


رساترین  که  است  روشن  همگان  بر 
فریاد توحید «ال اله اال الله»، نفی غیر 
از  پیش  است!  اثبات  واحد  سپس،  و 
اثبات «الله»، باید «اله » را نفی کرد و 
طومار خدایان را پیچید. از تربی است 
که به تولی می رسیم. بر این اساس، در 
اجرایی  فروع  از  یکی  که  تربی  اسالم، 
عملی  جایگاهی  است،  الله  طریقۀ 
اسالم،  در  می یابد.  زمان  قید  بدون  و 
تربی از دشمنان اسالم دارای دو بخش 
تربی  و  مبارزه  نخست،  است:  اساسی 
علیه شیطان نفس (جهاد اکرب) و سپس، تربی جسنت از شیاطین 

عرصۀ  در  که  کالم بیرون  یک  در  که  هستند،  شیطنت ها  و  فتنه ها  متام  رهرب  قوم،  هر  اجتامعی 
مظاهر طاغوت است.

امانت الهی را که به عامل عرضه کردند، هیچ مخلوقی حارض به حمل (ادراک و پذیرش) آن نشد؛ ولی 
انسان، دیوانه وار و عاشقانه، بدون هیچ محاسبه ای، پذیرفت. هامن لحظه بود که انسان واجب السجده 
شد و عامل بر او سجده کرد، سجده بر موجودی که «َونََفْخُت ِفیِه ِمن رُّوِحی»۱؛  روح خدا در او دمیده 

شده بود. علت سجده نیز روشن بود و فقط تعصب و تکرب شیطان او را از سجده کردن بازداشت۲. 

 بدین سان آتش کارزار بین نفاق و صدق درگرفت که تا به امروز، روشن است و هر روز، بیش از دیروز، 
گداخته می گردد. در این شعله ها، همواره درگیری، مبارزه، مرزبندی و برائت جسنت از دشمن توحید 
مطرح بوده و اکنون نیز دقیقاً، همین عبارات تکرار می شود. زمان، ساختاری خطی در نظام خلقت 
ندارد و گذشته، به معنای پایان یافته و ُمرده نیست. هر روز، بانگ «الَست بربکم» در عامل طنین انداز 

است و «هر روز، عاشوراست و همه جا کربال.»۳ 

بر این اساس؛ ما در پی احقاق نظام حقۀ اسالم هستیم و مسیرش را در تربی جسنت از دشمناِن اسالم و 
توحید، با توالی والیت یافته ایم. ما منتظر فرج امام حی هستیم و در پی رسیدن به حکمت؛ حکمتی 

که هامنا، مانع نفس است دربرابر هر غیرحق. 



بدون  است.۴  تولی  مقدمۀ  تربی،  اسالم،  در 
به  واقعی،  و  عملی  فعلی  و  دغدغه   تربی،  درک 
عاشق شدن و چرخیدن حول محور والیت حقیقی 
منجر منی شود، و همگی افعال و اَعامل، تنها عادت و بیانی توخالی است. امام خمینی، چه زیبا 
مسیر را برای متام انسا ن ها روشن ساخت: «او(امام خمینی (ره)) کتاب و سنت را در وجود خویش 
تفسیر کرد و مجهوالت رشیعت و طریقت را با مفتاح مبارک حیات خویش گشود و ما دانستیم که 
جهاد اصغر، رشط الزم جهاد اکرب است و اولیای مقرب خدا در متام طول تاریخ، همواره بر همین 

شیوه زیسته اند۵» (آوینی، ۱۳۶۸).

«  اصل دین، جز حب و بغض نیست!۶»  پس بدون شناخت دشمن، کدامین لباس رزم را می توان بر 
تن کرد و چگونه می توان از دین داری و تولی دم زد؟! چگونه می توان امربه معروف و نهی ازمنکر۷ 

را درک کرد ؟ و در این مسیر از دامهای گسرتده شده توسط طاغوت در امان بود؟

انتظار فعال فرج نیز جز با دشمن شناسی و دشمن ستیزی معنا منی یابد. تا عمق  از این دیدگاه، 
عداوت درک نگردد و تا دشمن اصلی مشخص نشود، درد و عقده ای نخواهد بود تا دردمندش، 
منتظر فرج و گشایشی باشد. چگونه می شود به آن آرمان شهر واقعی پس از ظهور رسید، حال آنکه 
دشمن، مانع نیل به این هدف مقدس شده است؟ نفس ما را مسخ کرده و قابی چنان بزرگ از 
دنیای پسِت خود در برابر دیدگان ما برافراشته که متام افق چشاممنان را دربر گرفته است. آدمیان، 
کبک وار، در برابر بت خوش  خط  وخال تکنولوژی ، صبح و شام در رکوع و سجودند. با این اوصاف، 
امام حارض، به چه دلیل ظاهر شود؟ آسوده تر نیستیم اگر بر این رنگ رنِگ پُرننگ خیره شویم و 
بیش از پیش، آمیختۀ خاک گردیم؟ ما که از باال بودیم و رس در افالک داشتیم! خلیفۀ خدا را در این 
عامل، منزل دیگری است که باید بدان برسد و ظهور امام، برای دریدن حجاب ضخیم و متعفنی از 
رشک و نفاق و دنیاپرستی است که پوشانندۀ رصاط مستقیم کامل است؛ دشمن نیز آن قدر اجزای 
هستی و توجه به آن ها را گسرتش داده است که دیگر، توجه به حقیقت هستی نیز در حجاب 

رفته  است.

