
 

 
 

 

 اسالم جدید
 نویسنده:  رشاد حکیم

 مترجم: عبداهلل اسدی
 

 الرحمن ا لرحیم اهللبسم

 و علی آله و صحبه و من وااله اهللرسولالحمد هلل و الصلوات و السالم علی 

 :برادران و خواهران عزیز

 و برکاته! اهللرحمتالسالم علیکم و 

د. خود قبول فرمای به حضوررا  ما یهاتالشتا  میداریمستایش مر خدای راست که پروردگار عالمیان است. از بارگاه خدا مسئلت وثنا 

 . میطلبیمعلم نافع  یتعالیبارهمچنان از پیشگاه 

نشر  2007( که در سال روانهیممسلمانان  یهاشبکهراند تحت عنوان )ایجاد  موسسه گزارشخواندن یک قسمت از با  خود راسخنان 

ج و نتای هاستیدئولوژیامبارزاتی که همین اکنون در عالم اسالمی جریان دارند، در حقیقت جنگ میان ": کنمیمگردیده بود، آغاز 

 .ارددر عالم اسالم جریان د هایدئولوژیابرین، در شرایط موجود جنگ بناء. "این جنگ سرنوشت امت مسلمان را تعیین خواهد نمود

در یک نبردی دخیل است که  متحدهاالتیا"چهارسالۀ دفاعی خود اظهار داشته است که  گزارشآمریکا در  متحدهاالتیاوزارت دفاع 

امع جو دگانیددر  ییگراافراطخواهد آمد که نظریات  دستبهدارد. درین نبرد، پیروزی نهایی زمانی  یکیدئولوژیادو بعد نظامی و 

 ."شوند ارزشکم، خوار و هاآن میرمستقیغ کنندگانتیحمامیزبان و 

جریان دارد. آیا  کیدئولوژیاروشن گردید، در جوامع اسالمی یک نبرد  متحدهاالتیاراند و وزارت دفاع  گزارشاز  کهیطورپس   

اسالم را چنانچه که بر پیامبر علیه الصلوات و  خواهندیمکه  ییهاآنموقف مسلمین در رابطه به  این نبرد چه خواهد بود؟ راجع به 

. در برابر فرامین اسالم برخورد گزینشی داشته باشند خواهندیمکه  ییهاآنالسالم نازل گردیده بود، با تمام ابعاد آن تطبیق نمایند و 

وه منحرف ( و گراندروانبر راه درست   کهیکساننیز گروه اهل حق ) هادرگذشتهیک امر تازه نیست بلکه  کیدئولوژیاالبته این تنازع 

پیشین نیز موجود  یهاامت. این مبارزه به اساس سنت الهی جریان داشته و حتی در میان اندداشتهاز راه راست باهم مبارزه و تضاد 

تعال راجع خدای م دکهبودنبر حقیقت ایستاد بودند، و همچنان کسانی  بودندکهکسانی  لیاسرائیبنمثال، در میان  طوربهبوده است. 

 . 13سورۀ مائده، آیت  "نمودندیممعانی کالم خدا را تحریف  هاآن"فرموده است:  هاآنبه 

ن رضایت حکام زما خاطربه. بعضی ازین تغییرات نمودندیمتعبیر و تحریف  دلخواهشانکلمات تورات و انجیل را طبق  هاآنیعنی 

ک ی لیاسرائیبنمثال،  ۀبه گون. اندکردهمختلف زندگی  یهاملتتحت زعامت  لیاسرائیبن، چنانچه میدانیم شدیمانجام داده 

هیچ دین آسمانی معتقد نبودند. همچنان یک مدتی در سلطنت ه ب وقتآن یهایرومقرار داشتند و  هایرومتحت زعامت  یزمانمدت

بودند. مطابق یک داستانی که در تفاسیر ذکر گردیده است، علمای  نیدیبنیز کفار و  هاآن، که کردندیمپادشاهان بابل زندگی 

شاه انجام جلب رضایت پاد خاطربهرا  کار نیاروابط ممنوعه داشته باشد، و  تواندیم بودندکهبه یک پادشاه بابل فتوا داده  لیاسرائیبن

 هایدئولوژیاازین کشمکش  رمسلمانیغ یهاقدرت، آیا ! خوبدادندیمقوانین خدا را برای کسب رضایت انسان تغییر  هاآن. دادندیم

 US News متحدهاالتیااخبار و گزارش جهانی ویبسایت  به اساسو منظور ایشان چه خواهد بود؟  خواهندیممیان مسلمانان چه 

and World Report ،"  دوباره آغاز نموده است.  خود را، اکنون جنگ سپتمبر 11اشتباه خود بعد از  یهاگامواشنگتن به تعقیب

اخته است. اند به راهمثال دیگر نداشته، یک زنجیر بزرگی از تبلیغات سیاسی را، که بعد از دورۀ جنگ سرد  متحدهاالتیادرین مسیر، 

تن که واشنگ اندیموارد هاآنو متفکرین، همۀ  هارسانهپنهانی سیا گرفته تا تمویل آشکار  یهاتیفعالروانی و  اتیعمل یهاگروهاز 

 . "دینمایم یگذارهیسرماتضعیف اسالم نیز،  خاطربهتضعیف مسلمین، بلکه  خاطربه تنهانهدالر را  هاونیلیم



 

 
 

 نندکیمابالغ  شرمانهیب هاآن. "تالش دارد تا خود اسالم را تغییر دهد!!! متحدهاالتیا " میکنیماین قسمت مطلب را دوباره تکرار 

که  رودینمدر دین اسالم  نیز تغییرات وارد نمایند! گمان  خواهندیم، بلکه باشندیمتغییر در جوامع مسلمین  خواهان تنهانهکه 

، هانیابیان نموده باشند!  راآن شرمانهیب نیچننیانیز  نمودندیمکه حتی کتاب خدا را تحریف  یهازمانهدر  لیاسرائیبنحتی علمای 

 که ما خواهان تغییر اسالم هستیم، بلی، ما خواهان آن هستیم!  دارندیمبدون اخفا و ترس، اظهار 

رادیویی و تلویزیونی اسالمی، مضامین درسی در  یهابرنامهکشور  وچهارستیبدر  کمدستواشنگتن "، سدینویممقالۀ فوق در ادامه 

موده است. تمویل ن روانهیمترویج اسالم  خاطربهآموزشی را  یهابرنامهسیاسی یا سایر  یهاکارگاهمکاتب مسلمین، متفکرین مسلمان، 

شورای  یهایریگموضعبه . "رسندیم به مصرفاعمار مساجد، قرآن و حتی مدارس اسالمی  خاطربه متحدهاالتیافدرالی  یهاکمک

چیوننگ و  یهاهیبورسرا ببینید که از  را ببینید، جوانانی هاشبکهتلویزیون طلوع و سایر  یهابرنامهعلمای افغانستان نگاه کنید، 

را  سعی دارند تا اسالم عصری هانیا، مینیبیم. چنانچه باشندیم روانهیمزندۀ از مسلمانان  یهامثال هانیا، همۀ اندبرگشتهفولبرایت 

 . کنندیم یگذارهیسرمادالر  هاونیلیم کار نیادرین کشور تبلیغ کنند، البته عصری به تعریف خود ایشان، و برای 

