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  هاي تبليغ ضد ديني ها و شيوه شناخت راه
  *1كبري حسيني  

  

  چكيده
هاي تبليغ ضد ديني تحت چهار فصل  ها و روش اين تحقيق با موضوع شناخت شيوه

كه به تعريف كلمه دين و تبليغ پرداخته  بررسي شده است كه فصل اول كليات موضوع است
 سپس به ضرورت و هدف  و استنباط كرده آن ز را ا تبليغ ضد ديني،فيو با توجه به تعار

  . تحقيق و پيشينه موضوع تحقيق پرداخته است
كند و سپس هدف و علل تبليغ ضد ديني كه از   اقسام تبليغ را بيان مي،در فصل دوم

هاي ديني است  بين بردن وحدت و ايجاد تفرقه در بين مسلمانان و تضعيف و تخريب باور
كند كه شامل القاي ناكار آمدي دين،  اي تبليغ ضد ديني را بيان ميه پردازد و سپس شيوه مي

ترويج اسالم آمريكايي، ترويج آزادي وارداتي و زبان است كه دوشيوه تبليغ از طريق 
طور جداگانه ه دليل اينكه شايسته بحث بيشتر است به هاي مالي ب هاي تبليغي و كمك رسانه

  . در دو فصل بررسي شده است
هاي تبليغي  هاي تبليغي كه شامل نفوذ صهيونيسم بر رسانه وم به رسانهدر فصل س

ها و مطبوعات و سلطه بر وسايل  كه تحت دو عنوان سيطره بر خبر گزارياست پرداخته 
  .  استقرار دادهبررسي مورد . شود ارتباطي نوين كه شامل سينما، تلويزيون و تئاتر مي

                                                 
  . ـ مشهد مقدسدانش پژوه دوره كارشناسي رشته فرهنگ و معارف اسالمي ـ مكتب نرجس * 
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را بررسي  ا هدف ترويج افكار غير اسالميهاي مالي غرب ب در فصل چهارم نيز كمك
هاي فرهنگي بررسي  ها تحت عنوان خدمات انساني و فعاليت نموده است كه خود اين كمك

توان شامل تأسيس مدارس و دانشگاهها و انتشار كتب  هاي فرهنگي را مي شود كه فعاليت مي
  . ها دانست و روزنامه
  

  :ها كليد واژه
  ش و شيوه، نفوذ تبليغ ضد ديني، تبليغ، رو
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  مقدمه
 ،سپاس و درود فراوان خداوند بر رسوالن و مناديان حق و حقيقت و بر رسول خاتم

و تبليغ دين اسالم از   مبلغ كامل و دلسوز دين اسالم وائمه طاهرين كه در نشر معارف اسالمي
  . دريغ نكردندهيچ تالشي 

 يا باز دارنده كه زمينه خصلت انعطاف پذيري انسان در برابر عوامل تحريك كننده
 ،هاي مختلف تبليغاتي  همواره با شيوه،دگرگوني گرايشات فكري، اعتقادي، و عملي اوست

هاي تبليغاتي بين الملل با  هاي مثبت و منفي بوده است و در اين راستا دستگاه مورد استفاده
مايل و گرايش هاي رواني و اجتماعي برآنند تا ت استفاده از اين فرصت و با زمينه سازي

  . انگيزانندها را در راستاي اهداف مورد نظر خويش بر  انسان
نامند و چرا  مي» قرن تبليغات«شود كه چرا قرن بيستم را  از اين جا معلوم مي

  !اي را دارا است؟ رقم قابل مالحظه ، هاي نظامي هاي تبليغي در كنار بودجه بودجه
هاي پيشرفته جهان صرف   معنوي كشورهاي مادي و اي از سرمايه اكنون بخش عمده

هاي خبري، اطالعاتي، كارشناسان  سازمان، اين تبليغات. شود هاي تبليغاتي مي فعاليت
هاي رواني، متخصصين جامعه شناسي و مردم شناسي و ارتباطات، نشريات، كتاب،  جنگ

   .شود  مي  را شامل…راديو، تلويزيون، ماهواره، آموزش و پرورش، فيلم و هنر، 
و   موفق مداخله نظاميط جهان به جاي اينكه از تجربه نادول استعمارگر در بيشتر نقا

دهند تا آنجا كه ممكن است از عامل نفوذ و دخالت در  مستقيم استفاده كنند، اكنون ترجيح مي
هزاران . ها و نيز هدايت سرنوشت سياسي آنان، ياري جويند فرهنگ و تفكر و اخالق جامعه

 شب و روز در كار تهيه طرح و پيشنهاد و اجراي ،متخصصين تفكر، كارشناس وتئوريسين، م
هاي تقويت  هاي تلويزيوني و پايگاه ها و كانال اند و از طريق مراكز خبري ماهواره اين سياست

جهان را تغذيه  هاي مختلف، افكار عمومي ها و مجالت پر تيراژ با زبان صدا و سيما و روزنامه
  . كنند فكري مي

هاي تبليغ  ها و روش توان در خطر بودن اسالم و اهميت شناخت شيوه از اين جا مي
هاي او تالش كرده و وظيفه سنگين خود  ضد ديني را پي برد و در راه شناخت دشمن و شيوه

  .  اقدام كرد،را شناخت و براي دفع اين روشها و شناساندن آنها به مردم
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  تعريف واژگان
  : تعريف لغوي

وسايل ه ب(موضوعي را با انتشار اخبار ) يا خبر يا مطلبي به مردم (ساندن پيام ر: تبليغ
  1.جاگير كردن در اذهان عمومي)مختلف مانند راديو، تلويزيون، روزنامه و غيره 

، انيدن پيام و جزو آن، تبليغ كردن رساندن، رسانيدن، و وصل كردن است، رس،تبليغ
ذهبي و مسلكي و روشي، كشاندن كسي به راهي كه خواندن كسي را به ديني و عقيدتي و م

  2.تبليغ كننده قصد دارد
اعتقاد به . شودپرستش آيين، كيش، اسم است براي تمام آنچه كه بدان خدا : دين

  3.قلب و اقرار به زبان، عمل به جوارح، تدبير و پايان كاري را نگريستن
  4.داوريكيش و وجدان، قانون، حق و  ، مشترك بين ايراني و سامي

. دين بي گمان واژه فارسي بوده كه در زبان عربي عصر جاهلي نيز به كار رفته است
  . هاي ديگر نيز كاربرد داشته است هاي گوناگون در زبان اين واژه به صورت

از ميان معاني مختلف دين به گواهي كتب لغت و تفسير و آيات قرآني دين غالبا در 
در معناي .  معناي قرض و حساب و حكم به كار رفته است طاعت و جزاء و گاه دريدو معنا

» مالك يوم الدين«در معناي جزاء مثل ) 256/ بقره(» …ال اكراه في الدين «طاعت مثل 
  5)2/ نور(» رافة في دين اهللابهما  التأخذكم …«در معناي حكم مثل ) 4/ فاتحه(

  

  : تعريف اصطالحي
به هم پيوسته در قالب يك مجموعه هاي مهم  تبليغ عبارت است از روش يا روش

براي بسيج كردن و جهت دادن به نيروهاي فردي و اجتماعي از طريق نفوذ در شخصيت، 
  6.ات افراد جهت رسيدن به يك هدف مشخصسافكار، عقايد و احسا

امبر كه در زبان تبليغ يعني رساندن پيام از كسي به كس ديگر، كلمه پيغام بر و پي
تبليغ مرحله . باشد است كه به معناي مبلغ رسالت مي» رسول«جمه كلمه ترفارسي آمده است، 

  7. سپس مرحله شناخت است،شناساندن و خوب رساندن است
انفعاالت صورت گرفته از اين  تبليغ ايجاد دياليكتيك بين گوينده و شنونده و فعل و

  8.ارتباط است
ت و به تعبير فاضل مقداد  استعاره از شريعت اس،دين در اصطالح به تعبير راغب: دين

قراردادهاي الهي است كه صاحبان خرد را به  آن و. يعت يعني راه و قانونرطريقت است و ش
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اين قراردادها همانا . خواند كه به پيامبر ابالغ شده و نزد پيامبر است مي  پذيرش احكامي
 انجام دادن مجموعه قوانين الهي و آسماني است كه خردمندان را به اراده و اختيار به

  و صالح جان و مال آنان يعني سعادت اين جهاني و رستگاريانگيزاند ميكردارهاي نيك بر 
  . آورد جهاني آنان را فراهم ميآن 

احكام ديني يا قراردادهاي الهي از طريق وحي به پيامبر و از طريق پيامبر به مردم 
وسيله ه  الهي و آسماني كه باين معناي عام دين است كه بر تمام قوانين. شود ابالغ مي

 قرآن اما معناي خاص دين، به تصريح. گردد پيامبران به مردم ابالغ شده است اطالق مي
. پذيرد را نمي آن  اسالم است و جز اسالم هيچ آييني از كسي پذيرفته نيست يعني خدا،كريم

دينا فلن يقبل و من يبتغ غير االسالم «) 19/ آل عمران(» …إن الدين عنداهللا االسالم «
ايمان آوردن به آنچه    و»ال اله اال اهللا آن اشهد«روست كه  آن و اين از) 85/ همان(» .منه

 .هاي خداست كه اسالم همانا فرمانبرداري از فرمان.  دين اسالم است ورسول آورد از نزد خدا
دين تمام پيامبران اسالم در اين معنا . سان كه بايد، بي آنكه كاستي و تباهي بدان راه يابدآن 

  . پيش از پيامبر اسالم نيز هست كه سعادت اخروي در اطاعت خداست
در تعريف دين، از اين معني » جهاني آن رستگاري«و » سعادت اين جهاني«تأكيد بر 

 آن  حكايت رابطه انسان با خدا و در نتيجه امري فردي وكند كه دين اسالم، تنها حكايت مي
زندگي اين جهاني و تأمين سعادت انسان در زندگي اين جهاني و  ي همسألجهاني نيست، بلكه 

تنظيم روابط فردي و اجتماعي انسان و آنچه در تأمين اين روابط ضروري  ي مسألهدر نتيجه 
  9.دارد آن ي به دين عنايت و توجه خاصكهاست نيز از جمله مسائلي است 

توان تبليغ ضد ديني  يان شد ميبنابر آنچه از تعريف لغوي و اصطالحي تبليغ و دين ب
سعي در فرو پاشي و  آن ر تبليغي است كه د،را اين گونه تعريف كنيم كه تبليغ ضد ديني

هاي ديني و دور كردن مسلمانان از اسالم و جذب مسلمانان به  انديشه مخدوش كردن باورها و
ونيسم و وهابيان و كه در اين بين يهود و مسيحيت و صهي. هاي ديگر غير از اسالم است آيين