آنچه در پی آن هستیم، در دردمندی از آشکارنبودن منجی برش ریشه دارد؛ آن هم به سبب سرت 
و حجاب فروافتاده بر توحید. به  یاری خدا، می کوشیم که مصداق آن دسته نشویم که مرگشان، 

«مرگ جاهلیت۸» بوده است

 –













تلمود یکی از منابع مهم عقاید و آداب و احکام یهودیت است که  همواره مرجع یهودیان در متام 
اعصار بوده و هســت. اهمیت تلمود در ســاماندهی یهودیان تا جائی است که آیین یهود پس از 

تدوین تلمود را یهودیت تلمودی نیز می نامند. 

 در زمان نخســتین چاپ تلمود در ســدۀ شــانزدهم میالدی، بخش های مربوط به عیســی 

حذف شد و چنین مواردی، تنها در نسخ خطی آن محفوظ ماند. در این روایات،  مسیح
«عیســی نارصی» «طلبه ای منحرف» شــناخته می شــود که دربارۀ وی چنین آمده اســت: 
«بگذارید ما دیگر هیچ فرزند یا شــاگردی چون عیسی نارصی نداشته باشیم که خود را به 

رسوایی و ننگ کشد.»۱
طبق روایات مندرج در تلمود، عیســی نارصی در چهاردهم نیســان به دار کشیده شد.۲ طبق فقه 
یهود، جرم عیســی گمراهی و جادوگری و آشــوبگری و مجازات وی، سنگسار کردن و به دار آویخنت 
بود؛ زیرا متام کســانی که سنگســار می شدند باید جسدشان به  دار کشــیده می شد. ازنظر تلمود، 
شــیوۀ مجازات عیسی یعنی به صلیب کشیدن که روش رومی ها بود، با این مجازات رشعی انطباق 

داشت.
یقیناً با شنیدن این روایت، کنجکاوی برای اطالع از محتوای تلمود بیشرت خواهد شد و اینکه چطور 
ممکــن اســت از متون دینی قومی همچــون یهودیت، نفرت به وجود آید و اقــوام و امم دیگر را 

از خود براند. مسلامً در ابتدا باید بدانیم که دیدگاه یهودیان دربارۀ اقوام و ملل دیگر چیست؟

قوانینی که منی توان منترش کرد:۳ 
در تاریخ ۱۲مه۲۰۰۲، مقارن با ۲۲اردیبهشت۱۳۸۱، در پایگاه اینرتنتیFAZ NET وابسته به نرشیۀ 
آملانی فرانکفورتر آلگامینه مطلبی شگفت انگیز منترش شد که البته بعد از زمان کوتاهی، به کلی از 

پایگاه پاک شد. این مطلب شگفت انگیز چیزی نبود جز بخش کوچکی از قوانین تلمود.
با این عنایت که مطالب تلمود در بعضی کتاب ها و نرشیات فارسی و عربی منترش شده است

تلمود
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اما عموماً با توجه و شگفتی فراوان مواجه می شود 
و حتی برخی افــراد در اصالت آن تردید می کنند. 
به نظر می رســد، این بار می توان با اطمینان گفت 
کــه این هــا عین مطالــب مندرج در کتــب تلمود 

است، هرچند که بسیار هم شگفت آور باشد: 
۱. ســه چیز انسان (یهودی) را دیوانه می کند و از 
قبــول خالق او باز می دارد. یکی غیر یهودی، دیگر 
روح خبیث و سومی فقر شدید (اروبن،۴ ۴۱ ب).۵

۲. غیریهــودی پدر ندارد و زنا زاده اســت؛ زیرا در 
بطن زنا فرو رفته اســت؛ بدان گونه که گفته شده 
است: گوشت تن غیریهودی هامنند گوشت االغ و 

نطفۀ وی نطفۀ اسب است (جامبوث،۶ ۹۸ ب).۷
۳. تلمود به معتقدان خود می گوید: شــام انســان 
نامیــده می شــوید؛ ولــی دیگر ملت هــای جهان 
انسان نامیده منی شــوند؛ بلکه آنان حیوان نامیده 

می شوند (تراکتات باب مزیا،۸ ۱۴۴ب).۹
۴. با زن غیریهودی ازدواج نکنید، چون برده است 

و مبادا نطفۀ ایجادشده، ادامۀ حیات آن برده شود (جباموث ف،۱۰ ۱۰۰ پ).۱۱
 ۵. ارسائیلی مجاز است به غیریهودی ظلم کند (تلمود، سنهدرین، ۵۷ ب).۱۲

