاه، هـر دو، بـراي       . دانشگاهيان و حوزويان بايد حدود و حريم يكديگر را بشناسند و آن را حفظ كننـد               
  .جامعه الزمند و در محدوده خود مورد احترامند

  شمنـ راه نفوذ فرهنگي د٢

ما نيز بايد بفهميم كه آنها مي خواهند از چـه راههـايي   . مسلماً دشمنان ما مي خواهند با اسالم و انقالب مبارزه كنند    
با توجه به آنچه ذكر شد، دو راه نفوذ وجود دارد كه هر دو نيـز مبتنـي بـر اصـول                      . نفوذ كنند و مسؤوليت ما چيست     

 راه سطحي كه بيشتر در عوام مردم مؤثر اسـت و زود بـه نتيجـه                 يكي: روان شناسي اجتماعي و جامعه شناسي است      
مي رسد و ديگري راه ريشه اي و بنيادي است، كه در دراز مدت بـه نتيجـه مـي رسـد و در مبـاني شـناخت، فكـر و              

  .آگاهي مردم اثر مي گذارد

  راههاي ريشه اي) الف

، بلكه دشمن ابتدا متوجه قشر تحصيل كرده و         ترفندهاي دشمنان، در اين روش، مستقيماً، متوجه عموم مردم نيست         
دانشگاهي مي گردد و سعي مي كند از طريق دانشگاه، به طور غير مستقيم، در طبقه تحصيل كرده و ممتـاز جامعـه                       

وقتي كه استاد دانشگاه و دانشجوي فـارغ التحـصيل تحـت            . تأثير بگذارد تا كم كم آثار آن به ساير مردم سرايت كند           
شمن قرار گرفت، در سخنراني و مقاله خود از همان مايه ها استفاده مي كند؛ وقتي كـه در صـدر كـاري                  د تأثير افكار 

قرار گرفت و رياست يا مديريت يك مجموعه اي را پذيرفت، براساس همان تئوريهـا كـار مـي كنـد؛ هنگـامي كـه در         
م سياسي و فلسفه غرب عمل مي   منصب سياست گذاري قرار مي گيرد، بر اساس همان تئوريهاي جامعه شناسي، علو            

دشمن در اين روش زود به نتيجه نمي رسد؛ چون اين دروس بايد در دانشگاه مطرح شود، دانشجو از آن متـأثر                      . كند
گردد و به تدريج، در فكر او راسخ گردد و سپس در عمل او و ديگران اثر بگذارد و اين مراحـل مـدتها بـه طـول مـي                      

 از گذشته شروع كرده اند و اكنون نيز در اين زمينه بـه نتـايجي رسـيده انـد و حتـي                       انجامد؛ اگر چه كه دشمنان ما     
ولي متأسفانه هنوز روشنفكران متدين ما بـاور نكـرده انـد كـه محتـواي      . برنامه هاي پنجاه ساله پيش بيني مي كنند 

  .ار و استثمار ماستدروس برخي از دانشگاهي، بخصوص در رشته هاي علوم انساني، وسيله و ابزاري براي استعم
ما براي بررسي و درمان مشكالت اجتماعي، كه ابتذال فرهنگـي نيـز يـك پديـده اجتمـاعي و بـه واقـع يـك آسـيب            
اجتماعي است، بايد از آسيب شناسان واقعي اجتماع كمك بگيريم، نه از آنها كه در دانشگاههاي غربـي درس آسـيب             

ريهاي غربي عمل مي كنند و براي شناخت جامعه سالم و مـريض از          شناسي جامعه خوانده اند؛ چون آنها براساس تئو       
هنگام بررسي  . قرآن و حديث كمك نمي گيرند، بلكه بر اساس مالكهاي جامعه شناسي غرب به تشخيص مي پردازند                

جامعه مـذهبي ويژگيهـايي دارد؛      «: جوامع و دسته بندي مشكالت آنها، وقتي به جامعه مذهبي مي رسند، مي گويند             
ين ويژگي آن نفاق است؛ چون اعمالي مانند بي حجابي، ارتباطهاي نامـشروع، شـراب خـواري، تماشـاي فيلمهـاي              اول

