
منبع واقعی
 تروریسم کجاست؟

وقتی به اظهارات کشیش هتاک آمریکایی )تری جونز( نگاه می کنیم، می بینیم که وی آموزه های اسالمی را عامل شکل گیری 
تروریسم و خشونت در دنیا معرفی می کند. حال آنکه اگر چشم باز می کرد و خوب به اطراف خود نگاهی می انداخت، به سادگی 
متوجه می شد که منبع تروریسم و خشونت، کشور خود او یعنی آمریکاست؛ اسالم و مسلمانان و همه مردم جهان، در واقع قربانیان 
نقشه های کثیف آمریکا هستند.  وی اهل کشوری ست که دولتش تنها در عرض چند دقیقه از سال ها زندگی نکبت بار و منحوس 
خویش، بیش از 220 هزار نفر از مردم مظلوم و بی گناه هیروشیما و ناگازاکی )ژاپن( را با بمب های اتمش کشت و چندین برابر 
این تعداد را زخمی و معلول و گرفتار بیماری های العالج کرد. حال بماند که دولت کشور آمریکا، در جنگ ویتنام، عراق، افغانستان 
و نقاط مختلف دنیا چه جنایات بی نظیری مرتکب شده است.  و کاش تری جونز، خاطرات خانم هیالری کلینتون )وزیر امور خارجه 
آمریکا( را می خواند تا بفهمد که القاعده و داعش، دست پرورده سیا و دولت آمریکا هستند، نه برخواسته از اسالم دوست داشتنی.

غرب مدرن؛ غرب دین ستیز

فرقی  است.  مدرن  غرب  ویژگی های  از  ادیان  کلی  نفی 
نمی کند چه دینی؛ از نظر انسان مدرن، تمام ادیان باید از 
صحنه زندگی اجتماعی بشر، کنار گذاشته شوند. با کنار رفتن 
ادیان است که او خواهد توانست راحت تر آنچه که هوا و 
هوسش می طلبد را به عنوان قانون وضع کرده و اجرا نماید. 
از طرف دیگر، کنارگذاشتن دین مساوی ست با حذف اخالق؛ 
خوب و بد دیگر آن چیزی نیست که خداوند عالم مشخص 
کرده است، بلکه آن چیزی ست که انسان هوس ران غربی 
همجنس بازی،  غربی ها  امروزه  مثال،  عنوان  به  بخواهد. 
شهوت رانی و ضدیت با خدا را یک حق و حتی ارزش به 

حساب می آورند.
غربی ها برای اینکه مردم دنیا را از دین دور کنند،  از دو طریق 
اباحه گری  با دین می پردازند: 1- ترویج  اصلی، به مبارزه 
و هوسرانی؛ 2- دامن زدن به اختالفات قومی-مذهبی )در 
کشورهای دیگر( و تبدیل کردن اختالفات معمولی میان 
ادیان و فرقه ها به جنگ های خونین. آنها از این طریق دین 
را مایه اختالف و خونریزی جلوه می دهند و وانمود می کنند 
که دین برای بشر، چیزی جز کشتار و نابودی و آوارگی، به 

ارمغان نمی آورد)!(. 

اسالم هراسی

و  متفکران  طرف  از  متعددی  اخطارهای  اخیر،  سال  چند  در 
کارشناسان غربی درباره افزایش چشمگیر گرایش مردم جهان )و 
علی الخصوص اروپا و آمریکا( به سمت اسالم صادر شده است. 
و این یعنی شروع یک پایان دردناک برای امپراطوری ناکام غرب 
مدرن. برای ُکند شدن این فرآیند، غربی ها تصمیم گرفتند، اواًل 
جهان اسالم را تکه تکه کرده و مسلمانان را به جان هم بیندازند، 
تا با گرفتار شدن مهد اسالم )غرب آسیا یا همان خاورمیانه( در 
آتش جنگ و اختالف، روند رو به رشد گرایش مردم جهان به 
اسالم نیز متوقف شود. ثانیًا  با تبلیغات و قدرت باالی رسانه )یعنی 
فیلم، اخبار، کتاب و ...( مردم دنیا را از اسالم بترسانند و اسالم 
را دینی تروریست پرور و خشن معرفی کنند. به این سیاست، 
»اسالم هراسی« می گویند. وقتی مردم از اسالم چهره ای خشن 
و خون ریز مشاهده کردند، دیگر گرایش قبل را به آن نخواهند 