ديگر اديان در اين فكرند كه اصول و مباني و باورهاي دين خود را تبليغ كنند و افراد زيادي را 
  . ندد و در اين بين از هيچ روشي فرو گذار نيستنبه سمت دين خود بكشان

بر خالف دين و ضد دين اسالم  پيامي آن  تبليغ ضد ديني تبليغي است كه در،بنابراين
د تا به هدف مطلوب و هاي ديني دارند، رسانده شو ديشهان اي خاص كه باورها و ه و تودهبه گرو

  . خبيثانه خود و از پيش تعيين شده برسند
  



 

  

136  

  اهميت و ضرورت موضوع
هاي تبليغ ضد ديني بر هر انسان عاقل و درد آشنايي  ها و شيوه ه اهميت شناخت را

مواره درصدد از بين بردن اسالم واضح و روشن است و پوشيده نيست كه دشمنان ه
با   و امروزه نيز به هر دليل به كشورهاي مظلوم و فقير اسالميهستند آن هاي ناب انديشه و

هدف تاراج منابع و مقابله با دشمنان جهاني خود و با شعارهاي حاكميت مردم و دفاع از حقوق 
تبليغ وهابيت، مسيحيت و  به ،شوند و با تأسيس صدها موسسه فرهنگي تبليغي بشر وارد مي

  . پردازند حتي يهوديت مي
اي و تبليغاتي و با سوء  هاي رسانه اين مبلغان با بهره گيري از جديدترين فناوري

و ترويج فساد و   به تبليغ باورهاي غير اسالمي،استفاده از فقر فرهنگي و اقتصادي مردم
  . پردازند منكرات مي

و جلوگيري از گسترش اين   هاي اسالمي پس براي حفظ باورهاي ديني و ارزش
هاي  ها و روش  شناخت شيوه،ها هايي جهت از بين بردن اين ترفند ها و يافتن راه حل فعاليت

  . يابد تبليغ ضد ديني اهميت مي
  

  هدف تحقيق
گام  ؛ هاي ناب اسالمي انديشه با توجه به اهميت تبليغ در دنياي كنوني و لزوم دفاع از

 كه به مسموميهاي  تير. هاي مسموم دشمنان اسالم است ه شناخت روشنخست در اين بار
 بلكه بشريت را در آستانه سقوط به دوره دور افتادگي از اصل و ،نه تنها اسالم آن وسيله

  . جايگاه مقدس خويش قرار داده است
 جدي گرفتن امر تبليغ و شناخت رسالت دينداري و ،يكي ديگر از اهداف موضوع

ي دين در اين عرصه پر مخاطره است كه مهم ترين تكاليف امروز هر ديندار را هاي ادا راه
  . دهد تشكيل مي

  

  پيشينه تحقيق 
 و در اين كم استها و مطالب بسيار   كتاب،شايد بتوان گفت در مورد موضوع بحث

 و ها غربيچنان كه بايد به افراد اطالع رساني و روشنگري نشده است، زيرا  آن موضوع
هاي خود را  كنند و چنان اعمال و روش  خزنده در بين مردم فعاليت ميهمچون ،رگراناستعما
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شوند و ناخواسته آنان را در  دهند كه مردم نيز ناآگاهانه با اين جريانات همراه مي زينت مي
  . بخشند ها و اهداف آنها تسريع مي ند و به برنامه ريزينك رسيدن به اهدافشان كمك مي

  : ق از كتابهايي همچونمن در اين تحقي
 نوشته فؤاد بن »هاي بين المللي هاي خبري و سازمان نفوذ صهيونيسم بر رسانه« ـ 1

سيد عبد الرحمن الرفاعي استفاده كردم كه در اين كتاب نفوذ صهيونيسم را در سازمانهاي 
سي قرار ها و سينما و تلويزيون و تئاتر مورد برر اي و مطبوعات و خبرگزاري خبري و ماهواره

 . داده است
 نوشته حسين حسيني »هاي تبليغي در كشورهاي اروپايي و غربي تجربه« ـ كتاب 2

 . هاي آنان در اين راه پرداخته است نيز به شناخت ابزارهاي تبليغ مسيحيت و ترفندكه او 
 ، وي نوشته محمد بهي»در رويارويي با استعمارگران  انديشه نوين اسالمي  « ـ كتاب3

مسيحي و روشهاي آنان را شرح داده و همچنين نظر مبلغين مسيحي را در  عاليت مبلغيننيز ف
 . مورد اسالم و مسلمانان بيان كرده است

 آن  نوشته حميد نگارش كه در»دشمن شناسي از ديدگاه امام خميني « ـ كتاب 4
ر براندازي هاي دشمنان را د به بررسي اهداف و علل دشمن از دشمني با دين اسالم و شيوه

  . بيان كرده است هاي اسالمي نظام
كتاب  آن  نوشته ناصر مكارم كه در»اسرار عقب ماندگي شرق« ـ همچنين كتاب 5

همچنين از ماهنامه .  پرداخته استانو مسلمان  در عقب ماندگي تمدن اسالميها غربينيز به 
 كه ي راق سعي شده تا مطالبدر اين تحقي.  نيز استفاده كردم»مبلغان« و ماهنامه »پيام مبلغ«
شده را تحت اين عنوان جمع آوري كنم تا شايد بتواند  صورت پراكنده در منابع يافت ميه ب

 . دارند قرار بگيرد  كه در اين راه قدم بر مييمورد استفاده مبلغين و طالب و روحانيون
  

  اقسام تبليغ
م ابتدا اقسام و انواع تبليغ را قبل از اينكه به ذكر علل و اهداف تبليغ ضد ديني بپردازي

  . هاست كنيم كه تبليغ ضد ديني چه نوعي از اين تبليغ كنيم سپس مشخص مي بيان مي
  اي  پرورشي و نهادينه) الف
   آموزشي و تهاجمي) ب
  اضطراري و دفاعي ) ج
  بي و ويروسي يتخر) د
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ه، كالج و  مدرس،هاي علميه نوع اول با تأسيس حوزه: سياست اجرايي انواع تبليغي
  . پذيرد با مطبوعات و صدا و سيما صورت مي با مساجد و حسينيه و تكايا؛ سومي دانشگاه؛ دومي

از اديان . كه امروزه شعار آنها يك دين و يك زمان استيكويست مكتب التقاتي 
 اند كه كردهاستفاده كرده و يك مكتب به اين نام درست ) …اسالم و مسيحيت و (سماوي 

در . دنكن كه فعال در مرحله ايدئولوژي كار مي. باشند  تبليغات را در دنيا دارا ميبيشترين حجم
البته علماي . و تخريبي ويروسي است تبليغ آنها آموزشي، تهاجمي. اند احكام فعال وا مانده

ها ؛پرورشي، آموزشي  نوع تبليغ فرقه نورچي. مسيحيت به شدت با اين مكتب التقاتي مخالفند
 افكار تبليغي خود را ،اغلب در مناطق شيعه نشين بر عليه مراسم عزاداري. تو تخريبي اس

  . كنند تبليغ مي
ها از قسم چهارم است زيرا بر اساس اعتقاد آنها دين در خدمت نژاد  نوع تبليغ يهودي

لذا . يهود است و كسي كه يهودي نيست گرويدن به آيين يهود براي او غير ممكن است
را از   و احاديث ما امت اسالمي قرآن خريب اديان ديگر بنا شده است لهذاتبليغات آنها بر ت

  10.دارد مكر يهود بر حذر مي
  

  اهداف و علل تبليغ ضد ديني
  از بين بردن اتحاد مسلمانان

 نوعي تبليغ است كه خود را با شرايط زندگي وفق داده است و اگر استشراق ،استشراق
  . نماياند  چهره ديگري از هدف استشراق را به ما مي،نوعي تبليغ است علل و هدف تبليغ

اگر مسلمانان در يك امپراتوري : گويد مي) Lawrance Brown(الرنس براون 
اما اگر . گردند عربي متحد گردند ممكن است در جهان خطري ايجاد كنند و يا موجب نعمت

اره عالقه قوي تبليغ درب» كالهون سيمون«كشيش . شود متفق گردند بي تأثير و بي قدرت مي
وحدت اسالمي، : دهد  چنين توضيح مي،گفت سخن مي آن از» براون«در تفرقه مسلمانان كه 

. ز سيطره اروپا نجات يابندكند تا ا وحدت بخش آرزوهاي سياه پوستان است و آنان را ياري مي
ليغ در پي در شكستن اين قدرت و عظمت باشد؛ چون تب تواند عامل مهمي  تبليغ مي،اينبنابر

از عنصر قدرت و اتحاد  ها در نوري جديد و جذاب و سلب حركت اسالمي نماياندن اروپايي
  . است

بايد ضعيف گردد و از هم گسسته شود و   سپس به اعتقاد مبلغان، وحدت اسالمي
 تفرقه بين مسلمانان ،چون هدف اصلي تبليغ. هاي مسلمانان است تفرقه در جريان آن هدف



 

 

139  

هاي  ه به مخالفت با خطر وحدت آنها نسبت به استعمار اروپايي و استثمار ثروتدر نتيج. است
خطر حقيقي در نظام اسالم و قدرت : گويد در اين باره لورانس براون مي. پردازد مسلمانان مي

  11.اسالم تنها مانع در برابر استعمار اروپاست. نهفته است آن گسترش و تسليم كردن پويايي
 يكي از علل اصلي، همانا گسترش اسالم ناب در بين خميني از ديدگاه امام 
در ميان  چرا كه آنها پي برده بودند كه اگر اسالم و احكام اسالمي. باشد كشورهاي جهان مي

مسلمانان جايگاه واقعي خود را پيدا كند و به ديگر كشورها برسد منافع آنها به خطر خواهد 
  12.و مخالفت با اسالم را گذاردندلذا از روز اول بناي مقابله . افتاد

  

  تضعيف و تخريب باورهاي ديني 
 ، آنها و تضعيف اي از شخصيت و استقالل ملت  نشانه،ديني حفظ هويت فرهنگي و

ها را  تا پاي جان، نظام آن و دفاع از» هويت ديني«اعتقاد به حفظ . هاست نشانه وابستگي ملت
اگر دشمن بتواند اين اعتقاد را از . كند پايدار ميدر برابر تهاجمات گوناگون دشمن مقاوم و 

  . از بين خواهد رفت آن دنباله ها همه ب ها و ايثارها و فداكاري ذهن مردم بزدايد، مقاومت
 تضعيف و تخريب هويت ديني نظام ، هدف اصلي دشمناز ديدگاه امام راحل 

  . است اسالمي
را اصل و اساس سياست خود با  آن توجه كنيم و آن كه همه ما بايد به نكته مهمي «