مذهب منع شده، نمي توانند انجام دهند؛ ولي در باطن، همه اين اعمـال را انجـام مـي     را به علت اينكه در ... مبتذل و 
  ».ي نفاق و دورويي استپس خاصيت جامعه مذهب. دهند و نسبت به آن حريصتر نيز هستند

مردم را آزاد بگذاريد كه به هر شكلي كـه مـي خواهنـد در    «: جامعه شناس غربي براي عالج نفاق در جامعه مي گويد    
مجامع عمومي ظاهر شوند، موسيقي دلخواه خود را بشنوند و هر كاري را كه در خلوت انجام مي دهند، در جلوت نيز                

. چه مردم را بيشتر از آنچه مورد عالقه آنهاست منع كنيد، بيشتر بـه آن رو مـي آورنـد   هر . بتوانند آزادانه انجام دهند 
بگذاريـد مـردم   . اينقدر موسيقي را حرام و مبتذل معرفي نكنيد، موسيقي هنري اصيل است كه مظلـوم مانـده اسـت                 

كـه موجـب شـده    سخت گيريهاي آخوندها، اين خشك مقدسـها و دگماتيـستها، اسـت        . دستي درآورند، پايي بكوبند   
  ».جامعه خراب شود

دزدي يا هر جنايت ديگر نوعي مرض اسـت و بايـد بـا جـاني و دزد              «: همچنين براي عالج دزدي در جامعه مي گويد       
دسـت بريـدن،    . صحبت و او را نصيحت كرد و قدري به وضع زندگي او رسيدگي شود و از اين راه او را معالجـه كـرد                       

انـسان  «: ؛ مـي گوينـد    »زيرات خشونت است و موجب فساد در جامعه مي شود         شالق زدن، قصاص و ساير حدود و تع       
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جامعه خراب . كسي كه جرمي مرتكب مي شود، مقصر نيست، مقصر اجتماع است. ساخته دست وراثت و محيط است   
م كسي كه دزدي كرد، به جاي اينكه دست او را ببريم، بايد سيستم اقتصادي را اصـالح كنـي    . است و بايد اصالح شود    

اين نسخه اي است كه جامعـه شناسـان   » .تا همه مردم به يك اندازه از امكانات استفاده كنند و به دنبال دزدي نروند    
  .براساس تئوريهاي جامعه شناسي غرب تجويز مي كنند

ر اوالً، تجربه نشان داده است كه در جايي كه رفـاه اسـت، دزديهـاي بزرگتـ                : در پاسخ به تئوريهاي مخالفان بايد گفت      
  .صورت مي گيرد) ميلياردي(

ثانياً، اصالح سيستم اقتصادي يك كشور كار ساده اي نيست، به ويژه آن هم كشوري مانند ايـران كـه تازيانـه هـشت         
الـسارق  «مردم صدر اسالم نيز مشكالت اقتصادي داشتند؛ اما پـس از اينكـه قـانون                . سال جنگ را تحمل كرده است     

آن را اجـرا مـي    ) صلي اهللا عليـه وآلـه وسـلم       (نازل شد، پيامبر اسالم   ) عليه وآله وسلم  صلي اهللا   ( بر پيامبر  ١٢»والسارقة
. كردند و در كنار آن به برنامه ريزي اقتصادي نيز مي پرداختند و در اين زمينه، در عصر خـود بـه موفقيـت رسـيدند                   

لكـه بايـد از روشـهاي مـوقتي و     ثالثاً، معقول نيست كه براي حل يك پديده اجتماعي، فقط به سراغ ريشه ها برويم، ب    
بديهي است كه مسائل اجتماعي تنها با برخوردهاي سـطحي حـل نمـي شـود، برخوردهـاي        . مسكّن نيز استفاده كرد   

براي حل قطعي مشكالت اجتماعي، البته بايد بـه         . سطحي مانند اجراي حدود و تعزيرات به منزله قرص مسكّن است          
اگر از داروهاي موقت استفاده شود ممكـن اسـت معالجـه ريـشه اي هرگـز                 دنبال عالج ريشه اي و اساسي رفت ولي         

  .زمينه اي پيدا نكند

  راههاي سطحي) ب

بـا  : دشمنان براي اينكه در رسيدن به اهداف خود تسريع كرده باشند، براي عوام مردم نيـز برنامـه ريـزي مـي كننـد          
گروهي، بخصوص تلويزيون را تحت تـأثير فرهنـگ   استفاده از روشهاي گوناگون روان شناسي، برنامه هاي رسانه هاي       

