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بازتابمحتوياتيكپيامدررسانههايدنيا

پس از توهيني که فرانس��وي ها و 

محمد صفري

با پشتوانه ديگر کشورهاي غربي، 
به ساحت مقدس رسول اکرم)ص( 
ش��د، موجي عليه  اسالم در اروپا 
شکل گرفت. فشارها و تهديدات 
عليه مس��لمانان در کش��ورهاي 
اروپايي افزايش ياف��ت و حمالتي عليه آنها انجام 
ش��د و حت��ي راهپيمايي هاي��ي ه��م از س��وي 
گروه هايي در اين کشورها عليه اسالم و مسلمانان 

برپا شد.
در اين ميان، گرچه مس��لمانان از توهيني که 
به ساحت مقدس رحمت للعالمين، خشم مقدسي 
را در دل داش��ته و دارن��د، اما اين خش��م مقدس 
تبديل به رفتار تند و افراطي نشد تا بهانه اي ديگر 

به دست دريوزگان نيفتد.
چنين اقداماتي که از س��وي فرهنگ منحط 
غربي عليه  اس��الم، مس��لمانان و مقدس��ات آنها 
انجام مي ش��ود از سر استيصال و درماندگي است. 
درماندگ��ي به اين خاطر که، فرهنگ اس��المي با 
آموزه هاي انساني و الهي خود توانسته است، قلوب 

بسياري را به سوي خود جلب کند.
وحشت فرهنگ غرب بي هويت هم، از همين 
اس��ت. گسترش اسالم در اين کشورها باعث شده 
است، سران کش��ورهاي اروپايي و غربي، احساس 
خطر ج��دي کنند و براي مقابله ب��ه نفوذ چنين 

تمدن ارزشي اسالم، دست به هر کاري بزنند.
در خ��الل اين اتفاقاتي که عليه جهان اس��الم 
صورت گرفت، هيچ يک از سران کشورهاي اسالمي 
به عمق ماجرا توجه نداشتند چون بسياري از آنها 

سر در آبشخور اربابان غربي خود دارند.
در اين ميان پيامي منتش��ر مي شود که روي 
خط��اب آن جوان��ان اروپايي و آمريکاي ش��مالي 
است. کش��ورهايي که سياس��تمداران آنها، سعي 
دارند، چهره اي خشن، غيرانس��اني و جنايتکار از 

اسالم را به مردمان خود معرفي کنند.
پيام رهب��ر معظم انق��الب در چنين فضايي 
منتش��ر مي شود و به س��رعت در فضاي رسانه اي 
و فضاي اجتماعي باز نش��ر مي شود و بازتاب هاي 

گسترده اي مي يابد.
فرهنگ غربي که به واسطه سياست هاي سران 
کش��ورهاي آن، بر ذهن و فکر و وجدان مردم سوار 
شده اس��ت، يک زندگي مادي و به دور از معنويت 
را براي آنها شکل داده، زندگي اي که تنها به مسائل 
مادي و دنيوي مي پردازد و به تعبير س��عدي »خور 
و خواب و خش��م و شهوت« را گسترش داده است. 
اما انساني که تنها به اين موارد بپردازد، خالء بزرگي 
را احساس خواهد کرد. خالء معنويت و خدا. ذات و 
فطرت انسان الهي است و نيازمند آن است تا بتواند 
اين ذات را بازيابد، بن بستي که اکنون فرهنگ غربي 
با آن دست به گريبان است، موضوع مهم و حياتي 
اخالق و معنويت است. معنويتي که منشاء خدايي 

داشته باشد.

در اين که مردمان چنين کشورهايي، پس از 
آش��نايي با ماهيت اسالم و آموزه هاي آن، متوجه 
مي ش��وند که اسالم، مي تواند آن خالء معنويت را 
در وجودش��ان پر کند ش��کي نيس��ت. نمونه هاي 
بسياري از ش��هروندان اروپايي و آمريکايي وجود 
دارند که مس��لمان ش��ده اند و پس از آن اعتراف 

کرده اند که توانسته اند به آرامش برسند.
گرچ��ه موان��ع و س��دهاي زيادي از س��وي 
حاکمان و سردمداران غرب در مقابل معرفي اسالم 
ناب محمدي)ص( ايجاد شده است، اما اين اسالم 
ناب آنقدر نافذ اس��ت که باز هم توانسته است، در 
چنين ش��رايطي از اين موانع و سدها نفوذ کند و 