بيگانگان قرار دهيم اين است كه دشمنان و جهان خواران تا كي و تا كجا ما را تحمل 
 آنان مرزي جز عدول از ،به يقين. كنند؟ و تا چه مرزي استقالل و آزادي ما را قبول دارند مي

كريم، هرگز دست رآن  قشناسند و به گفته هاي معنوي و الهي مان نمي ها و ارزش همه هويت
ما چه بخواهيم و . مگر اينكه شما را از دينتان برگردانند. دارند از مقاتله و ستيز با شما را بر نمي

ها و آمريكا و شوروي در تعقيبمان خواهند بود تا هويت ديني و  چه نخواهيم صهيونيست
  » .شرافت مكتبي ما را لكه دار كنند

گويم، همه مسئولين نظام و مردم بدانند كه   باز ميمن«: فرمايد و در فراز ديگري مي
  13».تان بيرون نبرند آرام نخواهند نشست غرب و شرق تا شما را از هويت اسالمي

  

  هاي دشمنان در تبليغ  شيوه
 روش مستقيم و رو در رو در فراخواني ،روش تبليغ براي به ضعف كشاندن مسلمانان

بلكه از روش تحريف كردن اسالم و تالش براي . ستبه مسيحيت و ارتداد مسلمانان نبوده ا
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 آنهم ،شان و به تصوير كشاندن مسلمانان در وضع كنوني هاي اسالمي ناچيز جلوه دادن ارزش
  . به صورت زشت و دور از تمدن جديد بوده است

مسلمانان نه اديان را «: گويد مبلغ آمريكايي مي» هنري جيپ«ه مسلمانان ردربا
 قاتالن و عقب ماندگاني هستند و تبليغ ،آنها دزدان…ها ارزش قائلند راي آنفهمند و نه ب مي

  . براي متمدن كردن آنهاست
 جلوه دادن اسالم و پيامبر و و بد ان تبليغ در نيل به اين تصويرگريهاي جري ترفند

  :  از جمله14. متنوع بوده است،مسلمانان
  

  القاي ناكار آمدي دين
بود كه در جهت از بين بردن هويت ديني  هاي مهمي  سوژهالقاي ناكار آمدي دين، از

طرح شبهاتي در خصوص محدوديت قلمرو .  توسط بيگانگان در دستور كار قرار گرفت،اسالم
اي از اين حركت دشمن در جهت القاي  نمونه ، احكام ديني و نفي جاودانگي احكام اسالمي

  . شود  از آنها اشاره مي به بعضي،گردد كه در ذيل ناكار آمدي دين محسوب مي
 نظر ندارد و اگر هم مطلبي ، سال پيش در مورد مفاهيم اجتماعي امروز1400اسالم 

  . شوند  همه ساقط مي،متفاوت است و در تعارض با هم آن ها از داشته باشد قرائت
ها را ندارد و حكومت ديني به معني اجراي احكام   قابليت اجرا در همه زمان،فقه

  . شريعت نيست
 احكام براي مردمند نه .شود و اليتغير نيست  مشمول مرور زمان مي،فقه و شريعت

  . مردم براي احكام، لذا اگر مردم عوض شوند احكام هم بايد عوض شوند
  . هاي بعد از زمان خود قابل فهم نيست وحي براي نسل

  . تواند به جامعه مدني و مدرن رهنمون گردد فقه سنتي هرگز نمي
 پيرامون ،آنچه در سنت و كتاب: خواهند بگويند كه شبهات در مجموع مياين نوع 

 مورد تأكيد قرار گرفته …و ستد و روابط خانوادگي و اجتماعي از قبيل حكومت، قضاوت، داد
مگر ممكن است چيزي جاودانه باشد و حال آنكه . به منظور ارائه قوانين جاودانه نبوده است

 ير و تحول است؟ و معتقدند تنها يك چيز جاوداني است واساسي ترين اصل جهان اصل تغي
  . باشد اين است كه هيچ چيز جاوداني نميآن 

گاهي ناشيانه و با صراحت «: فرمايد در خصوص نقشه دشمن در اين خصوص امام مي
در حال تواند   سال قبل وضع شده است نمي1400كنند به اين كه احكام اسالم كه  اعالم مي
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راه بردن جامعه به موازين عقل و اذهان و صدها از اين قبيل …را اداره كندحاضر كشورها 
اين دعوي ! چيزهايي نيست كه با مرور زمان در طول تاريخ بشر و زندگي اجتماعي كهنه شود

به و است كه گفته شود قواعد عقلي و رياضي در قرون حاضر بايد عوض شود  آن به مثابه
  15».قواعد ديگر نشانده شود آن جاي

  

  ترويج اسالم آمريكايي
امام در .  ترويج اسالم آمريكايي است،نابودي اسالمبراي هاي ديگر دشمن  از شيوه

هاي علميه هستند كساني كه عليه انقالب و اسالم ناب محمدي  در حوزه«: فرمايد اين باره مي
يشه به ريشه دين اي با ژست تقدس مĤبي چنان ت امروز عده. صلي اهللا عليه و آله فعاليت دارند

ن و مقدس خطر تحجرگرايا. اي جز اين ندارند زنند كه گويي وظيفه و انقالب و نظام مي
  .اند و دشمن رسول اهللا اينها مروج اسالم آمريكايي. باشند  كم نميها نمايان احمق در حوزه

 امروز مراكز وهابيت در. ها نبايد اتحاد طالب عزيز حفظ شود آيا در مقابل اين افعي
اند كه از يك طرف اسالم اشرافيت، اسالم  جهان به كانون فتنه و جاسوسي مبدل شده

و   هاي علمي ابوسفيان، اسالم مالهاي كثيف درباري، اسالم مقدس نماهاي بي شعور، حوزه
دانشگاهي، اسالم ذلت و نكبت، اسالم پول و زور، اسالم فريب و سازش و اسارت، اسالم 

ها و در يك كلمه اسالم آمريكايي را   داران بر مظلومين و پابرهنهحاكميت سرمايه و سرمايه
  16».گذارند  آمريكاي جهان خوار مي،ستان سرور خويشآكنند و از طرف ديگر سر بر  ترويج مي

اند و بر اساس همين عالقه با  اي با دولت اسرائيل داشته بهائيان عالقه و روابط ويژه
ايران به صورت همگام عمل  مبارزه عليه جمهوري اسالميتجار يهودي نيز متحد هستند و در 

  . كنند مي
عنوان ه  بهائيت را ب، سران جريان صهيونيسم،پس از تشكيل دولت غاصب اسرائيل

در » مشرق االذكار«دين به رسميت شناختند و اجازه دادند تا نخستين معبد بزرگ بهائيان بنام 
  . نجا ساخته شودآ

ي جاسوسي ارتباط تنگاتنگي داشتند و زمينه ساز حضور ها بهائيان كه با سيستم
ها پيش از تشكيل اسرائيل از اين امر آگاهي  سال. يهوديان صهيونيست در اسرائيل بودند

دست آمده از النه جاسوسي آمريكا به صراحت حاكي از حمايت و ه همچنين اسناد ب. داشتند
ز بهائيان است كه در اين راه براي هاي جاسوسي آنها ا پشتيباني آمريكا و بويژه سرويس

  . اند همواره از مسيحيان صهيونيست مدد گرفته،  منحرف كردن افكار عمومي
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هاي خود، زمينه حضور و رسميت يافتن  ها همچنين با روي كار آوردن مهره آمريكايي
 ،رالناصجمله در مصر كه در زمان جمال عبداز . را فراهم آوردند بهائيان در ممالك اسالمي

انور «اما با روي كار آمدن . بهائيان به رسميت شناخته نشدند و فعاليتشان غير قانوني بود
  17. از آزادي برخوردار شدند، رئيس جمهور خائن و وابسته مصر»سادات

  

  ترويج آزادي وارداتي
هاي ديگر دشمن در جهت رسيدن به مقاصد و نيات پليد خويش، ترويج آزادي  از شيوه

  . باشد مي)  و فسادبارياعه بي بند و اش(وارداتي 
سند گويايي است كه پرده از » اندلس«در   جريان تاريخي فروپاشي تمدن اسالمي

  . دارد حركات پنهاني دشمن بر مي
 دروازه ،زماني كه مسلمانان از تنگه جبل الطارق عبور كرده، با پشت سر نهادن دريا

هاي گوناگون در  ريزي كنند، توطئه سرزمين پايه آن را در  و تمدن اسالمي اروپا را بگشايند
  . شروع گرديد جهت استحاله فرهنگي و از بين بردن فرهنگ اسالمي

 ترويج فساد و فحشاء بود كه در قالب اختالط زن و مرد ،هاي آنان از مهم ترين توطئه
ا در صورت گرفت و دير نپاييد كه قدرت و مؤلف مسلمانان ر…و استعمال مشروبات الكلي و 

  . هم شكست
به اين نكته رسيده بود  از آنجا كه استعمار پير، از تجارت مكرر خود در جوامع اسالمي

لذا تخريب . هاي ديگر استفاده كند از شيوه. كه هر گاه در صحنه سياسي به موفقيت نرسد
 قرار  سر لوحه كار خود،باورهاي اخالقي و ديني مردم را از طريق اشاعه فساد و بي بند و باري

  18.داد
 يهود از پارلمان درخواست كرد كه قانوني را از مرحله تصويب بگذراند ،در انگلستان

 اين انحرافات ديگر ،هاي فردي به بهانه آزادي. انحرافات جنسي آزاد شود آن كه به موجب
  . جرم و جنايت شمرده نشده و مورد تعقيب قرار نگيرد

 بند يتان را اجابت كرد و با اين آزادي و ب فكري انگلسمجلس نيز اين خواهش رهبران
  19. رأي مخالف موافقت كرد107افق در برابر  رأي مو164و باري با اكثريت 

. هود در وراي اين ماجراها عبارت است از تخريب قانون زندگاني بشري استيهدف 
م ها در هم شكست، نظام زندگي از ه وقتي حد فاصل ميان زن و مرد بر هم خورد و حرمت

. شود و اين هدف نهايي بوده است  منقرض مي،و نسل يابد اشد، مردانگي شيوع ميپ مي
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هرزه، فالسفه گمراه كننده و سياست مداران   تبليغات چيان،فق شده استوهمچنين يهود م
 همان فطرتي كه – اصولي را كه با فطرت آدمي جنايتكار را به كمك طلبيده و موازين و

دگرگون نمايد و خود را نسبت به را ـ منافات دارد . سرشته استن  آ انسان را بر،خداوند
  . به جهالت و ناداني بزنند خداوند براي مردم قرار داده است، كهيقوانين

پس از آنكه . را رواج دادند» محدوديت نسل«آنان براي زن و شوهر، تفكر يهودي 
 10كريم سوره ذاريات آيه  قرآن ي درخداوند تبارك و تعال. ايمان خارج نمودند  آنان را از دايره