خود قرار مي دهند، تا آنجا كه برنامه ريزان، طراحان و مجريان ما، خواسته يا ناخواسته، از فرهنگ بيگانه متـأثر مـي                       
  .گردند و اغلب برنامه هاي آنها را اجرا مي كنند

نـسته انـد در خـانواده هـاي بـسيار متـدين و              دشمنان در اين روش خود تا كنون آنچنان موفق بوده اند كه حتي توا             
كه اهل نماز شب و روزه مستحبي و فرزندان آنها هم درس خوان و طالـب علـم بـوده              مذهبي نيز نفوذ كنند و آنها را      

اند، نفوذ كنند و بيشتر وقت شبانه روز آنها را بجاي عبادت و كسب علم به ديدن فيلم، شنيدن قصه، نقاشي، مجسمه            
  .تصاص دهنداخ... سازي و

پس رسانه هاي تبليغاتي بهترين وسيله ترويج فرهنگ غرب است؛ اعم از فيلم، قصه، داستان، نقاشي، مجسمه سـازي             
  !تا هنر مظلوم و موسيقي باستاني ايراني... و

  موسيقي لهوي از نظر شارع مقدس اسالم حرام است، خواه ايراني
 چه بدان لهو اطالق شود نيز حرام است، چه موسـيقي، رقـص، پـاي      حرام است، هر  » لهو«اگر  . باشد، خواه غير ايراني   

  .كوبي، دست افشاني و چه غير آن، محلي باشد يا غير محلي
اصـالح فرهنـگ هـم بـه معنـي احيـاي         . اكنون فرهنگ مساوي شده با هنر، هنر نيز مساوي شده با موسيقي و رقص             

  .موسيقي و رقص ايراني است
اندر كاران امور كشور اينگونه استدالل مي كنند كه براي جلوگيري از نفـوذ فرهنـگ                متأسفانه اكنون برخي از دست      

اما اگر اين منطق صـحيح باشـد        ! غربي خوب است هنرهاي باستاني احيا شود هر چند از نظر اسالم بي اشكال نباشد              
ازينوها و رقاص خانه هاي بايد منتظر باشيم كه براي جلوگيري از خروج ارز، بجاي اينكه مردم براي خوشگذراني به ك            

زيرا در غير اين صورت، مردم بـه  . كشورهاي اروپايي بروند، بهتر است دولت در داخل كشور از اينگونه مراكز داير كند   

                                            
  . از سوره مائده٣٨ اشاره به آيه ١٢
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يا برخي ديگر پيشنهاد كنند براي اينكه مردم به سراغ شراب نرونـد، اجـازه داده شـود                . فكر خروج از كشور مي افتند     
  !!راني مصرف كنندكه مردم آبجوي اصيل اي

ما نمي توانيم بگوييم براي اينكه دفع افسد به فاسد مي كنيم، بايد بجاي موسـيقيهاي غربـي از موسـيقيهاي محلـي                       
  !صورت، اين قاعده در مفاسد ديگري مانند شراب قابل تسري است استفاده كنيم؛ چون در اين

ي كننـد؟ كـساني بـراي ايـن سـؤال نيـز پاسـخي               كساني كه اينگونه تحليل مي كنند، با احكام قطعي اسالم چـه مـ             
احكام اسـالم كـه   . در هر زماني به يك نحو از اسالم برداشت مي شود«آنها اينگونه توجيه مي كنند كه    . انديشيده اند 

امروزه بدانها عمل مي شود، مخصوص زماني است كه مردم وحشي بوده انـد؛ امـروز نيـز احكـام اسـالم بايـد مطـابق               
  !!»شريع گرددمقتضيات زمان ت

  ـ ديرپائي مسائل فرهنگ٣

فـرض كنيـد    . بسياري از پديده ها دراثر يك عامل به سرعت در جامعه پديد مي آيند، به راحتي نيز از بين مي رونـد                     
زلزله اي در محلي اتفاق مي افتد و مشكالتي را به وجود مي آورد، مردم دست به دست هم مـي دهنـد و بـا تـالش،                            