نور حقيقت را به دل مردم بتاباند.
پي��ام رهبر فرزانه انق��الب را مي توان همانند 
پي��ام حضرت امام)ره( به س��ردمداران ايدئولوژي 
شکس��ت خ��ورده مارکسيس��تي دانس��ت، با اين 
تف��اوت که، آن پيام خطاب به س��ران آن تفکر و 
انديشه شکست خورده بود، همراه با هشداري که 
اگر از سوي آنها جدي گرفته مي شد، سرنوشتشان 
تغيير مي يافت، اما پيام رهبر معظم انقالب خطاب 
به جواناني اس��ت که به فرموده رهبر انقالب، »به 
اين سبب است که آينده ملت و سرزمينتان را در 
دس��تان شما مي بينم و نيز حس حقيقت جويي را 

در قلب هاي شما زنده تر و هوشيارتر مي يابم«.
اروپا دوران پرفراز و نش��يبي را س��پري کرده 
اس��ت، غرب رنس��انس و قرون وسطي را چشيده 
اس��ت، دوراني ک��ه در آن حاکمي��ت مذهب، به 
دلزدگي مردمان آن از دين ختم ش��د. اما اکنون 
زمان آن رسيده است که مردم اين خطه از جهان، 
با يک جهش معنوي، خود را از ورطه انحرافي که 
س��ران آنها براي مردمانشان مهيا کرده اند، نجات 

دهند.
9 پرس��ش و دو درخواس��ت حضرت آيت اهلل 
خامنه اي از جوانان اروپا و آمريکاي شمالي، اگر به 
خوبي از سوي دست اندرکاران حوزه دين و انديشه 
و فرهنگ اسالمي تبيين شود، مي تواند راه را براي 
زدودن سياهي ها و پليدي ها از ذهن افکار عمومي 

جوانان اروپا و آمريکاي شمالي هموار سازد.
فرهن��گ س��رمايه داري و ليبرال��ي، همچون 
ايدئولوژي مارکسيستي و کمونيستي، با شرايطي 
که براي خود ايجاد کرده، در سراش��يبي س��قوط 
ق��رار دارد و تنه��ا راه نج��ات ب��راي مردمي که، 
زيرس��لطه فرهنگ ليبرالي قرار گرفته اند، تعامل و 

گفت وگو با فرهنگ اسالمي است.
براي اين مه��م، فرهيخت��گان، دين پژوهان، 
عالمان دين��ي، فعاالن حوزه فرهنگ��ي و به ويژه 
رس��انه هاي جهان اسالم وظيفه سنگيني بر دوش 

دارند.
کليد چنين اقدامي با پيام رهبر معظم انقالب 
زده ش��د و اکنون راه براي دلسوزان اسالم ناب باز 
اس��ت تا بتوانند، در ادامه آن، چهره زيباي اسالم 

ناب محمدي)ص( را به جهان نشان دهند.

ازپيامامام)ره(بهانديشهمارکسيستي
هفتهگذشتهخبريمنتشرشدکهباوجوداهميتزيادش،تاپيامرهبرانقالببهانديشهامپرياليستي

خبرگزاريهاورس�انههايغربيبهراحتيازکنارشگذشتند:
قتل»ديويدکرولي«۲۹س�اله،وهمسرش»کومل«۲۸سالهو

دختر۵سالهشاندرآپارتمانآنهادرمينهسوتايامريكا.
 در اخبار رس��انه هاي غربي، بدون اس��تثنا آم��ده بود که اين 
پرونده به احتمال زياد، خودکش��ي ب��وده، بدين ترتيب که کرولي 
ابت��دا زن و بچ��ه اش را کش��ته و بعد خ��ودش را. نکت��ه مهم که 
رسانه هاي وابس��ته غربي به هيچ عنوان در اخبارشان به آن اشاره 
نکرده اند اين اس��ت که کرولي در حال ساخت پروژه اي سينمايي 
بود. درباره اينکه امريکا تبديل به کش��وري پليس��ي و ديکتاتوري 
شده، که از نظر او اين وضع )پليسي شدن کشور( بخاطر کودتايي 
بود که در يازده س��پتامبر سال ۲۰۰۱ توسط صهيونيست ها براي 
کش��اندن امريکا به منطقه خاورميانه و چند پاره کردن اين منطقه 