 ۶. غارت ارسائیلی جایز نیست، غارت غیریهودی مجاز است؛ زیرا نوشته شده است که تو نباید 
حق برادرت را ضایع کنی. یهودا می گوید این کلامت برای غیریهودی مصداق ندارد؛ زیرا او برادر 

۱۴.(a۶۱ ۶۱ ۱۳،بابا مزیا) تو نیست
 ۷. پیش از آنکه یهود، نفوذ و سلطۀ کامل خود را به دست آورد، الزم است جنگ جهانی به پا شود 
و دو ثلث برش نابود شــود. در این وقت، به مدت هفت ســال، یهود اسلحه های جنگ را خواهند 
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ســوزاند و در این وقت اســت که دندان های دشمنان بنی ارسائیل به مقدار بیست و دو 
زرع خارج از دهانشان بیرون خواهد آمد.۱۵

۸. حیات و زندگانی دیگران ملک یهود است؛ چه برسد به اموال آنان! هرگاه غیریهودی 
احتیاج به پول داشــته باشــد، آن قدر باید از او نزول گرفت که متام مایملکش را ازدست 

بدهد.۱۶
۹. غیریهودی هرچند صالح و نیکوکار باشــد، باید او را کشــت. حرام است غیریهودی را 

نجات بدهید؛ حتی اگر در چاهی بیفتد، باید فوراً سنگی بر در آن گذاشت!۱۷
۱۰. فتوائی بر مبنای تلمود و تورات: «به نقل از خرب گزاری فرانســه، «مردخای الیاهو»، 
خاخام ارسائیلی که مرجع مذهبی جریانی به نام «جریان ملی ارسائیل» است، در نامه ای 
بــه «ایهود اوملرت»، نخســت وزیر وقت ارسائیــل و رسان ارتش این رژیم، با اشــاره به 
ماجراجویی در تورات و تلمود نوشت که غزه با این مسئله تطبیق دارد و براساس تورات 
و تلمــود، کشــتار زنان و کودکان غزه رشعی اســت. در این نامه کــه در نرشیۀ هفتگی 
یهودیان در کنیســه ها توزیع می شود آمده است: از آنجایی که مردم غزه برای جلوگیری 

از شلیک موشک ها کاری انجام ندادند، باید به طور دسته جمعی مجازات شوند. 





«در ســال۱۸۹۷، در شهر بال ســوئیس، انجمنی از دانشــوران یهودی گرد هم آمدند. در 
آن انجمــن، پایه های برنامه ای جامع برای تســلط بر جهان ریخته شــد کــه این برنامه با 
موفقیت هایی مطابقت داشت که پیش تر از این، یهودیان کسب کرده بودند. این برنامه، 
فقط موفقیت پیاپی یهودیان را نشان منی داد؛ بلکه روش های دنبال شده و قوانین تاکتیکی 
مالحظه شــده را نیز پیشــنهاد می کرد. صورت جلســه هایی از بخش های گوناگون مجمع، 

جمع شده بود که عنوان این صورت جلسه ها راپروتکل ها گذاشتند.۱۸ »
مشهورترین نظر دربارۀ تاریخ انتشار پروتکل ها آن است که پروتکل ها را برای اّولین بار در 
سال۱۹۰۵ یا ۱۹۰۶، پروفسور ژرژنیلوس به زبان روسی ترجمه کرد و در روزنامه  چاپ شد. 
سپس به رسعت به زبان های آملانی، فرانسه، انگلیسی و سایر زبان های اروپایی ترجمه شد 

و شهرت فراوان یافت.
«ژرژ نیلــوس»، در مقدمــۀ چــاپ۱۹۱۷ نوشــته اســت کــه اوراقی شــامل خالصه ای از 
صورت جلســات، به زبان فرانســه وجود دارد که در ســال۱۹۰۱، الکسس نیکوال جوویس 
سوشــوتن، رسدار سلطنتی چرن، به او داده است؛ زیرا تعداد بی شامری از صهیونیست ها 

با زبان عربی آشنا نیستند.۱۹
پروتکل هــا ۲۴بند دارد. بیشــرت آن ها، آموزش و آیین هاســت. به نظر می رســد که مؤلف 
یــا مؤلفان این پروتکل ها می خواســته اند در ۲۴درس، دکرتیــن ارسائیل و مقاصد یهود از 

زمان های گذشته و برنامۀ لشکرکشی آنان را در آینده آموزش دهند.۲۰

قسمت هایی از پروتکل ها
۱. پروتکل چهارم می گوید: «ما باید شالودۀ ایامن را ویران کنیم و اصل خدا و روح را از 
ذهن غیریهود بزداییم و محاسبات ریاضی و امیال مادی را جایگزین این معانی کنیم.»۲۱

۲. تخریــب نظــام خانواده: اهمیّت خانواده و نقش تربیتــی آن را ازبین می بریم و اجازۀ 

پروتکل ها



اظهار وجود به کسی منی دهیم؛ زیرا تودۀ مردم باید به وسیلۀ ما اداره شوند و آنان باید به شنیدن 
حرف های ما و اطاعت از ما عادت کنند.