 برادران و خواهران،

اور ب به خدااز دین اسالم هیچ آگاهی ندارند،  کهیکسانکه غیر مسلمین،  شنودیم، او شنودیم را نیایک مسلمان واقعی  کهیوقت

غییر ت شمارادین  میخواهیمکه ما  کندیماعالم  صراحتبه، رندیپذینمکالم خدا  عنوانبهندارند و به پیامبر اعتقاد ندارند، و قرآن را 

 و پیامبرش داشته باشد، تکان بدهد!  باخدادهیم، این امر باید هر مسلمانی را که کمترین محبت 

 ودشیم. حتی دیده شودینمو کدام  شودیمشما کی هستید؟ و این جرئت را از کجا آوردید؟! که بما بگوئید کدام امر شامل اسالم 

 2002. بوش در سال دهندیمو بما راجع به اسالم خطبه و درس  رندیگیمبوش و اوباما نیز عقب میز خطابه قرار  جمهورسیرئکه 

ادر ساخته را باهم بر گونگونهاسالم اعتقادی است که سبب آرامی یک میلیارد انسان گردیده و نژادهای  "در یک بیانیۀ خود گفته بود،

 . "نه نفرت است. اسالم در حقیقت دین محبت است

اسالم سبب آرامی یک میلیارد انسان در سراسر جهان گردیده، نژادهای مختلف  واقعا  معنا که  نیبه ااین جمله او حقیقت دارد،  اگرچه

این گفته تا حدودی درست است ولی چرا نه نفرت.  باشدیمآن بر بنیاد محبت استوار  یهاآموزهرا باهم برادر و خواهر ساخته است و 

اسالم  اوباما نیز گفته بود و چنانکهداده است تا در مورد اسالم حرف بزند؟  به اوباید این را از زبان بوش بشنویم؟ این صالحیت را کی 

 . باشدیمدین صلح 

را گفته است. این روش در  هاحرفبوش راجع اسالم چنین  جمهورسیرئ بودندکهحتی بعضی مسلمانان خوش شده  زمانآندر 

که به  مسلمانان به کسی نیاز دارند کنندیمفکر  هاآن. دهدیمکفار را نسبت به مسلمانان نشان  زیرآمیتحقحقیقت نگاه متکبرانه و 

آنان باری  نتکی. میشنویمنیز  رمسلمانیغرا حتی از زبان بعضی تحلیلگران  زیآمنیتوهحقیقت اسالم را بیان نماید. این نگاه  هاآن

ن راجع به مطالعات اسالمی نیز داشته باشند. از همی سانسیلفوقکه رهبران سیاسی یک سند  دیآیبرمچنان "کنایه گفته بود،  طوربه

 . "کنندیمروست که به جوامع راجع به حقیقت اسالم صحبت 

. دینمایمتحلیلی ارائه  یهابه وزارت دفاع امریکا گزارش، باشدیمکارمند  1600دارای  یرانتفاعیغراند که در حقیقت یک موسسۀ 

ته نوش متعددی یهامقاله "اسالم جدید"بر دالیلی درین اواخر روی موضوع بناءبرین، موسسۀ مذکور با پنتاگون گره خورده و بناء

 خواهم نمود.  قولنقلآن  یهانوشته، از بعضی است. من در خالل این  نوشته

توسط چیریل بینارد، یک زن  گزارشنشر گردیده بود. این  "اسالم دموکراتیک مدنی"موسسۀ راند تحت عنوان  یهایکی از گزارش

بعضی  متحدهاالتیادر ادارۀ  کهیکس، زاد لیخلیهودی که در عقد نکاح یک مرتد درآمده است، تهیه شده بود. شوهر او زلمی 

در ملل متحد، همچنان سفیر امریکا در افغانستان و  متحدهاالتیامانی سفیر او ز. باشدیمداشته است،  به عهدهبلند را  یهاسمت

 گزارشرد، بناءم چیریل بنااست! زن او  قرارگرفتهبسیار حساس  یهاسمتدر  زاد لیخل، زلمی دینیبیمعراق بوده است. چنانچه 

ه ک دیتوانیمحدس زده  گزارشد منتشر ساخته بود. از عنوان این ناز طرف موسسۀ را "اسالم دموکراتیک مدنی"تحت عنوان  خود را

تحمیل دیدگاه خاص خود از اسالم،  خاطربهبر ما تحمیل کنند! و حتی  خواهندیم! چه نوع اسالم را خواهندیمچه نوع اسالم  هاآن



 

 
 

، مسلمانان باید باهم یکجا شده و علیه این خودسری و اطاعت کنیم. برادران از آن پیروی حتما تا  فرستندیمعلیه ما  خود راافواج 

 قیام کنند! 

این  .، عصریان، و سیکولرانانیگراسنت، انیادگرایبن: کنندیمرا به چهار کتگوری تقسیم  هامسلمان، ادشدهیدر آغاز گزارش 

 ذیل صورت گرفته است:  به اساس یبندمیتقس

آزادی سیاسی و فردی، آموزش، وضعیت زن،  به شمول، باشندیمدر جهان اسالم مطرح  فعال مهمی که  مسائلراجع به  هاگروهاین "

  "دارند. به خودمشخص و منحصر  یهادگاهیدعدالت جزائی، مشروعیت تغییر و اصالحات، و نگرش راجع به غرب، 

 دارند:  ریناپذانعطاف یریگموضع متحدهاالتیا مخصوصا کسانی اند که نسبت به غرب و  "بنیادگرایان"

 یهادگاهیدکه در روشنی آن بتوانند  خواهندیمخالصی را  رد نموده و در مقابل وضعیت خشن و فرهنگ معاصر غرب را هاارزش هاآن

دولت یا گروه قومی نبوده بلکه جامعه  -ملت ۀمؤلف هاآنشریعت اسالمی و اخالق تطبیق نمایند. واحد اجتماعی  ۀدربار خود راافراطی 

 . شوندیمبدو گروه انقالبی و نص گرا تقسیم  انیادگرایبن. باشدیماسالمی و امت اسالمی 

 یهادگاهید درمجموع" هانیا. نگرندیمبوده و به تمدن، اختراع و تغییر بدیدۀ شک  کارمحافظهخواستار یک جامعه  "انیگراسنت"

 و کارمحافظه گروهخود بدو  ۀنوببه انیگراسنت. "وجود دارد مالحظهقابل یهاتفاوتمختلف آن  یهاگروهاعتدالی دارند ولی میان 

 . شوندیمتقسیم  طلباصالح

معتقدند که قوانین و شریعت اسالمی باید با جدیت تعقیب و پیروی شود، و نقش دولت و مقامات سیاسی را در تشویق " کارانمحافظه

در شرایط متغیر سیاسی نیز فعالیت نموده و، حتی اگر حکومت "، و این امر باعث شده تا "دانندیمو یا الاقل تسهیل این امر مفید 

 باوراند نیبه ا" طلباناصالحدر مقابل،  "نفوذ داشته باشند. االمکانیحتامور روزمرۀ زندگی مردم  اسالمی نیز نباشد، سعی کنند تا در