ه را برطرف مي كنند يا جامعه دچار بحران مي شود و افرادي نيكوكار و فداكار اقدام مي كننـد                 مشكالت ناشي از زلزل   
ولي مشكالت فرهنگي اينچنين نيست؛ پديد آمدن آنها با مقـدمات بـسيار همـراه اسـت،                 . و مشكل را حل مي نمايند     

اگر بخواهيم آنچه را كـه امـروز بـه    . سترشد و تغيير آنها نيز بسيار پيچيده است و به برنامه ريزيهاي وسيع نيازمند ا       
نام ابتذال فرهنگي ناميده مي شود ريشه يابي كنيم و عوامل بروز آن را در جامعه شناسايي كـرده بـراي پيـشگيري و     
برطرف ساختن آن اقدام كنيم خواهيم ديد با مسائل بسيار گسترده اي سروكار پيدا مي كنيم كه حـل آن مـسائل از                  

خارج است و بحث را تا اين حد گسترده كردن و به ريشه يابي در عوامل يـك پديـده اجتمـاعي                      عهده عده اي اندك     
از سوي ديگر، ساده گرفتن مسأله نيز موجـب مـي شـود كـه در عمـل                . پرداختن، تقريباً باعث يأس از اقدام مي شود       

  .ها انجام دادلذا، بايد تالشي در خور و متناسب براي شناخت عوامل و انگيزه . توفيقي حاصل نشود
در مسئله اقتصادي وقتي بحراني پيش مي آيد و گراني و تورم همه را مي آزارد، مـردم فريـاد اعتراضـشان بلنـد مـي               
شود و دولت مجبور است براي حل بحران برنامه ريزي كند؛ اما مسائل فرهنگي اين چنين نيست، نه گلوي كـسي را                      

ن ايجاد حساسيت به آرامي جاي خود را در جامعه باز مي كنـد و اثـر   فشار مي دهد و نه داد كسي را درمي آورد، بدو      
چگونه است كـه پـس از ايـن همـه تأكيـد از              . خود را مي بخشد و اگر كسي نيز هشدار بدهد جدي گرفته نمي شود             

سوي ولي فقيه حتي آنان كه معتقد به واليت فقيه هستند و اطاعت ولي فقيه را مثل اطاعت امـام معـصوم بـر خـود                       
، حساسيت چنداني نسبت به اين مسأله از خـود         »الراد عليه كالراد علينا و هو علي حد الشرك باهللا         «اجب مي دانند،    و

بحرانها و مسائل فرهنگي، داد مردم را درنمي آورد، مگر اينكـه در             . نشان نمي دهند، اين ويژگي مسأله فرهنگي است       
وقتـي در خـانواده هـا    . ه فرياد اعتراض مردم بلنـد مـي شـود   مسائل مادي و زندگي محسوس مردم تأثير بگذارد، آنگا       

ناسازگاري به وجود آمد و از هم گسيخته شد، دختران و پسران به انواع كجرويها عادت كردنـد، آنگـاه ممكـن اسـت                        
چـه بـسا، اگـر    . عده اي در صدد چاره جويي برآيند و با اين حال هم معلوم نيست كه به ريشه يابي مـسائل بپردازنـد       

لت هم بخواهد در اين زمينه برنامه ريزي كند، درصدد برآيد كه بيمه عمومي و بررسيهاي روان درماني را افـزايش                   دو
دهد و ريشه يابي نكند كه اين اختالالت اجتماعي و رواني از كجا پديد مي آيد و چرا جوانان ما به تبع جوانان غربـي                         

  .دچار دلهره و اضطرابند
چون جوان مـي بينـد كـه    . ب اگزيستانسياليسم عنصر اصلي شخصيت انسان دلهره استقابل عنايت است كه در مكت   

آنـان  . در جامعه غربي هيچ انساني بدون دلهره نيست، تصور مي كند كه اصالً انسانيت انسان در دلهره داشـتن اسـت                
 وقار زندگي مي كنند و به       تعاليم اسالم، با آرامش روحي، متانت و       نديده اند مردمي را كه در جامعه اسالمي، در سايه         

  ١٣».اال بذكر اهللا تطمئن القلوب«زندگي لبخند مي زنند و بانشاط به ديگران خدمت مي كنند، 

                                            
  .٢٨/  رعد ١٣
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  راهكارهاي دفاعي