۳. ترویج بی بندوباری: مردم غیریهود از هامن آغاز جوانی به وســیلۀ عوامل ما بی بندوبار و بدون 
اخالق بار می آیند. این عوامل عبارت اند از: معلاّمن رسخانه، خدمتکاران، منشی ها و زنانی که در 
خانۀ ثرومتندان بچه داری می کنند. به کمک زنان صهیونیست ، مردان غیریهودی را در عرشتکده ها 
و مکان های غیراخالقی به فساد می کشانیم و آنان را از جاّدۀ عّفت و پاک دامنی منحرف می کنیم.

۴. هدف اساســی مدیران ما این اســت که قدرت فکرکردن مردم را تضعیف کنند تا افکار آنان از 
پرداخنت به مسائل اساسی، منحرف شده و متوّجه مسائل کم اهمیت شود تا فرصت  مقاومت کردن 

در برابر ما را نداشته باشند.۲۲

۵. اکرثیت مردم منی دانند مطبوعات در خدمت چه کسانی است؛ بنابراین آنان را به خدمت خود 
در می آوریم. برخی عوامل خود را وا می داریم که گاه به گاه در مطبوعات، به برخی سیاست هایی 

که ما می خواهیم حمله کنند. البته غرض از این کار رد گم کردن است.۲۳

۶. پروتــکل پنجم: «ما باید تعلیم و تربیت جامعــۀ غیر یهود را به نحوی کنرتل و هدایت کنیم که 
این جامعه در مواجهه با هر مســئولیتی که مســتلزم ابتکار باشد، احساس ضعف و ناتوانی کند و 

تسلیم شود.»۲۴

۷. پروتکل هشتم: «ما باید متام جنگ افزارهایى را که مخالفامنان ممکن است علیه ما به کار گیرند، 
در اختیار داشته باشیم. ضمناً باید پیچیده ترین واژه هاى حقوقى را ازمیان کتب قانون گذارى بیرون 
بکشــیم تا به هنگام داورى و قضا از آن ها اســتفاده  کنیم؛ البته این واژه ها ممکن است غیر موجه 
و غیرعادالنــه جلوه کننــد؛ وىل براى  آنکه چنین وضعى پیش نیاید، بایــد از قبل چاره جویى کنیم 
و واژه هــاى پیچیــده را در قالب عبارات زیبا بیان کنیم تا اصــوىل، اخالقى، عاىل، متعاىل و معقول 

جلوه  کنند.

۸. پروتکل نوزدهم: «اگر از ابراز هرگونه نظریه اى مســتقل، درزمینۀ مســائل ســیاىس، جلوگیرى  
نکنیم، بدون شک مردم را تشویق خواهیم کرد که گزارش، پیشنهاد، طرح و پروژه هایى براى بهبود 
رشایط زندگى خود به دولت ارائه بدهند. البته این کار به  نوبۀ خود موجب خواهد شــد که ما به 
معایب و محاســن پیشــنهادات افراد تحت  سلطۀ خود پى بربیم و به یکى از دو طریق زیر به آنان 
پاسخ بگوییم: یا اینکه پیشنهادات آنان را به اجرا در آوریم یا اینکه ضمن نشان دادن کوته بینى ها 

و قضاوت هاى نادرستشان، نظرهای آنان را رد کنیم.»



یک تحلیل
ســخنان «هرنی فورد۲۵ »حدود یک قرن پیش در مورد 
پروتکل های دانشوران یهود بسیار روشن بینانه به نظر 
می رسد، بسیاری از این سخنان مربوط به قبل از وقوع 

وقایع پیش بینی شده در پروتکل هاست: 
«پروتکل ها واقعی تر از آنند که افسانه باشند، متقن تر 
و مســتدل تر از آنند که نظریه پردازی رصف باشــد یا 
اسناد جعلی باشند. تبلیغات  یهود تاکنون این واقعیت 
را کــه پروتکل هــا از روســیه می آینــد، بســیار بزرگ 
جلوه داده  اســت. این را به ســختی می توان پذیرفت، 
پروتکل ها درواقع، ازطریق روسیه  آمده  است. شواهد 
درونی نشــان می دهنــد که پروتکل ها به وســیله یک 
روســی نوشته  نشــده ، و نســخه اصلی آن ها به زبان 
روســی نبوده و تحت تأثیــر اوضاع و رشایط روســیه 
نگاشــته نشــده اند، بلکه به روســیه راه پیدا کرده و 
نخســت در حدود سال  ۱۹۰۵ توسط پروفسور نیلوس  
کــه کوشــید پروتکل ها را بر طبــق حوادثی که در آن 
زمان در روســیه جریان داشــت تفســیر کند، انتشار 