این  یریگموضعانعطاف داشته باشد.  مقدار کیدیانت باید در تعریف لفظی  هاقرنکه اسالم برای حفظ بقا و جذابیت خود در طول 

  "حفظ ماهیت شریعت در موارد لفظی آن انعطاف دارند. خاطربهبر تطابق محتاطانه استوار بوده، و  آمدهشیپطبقه در برابر تغییرات 

 نگرش ذیل را دارند:  عصریان

آن  در کنندیماز تمدن معاصر شود. برای اینکه اسالم با تغییرات روز همگام شود، سعی  یبخشکیکه جهان اسالم  خواهندیم هاآن

ید که دسترسی به آن بع اندیراتییتغفعال خواستار  شکلبهدر متون و مناسک اسالمی  هاآنوارد نمایند.  خود را موردعالقهتغییرات 

م در عصر تطبیق اسال هاآنکه به باور  است نیاو همچنان به سیر تاریخی اسالم بیشتر معتقدند. معنای سیر تاریخی اسالم  دینمایم

با شرایط تاریخی نیز سازگار بود، ولی با شرایط تاریخی موجود  ساختیمحقایق ماندگار را منعکس که  یحالنیدرع السالمهیعلپیامبر 

 سازگاری ندارد. 

شخصی محدود  یهاتیفعالدین به حوزۀ  که در جوامع اسالمی نیز چنانچه که در جوامع پیشرفتۀ غربی خواهندیم" سیکولران

باور دارند که دین باید به ابعاد شخصی زندگی مربوط شده "گردیده است، میان مسجد و دولت فاصله ایجاد شود. این گروه مسلمانان 

که یکی از طرفین در امور دیگری مداخله و نفوذ  شودیممشکل زمانی ایجاد  هاآنو از دولت و سیاست بازداشته شود و به گفتۀ 

  "نماید.

 

 هاآنید از د روانهیمبه  ادامه بحث برویم، بیایید ببینیم که مسلمان  نکهیا. قبل باشدیم روانهیممسلمان  هاآن موردعالقهسلمان م

ل به . در ذیاندنمودهیک لیست طوالنی را تهیه  روانهیمو برای تعریف مسلمان  انددادهدرین رابطه کار مفصلی انجام  هاآنکیست؟ 

 . میپردازیم روانهیمارائه مشخصات مسلمان 

 "روانهیممشخصات مسلمان "

 یدموکراس( 1

 یدموکراسا واژۀ ت کنندیمتالش  هامسلمانباور داشته باشد. بعضی  کیدموکراتو سیستم  یدموکراسکسی است که به  روانهیممسلمان 

 آمدهشیپمسلمین بوده و امیر مسلمانان در امور و مشکالت  نخبگاناسالمی است که متشکل از  یدارحکومترا بجای شوری )سیستم 



 

 
 

 نینابرابشباهت دارد و  یدموکراسکه سیستم مشورتی اسالم با روش   کنندیماستدالل  هاآن( بکار بندند. دینمایممشورت  هاآنبا 

ن آ با مفهوم شوری آشنا نیستند و در مقابل هایغربکنیم چون به نظر آنان برای تعریف آن استفاده  یدموکراساز اصطالح  میتوانیم

قادر خواهند شد تا از  هاآن، این گروه مسلمین میگویند که با چنین راهکاری برانعالوه  .باشدیمب جذا هاآنبرای  یدموکراسواژۀ 

دنیای اسالم را براندازند. این طرز دید مشکالت جدی دارد،  یکتاتورید یهادولتآن  ۀواسطبهغرب کمک و معاونت دریافت نموده و 

 زیرا که: 

متفاوت و کامل را ارائه نموده است.  کامال یک طرز دید  یک طرز دید است و اسالم  یدموکراساسالمی ندارد.  منشأ یدموکراسالف( 

ه و چه نیازی به استفاد ندیگوینمشوری  راآنچرا  ، درین صورتکنندیمبا مفهوم شوری در اسالم مقایسه  راآنیک تعداد کمی مردم 

 از یک کلمه عاریتی وجود دارد؟ 

 ورانهیماز یک مسلمان  که یدموکراسبرای نوعیت  هاآننخواهد ساخت، چون  موفقرا در آزمایش موسسۀ راند  هاآنب( این تاکتیک 

 !اندنموده ارائهتوقع دارند، تعریف مفصلی 

 ،«غربی تفهیم گردیده است برالیلکه در سنت گونه همانتعهد به دموکراسی » ،کنمیم نقل اینجا من ،میگویند هاآنج( آنچه را که 

 به دتعه ،میخواهیم ما آنچه! نیست بخش قناعت! نخیر. میدانم اسالمی نظرازنقطه من را نیا چون ،به من دمکراسی نه گویید بناء 

سی حمایت از دموکرا» کنندیم عالوه ازین بیشتر هاآن و! است گردیده تفهیم غربی برالیل سنت در که گونههمان ،است دموکراسی

 با خالفتم با که دمکراسی به مسلمانی کدام آیا ،روانهیمیک مسلمان  عنوانبه بناء « مخالفت با اصل حکومت اسالمی است یبه معنا

 ست!باورمند ا باشد اسالمی حکومت اصل

 میگویند هاآن متعاقبا  

 ضیهق در که یمثل ،دانندیمبرای ایجاد حکومت  یالهیوس عنوانبهانتخابات را  ،کندیمخود را دموکراتیک قلمداد  که یگروهبرای »

 «.کندینم کفایت انتخابات تنها دیدیم مصر نیالمسلماخوان حاضر

 است.« قبول منابع غیرمذهبی برای قوانین» روانهیممشخصه دوم مسلمان  (2

 دکننیمیادآوری  گزارشدرین  هاآنو   دیکنیمبشر را اطاعت  ساختهدستکه شما به گونه ارادی و باز قوانین  است نیامعنی آن 

هر  اهآنبرای  بناء   ،«در رابطه به تطبیق شریعت  هاآن ازنظرعبارت است و اسالمیست رادیکال  روانهیمخط فاصل میان مسلمان »

 یسک روانهیمو مسلمان  شودیمپنداشته و بنیادگرا  گراافراط ،توسط خداوند( شدهتیهدا)قوانین  خواهدیمشریعت  که یمسلمان

 . ردیپذیمبشر را  ساختهدستو تمام قوانین  یالمللنیبکه قوانین فرانسه و بریتانیا یا دیگر قوانین  است

 «مذهبی است یهاتیاقلاحترام به حقوق زنان و » روانهیممشخصه سوم مسلمان  (3

 یاسالم حکومتی هرگاه ،هاآن. بر اساس تعریف هاآن تعریف اساس بر نه اما ،مذهبی باورمندیم یهاتیاقلما به حقوق زنان و  هم حاال

 هم این ،کننیم وضع( تکس) جزیه یهودان و عیسویان باالی هاآن اگر. است ییگراافراط این ،دارد اعالم قانون منحیث را حجاب

 . است ییگراافراط

 «غیرقانونی است یهاخشونتمخالفت با تروریزم و » روانهیمه چهارمین مشخصه مسلمان و باالخر(4

 ،کند یزندگبر اساس اصول اسالمی  خواهدیمکه  ینمسلما ،ستدیایم اشغال ضد به ،کندیم دفاع خویش خاک از که مسلمانی ،بناء 