داشت.
اما مبارزه علیه اسالم، به توفیق الهی، تا کنون نتیجه عکس داده 
است. در چند سال اخیر، بسیاری از مردم دنیا که تا پیش از این 
عالقه ای به آشنایی با اسالم نداشتند، با تبلیغات گسترده غربی ها 
علیه این دین، عالقمند شده اند که راجع به آن بیشتر بدانند؛ و 

دانستن همان و عاشق اسالم شدن، همان.  

سازوکار اسالم ستیزی
امروزه تنها مانع جدی برای تشکیل امپراطوری غرب مدرن به رهبری آمریکا، اسالم است. به همین جهت آمریکا از طریق اجرای طرح اسالم ستیزی، اوالً به 
دنبال از بین بردن کامل اسالم و یا حداقل تضعیف آن و تسلط بر جان و مال و سرنوشت مسلمانان )منابع طبیعی کشورهای مسلمان( است و ثانیاً  در پی جلوگیری 

از گرایش روزافزون مردم جهان به سمت اسالم است. 
ساز و کار سیاست اسالم ستیزی نیز چنین است:

1- می بایست بذر نفرت و هراس از اسالم و مسلمانان را در اذهان عمومی مردم جهان پراکنده ساخت. برای این کار راه های متعددی وجود دارد؛ مثاًل ایجاد و 
تقویت گروه های افراطی )مثل القاعده، جریان های تندروی مخالف وحدت در شیعه، داعش و ...( و دامن زدن به آتش جنگ های فرقه ای به منظور خشن نشان دادن 
مسلمانان و ایجاد بهانه برای سرکوب کل مسلمانان جهان. همچنین استفاده از ابزار رسانه )خبر، فیلم، کاریکاتور، روزنامه، کتاب، موسیقی و ...( برای ایجاد تنفر علیه 

مسلمانان و ...
2- باید هزینه مسلمان بودن را به حدی باال برد که یا مسلمانان از ابراز عقیده خود دست بکشند یا اینکه حداقل افراد جدیدی جرئت مسلمان شدن به خود ندهند. 
مثاًل وضع تحریم های شکننده علیه کشورهای اسالمی یا گروه های مسلمان در سراسر جهان؛ ایجاد محدودیت های قانونی برای مسلمانان در کشورهای مختلف 
غربی و غرب زده؛ ممانعت از حضور زنان محجبه در اماکن عمومی و جریمه نقدی آنها؛ ایجاد محدودیت در فعالیت های اقتصادی، اجتماعی و سیاسی مسلمانان؛ 
تخریب وجهه آنان در انظار عمومی با تمسخر، تحقیر، اهانت و زدن انگ تروریست به پیشانی هر مسلمان و ... اینها بعضی از راه های رسیدن به این هدف است.

3-  سرکوب و کشتار مسلمانان در کشورهای اسالمی؛ که این کار یا مستقیماً توسط آمریکا، اسرائیل، فرانسه، انگلیس و ... صورت می پذیرد یا توسط بازوهای 
اجرایی آنها در منطقه، مثل داعش، القاعده و ... انجام می شود.

4- گرفتار کردن کشورهای اسالمی به درگیری های قومی-مذهبی و مشغول داشتن آنها به مسائل و گرفتاری های مختلف، به منظور جلوگیری از دخالت و 
تأثیرگذاری آنها در مناسبات بین المللی و ...