  » و في السماء رزقكم و ما توعدون«: فرمايد مي
هايي كه به شما داده است در آسمان و به امر خدا مقدر  روزي شما و همه وعده

  20.است
 خويش در خصوص آزادي روابط جنسي ضروريهاي  يهود همچنان به طرح نقشه

  .…دهد ادامه مي
هاي نادان و جاهل و  ز اعمال يهود به رهبري حكومتها نيز در پيروي ا ملت

  . كنند و پرتگاه سهمناكي را كه فراروي آنهاست، مالحظه نمي. پيمايند  ره مي،سرسپرده
  !اند؟ ه سوي نابودي سوق دادهرا ب  هاي اسالمي با اين وضع چه كساني زنان سرزمين

مشاهده مستمر و پي در ، از ديگر عوامل در انحطاط زنان مسلمان در جوامع اسالمي
 ارتكاب گناه و معصيت را ،زيرا مشاهده فسق و فجور.  با آنها استتپي زنان فاسق و معاشر
ه اي كوتاه و گذرا بين زن مسلمان فاسق و زن كافر ب اگر ما مقايسه. كند براي انسان آسان مي

  . كنيم  تفاوت چنداني را مالحظه نمي،عمل آوريم
نماياند، ساق پاي  سازد، زينت خود را به مردم مي نمودار مي موهاي خود را ،زن كافر
هايش بلند و رنگين است، با مردان بيگانه  پوشد، ناخن و دامن كوتاه مي سازد خود را برهنه مي

رود و  هرگاه بخواهد از خانه بيرون مي. كند بدون حيا و با نهايت وقاحت و زشتي اختالط مي
كند و با آنان مزاح نموده و   با مردان نشست و برخاست ميگردد، هر گاه اراده كند باز مي

  …خندد مي
دهد اينها برخي از نقاط مشترك  زن مسلمان فاسق نيز عينا اين اعمال را انجام مي

آنهاست، چه فرقي بين اين دو زن است؟ شايد تنها در اسم با يكديگر متفاوتند و يا در گواهي 
  21!!نويسند تولد كه دين هر يك را مي
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  زبان 
هاي صليبي  زمان كه مسيحيت در جنگ آن از. زبان در تبليغات نقش عمده دارد

زبان را به دو . شكست خورد و سالح تبشير را در دست گرفت و به كارهاي فرهنگي پرداخت
 بويژه اسالم كه تنها سد ،ها و اديان و مذاهب يكي آشنايي با فرهگ: منظور به استخدام گرفت

 زبان عربي را در مدارس اروپايي و مسيحي در ،د، براي تحقق اين هدفراه مسيحيت بو
هاي درسي گنجاند كه مبلغين و مبشرين مسيحي و شرق شناسان و اسالم شناسان با  برنامه

آشنا شوند و با سوء استفاده از منابع ديني و تاريخي و اخبار ضعيف و   فرهنگ و كتب اسالمي
اذهان را مشوش ساخته و  آن وسيلهه د و بنايي بتراشه تحريف و دستكاري حقايق، سوژه
را … و» تعدد زوجات«و » افسانه غرانيق«عنوان مثال ه نسبت به اسالم بدبين كنند كه ب

  . توان نام برد مي
هاي ديگران، تبليغات و انتقال افكار و معنويات  هدف ديگر مسيحيت از آشنايي با زبان

هاي تبشيري بايد با زبان متداول  ن وابسته به سازمانمسيحيت بود كه در اين راستا مبلغي
از . المللي آشنايي داشته باشند و من باب مثال، پاپ به شش زبان به خوبي تسلط دارد بين

اند كه   استثمار و مسيحيت سعي بر اين داشته،سوي ديگر در يك توطئه فرهنگي مشترك
 و زبان انگليسي و فرانسوي را حتي از صحنه خارج كنند زبان عربي را در كشورهاي اسالمي

   22.در كشورهاي اسالمي، زبان بين المللي كنند كه چنين كردند
. هستند هاي استعمار در مصر و شرق اسالمي هم تبليغ و هم استشراق هر دو از مهره

و كم بها دادن به زبان عربي فصيح و قطع عوامل و   هردو در پي تضعيف ارزشهاي اسالمي
هاي مسلمان و محكوم كردن وضع  هاي عرب و ملت همبستگي ميان ملتحذف وحدت و 

  . باشند هاي بين المللي مي هاي مسلمان و خوار ساختن آنها در عرصه كنوني ملت
  : تبليغات آنها چنين بود كه

  . انديشه يوناني است ولي به زبان عربي نوشته شده است  فلسفه عربي در فكر و
هاي  بايد زبان عاميانه و لهجه آن آيد و به جاي  كار نمي امروزه به،زبان عربي فصيح

  . همچنان كه به جاي حروف عربي از حروف التين استفاده شود. رايج به كار گرفته شود
عنوان زبان ه برتري دادن زبان فارسي ـ به عنوان يك زبان آريايي بر زبان عربي ب

  23.سامي
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آشنايي ندارند  قرآن با زبان اسالم و غالبا ،در نتيجه قشرهاي تحصيل كرده مسلمان
بايست با زبان و اصطالحات انگليسي و  و تخصصي را مي  كه بيشتر كتب علمي در حالي

  24.ندن بخوانالتي
هاي خبري و خدمات انساني را  توان رسانه هاي تبليغ ضد ديني مي از ديگر شيوه

 رأفت و انسان دوستي از هاي تلويزيوني و راديويي و همچنين سالح زيرا رسانه. برشمرد
  . است هاي مؤثر و كارآمد در امر تبليغ ضد ديني سالح

جايي كه بحث در مورد اين دو شيوه بسيار گسترده است، اين دو شيوه  آن بنابراين از
  . كنيم هاي خبري و خدمات انساني بررسي مي طور جداگانه با عناوين رسانهه را طي دو فصل ب

  

  سيطره فرهنگي
 ، آنهايي كه از ابتداي ظهور اسالم با اين دين الهي و مومنان به  گروهترينمعانداز 

كريم از آنان به عنوان  قرآن طوري كهه اند ب اند يهوديان بوده دشمني سرسختي داشته
  . كنند ترين مردم نسبت به مومنان ياد مي دشمن

زگاري با پيامبر دهد كه آنان از همان ابتدا بناي ناسا  نشان مي،تاريخ اين قوم عنود
بسياري از و  و ساير انبيائي كه در اين قوم مبعوث شدند را داشته،  موسي ،بزرگ خود

  . اند رساندهآنان را به قتل 
هايي كه براي  دشمني يهود با عيسي و تالش در جهت از بين بردن ايشان و توطئه

را از صحنه  آن  كه بتواناست آن شكستن نهال نوپاي اسالم در مدينه انجام دادند آشكارتر از
طالب درباره مراقبت از محمد در برابر گزند هشدار بحيراي راهب به ابو. و كردتاريخ مح

يهوديان، نشانگر شدت و عمق كينه برخي از افراد اين گروه نسبت به پيامبر آخرالزمان بوده 
 شده و با سوء  به ظاهر مسلمان، نيز برخي از افراد اين قومپس از رحلت نبي اكرم . است

 به جعل روايات و  آل رسول ااستفاده از سهل انگاري خلفاي سه گانه و دشمني آنان ب
هاي تورات به فضاي فكري عالم اسالم نمودند كه به  وارد كردن برخي از داستان

اما در قرون اخير و بويژه در يك قرن اخير افراطيون يهودي با . مشهور است» اسرائليات«
دو خانواده روچيلدها و راكفلرها به حركت خزنده و  گذاران بزرگ خود از جملهكمك سرمايه 

هاي اقتصادي،  اي در جهت گسترش نفوذ خود در جهان و تسلط بر شاهرگ بسيار حساب شده
تشكيل دولت جعلي اسرائيل در  آن كه يكي از ثمرات .فرهنگي و سياسي دنيا دست زدند

  . فلسطين اشغالي است
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 ارتباطات و تبليغات گسترده با وجود آثار مثبتي كه ،كنيم ا زندگي ميدر عصري كه م
 شرايط بهتري نيز در جهت استعمار پنهان بيگانگان بوجود ،در روند بسياري از امور داشته

ها هجوم  به سرزمين  امروزه بيگانگان بسان گذشته با لشكر كشي و ادوات نظامي. آورده است
كنند و فرهنگ  ارهاي پيشرفته به راحتي تا عمق خانواده نفوذ ميبرند بلكه به واسطه ابز نمي

عنوان ه سردمداران اين حركت خائنانه كه ب. دهند ها را تحت تأثير قرار مي ديني و ملي ملت
يكي از مظاهر كثيف استعمار نو با اتكا به ابزارهاي تبليغي و حمايت اقتصادي شيطان بزرگ 

هاي خبري، مطبوعات، سينما،  ها، آژانس در خبرگزاريزند با نفوذ  دست به اين كار مي
هاي گروهي جهان، شاهراه اطالع رساني بين المللي را در قبضه  تلويزيون، تئاترو ساير رسانه

ها  هاي مسموم صهيونيست اي از روش در اين فصل نيز تالش شده تا گوشه .خويش در آورند
ه اين سيطره فرهنگي شامل سيطره بر  بررسي كنيم ك،را در سيطره فرهنگي شان بر جهان

شود كه در اينحا به وسايل  ها و مطبوعات و تسلط بر وسايل ارتباطي نوين مي خبرگزاري
  . كنيم ارتباطي نويني از جمله سينما، تلويزيون و تئاتر اشاره مي

  

  ها و مطبوعات سيطره بر خبرگزاري
تفنگ .  و باروت استها و مطبوعات، همچون رابطه تفنگ ارتباط بين خبرگزاري

  . مهيا و آماده باشد آن هرگز مفيد و ثمربخش نخواهد بود مگر آنكه باروت
، همان گونه كه سازندگان باروت و فشنگ بر تفنگداران سيطره و غلبه دارند

  . اند ها نيز بر مطبوعات غالب و چيره خبرگزاري
  : خوانيم هاي فالسفه صهيونيسم اين عبارات را مي ما در پروتكل

 تأييد ما ينكه با موافقت واالزم است هيچ خبري در اختيار جامعه قرار نگيرد، مگر 
ها ـ كه اخبار از همه نقاط جهان در آنجا   با سلطه بر خبرگزاريتحقق اين امر جز. باشد

  . گردد ـ امكان پذير نيست متمركز مي
ر به ذهن خطور شود نخست نام خبرگزاري رويت ها برده مي از خبرگزاري  وقتي نامي

» ژوليوس رويتر«آور باشد كه بدانند مؤسس اين خبرگزاري  شايد براي برخي شگفت. كند مي
  . شخصي يهودي بوده است