 اطاعت از ،کندیمرا دعوت به اشغال سرزمینش  متحدهاالتیاکه اردوی  است یکس روانهیم. و مسلمان شودیم شمرده گراافراط

ندارد.  اع رادف جسارت و حیثیت ،خاکش صورت گرفته است بر که اشغالی و تجاوز برابر در و است راضی بشری ساختهدست قوانین

 !روانهیممسلمان  است نیا

 چهآن ، تعریف چهار این بر اساس که یبه خاطر! نیست مسلمان حقیقت در ،دیآیم حساببه روانهیممسلمان  هاآنآنچه برای  بناء 

 تراسبمن. به نظر من اصطالح کنمیخطاب نم روانهیمرا مسلمان  هاآنازین به بعد من  بناء  کفر است نه اسالم!  کنندیم توضیح هاآن

 خواهد بود. « رَو مسلمانان حاشیه»برای ایشان 



 

 
 

 گراافراطیا  روانهیم مسلمان یک عنوانبه را او هاآن بعدا  ،شود داده جواب دریافت خاطربه مسلمانی به تا ،دارند یانامهسؤال هاآن بعدا 

ا در ر هاآنشما در قسمت دریافت جهالت ایشان درین رابطه به مشکل بر نخواهید خورد و دید فعلی  الحمداهللتصنیف خواهند کرد. 

 !ددهنیم نمره ما برای و میازمایند را ما ایمان هاآن ،کنندیمعقیده مارا آزمایش  هاآن گونه نیبدرابطه به مسلمانان خواهید دانست. 

 :است نیا نامهسؤال

ا یآ ،کندینم یپوشچشم یا حمایت خشونت از حاال اگر ،کندیم یپوشچشمیا از آن  کندیمآیا فرد یا گروه از خشونت حمایت »

که مخالفت خود با خشونت را برایشان اظهار کنید.  کنندینمرها  شمارازمانی هم  یحت هاآن بناء « این کار را کرده است درگذشته

 . شد خواهید شناخته آن مسئول شما نیز صورت آن در ،از خشونت داشته باشید یاگذشتهاگر 

 ،بعدی سؤال

 ؟دیتوانیم تعریف فردی حقوق منحیث را دموکراسی واضحآ آیا پس ،لیب اگر ،کندیمآیا از دموکراسی حمایت »

 ،بعدی سؤال

 «؟کندیمحمایت  اندشدهشناخته یالمللنیبکه به سطح آیا از حقوق بشری »

 ،بعدی سؤال

 «مذهبی آزادی بخش در ،مثال به گونهآیا کدام استثنای در آن موجود است؟ »

 «شودیم پنداشته ییگراافراط ،را تطبیق کنید ارتداد قوانین دیخواهیم شما اگر ،بناء 

 ،بعدی سؤال

 «که تغییر مذهب یک حق فردی است؟ دیکنیمآیا فکر »

 قح باید هاآن ،یا شادی و مار را پرستش کند گاو خواهدیمیا  شودیممانی عیسوی مسل اگر یا ،شودیماگر مسلمانی یهودی  بناء 

مسلمان لطف نموده است و او خداوند  عنوانبهخداوند برایش  شدهتیهداه راه راست ب که یمسلمان اگر! کنند چنین که باشند داشته

 ،تاس نموده مرحمت باالیش متعال خداوند که یشخص چنین اگر ،را شناخته استعلیه وسلم  اهللیصلو پیامبرش حضرت محمد 

 !کند چنین تواندیم و دارد را حق این او ،نماید پرستش را گاوی خواهدیم

 ،بعدی سؤال

 «کند؟ تطبیق ،د که حکومت باید قوانین جزایی را که یک بخش از شریعت استیآیا باور دار»

اسالمی برایش جزا در نظر  عدالتکه در  قانونی را میگویند یهاتیمحدوده و بود حد جمع حدود) شود جاری باید حدود ،بناء 

 است(! شدهگرفته

 ،بعدی سؤال

 «که حکومت باید به قانون مدنی که یک بخش از شریعت است عمل کند یا باور داشته باشد؟ دیدارآیا باور »

 .همسر چندین داشتن ،ازدواج ،به گونه مثال

 ،بعدی سؤال

 «هم باید آزاد باشد؟ یرشرعیغ یهاانتخابد که ییا باور بر این دار»

ید؟ چه میگوی یرشرعیغقوانین  دربارهسبزی؟! شما  مارکت؟ خریدن کچالو یا پیاز در میزنیمچه چیز حرف  دربارهالحمدهلل! ما اینجا 

فقط یک قانون موجود است. اینجا  مسئله. آنجا در رابطه به هر دهدینمحق انتخاب در رابطه به قوانین  شماراهیچ کشوری در جهان 

کدام قانون را . »شودیمپرسیده  جوابچند  سؤالو از شما یک  دیرویمشما به محکمه  بناء  از ما خواهان انتخاب هستند.  هاآناما 

 «!!!اطاعت کنید؟ دیخواهیم

 دیفرمایمآیه  میدرخداوند بزرگ 

دانند بتنها تو را قاضی  شانیهانزاع تمام در کهیزمان تا شوندینم واقعی ایمان صاحب هاآن ،خداوند به قسم ،چنین نیست مگر نه»

 (6۵)سوره نسآ آیه  کنند قبول هاآن کامال  ،اعتراض نداشته باشندو به هر حکم تو 



 

 
 

 اهللیصل) ردیپذینمپذیرد. هیچ مسلمانی مسلمان نیست اگر سنت پیامبر را بزرگ را ن وندمانی مسلمان نیست اگر قوانین خداهیچ مسل

 علیه وسلم(

 ...ابدییمادامه  نامهسؤال گونهنیهمو به 

مذهبی باید عین حقوقی را داشته باشند که مسلمانان دارند؟ آیا باور دارید که یک شخصی از گروه  یهاتیاقلآیا باور دارید که »

 «اقلیت مذهبی در یک کشور با اکثریت مسلمان بتواند یک کرسی بلندی سیاسی را تصاحب شود؟

 انیکس ،مؤمنانای »، دیفرمایم بزرگ خداوند چون شوند تصاحب را بلندی مناسب توانندینم هاآن ،نه است سؤالو جواب ما به این 

 در شما دارند آرزو هاآن ،کرد نخواهند کوتاهی شما فساد از هاآن زیرا ،نگیرید همراز و صمیمی دوست ،نیستند شما دین از که را

. ما میگویندکه به زبان  است یآناز  ترخرابو آنچه در دل دارند  اندساختهآشکار  هم زبان در شمارا با دشمنی هاآن. باشید عذاب

 (11۸آیه  عمرانآل)سوره  «باشد داشته عقل شما اگر ،را برایتان بیان کردیم هانشانه یخوببه

 .بدهیم کالن یهاتیمسؤول را هاآن یا،یهود و مسیحی داشته باشیم مشاور و دوست تا دهدینم اجازه ما به مذکور آیه ،بدین اساس

 ابدییمادامه  نامهسؤال

اقلیت مذهبی حق گشایش و پیشبرد نهادهای مرتبط با مذهب خویش را در کشوری با  یهاگروهآیا باور دارید که اشخاصی از »

 «اکثریت مسلمان دارند؟

 بادتگاهع به اعمار مجدد توانندینمکلیساها و معابد موجود را نگهدارند اما  توانندیمکه  است نیا هاآنحاال قوانین اسالمی در رابطه به 

 قوانین اهل الذمه )در رابطه به مردم اهل کتاب که در سرزمین مسلمانان زیر قانون شریعت زیست دارند(.  بر اساسبپردازند. 