5- گرفتن تریبون از مرّوجان اسالم ناب، و دادن تریبون به کسانی که پازل اسالم ستیزی و اسالم  هراسی را تکمیل می کنند. مثاًل ممانعت از پخش 
شبکه های تلویزیونی مثل العالم و پرس تی وی در سطح اروپا و آمریکا و در عوض اعطای جواز فعالیت به گردانندگان شبکه های ماهواره ای 

تکفیری سنی و شیعه. 
6- ترویج اسالم آمریکایی و جایگزین کردن آن با اسالم ناب؛ این کار هم توسط گروه ها و جریان های انحرافی صورت می پذیرد )مثل 
بهائیت، وهابیت، دراویش، ترویج عرفان های نوظهور، جریان شبه روشنفکری دینی و ...( و هم از طریق شبهه پراکنی توسط دشمنان اسالم و 
هم از راه تهاجم فرهنگی و بی غیرت کردن نسل جوان و گرفتار کردن آنها در دام مسائل جنسی و شهوانی )که این گرفتاری باعث می شود 

نسل جوان تقیدش به دین و احکام شریعت کمتر شده و راحت تر به سمت اسالم تحریف شده آمریکایی گرایش پیدا کند(.

فتوای مراجع عظام علیه هتاکان

اسالم دین گفتگو و منطق است و از هر مباحثه و مناظره علمی استقبال می کند؛ شاهد مثال این ادعا هم در تاریخ شیعه 
بی شمار است. مجالس مناظره ائمه، جزء معروف ترین و پرطرفدارترین مجالس علمی بوده است که از ملحد گرفته تا 

مسیحی و سنی و ... همگی به مباحثه با آن بزرگواران می پرداختند.
اما همین اسالم، در مقابل اهانت و هتک حرمت مقدسات، بسیار قاطعانه عمل می کند. شاید علتش این باشد که هتک 
حرمت از مقدسات اسالمی، نتیجه اش هتک حرمت مسلمانان و در نتیجه ناامن کردن فضای جامعه برای آنان و تهدید 

جان و مال و آبرویشان است. در اسالم ارزش آبروی مؤمن از خانه خدا بیشتر است، چه رسد به جان مؤمن! 
از طرف دیگر، اگر با قاطعیت جلوی این عمل و عامالن اینگونه کارها گرفته نشود، این بیماری مسری، دامن بسیاری 

دیگر از مردم را خواهد گرفت؛ و مانع گسترش ندای حق و هدایت مردم می شود.
بنابراین چه بسا بتوان گفت، فتوای مراجع عظام مبنی بر قتل بعضی از هتاکان، به خاطر آن است که اهانت آنها در کنار 

اقدامات دیگری که غربی ها در راستای اسالم ستیزی انجام می دهند، پازلی را کامل می کند که نتیجه اش، کشته شدن 
هزاران مسلمان در کشورهای دیگر است. 

مکروا و مکر اهلل

11 سپتامبر، نقطه عطفی در اجرای پروژه اسالم هراسی بود. اگرچه تا قبل از 
این حادثه مشکوک تروریستی نیز، این پروژه با جدیت دنبال می شد؛ اما بعد 
از آن بود که حجم تبلیغات علیه مسلمانان، چندین برابِر قبل شد. همزمان با 
تبلیغات رسانه های غربی، آمریکا نیز به افغانستان و پس از مدتی به عراق و ... 
لشکرکشی کرد.  در همین زمان، ساخت و اکران فیلم های اهانت آمیز، انتشار 
کاریکاتورهای موهن، ارائه آمار و اخبار دروغ، وضع محدودیت های قانونی علیه 
مسلمانان بومی اروپا و آمریکا و ... افزایش یافت. اما به تدبیر الهی، نقشه های 
شوم آمریکا و غرب، نتیجه عکس داد. بعد از حادثه11 سپتامبر، آمار گرایش 
اروپایی ها و آمریکایی ها به اسالم، به حدی رشد یافت که تنها در عرض 10 
سال، تعداد مساجد خود کشور آمریکا که پرچم دار مبارزه با اسالم ناب است- از 

1116 مسجد به 2016 مسجد، افزایش پیدا کرد. 