پیدا کرده اند. مأموران سیاســی  در همۀ نقاط جهان پروتکل ها را به صورت نســخه خطی 
یافته اند. قدرت یهود هر کجا توانســته این نســخ را ضبط و توقیف کرده و گاه دارندگان 
آن ها را به اشّد مجازات محکوم ساخته است. اما دوام پروتکل ها واقعیتی است که ذهن 
را به تأّمل وا می دارد. دروغ محض  دوام پیدا منی کند و تأثیر آن زود از بین می رود... آن ها 
بیش از پیش نزد مقامات بلند پایه مطرح شــده و موجب گشــته اند که با آن ها جدی تر 
از همیشــه برخورد شود. پروتکل ها یک برنامه جهانی اند و در این خصوص هیچ تردیدی 
نیســت. این برنامه درون مواد و فصل های خود پروتکل ها بیان شــده است... نکته قابل 
توجه برای این کشــور(امریکا) و کشورهای دیگر آن نیســت که فالن  جنایتکار یا دیوانه 
چنین برنامه ای را تدارک دیده، بلکه این اســت که ابزار تحقق  مهم ترین جزئیات برنامه، 
پس از تهیه و ارائه آن فراهم گردیده اســت. خود این ســند نســبتاً بی اهمیت است، اما 

اوضاع و رشایطی که مورد توجه و تأکید قرار می دهد، بسیار حائز اهمیت می باشد.»۲۶

هرنی فورد

25. Henry Ford



سالطین بی تاج و تخت 
و متدن مبتنـی بــرآن 

بر اساس پژوهش های استاد ارجمند عبدالله شهبازی





الیگارشی زرساالران یهودی
واژۀ زرســالارى، در نوشتار سیاســی معارص غرب، از مفهوم «پلوتوکراســی»۲۷ برمی آید. پلوتوکراسی از واژۀ 
یونانــی «پلوتوس»۲۸ به معنای ثروت اســت و منظور از آن، رسوری مســتقیم یا غیرمســتقیم اقلیتی ثرومتند 
(نخبگان زرساالر) بر متامی جامعه است. همچنین این اقلیت دارای ساختاری دودمانی است؛ لذا از آن با نام 
الیگارشی زرســالار یاد کرده اند. واژۀ الیگارشی۲۹ به معنای نخبه ساالری دودمانی، در فرهنگ سیاسی معارص، 
برای اطالق بر همین به کار می رود. در همین معنا، جرج برنارد شــاو،۳۰ نویســندۀ انگلیســی، از «الیگارشی 

زرســاالری»۳۱ ســخن گفته اســت که متامی اقتدار کهن شــاهان را اِعامل می کند.۳۲ این 
هامن پدیده ای اســت که هربرت جرج ولز،۳۳ دیگر نویســندۀ انگلیســی، از آن با تعبیر 

انســان هایی به سان خدایان یاد می کند. در واژگان سیاســی غرب نیز گاه، مفهوم «پلوتو 
دمکراســی»۳۴ به کار رفته اســت؛ یعنی آن نظم سیاسی و اجتامعی که در ظاهر، دمکراتیک 

و در باطن، پلوتوکراتیک است.۳۵
امروزه، الیگارشــی زرســاالران در مجموعه ای از مجتمع های عظیم اقتصادی پدیدار می شــود که 

شبکه ای گسرتده و درهم تنیده را می سازد. زمام این مجموعۀ هم بسته و جهان شمول، به طور عمده، 
با اعقاب هامن خاندان هایی اســت که در ســدۀ نوزدهم، الیگارشــی مســتعمراتی دنیای غرب به شامر 

می رفتند. آنان مســتقیم یا غیرمستقیم، وارث سنن و میراث غارتگری صلیبی و فرادریایی۳۶ سده های 
پیشین بودند. 

از تبارشناسی۳۷ خاندان های زرساالر یهودی، نتایج نظری زیر حاصل می شود: 
۱) در دنیای معارص، شبکه ای گسرتده و هم بسته از خاندان های زرساالر وجود دارد و به سان 

الیگارشی جهان وطن عمل می کند.
۲) این الیگارشــی وارث مســتقیم یا غیرمســتقیم هــامن خاندان هایی اســت که طی 
سده های شانزدهم تا نوزدهم میالدی، عامالن اصلی غارتگری های فرادریایی(برده داری 

نوع برش) و تکاپوهای مستعمراتی بودند.
۳) این الیگارشــی دارای ســاختاری دودمانی اســت. به عبارت دیگر، شــبکۀ بغرنج و گســرتده ای از مناسبات 
خویشاوندی، آن را به هم پیوند داده است؛ از این رو قبیله ای۳۸ بزرگ و جهانی را جلوه گر می سازد. بسیاری از 
عنارص ساختاری که در نظام های اجتامعی مبتنی بر خویشاوندی وجود دارد، مختص جوامع سنتی و قبیله ای 
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نیست، بلکه این عنارص را در الیگارشی زرساالری نیز می توان یافت؛ مانند هم بستگی جمعی، 
حامیت گری، درون همرسی و تداوم حافظۀ تاریخی. 