 ،بعدا و 

 «؟دیریپذیمرا که بر اساس اصول قوانین غیرمذهبی استوار باشد  یایعدلسیستم آیا »

 به آن باور داشته باشد.  روانهیمباید مسلمان  هاآنکه به نظر  است یزیچتمام این موضوع کفر است! این  کهیدرحال

 نامبرده این است:خانم  نخست سفارش ،بپردازیم برنارد شریل از هاسفارش به بیایید ،حاال

 «به کمک یارانه نقدی یا سبسایدی به مصرف کمتر پخش و نشر کنیمرا  روانهیممسلمانان  یهانوشته کار وما باید »

 این راه گسترش دروغ است!

 ،موصوفِسفارش بعدی 

 «و جوانان تشویق نماییم شنوندگاناز  یهاتودهرا به نوشتن به  هاآن»

 کی برایشان سخن دانندیم هاآنو  رادارند حقایق تفکیک توانایی اسالم جهان در هاکتله ،شناسندیمرا  هاتوده هاآن که یبه خاطر

. تندسیایمحق  خاطربهجوانان  که یخاطره ب هاستآنکه خطر بیشتر از طرف جوانان متوجه  دانندیم هاآن.دیگویمو کی نه  دیگویم

 م کهفبنارا تخریب کرد. و ما در رابطه به قصه کهف از قران میدانیم. سوره  هامجسمهکه نییک جوان بود زما السالمهیعلابراهیم 

به کهف رفتند جوانان بودند. ما از سیرت پیامبر نیز همین را میدانیم که یاران نخست پیامبر  کهیکسانکه  سازدیمداریم و روشن 

 جوانان را به انحراف بکشاند! خواهدیمحاال او  بناء علیه وسلم جوانان بودند.  اهللیصل

 ،موصوفِسفارش بعدی 

 «اسالمی به معرفی بگیرید یهاآموزشرا در نصاب  شانیباورها»

 هادج درباره هر آنچه ،اندبردهرا از بین  هانصاب یاسالمدر بیشتر ممالک  هاآن. اندبرداشتهاساسی را  یهاگامدرین رابطه  قبال  هاآن

. اندشدهخارجنصاب  از ،دارد بحث الهی قوانین تطبیق به رابطه در آنچه ،دارد ارتباط حدود ساختن جاری با آنچه ،دیگویم سخن

 و االزهر گاهدانش در ترتیب نیعبه ،بعد از واقعه یازده هم سپتمبر صورت گرفت آباداسالماسالمی  یالمللنیبانشگاه عین موضوع در د

 .شد عملی گونهنیهم به موضوع اسالمی مشهور مدارس سایر

 ،سفارش بعدی



 

 
 

« طرب یزکشورهای  یهانصابو  هارسانهدر  شانیکشورهاقبل و بعد از اسالم در  رهنگفدهی در رابطه به  یآگاهتسهیل و تشویق »

ت به مردم را از دیدگاه مثب هاآنداشته باشیم و  یهابحثن فرعونی را احیا بسازیم. بیایید در رابطه به فراعنه ید تمدمثال بیای به گونه

بودند  تهافیدستبه آن  زمانآنر د هاآنرا که  یهاشرفتیپبحث کنیم و  هاآنتمدن و دستاوردهای  دربارهبه معرفی بگیریم. و بیایید 

حلی جوامع سازیم! و بیایید فرهنگ م نشیگزیجاتمدن اسالمی کوشش کنیم که این بخش را بیشتر  عوضبهرا متبارز بسازیم. بیایید 

 دربارهیایید ! بمیانداز یبرا به راه  یهابحثعربی  سمیونالیناسقبل از اسالم و  یهاعربقبل از اسالم را احیا کنیم! بیایید در رابطه به 

. به همین خاطر میانداز یبی شام )سوریه( بحث راه ندرباره تاریخ رومی و یوناشمالی سخن بگوییم. و بیایید  ییقایآفرتاریخ مردم بربر 

و  نیرالنهنیبه در رابطه ب هاآن. اندداشتهمبذول  یاالعادهفوقبه تاریخ قبل از اسالم در شرق میانه توجه  شناسانباستاناست که 

 . کنندیمبسیار تمرکز مصر در زمان فراعنه 

 مدنت اسم یحت و بود جهالت اشهمه چون! باشیم نداشته خود اسالم از قبل تاریخ از افتخاری هیچ باید ما ،گاه باشیماز این آباید 

جهنم و ظلمات بوده است. تاریکی بر تاریکی! و فرعون  راه راهن آ! است نبوده تمدن صورت هیچ رابهیز ،نگردد اطالق هاآن بر باید

شکرش علیه وسلم به همراهی ل اهللیصلکه حضرت پیامبر نیده مثبت از او یادآوری شود. زماپدی عنوانبه نباید ،الگوی از شیطان است

بر اساس عذاب خداوندی هالک شدند( بعضی از اصحاب خواستند به بقایای  شانیهاگذشته کهیالهی)قب گذشتیماز دیار ثمود 

وند و ش متأثر نندیبیم ازآنچه هاآنکه  خواستینمعلیه وسلم مانع ایشان شد. چرا؟ زیرا  اهللیصل حضرتآنثمود بروند اما  یهاخانه

گریه و ناله کنید )بر  دیخواهیمداخل شوید که  دیتوانیمداخل نشوید فقط زمانی  شانیهاخانهبه »به اصحاب خویش فرمود 

برای خمیر آرد  راآناز چاهی در ثمود آب کشیدند و  هاآنکه نیزین باید درس گرفته شود.  و زماکه دچارش شدند(. اسونوشتی

 چاه آب از و نخورند خودشان و بدهند حیواناتشان به فقط خمیر ازین که گفت برایشان سلم و علیه اهللیصل پیامبر ،استفاده کردند

 . است کفار و ما بین سرحد یک عنوانبه این چون ننوشند ثمود مردم

 ،سفارش بعدی موصوفه

 «تشویق به ترویج و گسترش تصوف»

اد موقف تصوف در جه خاطربهبه اصل تصوف بلکه  عشقشان خاطربهه ن ،ترویج تصوف )صوفیزم( هستند درصدد هاآن گونه نیبد

 یهاجنبش از بعضی یا داد خواهند ترویج را المختار عمر تصوف هاآن آیا اما. باورمندند خشونت عدم به هاآن زیرا ،خدا( درراه)جنگ 

 ؟ است قبولقابل شانیبرا آمده بودند وجودبهافریقا و نیم قاره  شمال در که را دیگری

 ،دارد نیز دیگر هاسفارش بعضی نامبرده ،ادگراهایبنو بعدتر تحت عنوان مقابله و مخالفت با 

 ،نخست

 «غیرقانونی یهاتیفعالو  هاگروهدریافت رابطه با »