طنز تلخ روزگار

به  اهانت  این است که در غرب،  ما  روزگار  تلخ  از طنزهای  یکی 
مقدسات اسالمی، ذیل عنوان »آزادی اندیشه و ابراز عقائد« مجاز 
مورد  در  تحقیق  به  اقدام  یا  و  تردید  هرگونه  اما  می شود،  شمرده 

هولوکاست،  جرم تلقی شده و مجازات زندان دارد!
در اروپای مدعی تمدن و آزادی، وسترگارد، کاریکاتوریست هتاک 
دانمارکی، به خاطر کشیدن کاریکاتور اهانت آمیز علیه اسالم، جایزه 
دریافت کرده و مورد حمایت امنیتی دولت کشورش قرار می گیرد و 
در مقابل، پروفسور روژه گارودی، دانشمند و فیلسوف فرانسوی، به 
خاطر انکار هولوکاست، محاکمه می شود. و روژه گارودی تنها یکی 
از ده ها محققی ست که هولوکاست را انکار کرده اند. بقیه منکران 

هولوکاست نیز محاکمه و مجازات شده اند.

هدف از هتاکی به مقدسات مسلمانان 

حمایت  مورد  و  آزاد  اسالمی  مقدسات  به  اهانت  غرب  در  چرا  اما 
دولت هاست؟ پاسخ را باید در نوع نگرش دولتمردان غربی جستجو 
کرد. آنها در راستای اجرای سیاست اسالم ستیزی، معتقدند، اهانت 
به مقدسات مسلمانان می تواند از اسالم تقدس زدایی کرده و حرمت 
این دین را در نظر مردم دنیا فرو بریزد. با هتک حرمت از اسالم، 
هم نفرت علیه مسلمانان بیشتر خواهد شد و هم گرایش به سمت 
اسالم کاهش خواهد یافت. همچنین این کار به آمریکا، اسرائیل و 
هم پیمانانشان کمک می کند تا رفتار شنیع خود را علیه مسلمانان در 

جهان، توجیه کنند. 

مسابقه پیامکی شماره  8
سؤال تشریحی: منبع اصلی و حقیقی تروریسم در جهان،  کجاست؟

سؤال های چهارگزینه ای: 
1- هدف غرب از اجرای سیاست اسالم هراسی-اسالم ستیزی چیست؟

الف( جلوگیری از گرایش بیشتر مردم جهان به سمت اسالم. ب( تضعیف مسلمانان و تحت سیطره گرفتن آنها. ج( گزینه الف و ب صحیح می باشد. د( مبارزه 
با گروه های افراطی مسلمان.

2- چرا غربی ها از درگرفتن اختالفات خونین قومی-مذهبی میان پیروان ادیان استقبال و حمایت می کنند؟
الف( تا در راستای توجیه سیاست دین ستیزی شان، ادیان را مایه اختالف و خونریزی جلوه دهند. ب( در راستای مبارزه با گروه های تروریستی، از این طریق باعث 

تضعیف گروه های افراطی شوند. ج( از این طریق باعث تضعیف اسالم و مسلمین شده و بر آنها مسلط شوند. د( گزینه الف و ج صحیح می باشد.
در مورد سؤال تشریحی، تنها کلمه یا کلمات خواسته شده را و در سؤال های تستی، ابتدا شماره سؤال و سپس عدد گزینه صحیح مربوط به آن را به شماره 

پیامک  200001377 ارسال نمایید. 
هر بار به قید قرعه به سه نفر از شرکت کنندگان، ربع سکه بهار آزادی اهدا خواهد گردید.