۴) این ســاختار دودمانی بر بنیاد کارکردهای مشرتک اقتصادی است و اعضای آن، امروزه، 
در رأس مجموعه ای عظیم از کمپانی ها و مؤسسه های اقتصادی حضور دارند. این مجموعه 
بســیار به هم  پیوســته است؛ دستیابی به شــبکه ای از مؤسســه ها و کمپانی های مرتبط و 
خویشاوند، از دو طریق امکان پذیر است: ۱. پیگیری پیوندهای خویشاوندی و اقتصادی 
اعضای برخی خاندان های نام آور که دارای پیشینۀ تاریخی معین هستند؛ ۲. ردگیری 
مشــاغل اعضــای هیئت مدیره که در برخی مؤسســه ها و کمپانی هــای ُمعظَم و 
شناخته شده، به سان زنجیره ای به هم بافته اند. 
اعضای این مجموعه، حامالن و مدافعان 
اصلی میراث و ســنن سیاسی و فرهنگی 
پیشــینیان خــود هســتند. این پدیــده را  
تسلسل حافظۀ تاريخى در الیگارشی زرسالار 
معاصر مى نامند. تسلســل حافظۀ تاریخی بدان 
معناســت که هر فرد، گذشــته یا خانــدان خود را 
زندگی کنونــی خویش می داند؛ ازایــن رو به جایگاه، 
نقــش و کارکرد خــود در مجموعه ای کــه بدان تعلق 
دارد، واقف اســت. این درست خالف وضع جوامع 
انبوه و ساخت زدایی شده در دنیای استعامرزده 
اســت. در ایــن جوامــع، در نخســتین گام، 
حافظــۀ تاریخی ســرتده می شــود و فرد، 
خــود را ذره ای تنها و رسگردان درمیان 
انبــوه توده های انســانی می یابد؛ او 
هیچ پیوندی با گذشــتۀ خود ندارد و 
ناگزیر، منی توانــد هیچ پیوندی با اکنون خویش بیابد. این اوج ازخودبیگانگی 
انســان است. جامعه ای که از چنین عنارصی ترکیب یافته است، توده ای انبوه از 

آحاد مستقل به شامر می رود.
۵) در جامعه شناســی معارص، در تداوم سنت تکامل گرایی در سدۀ نوزدهم، فروپاشی 
ســاختارهای ســنتی و جدایــی اعضــای جامعه، پدیده ای مــالزم با توســعۀ اجتامعی و 
اقتصادی اســت. این فرایند، در الیگارشــی زرســاالر، در دنیای کنونی تحقق نیافته اســت. 
هویت جمعی ازطریق نهادهای ویژه ای تداوم می یابد. این نهادها، ازجمله «فراماســونری۳۹»، 

Mason Freemasonery



مولود این الیگارشی است. بدین سان، در دنیایی که انبوهی از انسان های 
منفــرد زندگی می کنند، این گروه های کوچک که در اوج انســجام اجتامعی 

هســتند، به راحتی بر دولت و جامعه ســلطه می یابند. به عبارت  دیگر، در دنیایی که 
ایندیویدوالیسم (فردگرایی)۴۰ را تقدیس می کنند، ایستارها و پیوندها و نهادهای سنتی 

جوامع و فرهنگ های کهن، در هر گوشه از آن، تخریب می شود. به نظر می رسد این تخریب، 
موضوعی طبیعی و ناگزیر و حتی رضوری در فرایند مدرنیزاســیون باشــد. کانون هایی که در 

دو ســدۀ اخیر، در رأس این فرایند بوده اند، ایســتارها و پیوندها و نهادهای خود را حفظ 
کرده اند و به تعبیری، کامالً سنت گرا هستند.

«هامنــا این اقلیت حاکامن اصلی و ســالطین بی تاج و تخت جهان هســتند که متام 
مطامع و منافع اکرثیت جامعه جهانی را در سیطره خود دارند، هامن اقلیت کمرت از 

۱٪ و حاکم بر اکرثیت بیش از ٪۹۹...»