اي در حدود دو قرن توانسته است در توليد و جهت دهي  اين خبر گزاري با سابقه
ع آوري اطالعات خبرگزاري رويتر كه در ابتدا براي جم.  نقش به سزايي داشته باشد،اطالعات

هاي خود را توسعه بخشيد و در عرصه اخبار   فعاليت،به تدريج. اقتصادي تأسيس شده بود
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 م تنها يك ساعت پس از ايراد 1858رويتر توانست در سال . سياسي و اجتماعي وارد شد
به همين خاطر گوي . را در دسترس مطبوعات انگلستان قرار دهد آن سخنراني ناپلئون سوم

  . ا از ديگر رقباي خود ربود و يكه تاز ميدان خبرسازي گرديدسبقت ر
 منبع ،هاي مطرح در جهان  نيز به عنوان يكي از خبرگزاريهم اينكاين بنگاه خبري 
توان در جرگه توليد گران صهيونيستي  خبرگزاري ديگري كه مي. رود كسب خبر به شمار مي

 با 1958 م تأسيس شد و در سال 1907كه در سال . است» يونايتد پرس«خبر قرار داد 
جالب آنكه همسر ويليام هرست ـ سرپرست اينترنشنال . اينترنشنال نيوز سرويس ائتالف نمود
 يهوديان وي را در تبليغات انتخاباتي اش براي رسيدن به ،نيوز ـ يهودي بود و به همين دليل

» هاواس«هاي يهودي به نام  هدر فرانسه نيز يكي از خانواد. ندفرمانداري نيويورك ياري رساند
هاواس را بنيان نهاد كه بعدها به خبرگزاري دولت فرانسه يا فرانسه    آژانس1835در سال 

  26.پرس تبديل شد
هاي صهيونيسم و ياوران  توان دريافت كه چگونه جنايت با توجه به آنچه گفته شد مي

هاي خونبار صبراو شتيال  جنايت. هاي بين المللي دارد كمترين بازتاب را در رسانه آن ابرقدرت
كنند و كشتار صدها نفر زن و كودك و پير و جوان غير مسلح   جايي براي طرح پيدا نمي،و قانا

عنوان ه شود، اما عمليات شهادت طلبانه مبارزي فلسطيني يا لبناني ب به فراموشي سپرده مي
  . شود  بزرگ نمايي مي،ي و خارج از عرفعملي تروريست

مگر . يابد  چندان اهميتي نمي،ها بر شهروندان مسلمان بوسني و كوزوو ستم صرب
كه  عكس كودكان ناقص الخلقه ويتنامي. زماني كه آمريكا بخواهد در بالكان پايگاه پيدا كند

در هيچ كجاي جهان  ،اند هاي شيميايي آمريكايي به اين وضع تأسف بار افتاده در اثر بمب
. شود  صدها سايت اطالعاتي ايجاد مي،اما به بهانه حمايت از حيوانات.  جايي ندارد،اطالعات

هاي   خبرگزاريي هاي خبيثانه توان در توي سياست راز و رمز اينگونه عمليات خبرسازي را مي
  . عمدتا صهيونيست و طرفدار ثروت جستجو كرد

هاي صهيونيستي ـ چنان بر  ها ـ بويژه رسانه اريهاي سلطه اينگونه خبرگز چنگال
اين حقيقت . نمايد بسيار سخت مي آن كه رهايي از. انداخته است فرايند اطالع رساني چنگ

كه در  هاي عمومي رسانه«: توان در سخنان رهبر معظم انقالب آشكارا مشاهده كرد تلخ را مي
گذارند كه حقايق  كباري است، نمياختيار صهيونيستها و در اختيار خود دستگاههاي است

  » .باشند به گوش مردم آمريكا برسند آنچنان كه مي
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 بلكه دامنه. شود ها محدود نمي هاي خبرسازي و خبررساني به خبرگزاري دقدقه جنايت
  27.يابد ها و مجالت گسترش مي تا روزنامهآن 

تلفي را شامل هاي مخ اي است كه فعاليت جريده. روزنامه يكي از وسايل خبري است
ها و يا بازي با  شود و داراي توانايي عجيبي در راه اداره مغزها با ازبين بردن فرهنگ انسان مي

  . زمان آنرا پايه گذاري نمود آن به همين علت صهيونيسم در. عواطف و احساسات مردم است
ه و ، تايم و نيويورك در آمريكا و دهها مجل»تايمز واشنگتن پست«روزنامه پرسابقه 

آتش و روزنامه ديگر همگي به عنوان كارگزاران فرهنگي، آتش دشمني را شعله ور نگه داشته 
توان به مطلبي در  به عنوان نمونه مي. ريزد پر حجم تبليغات خود را بر سر مخاطبان مي

اي فعاليت خويش را در برانگيختن مستمر  كه به صورت ويژه» شيكاگو سان تايمز«روزنامه 
كمونيسم برتر «: اسالم متمركز ساخته است، اشاره كرد كه اين عبارت را در برداردمردم عليه 

به تفاهم و نقطه نظر  آن توان با از اسالم است، زيرا در اصل تفكري غربي است كه مي
مگر باآهن و . توان به تفاهم و نقطه نظري واحد دست يافت اما با اسالم نمي. مشترك رسيد

  .»آتش
 موفق شده تا مخفيانه در تعدادي از مجالت علمي ـ تخصصي همچنين صهيونيست

كه » ژئوگرافيك«مجله . نفوذ نموده و از آنها به نفع مصالح خويش بهره برداري نمايند
  . اي از همين مدعاست اي در زمينه جغرافيا و از شهرت خاصي برخوردار است نمونه مجله

ه منتشر نمود و ب آن ل توضيحي از جهان را همراه با جدويهاي در اين مجله نقشه
  28.را قرار داده است» سرزمين اسرائيل«در جدول و نقشه مذكور تعبير » فلسطين«جاي كلمه 

 از ناحيه مسيحيان در انگلستان به »چاپ حقيقت«همچنين تنها در يك مجله به نام 
ن  آكه هدف. شود هفت زبان در بيست ميليون نسخه رايگان در سراسر جهان منتشر مي

  29.ترويج مسيحيت و عقايد كليسايي است
هاي بسيار  توان به اين نتيجه رسيد كه يكي از روش با توجه به آنچه گفته شد مي

هاي  بنگاه.  در دست داشتن نبض اطالعاتي ـ خبري جهان است،زيركانه صهيونسيم خبري
شر را به خواب  روح حقيقت جوي ب،هاي كاذب در بازار اطالعات خبر پراكني با ايجاد جاذبه

غفلت فرو برده، با تزريق اطالعات و اخبار دلخواه، آنان را در يك هيپنوتيزم خبري قرار 
بزرگ نمايي خبرهاي ورزشي، اجتماعي، اقتصادي و سياسي از همين مقوله به شمار . دهند مي
  30.روند مي
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  سلطه بر وسايل ارتباطي نوين
گستره وسايل . عب و دشوار است كاري ص،هاي فرهنگي در جهان امروز فتح قله

هاي  ها و مطبوعات گرفته تا سينما، تلويزيون، اينترنت و شبكه ارتباطي از خبرگزاري
هاي سيطره بر نگرش انسانها را فراهم  تواند زمينه  همگي در پيوند با يكديگر مي،اي ماهواره
ابزارهاي نوشتاري ها و   نفوذ خويش را نه تنها در خبرگزاري،از اين رو صهيونيسم. سازد

 بلكه با درك شرايط و تطابق خود با زمان و همپايي با فن آوري روز و گسترش داده است،
هجوم …هاي ديداري مانند سينما، تلويزيون و  شناخت تأثير هر كدام از اين ابزارها به رسانه

   31. سلطه فرهنگي را كامل نمايندههاي مفقود آورده تا با تسلط بر آنها حلقه
  

  هيونيسم و صنعت جهاني سينماص
هاي غول پيكر در عرصه سينما مانند فاكس، گلدن، مترو و پارامونت از جمله  شركت

در دنياي سينماي كمدي و . نهادهاي قدرت يهود در اين عرصه هنري و فرهنگي هستند
آن  هاي آشنايي همچون مل بركسل، وودي آلن، باب هوپ، اليزابت تاليور، موزيكال نيز به نام

  . كه اينان نيز بازيگراني يهودي االصل هستند خوريم  بر مي،بنكرافت، باربارا استريسند
 طرفداراني پيدا نموده و ،هاي پنهان به سينما راه يافته اين بازيگران مشهور با حمايت

. دارند  باطن پليد و مغرض خود را پنهان نگه مي،و مليت آمريكايي خويش  در پشت اسامي
توان  ندرت ميه  ب،هاي ماجراجويانه و عاطفي و تاريخي و جنگي ر عرصه فيلمبنابراين د

 را يافت كه يك يا چند هنرپيشه و كارگردان و تكنيسين فني و تهيه كننده يهودي در فيلمي
  . وجود نداشته باشدآن 

توان اين نفوذ را در سينماي  عالوه بر نفوذ صهيونيسم در سينماي آمريكا مي
 سال 280 لرد لفونت يهودي ،به عنوان مثال در انگليس. يي نيز مشاهده كردكشورهاي اروپا

او از نمايش . را قبل از اكران شخصا تماشا كند سينمايي داشت كه خود مقيد بود هر فيلمي
 مؤيد از جانب صهيونيسم بود جلوگيري كرد زيرا ،كه خود» آلك گينس«ساخته » هيتلر«فيلم 

ونه كه او را قانع سازد به هيتلر حمله سخت و تندي صورت نگرفته معتقد بود در اين فيلم آنگ
  . است

نيز از كثيف » رابرت گلد اسميت«ساخته يهودي انگليسي » هديه«همچنين فيلم 
هاي فراواني   اهانت،نسبت به مسلمانان عرب آن رود كه در هايي به شمار مي ترين فيلم

  . صورت گرفته است
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داستان . كند موجوداتي بي هويت و هوسباز ترسيم ميرا   مسلمانان عرب،در اين فيلم
ها تن از همسران و  كشد كه با ده فيلم ماجراي تعدادي از حكام و اميران عرب را به تصوير مي

هاي ميليوني خويشتن را صيد  شوند تا ثروت زنان با حجاب حرمسراي خويش عازم پاريس مي
  .هاست ن فاحشهقهرمان زن يهودي از جمله اي. خواهش نمايند

نمايند و اجازه خروج از  هاي لوكس محبوس مي ها زنان حرمسراي خود را در هتل آن
در اين هنگام پيرمردي خدمتكار به اشتباه درب اتاق زنان را . دهند ها را به آنها نمي اتاق
ده و او گذرد كه بر او حمله كر بندند و لختي نمي كوبد، آنها او را به داخل آورده و در را مي مي