. از آنچه تاكنون بيان شد وظيفه خطيري كه ملّت و دولت در مقابل تهاجم فرهنگي دارند بخـوبي معلـوم مـي گـردد                       
و از همين رو اسـت كـه        .  جامعه و نيز در تداوم انقالب نقش تعيين كننده دارد          زيرا، فرهنگ در پردازش هويت فرد و      

  .بايد مردم و دولت در دفاع از فرهنگ اسالمي اهتمام ورزند

  وظيفه مردم در دفاع از فرهنگ اسالمي

فرهيختگـان مـردم    : الـف : مردم را از جهت اشتغال به مسائل علمي و فرهنگي مي تـوان بـه دو دسـته تقـسيم كـرد                     
  .عموم مردم: ب) حوزويان و دانشگاهيان(

  )حوزويان و دانشگاهيان(فرهيختگان : الف

زيـرا، از يـك سـو در جبهـه مقـدم            . وظيفه اين قشر خاص از مردم، بخاطر اشتغال به مسائل فرهنگي حساستر است            
ايـن گـروه دو وظيفـه       بـراي   . مبارزه فرهنگي قرار دارند و از سوي ديگر خود، آماج تيرهاي هجوم فرهنگي مي باشند              

  :اصلي وجود دارد
و از سخناني كه در اتحاد حقيقي حـوزه  . ـ هر يك از دو مركز حوزه و دانشگاه حريم يكديگر بشناسند و حفظ كنند           ١

  .يري نمايندو دانشگاه خلل ايجاد مي كند جلوگ
در اين زمينه الزم اسـت  . اندـ الزم است هر يك از دو مركز مزبور، عناصر اصلي فرهنگ اسالمي را بشناسد و بشناس            ٢

  .پايه هاي فهم ديني بر اساس يقين نهاده شود و با نفوذ شك و ترويج شك گرايي مبارزه شود
بهترين راه براي مبارزه با شك و شك گرايي آن است كـه شـناخت خـود و ديگـران را از باورهـا و ارزشـهاي دينـي،                  

  .مضاعف سازيم و به يقين منطقي دست يابيم
مينه عقايد به يك سلسله باورهاي درست و يقيني دست يابيم و آنها را به ديگران عرضه و براي آنهـا اثبـات     مثال در ز  

  )بحثهاي مربوط به هستي شناسي. (نمائيم
و در زمينه ارزشهاي اسالمي، وجود يك سلسله ارزشهاي ثابت و پايدار را به اثبات برسانيم و وجه بطالن سخنان بـي                      

  )فلسفه اخالق و فلسفه حقوق. (هاي را امور اعتباري و نياز پرورده مي دانند مدلَّل سازيمپايه كساني كه ارزش
گنـاه و حـرام را خـوب جلـوه     : و در برابر كساني كه مي كوشند تا از ميزان پاي بندي مردم به اعمال شـرعي بكاهنـد    

عمل كردن به مسائل شرعي وا داشته       خود و ديگران را به      . بنامند» خشك مقدسي «دهند و تقيد به مسائل شرعي را        
  .و تشويق نمائيم

و پيش از همه اين بحثها بر ما الزم است كه در برابر كساني كه اصل وجود يقين را يك ضد ارزش تلقّي مي كننـد و                           
 از شكاكيت و نسبيت در معرفت، تبليغ مي نمايند امكان معرفت يقيني را اثبات كنيم و از اين رهگذر عقايد دينـي و                      

  )بحثهاي مربوط به معرفت شناسي(ارزشهاي اسالمي را از يك پشتوانه معرفت شناختي برخوردار سازيم 

  عموم مردم: ب

  :وظائفي را براي عموم مردم مي توان برشمرد

  ـ بسيج عمومي و آموزش ديني١

وليت كننـد و در  و از همين رو است كه بايد همه احساس مـسئ . در تهاجم فرهنگي، عموم مردم هدف قرار مي گيرند    
همانگونـه كـه در هجـوم       . چه سالحي در مقابل هجوم فرهنگـي؟ سـالح علـم          . يك آماده باش سالح به دست بگيرند      

نظامي، همگان آموزش نظامي مي بينند در تهاجم فرهنگي نيز همگان بايد آموزش ديني ببينند و خودشان را مجهزّ                   
نمي تـوان گفـت مـا كـه مـريض      .  تا به آن مرض مبتال نشوندوقي مرض شايع مي شود همه بايد واكسن بزنند    . كنند