اسامی برندگان مسابقه پیامکی شماره6: خانم اکرم برغمدی، آقایان وحید احمدپور و سیدهادی میرقنبریان. 

شـــماره 34، نیـــمهٔ دوم مـــرداد ماه 1393

تبلیغات رسانه های غربی علیه اسالم اگرچه برخالف میل آنها از یک طرف آمار گرایش به اسالم را باال برده است؛ اما از طرف دیگر هم 
بر شدت و خشونت دشمنی های جاهالن و معاندان افزوده است. در بعضی از کشورهای اروپایی، مسلمانان و مخصوصاً زنان محجبه، 
نمی توانند مثل بقیه شهروندان، با امنیت به قدم زدن در خیابان و ایستادن در ایستگاه مترو و ... بپردازند؛ زیرا آنها به طور جدی از سوی 
نژادپرستان و گروه های خشن اسالم ستیز تهدید می شوند. مروه الشربینی، نماد مظلومیت زن مسلمان در غرب است که قربانی تبلیغات 
غرب علیه اسالم شد. خانم الشربینی به خاطر حجابش از سوی یک نژادپرست مورد اهانت قرار می گیرد. وی از آن شخص به دادگاه 
شکایت می کند. و آن شخص در صحن دادگاه و در مقابل چشم قاضی، پلیس و حضار، خانم مروه الشربینی را که در آن زمان سه ماهه 
باردار بوده است، با 18 ضربه چاقو به شهادت می رساند.  وضع تمام زنان مسلمان در غرب چنین اسفبار و ناراحت کننده است. وضع قوانین 
محدودکننده برای زنان مسلمان و ممانعت از حضور آنها با حجاب اسالمی در اماکن عمومی، نا امن کردن فضای جامعه برای مسلمانان 

و باال بردن هزینه مسلمان بودن برای اشخاص؛ این سیاست کثیف دنیای غرب است.

مسلمان شدن
 یکی از اهانت کنندگان

ارنود فاندور، عضو مجلس هلند و یکی از سازندگان فیلم موهن علیه اسالم، که به 
اعتراف خودش شناخت درستی از اسالم نداشته است، بعد از مشاهده اعتراضات گسترده 
مسلمانان علیه فیلمش در سراسر جهان،  تشویق می شود که بیشتر راجع به اسالم 
تحقیق کند. جالب است که بدانید در اعتراضاتی که علیه فیلم وی صورت گرفت، 
چندین مسلمان در کشورهای مختلف، توسط نیروهای امنیتی به شهادت رسیدند. 
فاندور می گوید: وقتی حجم اعتراضات را دیدم، از خودم پرسیدم چطور مسلمانان به 
پیامبرشان و دینشان تا این حد عالقه دارند. این باعث شد که بروم و راجع به اسالم 
بیشتر تحقیق کنم. نتیجه تحقیقات فاندور این شد که وی اندکی پس از دشمنی شدید 
و کورکورانه با اسالم و مسلمانان، به دین اسالم گروید و خودش یکی از مسلمانان شد.  تعدادی از تکمیل کنندگان پازل اسالم ستیزی و اسالم هراسی

سلمان رشدی
)نویسنده هندی ساکن انگلیس(:

وی  شیطانی« ست.  »آیات  موهن  کتاب  نویسنده   
امنیتی  شدید  تدابیر  تحت  و  خفا  در  که  سال هاست 
دولت انگلستان به زندگی انگلی خویش ادامه می دهد. 
بن الدن )رهبر سابق القاعده(: وی با پایه گذاری گروهی 
افراطی، تبدیل به بازوی اجرایی آمریکا برای گسترش 

تروریسم در منطقه غرب آسیا شد.

تری جونز
)کشیش آمریکایی(:

امنیتی  شدید  تدابیر  تحت  که  اسالم ستیزی  کشیش 
دولت آمریکا، در یک حرکت نمایشی، اقدام به سوزاندن 

قرآن کریم نمود.