  . سازد  مجبور مي،را به انجام عمل خالف
 متفكران غربي را نيز به هراس ،هاي تيز صهيونيستي حتي بر خالف برخي دندان
 اين افراد يكي ي از جمله. انديشد  تنها به خود مي،دانند كه يهود  زيرا آنان نيز مي؛واداشته است

زمينه خطر نفوذ يهوديان در سينما و وي در . است» آدريان اركاند«از متفكران مسيحي غرب 
هاي جهاني، شما را شستشوي مغزي  يهود به وسيله خبرگزاري«: گويد هاي گروهي مي رسانه

خواهند ببينيد نه آنچه در  را آنگونه كه آنان مي آن كند كه جهان و واقعيات داده و وادار مي
وانان و فرزندان ما را تغذيه هاي سينمايي، افكار ج  يهود به وسيله فيلم…حقيقت وجود دارد

اي تباه و فاسد  گونهه سازد و جوانان را ب خواهد سرشار مي كند و آنها را از آنچه خود مي مي
صهيونيسم در خالل تنها دو ساعت كه مدت . سازد كه همواره برده و بنده آنان باشند مي

انواده و مربي طي نمايش يك فيلم سينمايي است آداب و فرهنگي را كه معلم و مدرسه و خ
   32.زدايد  مي،اند نسل برومند ما ايجاد كرده ها تعليم و تربيت در اذهان جوانان ما و ماه

  

  هاي تلويزيوني  شبكه
 تا 700 بين ،عنوان كشوري قدرتمند و داراي فن آوري پيشرفته ارتباطيه آمريكا ب

يعني  آن سيار مهمها سه شبكه ب  در ميان اين شبكه.دارد شبكه پخش تلويزيوني 1100
A.B.C ،C.B.S ،N.B.C،اند در شبكه   از ابتدا تحت نفوذ كامل يهوديان قرار داشته
C.N.N باشند طور عمده در اختيار يهوديان ميه ها ب نيز مشاغل كليدي و بخش آگهي .  

شود كه همگي  هايي توليد و پخش مي ها و مجموعه ها همواره برنامه در اين شبكه
رهنگي هاي ف هاي فعاليت اين كارگاه عرصه. گذارند ز يهوديان به نمايش مياي مثبت ا چهره

ها در جهت از بين  اين برنامه.  عاطفي و اجتماعي گسترده استهاي مذهبي، امنيت، در زمينه
 ستايش از بردن تعارض يهوديت و مسيحيت و مبرا دانستن يهود از كشتن مسيح 
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مايش شجاعت و از خود گذشتگي سربازان صهيون، هاي امنيتي اسرائيل، ن عملكرد سازمان
هاي يهودي مانند  بت از شخصيتعشق و عالقه يهوديان آمريكا به كشورشان و الگوسازي مث

  . شود ريزي مي  برنامه،مايرگلد
توان در انعكاس اخبار هجوم اسرائيل به لبنان و  ها را مي هايي از اين برنامه نمونه

اين .  مشاهده نمودهالحلو هاي صبرا، شتيال و عين  اردوگاهكشتار بي پناهان فلسطيني در
. ها در ابتدا تالش نمودند مسيحيان ماروني لبنان را مسبب اين كشتارها قلمداد نمايند شبكه

اي نديدند جزء اينكه  ولي پس از آنكه نقش دولت بگين و آريل شارون آشكار شد چاره
 آريل شارون معطوف كنند و همزمان بر اين ،حمالت خود را منحصر به بگين و وزير جنگ او

  . اند  مصر باشند كه يهوديان از اين قتل وعام مبرا بوده،امر
اشاره » نام گلداه زني ب«توان به فيلم تلويزيوني  در زمينه الگو سازي مثبت نيز مي

بر هاي اين فيلم بالغ  هزينه. كه يكي از زيانبارترين محصوالت تبليغي صهيونيسم است. كرد
 ساعت بود دو ،اين فيلم از دو بخش تشكيل شده و مدت هر بخش. چهارده ميليون دالر است

. كه همگي تبعه اسرائيل بودند. كردند ايفاي نقش مي آن  هنرپيشه يهودي در75كه 
 ،اي او در اين فيلم با تبليغ رذيالنه. كرد در اين فيلم نقش گلدماير را ايفا مي» اينگريدبرگمن«

كند و آنان را به صفات قهرماني و انسانيت و دانايي و قدرت توصيف  تمجيد مي ،از يهود
  . نمايد مي

چرا شما «: كند هاي فيلم روزنامه نگار آمريكايي از ماير سؤال مي در يكي از صحنه
خاطر دانش و حكمت و يا قدرت خويش مشهور ه من ب: دهد و او پاسخ مي» مشهور شده ايد؟

 بدان سبب است كه من زني يهودي هستم كه از ملت يهود حمايت نشده ام بلكه شهرت من
  . كند و پشتيباني مي

در صحنه ديگري از فيلم يكي از اعضاي كنگره آمريكا و از مخالفين صهيونيسم او را 
شود كه گلداماير مشغول انجام برخي از  داخل خانه مي او هنگامي. كند در خانه اش مالقات مي

كند تا كارهاي خويش را  حال از نماينده كنگره عذرخواهي مي آن  دراو. كارهاي منزل است
مرد شگفت زده شده و  آن .شود سپس شخصا مشغول دم كردن قهوه مي. به پايان برساند

گذرد كه  زماني نمي. شود عقيده بدبينانه او نسبت به گلد به نوعي احترام و رضا تبديل مي
قايد دشمنانه خويش نسبت به قوم يهود مواجه بينندگان فيلم با تأسف و رجوع او از ع

  …عقايدي كه مورد احترام گلداماير است. شوند مي
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 نسبت به متانت و بزرگواري ،جهانيان  در كوشش ديگري براي اقناع افكار عمومي
صهيونيستها گلدا در صحنه ديگري از فيلم ظاهر شده و در حالي كه صدها نفر تظاهر كننده 

  …كند  تنها به يك تبسم اكتفا مي،دهند كشند و شعار مي ياد ميخشمگين عليه او فر
 او در حال استقبال از گروهي از كودكان آمريكايي ،همچنين در صحنه ديگري از فيلم

اي از يك زن مهربان  عنوان نمونهه تا او را ب شود كه كارگردان فيلم اصرار دارد نشان داده مي
در همين لحظات .  ذوب شده است،و مهرباني و شفقتو عطوف جلوه گر سازد كه در انسانيت 

چه وقت «: كند گذرد او از گلدا سؤال مي آنگاه كه گلدا از كنار يكي از كودكان آمريكايي مي
وقتي «: گويد او در پاسخ مي» شود؟ صلح و آرامش بين شما و همسايگان عرب شما برقرار مي

  » .ت به يهود فزوني يابدمحبت اعراب نسبت به فرزندانشان بر بعض آنان نسب
يابد  كند در مي هاي گوناگون و جريانات مختلف فيلم را دنبال مي وقتي بيننده، صحنه

كه قوم يهود تا چه حد مكار و حيله گرند و از چه قدرت شگرفي در دروغ پردازي و شستشوي 
  . فكري مردم و وارونه نمودن حقايق برخوردارند

 پس از ايفاي نقش در »اينگريد برگمن«ست كه بدانيم ماند اين ا اي كه باقي مي نكته
كه بازي در نقش گلداماير را آغاز كردم قلب  هنگامي«: گويد اين فيلم تلويزيوني با صراحت مي

. و روح من بر عقل و فكرم غالب شد و يكسره عاشق و فريفته اين زن بلند مرتبه و واال شدم
ن آبا و اجداد خويش پيوند خورده و هيچ امر ساختگي او با سرزمي. او جدا راستگو و وفادار است

اي مسيحي از زني يهودي كه قبل  تعجبي ندارد، فاحشه» .شود و دروغيني در او مشاهده نمي
  .  بايد اينچنين ستايش و تمجيد كند،از اين بدين امر اشتغال داشته

رسد  يبه مشام م آن هاي تلويزيوني ديگري كه بوي تعفن صهيونيسم از از فيلم
. گذاشترا به نمايش  آن است كه تلويزيون انگلستان» آموزش زبان انگليسي«سريال 
زند كه در  ها دور مي  پيرامون جريان گروهي از انسان،هاي متنوع اين سريال قسمت
هاي مختلف رشد كرده و تنها كالس درسي در يكي از مدارس آموزش زبان انگليسي  سرزمين

كوشد تا  كارگردان يهودي اين سريال مي. گرد يكديگر جمع كرده است آنان را ،براي بيگانگان
اين هندوي .  دانشجوي پاكستاني مسلماني را در كنار يك هندوي سيك قرار دهد،دراين فيلم

اي كه به  به گونه. كند مياستفاده  فرصتي جهت اهانت به مسلمانان پاكستاني هربد طينت از 
  . گيرد  صورت مي،اسالم نيز اسائه ادبها به ساحت مقدس  سبب اين اهانت

خواهد كه  هاي سريال، استاد انگليسي از دانشجوي هندي مي دريكي از قسمت
 او با سرعت كلمه مسلمان را اختيار  و بيان كند)ساده لوح=GABY (اي مترادف با گبي كلمه
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 كشورهاي جالب آنجاست كه اين سريال در تلويزيون بسياري از. آورد نموده و بر زبان مي
  33.عربي به نمايش درآمده است

هاي دور در كنار  ايجاد فتنه و تفرقه در بين مسلمانان و ديگر اقوام كه در گذشته
هاي فتنه جويان و سربازان خيانت  اند يكي از استراژي يكديگر زندگي مسالمت آميزي داشته

توجهي قرار گرفته  همواره مورد بي متأسفانههاي فرهنگي بوده و هست كه  كار در عرصه
  . است

، بويژه قاره وسيع آفريقا، همچنين مسيحيان نيز در بسياري از كشورهاي جهان سوم
هاي مستقيم كه توسط اين  عالوه بر برنامه د ون، فرستنده راديويي و يا تلويزيوني داركليسا

 ،ليسم غربهاي ميسيونري و امپريا شود در كشورهاي مستعمره نيز سازمان ها القا مي فرستنده
  . كنند نفوذ تبليغاتي و فرهنگي دارند و خطوط كلي تبليغاتي اين كشورها را ترسيم مي

 ايستگاه 160 قبال ،هاي راديويي و تلويزيوني مربوط به تبليغ مسيحيت تعداد ايستگاه
  34.اضافه شده است آن  ايستگاه به120بوده كه 

  

  تئاتر
گذشته تا امروز در عرصه فرهنگي عنوان يكي از عناصر فرهنگي، از ه تئاتر ب

  . كشورهاي اروپايي و آمريكايي تأثيرگذار بوده است
اين . كرد را دنبال مي آن  هدفي بود كه صهيونيسم،سيطره بر هنر و صنعت انگليس

