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دين به صورت خالص و پاك از هر گونه آلودگى   بر اساس سخن صريح قرآن فطرت       
  :ستادر درون جان آدمى وجود دارد، و انحرافات يك امر عارضى 

»   ينِ حلدل كهجو مالَّتي   فَأَق اللَّه طْرَتنيفاً ف          كذل خَلْقِ اللَّهديلَ لها ال تَبلَيع فَطَرَ النَّاس 
ـ نُ الْقَيم و لكنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ ال يعلَ       الدي ه آيـين خـالص            ــ   ونَ  م پـس روى خـود را متوجـ

اين فطرتى اسـت كـه خداونـد، انـسانها را بـر آن آفريـده دگرگـونى در                   ! پروردگار كن 
  )30/روم(»!دانند آفرينش الهى نيست اين است آيين استوار ولى اكثر مردم نمى

ران اين است كه اين امور عارضى را زايل كنند و بـه فطـرت               بنا بر اين وظيفه پيامب    
  .اصلى انسان امكان شكوفايى دهند

اى بـر   دوام اعتقاد مذهبى و ايمان به خدا در طول تاريخ پرماجراى بشر خود نـشانه    
فطرى بودن آن است، چرا كه اگر عادت بود نه جنبه عمومى و همگـانى داشـت، و نـه                    

كـه ريـشه     ن دليلـى اسـت بـر ايـن        موميت و جاودانگى آ   دائمى و هميشگى بود، اين ع     
  .فطرى دارد

طـور كلـى، و      هنه تنها خداشناسى، بلكه دين و آئين ب       نكته مهم ديگر اين است كه       
در تمام ابعاد، يك امر فطرى است، و بايد هم چنين باشد، زيرا مطالعات توحيـدى بـه                  

چه در شـرع     الزم است، آن  هماهنگى   "تشريع " و "تكوين " گويد ميان دستگاه   ما مى 
چه در تكوين و نهاد آدمى اسـت مكملـى           اى در فطرت دارد و آن       ريشه وارد شده حتماً  

  .براى قوانين شرع خواهد بود
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فرمايد به جز  اما آن دين و آيين فطري هم اسالم است به همين دليل هم قرآن مي           
  .تساسالم دين ديگري قابل قبول ني

) و تسليم بودن در برابر حق     (دين در نزد خدا، اسالم      ـ  الم  لَّه الْإِس إِنَّ الدينَ عنْد ال    «

  )19/عمران آل(».است
رينَ  «  نَ الْخاسـ رَةِ مـخĤْي الف وه و نْهلَ مقْبالمِ ديناً فَلَنْ يرَ الْإِستَغِ غَيبنْ يم و هـر   ـ   و

د انتخـاب كنـد، از او       آيينـى بـراى خـو     ) و تسليم در برابر فرمان حق،     (كس جز اسالم    
  )85/عمران آل(».پذيرفته نخواهد شد و او در آخرت، از زيانكاران است

الم          الْيوم أَكْملْت لَكُم دينَكُم و أَتْممت علَيكُم نعمتـي        «  الْإِسـ لَكُـم ضـيتر ــ  ينـاً   د و

 اسالم را به عنوان     امروز، دين شما را كامل كردم و نعمت خود را بر شما تمام نمودم و              
  )3/همائد(».شما پذيرفتم) جاودان(آيين 

قدر در تباهي و گمراهي غرق شده است كه خود را در آستانه نابودي                بشر امروز آن  
آويـز هـم بـا نـداي          آن دسـت  . آويزي براي نجات است       رو به دنبال دست     بيند از اين    مي

انسان به فطـرت الهـي خـويش بـازگردد          فطرت بازگشت به معنويات خواهد بود و اگر         
رو شاهد اقبال روز افزون جوامـع بـشري بـه             از اين . كند  ديني به جز اسالم اختيار نمي     

هـاي ايجـاد      معه بشري به اسالم حقيقي زمينـه      دن جا راما رو آو  . اسالم حقيقي هستيم  
انع اين رشد مـ . كند و رشد فكري بشر را به دنبال خواهد داشت         دولت حق را ايجاد مي    

واضـح اسـت كـه      . از رفتن به زير بار ظلم و جهالت و غرق شدن در شهوات خواهد بود              
چنين اتفاقي باعث رفع سلطه شياطين جن و انس بر عـالم هـستي اسـت، بـه همـين            

جاي معنويت حقيقي، يك دسـتاويز دروغـين را    ند تا بهدسران ظلم و جور درصد   دليل  
بايد دين حقيقي زشـت جلـوه كنـد تـا رغبـت      براي اين امر   . در اختيار بشر قرار دهند    

  . جوامع انساني به آن كم شود و يا حتي از بين برود
سـو و قداسـت       هراسي از يـك     استكبار جهاني در پي آن است كه با ايجاد جو اسالم          

  .رسدب اين هدف شوم خود ، بهزدايي از امور مذهبي از سوي ديگر
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حقيقي، يك جاي معنويت  سران ظلم و جور درصددند تا به
براي اين امر . دستاويز دروغين را در اختيار بشر قرار دهند

بايد دين حقيقي زشت جلوه كند تا رغبت جوامع انساني 
  .به آن كم شود و يا حتي از بين برود

  
هـاي صهيونيـستي بـه مقدسـات جوامـع و             يكي از داليل اهانت گاه و بيگاه رسـانه        

سلم هم همـان قداسـت        و  آله  و  عليه  اهللا  ظم صلي ويژه اسالم و باالخص شخص پيامبر اع        به
  .زدايي است

  :ستاه البته دليل ديگر آن هم بغض نسبت به خوبي
»هِمنْ أَفْواهم غْضاءالْب تدب 118/عمران آل( »شان آشكار شده دشمنى از دهانـ   قَد(  

  :دوش هاي آنان با شكست روبرو مي زيرا نقشه
  )54/عمران آل(»  رينَلَّه و اللَّه خَيرُ الْماكو مكَرُوا و مكَرَ ال «

اخـتالف  ) به نظر خودشان دقيق و حساب شده      (ريزي    به همين دليل در يك برنامه     
افكني در جهان اسالم، تزريق خرافات به دين اصيل، ايجاد جو خشونت و وحـشيگري               

بـه خرافـات    هاي جديد و پاي بنـدي         مداري و ايجاد مذاهب و دين       توسط مدعيان دين  
اي اسـتكبار و      كمي تأمل در فضاي رسانه    . قديمي را در دستور كار خود قرار داده است        

رد پاي اين اقـدامات را بـر        ) نه فقط جهان اسالم   (ها در سطح جهان       اقدامات عملي آن  
  .سازد اي آشكار مي هر صاحب انديشه

يـن مـوارد    در اين شماره از نشريه سعي شده با انـسجام در مطالـب بـه مجموعـه ا                 
گـشاي مـا بـراي ادامـه راه در            ويژه انتقادات شـما راه      نظرات، پيشنهادات و به    .بپردازيم
  .هاي آينده خواهد بود شماره