برده داری نوع برش
در تاریخ نگاری آفریقا، «دوران برده داری» از « دوران اســتعامری» متامیز است. دوران برده داری از نیمه دوم 
ســدۀ پانزدهم میالدی آغاز می شــود و تا ســدۀ نوزدهم تداوم دارد. سپس دوران اســتعامری فرامی رسد. این 
دورانی است كه قدرت های اروپایی رسامً  رسزمین های آفریقایی را جزو مستملكات خود اعالم منودند. «تاریخ 

آفریقای یونسكو» سال های ۱۸۸۰ـ ۱۹۳۵ را به عنوان دوران استعامری این قاره متامیز ساخته است.۴۱
تجارت جهانی برده در نیمۀ دوم ســدۀ پانزدهم، به وســیله خاندان ســلطنتی پرتغال بنیان نهاده شد. در سال 
۱۴۱۵ هفتاد و هفت ســال پیش از ســفر كریســتف كلمب به قاره آمریكا و هشــتاد و دو سال پیش از سفر 
واسكوداگاما به رشق، یكی از شاهزادگان پرتغالی به نام هرنی ۱۳۹۴-۱۴۶۰ كه بعدها به « هرنی دریانورد»۴۲ 
شهرت یافت؛ برای اشغال بندر سیتا۴۳ در ساحل مراكش راهی شامل آفریقا شد. هرنی این بندر را اشغال كرد 
و دژی استوار در آن بنیان نهاد. این نخستین مستعمرۀ فرادریایی اروپائیان و رسآغاِز تهاجم های پسیِن دریایی 

آنان به رشق و غرب است.۴۴
نخســتین بار در ســال ۱۴۴۱، زمانی كه « هرنی دریانورد»  در جســت وجوی راه دریایی هند به ساحل غربی 
آفریقــا رســید، دوازده مرد و زن و كودك را به اســارت گرفت؛ آنان را با خود به عنــوان برده به پرتغال برد و 
در بازار لیســبون فروخت. در هفت ســال بعدی حدود یك هزار آفریقایی شكار شــدند و در بازار لیسبون به 
فروش رفتند. با كشــف قاره آمریكا به وســیله كریســتف كلمب و تســخیر رسزمین های پهناور آن به وســیله 
«كانكوئیســتادورها» بود كه تجارت بَرده اهمیِت اقتصــادی فوق العاده یافت. تا این زمان از بردگان به عنوان 
غالمان و كنیزان خانگی در كاخ هاِی اعضاِی خاندان ِ سلطنتی و ارشاِف پرتغال و اسپانیا استفاده می شد. از این 
پس بردگان به یكی از ابزارهای تولید و یكی از سه عامل اصلی اقتصاد پالنت ها ـ نیروی كار، زمین و رسمایه ـ 
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بدل شدند. اسپانیایی ها و پرتغالی ها در به کارگیری بومیان قاره آمریکا 
توفیقی نداشتند و لذا برای تأمین نیروی کار مورد نیاز خود به « 
شکار» سیاهان آفریقایی روی آوردند. در سدۀ شانزدهم صدور 

برده به قاره آمریکا به شکلی روزافزون تداوم داشت.۴۵
با ورود انگلیسی ها تجارت جهانی برده و اقتصاد پالنت کاری در 
ســده های هفدهم و هیجدهم میالدی اوجی شــگرف و بی سابقه 
یافت. هلندی ها، فرانسوی ها، دامنارکی ها، سوئدی ها و رسانجام آملانی ها نیز 

وارد این عرصه شدند.۴۶
منبع اصلی شکار انگلیسی برده غرب آفریقا و بازار آن مستملکات انگلیس 
در قــاره آمریکا بود. ایــن بردگان به طور ُعمده در پالنت های نیشــکر 
و تنباکو به کار گرفته می شــدند. در این زمان، کمپانی های انگلیســی، 
فرانســوی، اســپانیایی، هلنــدی، دامنارکی و آملانــی دارای قرارگاه های 

اختصاصی شکار برده در غرب آفریقا بودند. 

 اروپای سده های هفدهم و هجدهم ، گرداننده 
        بزرگ تـــرین « نظام بــرده داری» تاریــخ بشــر 

در سده هجدهم میالدی، انگلستان به بزرگ ترین قدرت برده دار زمانه بدل شد. در نخستین سال های 
سده هجدهم، انگلیسی ها سالیانه حدود سی و شش هزار برده حمل می كردند.۴۷ 

اقتصــاد پالنتوكراتیــك در كنار غــارت رشق، متامی پیامدهای اجتامعی، فرهنگی و علمی آن نقشــی 
چشــم گیر در شــكوفایی بی نظیر ثروت و رفاه جزیره انگلیس داشت؛ كه در نیمه اول سده نوزدهم 
به شــكل انقــالب صنعتی رخ منود. رسزمینــی فقیر كه در آغاز ســده نوزدهم كم تــر از ده میلیون 
نفر جمعیت داشــت و در دو ســده پیش نام دارترین شــاعر آن بر « ثروت هرمز» رشك می برد و از 
جواهرات بی حســابی سخن می گفت كه « دست سخاوت مند رشق» به پای پادشاهان خود می ریزد، 
اكنــون به ثروتی دســت یافته بود كــه حتی در رؤیاهایش به تصور منی آمــد. و تنها به اقلیتی تعلق 
داشت، نه به جمعیت ده میلیونی َسکنه انگلیس. در همین زمان بخش مهمی از این مردم در فقری 
جانكاه به رس می بردند و آن ثروت انبوه در دســت معدود خاندان هایی انباشته می شد كه آنان را « 
اُلیگارشی مستعمراتی» می خوانیم. همین اُلیگارشی بود كه در سدۀ نوزدهم پدیدۀ زرساالرِی جهانی 