نبايد گفت كه ما شصت يا هفتاد سال        . نيستيم پس چرا واكسن بزنيم؟ مرض شيوع دارد دير يا زود، به همه مي رسد              
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وانگهـي، مـا   . كساني بوده اند كه در هشتاد سالگي هم شك پيدا كـرده انـد    . از عمرمان گذشته، ديگر كافر نمي شويم      
  .يد به فكر جوانان و نوجوانان اين كشور باشيم كه اكثر افراد اين ملّت را تشكيل مي دهندبا

  ـ احياي جلسات مذهبي٢

سـاده تـرين و     . هر كسي به هر اندازه كه مـي توانـد         . وظيفه عمومي مردم است كه در مبارزه فرهنگي مشاركت كنند         
پير باشد يا جوان، مرد باشـد يـا زن، احيـاي جلـسات     واجب ترين كاري كه از عهده هيچ كس ساقط نمي شود، خواه  

چرا از اين كار غافليم؟ جوانان، نوجوانان، خانمها، آقايان، بازاريان، دانشگاهيان و ساير اقشار مـردم بايـد             . مذهبي است 
ر در سطحهاي گوناگون جلساتي تشكيل دهند و به شكلي فعال، مطالب را مطرح كنند، سير مطالعاتي براي خود قـرا                   

دهند، به صورت استداللي با يكديگر گفتگو و مناظره كنند و هر جا مشكلي پيش آمد براي حـلّ آن نـزد يـك عـالم                          
باالتر ببرد يا دست كم، در همين حدي  هر جلسه مذهبي كه بينش ما را نسبت به اسالم و ارزشهاي آن اندكي             . بروند

  .كه هست نگه مي دارد واجب است در آن شركت جوييم
اگر اين سير نزولي همچنـان      .  بينيم كه هر روز باورها و ارزشهاي اسالمي كم رنگ تر مي شود و تنزّل مي كند                 ما مي 

  ادامه پيدا كند به كجا مي انجامد؟
يكي از راههاي جلوگيري از اين مشكل، برگزاري جلسات مذهبي است كه در آنها اعتقادات تقويت مي شود و جوانان            

  .ي كنندبه اين راه ايمان پيدا م

  ـ برخورد دوستانه و محبت آميز با جوانان٣

بايد به آرامي و بـا نـصيحت و بـه صـورت غيـر               . عموم مردم بايد با جوانان و نوجوانان برخوردي مناسب داشته باشند          
مخـصوصاً محـيط خـانواده    . مستقيم آنها را متوجه ساخت بايد وسائلي فراهم كرد تا دلشان خوش باشد، شـاد باشـند     

در آنهـا  .... نها گرم باشد و افراد خانواده با هم مهربان باشند تا از اين رهگذر انگيزه سرگرمي با فيلمهاي ويدئو و            براي آ 
  .كم شده و از بين برود

در خانه هايي كه محيط آنها تند و خشن است عصبانيت ايجاد مي شود و بچه ها از محيط خانه فراري مـي شـوند و                        
  .نه تنها درس نمي خوانند، بلكه آلودگي اخالقي هم پيدا مي كنند. باب پناه مي برندبه خانه همسايه و دوستان نا

اما اگر محيط خانه محيطي گرم و سالم باشد بچه ها جذب مي شوند و دوست دارند كه در كنار پدر، مادر، خـواهر و                          
اگر مقداري هم انگيـزه كـار گنـاه    . ندبرادر خود بنشينند و با آنها اُنس بگيرند و كمتر تمايل به كار خالف پيدا مي كن  

  .در آنها پيدا شود مي توان با استدالل، مالطفت و منطق آنها را متوجه ساخت

  وظيفه دولت در دفاع از فرهنگ اسالمي

عمده ترين وظيفه دولت در مبارزه فرهنگي و دفاع از فرهنگ اسالمي همـان تـرويج روز آمـد و تكنولوژيـك ارزشـها                       
  .است

  : ارزشهاي معنوي در جامعه اسالمي به دو صورت كلّي انجام مي گيردالبته ترويج
  ـ از راه بحث، مناظره و استدالل١
  ـ از راه تحريك احساسات و عواطف٢