و نابود کردن بخشي از دشمنان اسرائيل انجام گرفت. 
پروژه اي که اين فيلمس��از مستقل امريکايي در حال ساختش 
بود »کش��ور خاکس��تري« )Gray State( نام داش��ت و آن طور 
که همکاران او مي گويند، اثري به ش��دت مستدل و تاثيرگذار بود 
و نش��ان مي داد صهيونيس��م جهاني چگونه امري��کا را بعد از ۱۱ 
س��پتامبر، به بهانه مبارزه با تروريس��م، به کشوري پليسي تبديل 
کرده و از ارتش اين کش��ور براي نابودي دشمنان اسرائيل استفاده 
کرده اس��ت. در واقع کرولي قصد داشت با فيلمش مردم امريکا را 
نس��بت به خطري که بيش از يک دهه اس��ت کشورشان را در بر 
گرفته آگاه کند و به نظر مي رسد توانسته بود اسناد و مدارك مهم 
و مس��تدلي فراه��م کند و فيلم قانع کننده و موثري بس��ازد که به 
نظر مي رسد اين از چشم ماموران صهيونيست دور نماند وتصميم 
گرفتند با به قتل رساندن او، کل مسئله ساخت فيلم را پاك کنند، 
و در س��ناريويي مضحک، که به رسانه هاي جمعي که توسط خوِد 
صهيونيست ها اداره مي ش��ود ديکته شد، ادعا کردند او ابتدا زن و 

بچه اش و بعد خودش را کشته است. 
ديويد کرولي که عالوه بر فيلمس��ازي، فيلمنامه هم مي نوشت، 
از جمله افرادي بود که عميقا باور داش��ت حادثه يازده س��پتامبر با 
توطئه صهيونيست ها طراحي ش��ده بوده و معتقد بود مردم امريکا 
بايد بدانند ک��ه امثال بوش ها، چني ها، ده ها و صدها چهره پش��ت 
پرده، در حال فريب دادن آنها هستند و با خلق گروه هاي تروريستي 
ساختگي و س��رمايه گذاري روي آنها، نظير القاعده و اکنون داعش، 
به دنبال تقويت موضع اس��رائيل نه تنها در خاورميانه بلکه در خوِد 
امريکا هستند. او مي خواست با فيلم »کشور خاکستري«، که از نظر 
مالي پروژه نسبتا بزرگي به حساب مي آمد، تالش کند مردم امريکا 
را نسبت به حقايقي که توسط رسانه هاي جمعي که بر ذهن و روان 
مردم اين کشور و مردم دنيا سايه اي از جهل و دروغ افکنده اند آگاه 
کند، و اس��رائيلي ها تشخيص دادند که او دشمن خطرناکي است و 

سرنوشت دشمنان خطرناك اسرائيل چيزي جز مرگ نيست. 
کرول��ي که خود ۵ س��ال به عنوان يک ف��رد نظامي در عراق 
خدمت کرده بود از نظر همکارانش فردي س��خت کوش و س��اعي 
بود و هيچ نش��اني از افسردگي يا اختالل رواني در او نبود. »چارلز 
هاب��ل« که از بازيگران فيلم او ب��ود مي گويد هيچ چيز غيرمعمول 
و عجيب��ي در رفتار و اخالق او نبود و مش��خص بود که کارگردان 
موفق��ي خواهد ش��د.« او پيش از اين پروژه هم فيلمي مس��تندی 
درب��اره محدودي��ت آزادي ها در امريکا و حکومت پليس��ي در اين 

کشور ساخته بود. 
مش��ابه قتل ديويد کرولي و خان��واده اش پيش از اين هم اتفاق 
افتاده بود: دو س��ال پيش )اکتبر ۲۰۱۳( جسد »فيليپ مارشال« به 
همراه اجساد پسر و دخترش، »الکس« ۱۷ ساله و »مکيال« ۱۴ ساله 
در خانه ش��ان در اياالت کاليفرنيا پيدا شد. در آن پرونده هم پليس 
ادع��ا کرد که فيليپ ابتدا فرزندانش را کش��ته و س��پس به زندگي 
خودش پايان داده. در حالي که تحقيقات ش��خصي دوستان او، که 
برخي شان از ماموران سابق امنيتي بودند که به مخالفان سياست هاي 
جنگ طلبانه امريکا پيوس��ته بودند، با سند و مدارك مستدل نشان 
دادند که خودکشي در کار نبوده و اين سه نفر توسط قاتالن زبده به 
قتل رسيده و سپس طوري صحنه سازي شده که چنين به نظر بيايد 