 ،دوم

 «هاآن زیآمخشونتعمومیت بخشیدن به پیامدهای اعمال »

 ترینبیش مسلمانان مگر ،است جنگ طبیعت این ،اندشاملهم  گناهیبمردم  هاآنو در بین  شوندیمدر جنگ مردم کشته  ،هم اکنون

 در سلمو علیه اهللیصل پیامبر حضرت توسط واضح اصول و کنند جلوگیری گناهیب افراد کشتار از تا دهندیم خرج به را خود سعی

د کشته بای راهبانو  ساالنکهن و زنان ،نیستند سهیم جنگ در کهکسانی ،مثال به گونهگردیده است.  بیان خدا درراه جهاد به رابطه

تصادفی که از  و رمترقبهیغاین است که اتفاقات و تلفات  مطلبشانه شوند. دنباید قطع شوند و نباید سوختان نشوند. درختان و نباتات

شود که مردم عام از مجاهدین و اعمال مسلمانان راستین  یارسانهی گرفت و تا حدی باید درا باید ج ردیگیمطرف مجاهدین صورت 

یک یا دو فرد ملکی در اثر جهاد مجاهدین کشته شوند باید این موضوع را بزرگ ساخته و در چشم  اتفاقا  مثال اگر  طوربهمتنفر شوند 

ا امریکا، ناتو و ی کهیزمانکنیم. اما  جنایت ضد بشری تلقی نموده و مجاهدین و مسلمانان مبارز را تروریست معرفی ارمردم عام آن

 ندکشیمطفل،زن،پیر و همه را  کنندیمو محافل عروسی را بمبارد  هاشفاخانه، مکاتب، هاهیقرمحالت مسکونی،  متحدانشاندیگر 

 ک عذری مطرحهیچ خبری باید پخش نشود و پنهان نگاه داشته شود و فرض مثال اگر مردم از موضوع آگاه شوند باید ی بارهنیدرا



 

 
 

بودند و یا هم با یک عذر  شدهپنهان هاستیترورمثال خواهند گفت که در این منطقه مسکونی  طوربهخاموش شود  مسئلهشده و 

یک  . شما سوریه را ببینید که درکنندیمباور  باشند داشتهینمچون دسترسی به معلومات زیاد ، و مردم عام گذرندیم مسئلهدیگر از 

از رادیو و یا تلویزیون شاهد پخش این جنایت بوده باشید این تبلیغات تا حدی  ندرتبهطفل کشته شدند ولی شما  ۵00بمبارد اخیر 

راق و ع بر. در تجاوز امریکا برندیمو از کشتن مردم لذت  اندخشنمردمان  هامسلمان کنندیمبوده است که امروز اکثریت فکر  مؤثر

رناک امراض ساری و خط مبتالبهنفر  هاونیلیمگرسنه شد و  نسلشانشدند، یک  کشتهنفر  ونیلیمکیاقتصادی  یهامیتحراز اثر 

 هشدند عین قصه در افغانستان،لیبیا،یمن،سوریه و دیگر ممالک جریان دارد ولی امریکا و ناتو قهرمان و مسلمانان تروریست نامید

 . شوندیم

 هاآن"که دسینویمنداشته باشید نویسنده  انیگراافراط، ادگراهایبندر سفارش بعدی تحت عنوان اینکه هیچ احترامی به اعمال خشن 

ضی صفات بع دشمنتانحقیقت این است که حتی اگر  اهللسبحان "را منحیث مردمان ترسو، بزدل و روانی معرفی کنید نه قهرمانان بد

ند ولی دشمن ما هست هاآنگرچه  ادکردی راآنباشد باید  رتیباغو  باجرئت دشمنتاناگر  مثال  تقدیر کرد  راآنخوبی داشته باشد باید 

 باهملو و کردندیمایوبی یاد  نیالدصالحقبل غرب نیز از شجاعت و بزرگی  یهاسالباید یاد شود. تا  اندباجرئت هاآناین حقیقت که 

 دشمنتان یهایخوبکه از تمام شجاعت و  دهندیمبه پیروان خود دستور  یشرمیبدشمن بودند ولی امروز این مردم با نهایت 

 معرفی کنید.  ترسورا بزدل، روانی  هاآنکنید و  یپوشچشم

را قهرمانان شیطانی نخوانید بلکه  هاآننشوید حتی  قائلمسلمان هیچ احترامی  مبارزانبرنارد)نویسنده گذارش( به  یهاحرفطبق 

افراد  یهاصحبت، هارسانهرا بدون شک در تبلیغات  مسئلهترسو معرفی کنید تا مردم عام از ایشان متنفر شوند، شما ثبوت این 

 . کنندیمطوطی عین الفاظ را تکرار نموده و از ایشان پیروی  مثلبه، و مسلمانان نیز دیابودهحکومت و دیگران شاهد 

کاله آهنی به سردارد در عقب  ، من نفهمیدم که چطور امکان دارد که سرباز اسراییلی که واسکت ضد مرمی به تن دارد،اهللسبحان

را قهرمان و طفل فلسطینی که سالح اش  کندیماطفال فلسطینی فرار  یهاسنگهای گل و ریگ سنگر گرفته و از پرتاب ریطهخ

چطور  ازهمبرا ترسو خطاب کنیم! و  جنگندیماسراییلی  مسلحتادندانو پاره است و با عساکر سنگ است، لباسش یک پیراهن تکه 

استفاده کرده لباس زرهی و ضد مرمی  هاارهیط نیمجهزترزرهی نشسته و از  یهاتانککه در  ییکایآمرکه عساکر  ردیپذیم عقلتان

که مسلمانانی را که به  شودیمعادی را ترسو و بزدل بنامیم و باالخره چطور  یهاسالحو  یخالدستپوشیده را شجاع و مسلمانان با 

 زنندیمحلقه اعدام قدم  طرفبهو با لبخند  کنندیمنیت شهادت و با شور و اشتیاق مالقات با خالق، جان شیرین خود را تسلیم اهلل 

تکرار  راآن واریطوطو تعدادی مسلمانان  شودیمشنیده  هارسانهدر  هرروزرا ترسو بنامیم، چیزی که  ترسندینم یزیچچیهو از 

 . کنندیم

 را فاش کرده و ادگرایبنهای مسلمانان ها و منافقتاتهامفساد،  یهاهیقضرا تشویق کنید که  هاستیژورنال"دهدیمنویسنده ادامه 

کرده و عمومی کنید، شاید بهتر بود که  را فاشجرمی را انجام دهد قصه وی  نیترکوچکیعنی اگر یک فرد مسلمان  "کنند یارسانه

در  هشانیعلبسازند تا  اعتباریبرا رسوا و  هاآنعلیه مسلمانان دوسیه سازی جعلی کرده و  علنا باید  هارسانهکه  گفتیمنویسنده 

کاری که با امام جمیل امین در امریکا کردند و وی را حبس ابد کردند.  قا  یدقمختلف زندانی شوند،  یهابهانهمحاکم دعوا شود و به 

 احمقانه از صحنه دور کردند.  یهابهانهرا به  هاآنزیاد چنین دوسیه های جعلی علیه فعالین مسلمان وجود دارد و  یهامثال