تنفر مردم  نگراني و» ونيزي تاجر«امر وقتي شدت يافت كه نمايشنامه مشهور شكسپير 
  . گيخته و تأثير نامطلوبي بر جاي گذارده بودانگلستان را نسبت به يهود بران

اما صهيونيسم نيز از پاي ننشست و چنان در هدف خويش كامياب شد كه پس از 
 آن در» تاجر ونيزي«اي نبود كه بپذيرد نمايشنامه  چندي در سراسر خاك انگليس تماشاخانه

  . به روي صحنه رود
اي را كه بوي عداوت و  ه هر نمايشنامهيهود تنها بر تئاترهاي بريتانيا تسلط نيافت بلك

هاي انگليسي را  صهيونيسم نمايشنامه. رسيد منع كرد به مشام مي آن دشمني با صهيونيسم از
زير سلطه خويش آورد تا بتواند از يك سو رذيالنه به اشاعه تبليغاتي به نفع خود بپردازد و از 

  . سوي ديگر تبليغات ضد اعراب مسلمان را گسترش دهد
بود كه » وحشت«نمايشنامه . ز ديگر تئاترهايي كه رنگ و بوي صهيونيستي داشتا
  . بر روي صحنه رفت» اند وست«ها در   براي اولين بار در مشهورترين تماشاخانه1981در سال 
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محمد «موضوع نمايشنامه پيرامون تاجر عرب ثروتمندي است كه نام او در تئاتر 
بهاترين هدايا براي  ها و گران ا در راه خريد بهترين شراباو ثروت فراوان خود ر. است» عربي

  …كند يك زن جوان انگليسي بذل مي
كند اما   همه اموالش را صرف مي،او در راه تلذذ و كامجويي و اشباع نفس حيواني خود

 در حالي كه از. يابد ها، مفلس بي چيز مي ها و خيابان گذرد كه خود را بر سر چهارراه چيزي نمي
  . نبرده استاي  دختر انگليسي كوچكترين بهرهآن 

بر قهرمان اين نمايشنامه امري اتفاقي نيست » محمد«قابل توجه است كه اطالق نام 
 مكرمتا تالشي بر طعنه و كنايه بر رسول . بلكه اين اسم با نهايت خباثت انتخاب شده است

ه به اعراب صورت بر او به قصد طعن» عربي«همچنانكه اطالق كلمه .  باشداسالم 
  . پذيرفته است

هستند همچنين آنان به نشر فساد در بين جواناني كه در آغاز شباب و جواني 
  . بگيرينداختيار   تا از اين راه بتوانند به آساني عنان آنها را دراند پرداخته

همچنين صهيونيسم از جمله سركردگان تجارت سكس و فحشاء در صنعت سينما و 
مؤيد مطلب است كه اين نمايشنامه كه » هير«رود كه نمايشنامه  به شمار ميتئاتر و نمايش 

كامال مبتذل و ضد اخالقي بود بر صحنه تئاترهاي لندن ظاهر شد و چيزي نگذشت كه اين 
هامبورگ و استكهلم نيز راه  تئاتر به پايتخت كشورهاي ديگر، نظير پاريس و نيويورك و

  35.يافت
 ، به تمدن كنوني غرب داده» افه انساني خاصقي«از مسائل چشمگيري كه 

هاي اقتصادي و  ها و همكاري هاي با عوض و قرض ظاهر بالعوض و كمكه هاي ب كمك
 است كه به منظور جبران عقب ماندگي كشورهاي عقب مانده و تسريع رشد تجارتي

ين ا» نتايج«و » ماهيت«و » شرايط«اما اگر در . شود كشورهاي در حال رشد انجام مي
كه يكي از ضد انساني ترين و ظالمانه ترين . ها دقت كنيم خواهيم ديد ها و همكاري كمك

 ستون مخصوصي با ارقام ،امروز بودجه بسياري از كشورهاي غربي. هاست اعمال آنها همين
 ،شود كه در بدو نظر درشت مربوط به كمك به كشورهاي در حال رشد و عقب مانده ديده مي

ها كه گاهي تا سر  هاي بي دريغ و حاتم بخشي در برابر اين سخاوتمنديتحسين هر كس را 
  . انگيزد مي رود بر پيش مي» اسراف«حد 



 

 

155  

د كه ما نكن  گوش جهانيان را پر مي،ممالك غربي با تمام وسايل تبليغاتي خود
دهيم و از بابت اين و   مال خود را تمام و كمال به شرق ميه زكو،كشورهاي پيشرفته صنعتي

  36.يف انساني و بزرگ كه در پيشگاه تاريخ و بشريت داريم چيزي بدهكار نيستيمظا
هاي غرب را يكي از  هاي مالي و حاتم بخشي توان كمك بنابرآنچه كه گفته شد مي

هاي  كه تحت عنوان خدمات انساني و فعاليت. هاي غرب در تبليغ ضد ديني دانست شيوه
  . ين شده خود برسنديتوانند به اهداف از پيش تع فرهنگي مي

  

  خدمات انساني
سالح . خدمات انساني از ديگر وسايل تبشيري است كه كاربرد زيادي در تبليغ دارد

  . هاي مؤثر و كارساز در ترويج مسيحيت بوده است رأفت و انسان دوستي نيز از سالح
هاي مسيحي و اعزام طبيب و پرستار تقريبا در همه كشورها از  تأسيس بيمارستان

وسيله رايجي براي نفوذ مسيحيان و نشر عقايد ،  مله كشور ايران قبل از انقالب اسالميج
 جذام 698 درمانگاه رايگان، 266 بيمارستان، 204 هم اكنون ،طبق آمار. كليسايي بوده است

 ترويج مسيحيت به خدمات انساني و يتيم خانه وجود دارد كه زير پوشش كليسا 2655خانه، 
  .…اشتغال دارند

هر كجا كه سايه شوم فقر و بيماري بر سر مردم افتاده و زمينه عاطفي باري جلب و 
شوند تا سلطه كليسا را  ديار مي آن مبشرين راهي. جذب بيماران و مستمندان وجود دارد

از جمله . بگسترانند و جسم دردمندان را عالج كنند و روح آنان را تا ابد گرفتار عذاب سازند
هم اكنون در آفريقا . ز همه نقاط دنيا مورد توجه مبشرين مسيحي استآفريقا كه بيش ا

 مدرسه 500 مدرسه عالي و 16671 ميسيونر مسيحي به فعاليت تبليغي مشغولند و 14/149
منظور ترويج ه  درمانگاه ب511گان و  ه اردوگاه آوار120 بيمارستان و 600) مذهبي(الهوتي 
  . اند اكثر ايتام و آوارگان از مردم مسلمان فعاليت دارند و تأسف آنكه ،مسيحيت

 مبشر مسيحي دارد كه اضافه بر 3000شوراي جهاني كليسا در آمريكاي التين 
فعاليت مستقيم تبليغي، زير پوشش خدمات فرهنگي و انساني در سمت طبيب و پرستار، 

  . كنند  ميمهندس و معلم و امثال اينها كه مورد نياز مردم است براي تبليغ مسيحيت تالش
وضع به همين …ونزي، فيليپين و ددر كشورهاي ديگر نظير هند، پاكستان، مالزي، ان

  37.منوال است
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  هاي فرهنگي فعاليت
هاي فرهنگي  يكي ديگر از ابزارهاي تبليغاتي جهان غرب عليه اسالم و دين، فعاليت

. مگيري برسندهاي چش اند در كشورهاي فقير و در حال رشد به موفقيت است كه توانسته
ها و اهداف خود  ها و تحميل سياست الب تأسيس مدارس و دانشگاهقهاي فرهنگي در  فعاليت

  .  مؤيدي براين مطلب است،ها و ارسال كتب و نشريه و ترويج عقايد خويش در اين مكان
  

  هاي فرهنگي  مدارس و فعاليت
 مورد ،ن زمانتري هاي تبليغي است كه از قديم  يكي از سياست،كارهاي فرهنگي

اندلس زير سيطره اسالم بود و مسيحيان با طرح يك برنامه   روز كه آن استفاده كليسا بوده، از
تأسيس مدارس مسيحي در بين مسلمين، اشاعه مشروبات و آوردن : حساب شده شامل 

توانستند به تدريج نفوذ كرده و بار ديگر سلطه كليسا را   دختران بي حجاب در محيط اسالمي
اندلس   هاي هاي شهر ها و خيابان اندلس بگسترانند و سيل خون در كوچه  ر سرزمين اسالميب

  . اندازند به راه
 يكي از اصول سياست مسيحيت، قبضه كردن نظام آموزش كشورها و دادن !باري

 آموزشي و پرورشي بوده كه اين سياست نيز نوعي تضاد با رفتار كليسا در قرون هاي برنامه
 دانشمندان بسياري از دم تيغ ،كه با تشكيل انگزيسيون، و دادگاه تفتيش عقايد. دوسطي دار

  . در تاريخ مسيحيت همچنان باقي است آن كه صفحات. مسيحيت گذراندند
بر ما واجب است كه به «: گويد در اين باره مي» جون تكلي«يكي از مبشرين بنام 

  . » ترويج نماييم تشويق كنيم و آموزش غربي را خصوصا،تأسيس مدارس
در بالد عربي و  آن هدف مدارس تبشيري و غرض از تأسيس» انا ميلجان«راهب 

باوگان مسلمان را  اي هستند كه نو ترين وسيله مدارس قوي«: كند را چنين بيان مي  اسالمي
دهد و اين تأثير همچنان ادامه دارد تا روزي كه آنها  تحت تأثير آموزش مسيحيت قرار مي

  ».دست گيرنده ان زمام امور را بدركشورش
  : گويد رئيس دانشگاه آمريكايي در بيروت مي» بژوز«مستر 

 ارزنده ترين ابزاري است كه ميسيونرهاي ،اين مطلب مبرهن شده كه آموزش «
  » .اند آمريكايي در تالش، جهت مسيحي كردن سوريه و لبنان به استخدام گرفته

هاي مسيحي در  ها و دانشگاه و دانشكدهها  ها، مدارس و دبيرستان كودكستان
  38: گذرد از جمله از صدها مي  هاي عربي و اسالمي كشور
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  . دانشگاه قديس يوسف در لبنان كه يك دانشگاه كاتوليكي و تحت نفوذ پاپ است
و دانشگاه آمريكايي بيروت و دانشگاه آمريكايي قاهره كه بعدا به دانشگاه آمريكايي 

  .يعني دانشگاه االزهر باشد ود كه در نزديكي مركز بزرگ اسالميب آن هدفش. تبديل شد
  . دانشكده روبرت در استانبول كه به دانشگاه آمريكايي تغيير نام داد