كه درباره هر يك از ارزشها به صورت منطقـي و           . راه نخستين اختصاص به انديشمندان و عالمان جامعه اسالمي دارد         
ايد احياي هر ارزش و ضـررهاي بكـارگيري روشـهاي مخـالف آن را در جامعـه بيـان          استداللي به بحث بنشينند و فو     

. و با جمع بندي منطقي به اين نتيجه برسند كه بايد فالن ارزش احيا شود يا با فالن شيوه غلط مبـارزه گـردد                       . كنند
تعيـين كننـده اي ايفـاء       اگر چه در ارائه همين راه نيز دولت با استفاده از رسانه هاي ارتباط جمعي مي تـوان نقـش                     

  .لكن در محتواي آن نقشي ندارد. نمايد
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. اما راه دوم همان است كه امروز دستگاههاي تبليغاتي غرب براي مبارزه با ارزشهاي اسالمي از آن استفاده مي كننـد                
يـا  . عيف كننـد زيرا، آنان ضعيف تر و عاجز تر از آن هستند كه بتوانند با منطق و استدالل، ارزشـهاي اسـالمي را تـض    

بلكه آنان باشيوه هاي تبليغاتي متمركز براي ارائه عملي الگوها اهـداف خـود را    . ارزشهاي منحط خود را ترويج نمايند     
تحقّق مي بخشند؛ يعني آنچه را مربوط به نوشتار است، اعم از روزنامه هـا، كتابهـا، نمايـشنامه هـا، و امثـال آن، بـه                            

ه تلقين مي كنند و خواننده نيـز بـدون آنكـه خـود متوجـه شـود، بـي درنـگ آن را           صورتي منظّم و مسلّم به خوانند     
  .پذيرد مي

شكلي انتخاب مي كننـد كـه بيننـده را بـه             چهره قهرمان فيلم را به    : اين شيوه در فيلمها بيشتر بكار گرفته مي شود        
  .هري و باطني او گرايش پيدا كندتا اينكه خواه تا خواه، نسبت به صفات ظا. خود جلب كند و به او عالقه مند شود

ما بايد از شيوه هاي تهاجمي بر ضد آنها استفاده كنيم همان گونه كه آنها براي ترويج ارزشهاي خود از اين شيوه هـا                     
استفاده مي كنند ما نيز بايد هنرمنداني پرورش دهيم كه بتوانند ارزشـهاي اسـالمي را در فـيلم، نمايـشنامه، كتـاب،              

و در ساير آثار هنري آنچنان زنده و ترويج كنند كه بتوانند ديگران را تحت تأثير قرار دهنـد، نـه آنكـه                    رمان، داستان   
  .هميشه در مقابل دشمن موضع انفعالي اتخاذ كنيم يا در نهايت، تنها از خود دفاع نمائيم
 كشور ما مناسب نيست، آنهـا  ما بايد بدانيم كه فيلمهايي كه با شيوه هاي تبليغاتي استعماري ساخته شده براي مردم      

راه . بنابر اين، بايد خود را براي مقابله با آنها آماده كنيم       . بر طبق ارزشهاي انقالب، اسالم و كشور ما فراهم نشده است          
مقابله، تنها اين نيست كه توجه داشته باشيم كه تحت تأثير پيامهاي فيلم قرار نگيريم، چه پيامهاي گويـا و صـريح و                    

بلكه اصـلي تـرين راه مبـارزه آن         . ي ضمني؛ مانند شيوه رفتار، طرز پوشيدن لباس، طرز آرايش و مانند آن            چه پيامها 
است كه با استفاده از آخرين دستاوردهاي تكنولوژي مـدرن، ارزشـهاي اسـالمي خـود را در قالـب هنرمندانـه تـرين                 

 استفاده از وسايل هنري و تبليغاتي، عرضه كنيم و          فيلمها، نمايشنامه ها كتاب ها، رمانها و در قالب ساير آثار هنري با            
  .ديگران را تحت تأثير قرار دهيم

در خاتمه از خداوند منّان مي خواهيم كه مردم و دولت ما را در اين مبارزه فرهنگي با شيطانهاي انسي و جنّي پيـروز         
 .قرار دهد) عج(گرداند و همگان را مشمول لطف و عنايت حضرت بقية اهللا االعظم 