زیادی  یابتکارهایا سازمان استخباراتی امریکا   CIAکه  شدهنوشته US news and World  تیساوبدیگری توسط  گزارشدر 

نفع  کنند و مبلغین را به کرایه بگیرند تا به یریجلوگکنند تا از مبارزه علیه امریکا  خرجتا به اشکال گوناگون پول  دهندیم خرجبه 

ست پس و یا فعال مسلمان ا کندیمسالم که اگر دیدید که مال فالنی تبلیغ ا دیافزایمامریکا و علیه مجاهدین تبلیغ کنند و در ادامه 

و یا اعمال مال فالنی را تقبیح کرده و خالف وی سخن گوید. یعنی اگر  هاگفتهشما مالی دیگری را پول دهید و یا ایجاد کنید تا 

افغانستان، شما شاهد . ببینید در میکنیممسلمانان علمای واقعی و قهرمانان واقعی دارند ما نیز عالمان و قهرمانان جعلی را ایجاد 

 کنندیمبه پول امریکا و ناتو هستید که دین واقعی را تحریف کرده و به نفع کفر از آدرس اسالم تبلیغ  شدهساختهعالم و قهرمان  هاده



 

 
 

 و ولی حاال همان دشمن با چهره متفاوت را ضامن صلح، آدمیت کردندیمعلیه عین دشمن جهاد  درگذشتهیا عالمان را ببینید که 

 . اندکشانیشرو  کنندیمامنیت معرفی 

  "ایجاد کنید هاگروهو  هافرقه ادگرایبندر بین مسلمانان "دهدیمنویسنده ادامه 

 برادران و خواهران: 

ا به ما برادران م دربارهامریکا نیز هستیم.  یهابیفرو  هادروغقربانی تجاوز و جنگ امریکا هستیم بلکه قربانی  تنهانهما مسلمانان 

ا برای نشر برادران م کهیوقتبجنگیم.  گریکدیدروغ میگویند تا از ایشان نفرت کنیم و راه خود را جدا کنیم و گروه گروه شویم و علیه 

الن ، پروژه فاندجاسوسنپیوندیم، میگویند  هاآنتا ما به  شودیمدروغ نشر  صدها شاندرباره کنندیمو تطبیق دین اهلل قد علم 

 جرتحو... تا از ایشان نفرت کنیم. اهلل سبحان و تعالی در سوره  کشندیمرا  گناهیب یهاانسان، رندیگیم، از فالنی کشور پول کشورند

 قفاسق تحقی یهارسانههای زارشدرباره اخبار و گلذا اول باید  "اگر فاسقی به شما خبری آورد اول جستجو کنید"دیفرمایم 26آیه 

 تصمیم بگیریم.  بعدا درست کنیم تا حقیقت را دانسته و 

د و را شهید ساختن هاونیلیمزیر نام جنگ با تروریسم چقدر ممالک اسالمی را ویران کردند،  هاآنسپتمبر ببینید  11بعد از حادثه 

آباد ما را ویران ساختند ولی هنوز هم بازنده هستند و فتح نصیب مسلمانان خواهد بود، این وعده اهلل است. اهلل در سوره  یهانیزم

باز نگهدارند ولی پشیمان خواهند  خداخواهند کرد تا مردم را از راه  خرجزیادی را  یهاثروتکه دشمان خدا "دیفرمایم 36انفال آیه 

 . "د بودخواه شانیجاشد و دوزخ 

 برادران و خواهران : 

 است تریضروربه آن و شناخت خود و دشمن  یپابندجنگ امروزه موفقیت در دانستن حقایق و  یهادانیمنسبت به موفقیت در 

از مردم را در سوره بروج ببینید که گروهی  هیگروچون دانستن حقیقت و محکم ایستادن به آن کامیابی حقیقی است. شما داستان 

ولی این گروه تا اخیر به حقیقت و توحید محکم ایستادند و  اندشدهاز مسلمانان توسط پادشاه وقت سوزانده شده اند و از بین برده 

 را فتح و کامیابی بزرگ نامید.  شانیستادگیاخداوند همین 

زحمت کشیدند تا اسالم را  هایلیخترویج دموکراسی و فحشا و نفوذ منطقوی  خاطربه هاآن گذردیمسال  17از اشغال افغانستان 

، رهبران مملکت که الف و ب اندشدهمسلمانان زیادی نیز گرویده این دین جدید  ظاهرا کنند که  نیجا گزمغلوب و اسالم جدید را 

ا که م ندیگویمو  دهندیمبه نمایندگی از دین و اسالم شعار  برای اسالم هم نبرداشته اند امروز قدمکیو هرگز  دانندینمدین را 

با اسالم در تضاد است و  کردارشانکه کل افکار و  است یحالفرزندان اصلی اسالم هستیم و ما اسالم را بهتر میدانیم این در 

اما دین خالص هرگز مغلوب نخواهد شد  دانندیمرا بهترین اشخاص و بهترین مسلمانان  هاآنما نیز  یهاکردهلیتحصو  فکرانروشن

آزاد خواهد شد  المقدستیبموفق خواهند شد،  دانندیم گراافراطو  ادگرایبنرا  هاآنو باقی خواهد ماند و همان مسلمانان واقعی که 

 و طاغوت پارچه خواهد شد. 

ما مملو از توحید و مبارزه خالصانه است و یا پر ، آیا قلب و مغز گذردیمنیاز جدی این است که بدانیم در ذهن و قلب مسلمان چی 

از تبلیغات دشمن. البته شناخت دشمن نیز بخشی عمده کار است، ببینید اهلل سبحان و تعالی  ما را از  متأثراز معلومات کاذب و 

با ایشان برخورد کنیم اما تعدادی کثیری از مسلمانان با  اطیبااحتداده تا  هشدارمنع کرده است و  کفاراختالط چون شیر و شکر با 

از این است که در میدان جنگ برنده  ترمهمشناخت حقیقت لذا در نخست ، خودنداز برادران مسلمان  تریمیصماین دشمنان خدا 

 باشیم. 

، انددهشو شستشوی مغزی  اندوردهخ بیفر دشمن یهاپوهنتوناین حقیقت است که تعدادی زیادی از مسلمانان توسط تبلیغات و 

،  به پختگی انددهیفهمکه اسالم را بسیار واضح  مینیبیمهمه جوانانی را حتی در غرب  نیا باوجوداما جای مسرت این است که 

، اهمیت خالفت اسالمی ر ا اندشناختها  رو خود  را   و دشمن   اندکردهو موقف خود را در برابر اسالم  درک  تیمسئول، انددهیرس

 .  اهللسبحان، اندفهیوظانجامدانسته و آماده 



 

 
 

،  ودخواهد بآغاز سخن     باختشانافغانستان ،  عراق ،   لیبیا،سوریه و فلسطین  برای صلیبیان کابوس خواهد شد  و  این  اشغال

، و حاالت به نفع مسلمانان خواهد رمندیم، اندزندهسال در افغانستان هنوز هم مردمانی الحق  17بعد از   شودیمدید ه   کهیطور

 . اهللءشاانبود 

 راآناهلل  ساختیمفرعون برنامه و پالن  کهیطورهمانامریکای امروز فرعون دیروز است و برای هر فرعون یک موسی )ع( خواهد بود 

 که حفر کرده غرق خواهد شد.  در گودالسرنگون خواهد شد و  شیهابرنامهامیاب شود، فرعون امروز نیز سرنگون کرد تا موسی ک

 دیآیمو دیگری  رودیمیکی  هانسلچون افراد و  میکنینم نیز هاسازمانخود را متکی و وابسته به افراد و  تیمأمورحاال ما برنامه و 

ت نمود رحل اهللرسولنیز نبود چون وقتی  اهللرسولو این مبارزه جریان خواهد داشت یعنی سرنوشت اسالم حتی وابسته به زندگی 

 عمرانآل) "دیکنیم ینینشعقب نتانیداگر رسول خدا فوت نماید و یا کشته شود آیا شما از "ابوبکر الصدیق خطاب به مردم گفت 

144 .) 

