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Basın Açıklaması
Kirli Batı Uygarlığını Yerleştirmek İçin Uluslararası Kuruluşların Dikteleri Yeniden Başladı

Uluslararası Af Örgütü’nün açık mektubunda şöyle geçti: “Yeni meclis, insan haklarına öncelik
vermelidir.” Örgüt, sosyal cinsiyet eşitliğinin sağlanması, eşcinselliğin suç sayılmaması gibi önümüzdeki altı
ay içinde belirlenen bu acil 10 hususun mecliste görüşülmesini istedi...
Bu talepler aynı zamanda ülkedeki siyasi partilerin de talepleridir. Ancak buna rağmen insan hakları
kisvesi giydirilen bu taleplerin arkasında yabancı güçler var. Medya desteğine ve gündeme oturmasına
rağmen bunlar Tunus halkının talepleri değildir.
Bu bağlamda biz, yetkilileri, mevcut ve yeni seçilen milletvekillerini, tüm siyasileri ve kanaat önderlerini
“insan hakları” süsü verilen, gerçekte ise Batı ajandasını dayatan iddia ve söylemlerin risklerini açıklamaya
çağırıyoruz. Batı ajandası, manipülasyon, tuzak ve para yoluyla Batı düzenini yerleştirmeyi amaçlıyor. Dahası,
gerçek sorunlarımızdan ümmetin gündemini saptırıyor. Önceliğimiz, siyasi, ekonomik ve kültürel
bağımlılıktan kurtuluştur. Dinden zorunlu olarak bilinen kesin hükümlere aykırı cüzi meselelerle uğraştığımız
için İslami uygarlık projesini anlama gayreti göstermiyoruz. Oysa İslam uygarlığı mevcut koşulları kökten
değiştirebilecek yegâne alternatiftir. Dolayısıyla ümmetteki dinamik güçleri bu alternatif uygarlığı anlamaya
ve sunmaya çağırıyoruz. Ümmetin devrimi karşısında Batının dillendirip ahmaklar ve Batı kültürü
sevdalıların papağan gibi tekrar ettikleri “İdeolojik alternatifsizlik” söylemine kanılmamalıdır. Batı,
entelektüel ve politik alanda dini hayattan ayırın projenin hâkim olmasını istiyor. Batıdakine aykırı öneriler
sunup bunları kozmik gerçekler olarak pazarlıyor. Allah Subhânehu ve Teâlâ şöyle buyurdu:
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Rasûl’ünün çağrısına uyun ve bilin ki Allah, kişi ile kalbi arasına girer. Yine bilin ki, O’nun huzurunda
toplanacaksınız. Sadece içinizden zulmedenlere erişmekle kalmayacak olan bir azaptan sakının ve bilin ki
Allah, azabı çetin olandır.” [Enfal 24-25]
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