تئودور ونگوگ 
)کارگردان هلندی(: 

وی با همکاری یکی از نمایندگان مجلس هلند، فیلمی 
توسط یک جوان  البته  که  اسالم ساخت  علیه  موهن 
مسلمان، به سزای عملش رسید و به درک واصل شد. 

کورت وسترگارد
)کاریکاتوریست دانمارکی(: 

به  کاریکاتورهایی  کشیدن  با  که  دانمارکی  کاریکاتوریست 
پیامبر اعظم )صلی اهلل علیه و اله و سلم( اهانت کرد. دولت 
دانمارک به حمایت از او برخواست و آلمان به خاطر این کار، به 
او جایزه داد. ناکوال باسیلی ناکوال )قبطی مصری-آمریکایی، 
سازنده فیلم موهن »بی گناهی مسلمانان«(: اعتراضات علیه 
حفظ  برای  آمریکا،  دولت  بود.  گسترده  بسیار  باسیلی،  فیلم 
جان او مجبور شد برای مدت کوتاهی او را بازداشت کرده و 

از انظار عمومی دور نگه دارد و سپس او را آزاد کند. 

یاسر الحبیب
)روحانی شیعه ساکن لندن(:

حال  در  و  است  کویت  اهل  اصالتًا  که  شیعه  روحانی 
وی  است.  شده  لندن  ساکن  که  مدت هاست  حاضر 
چتر  زیر  و  است  »فدک«  ماهواره ای  شبکه  صاحب 
حمایت انگلیس خبیث، در امنیت کامل، به تفرقه افکنی 
مقدسات  و  تسنن  اهل  به  نسبت  هتاکی  و  اهانت  و 
فرقه های دیگر اسالمی و دمیدن در آتش جنگ های 
خونین فرقه ای  مشغول است. او  خود را شاگرد مکتب 

آیت اهلل سیدصادق شیرازی معرفی می کند. 

حسن اللهیاری
)روحانی شیعه ساکن آمریکا(:

این فرد صاحب شبکه ماهواره ای »اهل بیت« است که به طور 
زنده از آمریکا برای دنیا پخش می شود. اللهیارِی 37 ساله که خود 
را یکی از بزرگترین علمای تاریخ اسالم معرفی می کند، منظومه 
فکری اش کاماًل مشابه یاسر الحبیب و اساتید وی است. اللهیاری، 
حمایت از مردم مظلوم غزه را کاری اشتباه و صراحتاً کشتار آنها 
را توسط اسرائیل تمجید کرده و در یکی از برنامه هایش، اقدام به 
تشکر از رژیم صهیونیستی می کند. وی نیز از دمندگان در آتش 

جنگ فرقه ای میان شیعه و سنی ست. 

عدنان عرعور
)مفتی وهابی ساکن عربستان(:

اصالتًا  عرعور  است.  تروریست ها مشهور  به شیخ  وی 
او  دارد.  سکونت  عربستان  در  اکنون  و  سوری ست 
وی،  فتوای  براساس  است.  وهابیت  مکتب  پرورده 
ناموس  و  شد  بریده  بی گناهان  از  بیشماری  سرهای 

مسلمانان به یغما رفت. 

محمد العریفی
)مفتی وهابی(:

مفتی اهل عربستان سعودی، که براساس فتواهای وی 
تروریست ها به کشتار مسلمانان مشغول اند. وی نیز از 

دمندگان در آتش جنگ فرقه ای ست.

ناصر العمر
)مفتی وهابی سعودی(:

جواز  و  نکاح  جهاد  فتوای  که  سعودی،   وهابی  مفتی 
فرد  این  به  منسوب  محارمشان،  با  تروریست ها  نکاح 
است  خواسته  تروریست ها  از  فتوایی  العمر طی  است. 
که بعد از تسلط بر شیعیان، تمام آنها را مانند گوسفند 

سر ببرند. 

قربانیان 
اسالم ستیزیدر غرب