 تقريبا تنها ،دانشكده فرانسوي در الهور به اين خاطر تأسيس شد كه اين سرزمين
 1909يكايي بيروت در در منشوري كه دانشگاه آمر. در شبه قاره هند است سرزمين اسالمي

به رد اعتراض دانشجويان مسلمان كه بايد هر روز به اجبار وارد كليسا شوند . صادر كرد
متن . ها پي برد توان به خوبي به ويژگي اين موسسه  از ماده چهارم اين منشور مي.پرداخت

ا اين دانشكده مسيحي است و از ثروت مسيحيان ساخته شده است، آنه«: ماده چنين است
آنها بيمارستان ساختند وآن را مجهز . ها پرداختند زمين را خريدند و به تأسيس ساختمان

همه اينها . به كار خود ادامه دهد )مسيحيان(تواند بدون كمك اينها  و اين موسسه نمي. نمودند
ومنافع حقيقي مسيحيت .باشد آن بدين خاطر دست به اين امور زدند كه انجيل از موارد درسي

شود بايد بداند  و هر دانشجويي كه وارد اين موسسه مي…ر دانشجويي عرضه خواهد شدبه ه
  »خواهيم  كه از او چه مي

دانشكده براي آموزش «: باره چنين اعالم كرد هيأت امناي دانشكده هم در اين
آموزش  آن سكوالريستي و گسترش اخالق حميده تأسيس نشده است بلكه اولين هدف

خواهد يك مركز مسيحي و كانون نشر   در انجيل آمده است و مياست كه حقايق مهمي
  39».مسيحي باشد ومردم را بدان دعوت كند

ق بط.  بيشترين فعاليت و حضور را دارند،مبشرين مسيحي و تبليغات كليسا درآفريقا
اعم از كليسا، مدرسه، .  ميليون موسسه دارد1,5آمار، كليسا در كشورهاي آفريقايي بالغ بر 

 هزار كشيش و طبيب و معلم و مهندس در لواي مبشر در 111كه …زشگاه، بيمارستان و آمو
  . اين قاره فعاليت دارند

 11,154 مدرسه ابتدايي، 36,450مدارسي كه از طرف كليسا در دنيا ساخته شده 
دانش آموز   ميليون5تنها درآفريقا . باشد  كودكستان مي10738مدرسه متوسطه يا دبيرستان و 

  . گيرند  علوم خود را از مدارس ميسيونري فرا مي،مانمسل
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  هاي فرهنگي كتب و نشريه و فعاليت
ارسال كتب  ، هاي تبليغ ضد ديني و ترويج عقايد ضد اسالمي يكي ديگر از شيوه

  : هايي دارند از جمله كه اين كتب ويژگي.مذهبي است
.  است…و ان، آمريكا، اروپاها چاپ مسيحيان افغانستان، پاكستان، اير اين كتاب)  الف

  . شود گاهي بدون ذكر مشخصات كامل به فارسي نگاشته و يا ترجمه مي
با ) …و  در قطع رقعي، جيبي، تقويمي(ها با بهترين كيفيت و حجم كم  اين كتاب)  ب

هاي رسمي، دولتي ميان مردم،   تهيه و بدون مزاحمت،عناوين فريبنده و داراي جاذبه عمومي
  . شود ان به صورت رايگان پخش ميبويژه جوان
  . ها داراي تصاوير هدفدار و محتواي خاص براي ترويج مسيحيت است اين كتاب)  ج

، مژده )اولين كتاب تورات(كتاب پيدايش : اند از ها عبارت عناوين برخي از اين كتاب
ز كشم، گنجينه ي طاليي ا صفا، من او را نمي براي عصر جديد، مباني مسيحيت، مهر و

  …حكمت سليمان، ديوان محبت، قرباني، كمك آسماني، بخشايش واقعي، 
پشت جلد و در صفحات اول و دوم اين كتابها، جمالت كوتاه، جذاب و با اهميتي )  د

گاهي اين . را بخواند آن شود و آن نويسند تا خواننده با يك نگاه شيفته را با خط درشت مي
براي نمونه، . رود  حتي جهان اسالم را نشانه ميمطالب، نه يك كشور كه ساير كشورها و

خوانيم كه داستان مردي مسيحي به  را با هم مي» مرد آسماني«جمالتي از پشت جلد كتاب 
  : نگاشته است» سام يقنظر«اين عبارات را كشيشي به نام . است»  يونربراد«نام 

 1000ريب به  در كنفرانسي با شركت ق2005در تابستان ) برادر يون( ايشان … «
برادر يون با شور و شوق از ايرانيان . و براي آنها صحبت كردند. ايراني مسيحي حضور يافتند

مسيحي خواستند براي خداوند، قدرت داشته باشند و از شرير نهراسند زيرا او كه خود تا به 
را ثابت نموده كه آنچه در نهايت سرنوشت كليسا .حال جفاهاي بسياري را متحمل شده است

  40».زند نه حكام سياسي مستبد، بلكه تنها خداست رقم مي
مبلغان پس از مراكز آموزشي از ديگر وسايل ويژه روزنامه نگاري براي رسيدن به 

  : كند  چنين نقل مي،از منابع تبليغ» تبليغ و استعمار«كتاب . مقصود بهره جستند
 تبيين افكار مسيحي پيش هاي مصري براي مبلغان اعالم كردند كه آنها از روزنامه «

 مقاالت زيادي به ،هاي مصري كنند و در تعدادي از روزنامه استفاده مي از هر كشور اسالمي
  41».چاپ رسيده است كه در بيشتر اوقات مفيد و گاهي هم بي اثر بوده است
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اند و نزد مسلمانان از اعتبار  ها كه به تحريف اسالم پرداخته در ادامه به برخي از كتاب
  : خوريم ازجمله برخوردارند بر مي

  

  : ها فرهنگ
  . كه به چند زبان زنده دنيا، كه چاپ مكرر دارد  ـ دائره المعارف اسالمي1
  ـ خالصه دائره المعارف دين و اخالق2
  ـ دائرة المعارف علوم اسالمي3
 )بخش مربوط به اسالم و پيامبر اسالم (» بررسي تاريخ« ـ 4

  

  : ها كتاب
  ابراهام كاش) به زبان انگليسي(در اسالم  ـ يهود 1
 تأليف مجيدي قدوري) به زبان انگليسي( ـ جنگ و صلح در اسالم 2
 تأليف آرتور جفري) به انگليسي( قرآن  ـ منابع تاريخ3
 از مرگليوث) به انگليسي(غاز اسالم  آ ـ محمد و4
 )به انگليسي( ـ پلي به سوي اسالم 5

  

  : ها  ها و فصلنامه مجله
هارتسورد آمريكا كه   اي تبليغي به زبان انگليسي در مجله:  ـ مجله العالم االسالمي 1

  . شود به همه جهان فرستاده مي
اي تبليغي به زبان فرانسه كه در همه دنيا پخش  مجله:   ـ مجله العالم االسالمي2

 . شود مي
 تن از  ـ مجله امور خاورميانه به زبان انگليسي در آمريكا كه به قلم چند3

 . در درجه اول گرايش سياسي دارد. شود خاورشناسان بدبين به عرب و مسلمانان منتشر مي
هايش به  مجله آمريكايي و سياسي كه در برخي از مقاله:  ـ مجله الشرق االوسط4
 42.پردازد اسالم مي
  

  : نتيجه گيري
ينه خود گيريم كه دشمنان اسالم هيچ گاه دست از دشمني و خصومت دير نتيجه مي
هاي خود به  انديشه و هميشه در جهت جايگزين كردن باورها و اصول و دندار با اسالم بر نمي

ها و  جاي معارف بلند و فرهنگ اصيل و ارزشمند اسالم در تالشند و در راه تبليغ، شيوه
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در اند و تنها هدف آنها فروپاشي اتحاد مسلمانان و ايجاد تفرقه و  هاي گوناگوني برگزيده روش
  . نهايت نابودي اسالم است

  : گيريم كه همچنين نتيجه مي
اگر بخواهيم با دشمنان دين اسالم مقابله كنيم و جلوي پيشرفت و تأثير آنها را 

  . آوريم دست نميه ها و مباني تبليغي آنها آشنا باشيم و گرنه هيچ توفيقي ب بگيريم بايد با روش
  

  : پيشنهاد
هايي براي بهره برداري  و ارائه طرح  اصيل اسالميكوشش براي زنده كردن فرهنگ 

  . هاي ارزشمند ها و افتخار به اين سرمايه بهتر و بيشتر از اين سرمايه
هاي عملكرد مردان  آشنا كردن عموم مردم، مخصوصا نسل جوان با افتخارات و شيوه

تا  آن هاي شبزرگي كه در احياء دين و فرهنگ اسالم كوشيدند و براي دفاع از اصول و ارز
  . پاي جان ايستادند

هاي نفوذ غرب از طريق آشنا كردن مسلمانان با روشها و  اقدام سريع براي بستن راه
  . ها هاي مقابله با اين روش هاي پيشرفت دشمن و راه شيوه
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  ها نوشت پي 
  . 1025، ص1385، 23 فرهنگ اسالمي، انتشارات اميركبير، تهران، چاپ،ـ معين، محمد1
  . 343، ص1335 لغت نامه دهخدا، انتشارات مجلس شوراي ملي، تهران، ،دا، علي اكبرـ دهخ2
، 1، ج1376، 7 فرهنگ الروس عربي به فارسي، انتشارات امير كبير، تهران، چاپ،ـ جر، خليل3

 . 1004ص

 . 1596 فرهنگ فارسي، ص،ـ معين، محمد4

، 4هيد سعيد محبي، تهران، چاپ احمد، دايرة المعارف تشيع، نشر ش،ـ صدر، حاج سيد جوادي5
  . 612، خاتم ديه، ص7ج.1385

  . 11، ص1380، 4 روش تبليغ، انتشارات افق فردا، قم، چاپ،ـ كرمي، رضا علي6
، 1377، قم، انتشارات بوستان كتاب، 2 تبليغ و مبلغ در آثار شهيد مطهري، چاپ،ـ موگهي، عبدالرحيم7

 . 23ص

 . 1386هاي تبليغي، ويژه نامه پيام مبلغ،  ون شرايط و شيوههايي پيرام  سلسله درس،ـ مدبر، علي8

 . 613 احمد، دائرة المعارف تشيع، صفـ صدر، حاج سيد جوادي9

  146هاي تبليغي، ويژه نامه پيام مبلغ، ص هاي پيرامون شرايط و شيوه  سلسله درس،ـ مدبر، علي10

ار غرب، چاپ اول، مشهد، آستان قدس، در رويارويي با استعم انديشه نوين اسالمي  ،ـ بهي، محمد11
 . 396، ص1377
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