 اهران:بنا برادران و خو

اجم نظامی و فکری مبارزه کنیم، حقیقت را اظهار کرده برای حقیقت هکنیم، علیه ت دفاعاول: باید استوار ایستاده و از دین خود 

فتح از مسلمانان خواهد بود، در حدیث قدسی  بازهمزحمت بکشند  هرقدربجنگیم، و از اعمال دشمن تشویش نداشته باشیم چون 

 76)بخاری جلد  "خواهد کرد جنگاعالن هاآنهر کس اولیای خدا، دوستان اهلل را به دشمنی بگیرند اهلل علیه "دیفرمایماهلل متعال 

 (.۵09حدیث 

نتیجه آشکار است، دین اهلل غالب خواهد شد، بلی، ولی  شد وو با اهلل مقابل خواهند  اندکردهحال غرب و امریکا با اولیای اهلل دشمنی  

اشیم ب گرنظارهاز دور  میخواهینمسهم در این نبرد داشته باشیم از اجر آن مستفید شده و  میخواهیما نیز ما چیست؟ م تیمسئول

و  میکنیمکه ما اسالم جدید را معرفی  دیگویم شرمانهیبجز این مبارزه باشیم و فرض خود را ادا کنیم. امریکا  میخواهیمبلکه 

ما است تا علیه تحریف دین سخن بگویم و بایستیم. ما باید اسالم واقعی را پیش کش  تیمسئولپس  میکنیماسالم اصلی را تحریف 

اختالفی سخن بگویم، از اهمیت و ضرورت خالفت اسالمی و عملی شدن حکم اهلل در کل زمین سخن بگویم. در  مسائل دربارهکرده 

عدم مشابهت شورا و دموکراسی مردم را بفهمانیم.  دربارهمورد دموکراسی منحیث یک مفکوره و سیستم غیر اسالمی صحبت کرده، 

 یهاازدواجچون حقوق بشر، حقوق زنان،  مسائل دربارهسخن گفته، قوانین جزایی اسالمی و غیر اسالمی را مجزا ساخته،  حدوداهللاز 

 کنیم.  یریجلوگموقف خود را آشکار ساخته و از فریب مردم خود توسط دشمن  چندگانه

تا اهداف خود را به جوامع  کنندیماز هر طریقه ممکن کوشش  هاآنو بیگانه آگاه باشیم.  ییکایآمرنوع تهاجم  دوم: از ورود هر

های تان را از هر طریق ممکن چون آمده است که مفکوره US News and World تیساوب گزارشمسلمانان برسانند. در 

ن و تا ذه خواهندیم هاآنیعنی از هر طریق ممکن  دیکنپخشبه دنیای عرب برسانید و  نترنتیاقصه، شعر و  یهاکتابموسیقی، 

 قلب ما را تحریف کنند و طبق مفکوره های خویش ما را عیار سازند. 

 گزارشو مردم الحق را سرکوب کنند و طبق  اعتباریبواقعی را  یهامسلماندر تالش این اند که   (RAND)سوم: اگر این مردم در 

اقعی و انیوداعپس وظیفه ما است تا علما  "بسازیم اعتباریبافراطی را  یهایدئولوژیا میخواهیمما " دیگویموزارت دفاع امریکا که 

، میکنیمرا حمایت  هاآنکنند پس ما  اعتباریبعلمای واقعی ما را  خواهندیم هاآنرا ترویج کنیم. اگر  شانیکارهااسالم را حمایت و 

 ییکایآمرو ترویج آن وظیفه هر مسلمان است چون ما در مقابل  میکنیمحقیقت را پنهان کنند پس ما آشکار  خواهندیم هاآناگر 

ن و دنبال تحریف دی هاآنپس اگر  "آمادگی بگیرید شانیبرا " دیفرمایمبسیار غنی قرار داریم که نصف دنیا متحدش است. اهلل 

 باشیم، وظیفه ما است تا ما الحق را ترویج و مسلمانان واقعی باشیم.  ییکایآمرکه ما مسلمانان  خواهندیمو  اندمنکراتترویج 

ت و از ثرو میکنپخش، ترجمه کتاب و یا هر چیزی که در آن از الحق ذکر شده است را یرانسخنچهارم: باید مواد درسی، کتاب، فلم، 

 کنیم.  خرجخود در این راه 

 "خنتانسو با  ثروتتان، با مالتانجهاد کنید با کفار با " دیفرمایم اهللرسولپنجم: باید به جهاد با سخن و جهاد با ثروت بپردازیم. 

 پخش و نشر مواد الحق نمونه از همین جهاد است. 



 

 
 

 و باالخره: 

 شوند. اگر امریکا و غرب دوباره ما را خودآگاهاصلی ، مسلمانان باید از هویت و تاریخ میکارکنبرای بلند بردن آگاهی مسلمانان باید 

هر  قبل از اسالم نزد ما مردود و یهاارزشباید بدانیم که  برندیممدرن غربی خود  یهاارزشقبل است اسالم و  یهاارزش طرفبه

اسالمی منقطع است. ما باید مفکوره امت بودن را ترویج کنیم و هر مسلمان باید بداند که جز یک  یهاباارزش تعارضارزش دیگر در 

. شناسدینمر به بیرق، کشور،خاک، جغرافیا، لسان و یا قوم خاص نیست و سرحد جغرافیایی را صو امت اسالم منح امت واحد است

 و این هویت ما است و بس.  مختلف یهالسانو  نژادها، هابارنگما یک امت واحد هستیم 

 برادران و خواهران: 

رض نداریم، نه. باید بایستیم و ف یتیمسئولما باید طوری فکر نکنیم که چون اهلل وعده پیروزی مسلمانان را داده است پس ما کدام 

در این عصر بدعت و فتنه که  شویم، چون اهللرحمتخود را ادا کنیم تا باشد که از فرقه ناجیه و یا طایفه منصوره باشیم و شامل 

 از گذشته تریجدما  تیمسئول، شوندیماز جانب غرب و امریکا تمویل  ما یمستقو  پردازدیمو افراد زیادی به ترویج آن  هاسازمان

 کم هم باشند تا حقیقت را آشکار و از آن دفاع کنند.  هرقدرمردم الحق است ولو  تیمسئولاست. لذا در این نبرد مفکوره ها این 

 و من اهلل توفیق

 

 
 

 