که فيليپ ابتدا فرزندانش را کشته و بعد خودش را. 
در حالي که او هيچ عالئمي نظير افس��ردگي يا اختالالت رواني 
که مويد انجام چنين عملي باشد هم در پرونده پزشکي اش نداشت. 
فيليپ مارش��ال که سابقا خلبان بود، پس از يازده سپتامبر کتاب ها 
و مق��االت تندي بر عليه دولت بوش و همکاران او نظير ديک چني 
نوش��ت و آنها را ب��ه طراحي حمالت يازده س��پتامبر متهم کرد. او 
در مهمتري��ن کتاب هايش »عمليات قالبي: چگون��ه بوش، چني و 
س��عودي ها دنياي پس از يازده س��پتامبر را خل��ق کردند« و کتاب 
»فريبکاري: و جنگ عليه تروريسم« پشت پرده حادثه يازده سپتامبر 
را کامال براساس اسناد متقن و انکار ناپذير فاش کرد و آن عمليات نه 
توسط القاعده، بلکه توسط عواملي از دولت امريکا و دولت عربستان 

سعودي و با هماهنگي صهيونيست ها انجام گرفت. 
تاکنون افراد زيادي توسط تروريست هاي صهيونيست به قتل 
رس��يده اند که مرگش��ان اغلب يا تصادف يا خودکشي و يا نامعلوم 
خوانده ش��د و پرونده مختومه ش��د. با يک جس��ت وجوي س��اده 
در اينترن��ت مي ت��وان نام اين افراد را يافت. هم��ه آنها بر ضد نظم 
نويني که س��ران صهيونيسم جهاني در صدد تثبيت آن در جهانند 
مبارزه مي کردند و سعي داشتند مردم دنيا را نسبت به دروغ هايي 
که روزانه توس��ط رس��انه جمع��ي اصلي دنيا، که همگي توس��ط 
صهيونيس��ت ها اداره مي ش��وند، به عنوان حقيقت به خورد مردم 
داده مي شود آگاه کنند. کاري که هم اکنون توسط صدها و هزاران 

روزنامه نگار و نويسنده و بالگر آزاد انديش انجام مي شود. 

بايكوتخبریقتلفيلمسازامريكاييوخانوادهاش

1

درمجمعتشخيص
»تعیین حوزه انتخابیه« برای رأی دهی در انتخابات تصویب شد

عضو مجمع تش��خيص مصلحت نظام از تصويب "مشخص نمودن 
حوزه ه��ای انتخاباتی برای رأی دهندگان قبل از برگزاری انتخابات" در 

سياست های کلی انتخابات در اين مجمع خبر داد.
سيد مرتضی نبوی عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام در گفت وگو 
با تس��نيم در مورد سياس��ت های کلی انتخابات که در حال حاضر در 
مجمع تش��خيص مصلحت نظام در حالی بررس��ی اس��ت، در پاسخ به 
سوالی مبنی بر اينکه آيا در مورد نحوه اخذ رأی از رأی دهندگان بحثی 
مطرح ش��ده اس��ت؟ گفت: بله، به صورت کلی تعيين ش��ده که حوزه 

انتخابيه برای رأی دهنده مشخص باشد.

وی افزود: اين تجربه انتخابات در سطح دنيا است که برای شفافيت 
بيشتر و کنترل دقيق تر صورت می گيرد. همچنين اين کار باعث می شود 
اينطور نباش��د که در يک صندوقی تراکم آرای زيادی داش��ته باش��يم و 
صندوق ديگری تعداد اندکی رأی داشته باشد. در تجربه دنيا اين است که 
از قبل مش��خص می کنند، شخصی که می خواهد برای انتخابات مجلس 

شورای اسالمی رأی بدهد، محل اخذ رأی از آن شخص مشخص باشد.
عضو مجمع تش��خيص مصلحت نظام اضافه کرد: مثاًل اگر شخصی 
می خواه��د در تهران رأی دهد، بر اس��اس اينکه محل س��کونتش کجا 
هس��ت، حوزه انتخابي��ه ای را مش��خص می کنند، حت��ی در بعضی از 
کش��ورها رأی دهن��دگان "کارت رأی" می گيرند، زي��را محل اخذ رأی 
برای ش��خص مشخص ش��ده و با کارت رأی به حوزه انتخابيه می روند 

و رأی می دهند.

سیاست خارجی عربستان با مرگ عبداهلل تغییر نمی کند
»اس��تفن لندمن« نظريه پرداز آمريکايی معتقد است که مرگ ملک عبداهلل 
پادش��اه عربستان سعودی تغييری در سياس��ت خارجی اين کشور از جمله در 

قبال ايران ايجاد نخواهد کرد.
از منظ��ر تاثير عوامل فردی بر سياس��ت خارجی کش��ورها »جيمز روزنا« 
بنيانگ��ذار مکتب فرا رفتارگرايی در نظريه معروف خود معتقد اس��ت که عامل 

شخصيت از عوامل تاثيرگذار بر سياست خارجی کشورهاست.
با اس��تفاده از ابزار تحليل روزنا انتظار مي رود ش��اهد تغييراتی در سياست 
خارجی عربس��تان س��عودی با مرگ پادشاه اين کشور باش��يم. استفن لندمن 

نظريه پرداز آمريکايی در گفت وگو با مهر اين احتمال را بعيد مي داند.
لندمن مي گويد سياس��ت خارجی عربس��تان با مرگ مل��ک عبداهلل تغيير 
ج��دی نخواهد کرد. ب��ه اعتقاد وی تغيير در اس��تراتژی ها و اهداف سياس��ت 
خارجی عربس��تان با مرگ ملک عبداهلل بعيد به نظر مي رس��د و احتمال تغيير 

شايد در سطح تاکتيک ها متصور باشد.
لندمن تصريح کرد: عبداهلل چند وقتی بود که در بستر بيماری به سر مي برد 

و کنترل امور و اداره کشور و سياست خارجی را عمال در اختيار نداشت.

جان بولتون: تحریم و تهدید جواب نداد
س��فير اسبق آمريکا در س��ازمان ملل می گويد که مردم ايران شعار »همه 
گزينه ه��ای روی ميز« اوباما را قبول ندارند و تحريم و تهديد بر روی ايرانيان و 

برنامه هسته ای آنها تأثيری نداشته است.
به گزارش فارس به نقل از پايگاه خبری صهيونيستی »عاروتص شوا«، جان 
بولتون سفير اسبق آمريکا در سازمان ملل امروز جمعه به روند ۱۴ ساله تقابل 
اتمی دولت کش��ورش با ايران پرداخت و گفت ک��ه ايرانی ها تهديدهای نظامی 

اوباما را باور نکرده اند و دوره تأثيرگذاری تحريم ها گذشته است.
بولتون در ابتدا به ش��عار مش��هور اوباما و جورج دبليو بوش مبنی بر ماندن 
همه گزينه ه��ا بر روی ميز پرداخت و گفت: »پرزيدن��ت اوباما بارها در خصوص 
برنامه هس��ته ای ايران گفته که همه گزينه ها روی ميز است ولی هيچ کس اين 

را باور نمی کند و از همه بدتر اينکه ايرانی ها اين حرف را باور نمی کنند.«
غربی ها و به خصوص آمريکا و اسرائيل، بدون اشاره به خواسته های ۱+۵ از ايران 
و سابقه همکاری های بيش از حد معمول ايران با آژانس بين المللی انرژی اتمی، بر 
درازا کشيده شدن مذاکرات اتمی به خاطر نقش منفی ايرانی ها، تأکيد دارند. ورود 

بازرسان آژانس به تأسيسات نظامی »پارچين« نمونه ای از اين همکاری ها است.
بولت��ون با تکرار همين ادعاها گفت: »هيچ تهدي��د نظامی واقعی از جانب 
آمريکا، متوجه ايرانی ها نيس��ت و شايد به همين خاطر است ايرانی ها به نتيجه 

رسيدن مذاکرات را به تعويق می اندازند و امتيازات بيشتری طلب می کنند.«
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