را شكل داد.
در مستملكات آمریكایی بریتانیا، جمعیت سفید پوست به دو بخش تقسیم می شد: دو سوم جامعه 
سفیدپوستان را طبقه متوسط انگلیسی تشكیل می داد كه هر یك چهار برده یا كم تر در متلك داشتند؛ 
و یك ســوم نخبگان پالنتوكرات بودند كه مالكیت بخش عمده اراضی و انبوه بردگان به دســت آن ها 
بود.۴۸ اینان در زندگی شاهانه خود غوطه می خوردند؛ میهامنی های مجلل و پرخرج، می خـــوارگی 
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و آمیزش افراطی با زنان برده، بخش مهمی از اوقاتشان را پر می كرد.۴۹ «هر نوع عملیات جنسی با بردگان زن 
مجاز بود و اولین رابطه جنسی پرسان سفیدپوست كه به بلوغ می رسیدند معموالً با زنان سیاهی بود كه آنان 

را بزرگ كرده یا حتی شیر داده بودند.۵۰ »
«بدین سان، در قاره آمریكا نسلی پدید آمد از بردگان مادرزادی؛ انسان هایی كه از پدران سفیدپوست بودند و به 
عنوان برده در خانه برادران و خویشاوندان پدری خود كار می كردند.۵۱ »والوین بر اساس دفرتچه های یادداشت 
روزانه به جای مانده از برخی پالنتوكرات ها، رشحی دردناك از رفتار ظاملانۀ جنسی آنان با بردگان به دست داده 
اســت. اروپاییان تا مدت ها مانع از تشــكیل كانون خانواده به وسیله سیاهان می شدند زیرا گامن می بردند آنان 

فاقد غریزه تشكیل خانواده اند؛ موجوداتی كم تر از حیوانات!
سال های طوالنی گذشت تا رسانجام اجازه زندگی خانوادگی به بردگان داده شد.

جنایت تاریخی تجار اروپایی
در دوران تجــارت اروپایی برده نتها حدود بیســت و پنج میلیون نفر از ســاکنان این قــاره در خود آفریقا، قاره 

آمریکا و سایر نقاط جهان به اسارت برده شدند، بلکه بخش مهمی نیز در جریان شکار برده به قتل رسیدند. این 

ارقام به جز کسانی است که در این ماجراِی هولناِک انهداِم انسانی جان باختند. به نوشته والوین، در اواخر سده 

هجدهم در بخش مرکزی آفریقای غربی، یعنی شــکارگاه اصلی بردگان، سالیانه بین پنجاه تا شصت هزار نفر به 
بردگی گرفته می شدند و در همین حدود جان خود را از دست میدادند.۵۲

جمعیت غرب آفریقا در نیمه سده نوزدهم بیست و پنج میلیون نفر گزارش شده است. برخی محققان معتقدند 
اگر تجارت جهانی برده نبود، این جمعیت باید چهل و شش تا پنجاه و سه میلیون نفر می بود.۵۳

نه تنها ثروت های مادی و نیروی انسانی قاره آفریقا به تاراج رفت، بلکه ساکنان این قاره نیز به جوامعی ناموزون 

و فاقد ساختار متعادل جمعیتی، فرهنگی و بیگانه با میراث تاریخی خویش بدل شدند و ساخت های سیاسی و 

اجتامعی آنان نیز منهدم شــد. این فاجعه ای بزرگ تر از کشــتار و اسارت انسانی و تاراج ثروت های مادی است؛ 

زیرا امکان نوزایی قاره آفریقا را برای دورانی طوالنی از میان بُرد. مردان، به ویژه مردان جوان، عموماً به اسارت 

برده شــدند یا به قتل رسیدند و در نتیجه جمعیت زنان به شکلی نامتعارف غلبه یافت. این قطعاً عامل اصلی 
عقب ماندگی قاره آفریقاست.

تا دهه های متامدی پس از انقالب های آمریکا و فرانسه برده داری هم چنان تداوم داشت و هامن ملت هایی 

کــه این انقالبها را به رسانجام رســانیدند، خود بدون هیچ تغییری درگیر تجــارت جهانی برده بودند. ممنوعیت 

بــرده داری بــه طور جدی تنها در اواخر ســدۀ نوزدهم رخداد و این در حالی اســت که در منشــور مرشوطیت 

انگلســتان ۱۶۸۸، اعالمیه اســتقالل آمریکا ۱۷۷۶ و اعالمیه حقوق برش فرانســه ۱۷۸۹ « برابری انسان ها» اعالم 

شده بود. در دنیای غرب « انسان» معنای خاص و محدودی داشت.
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در تاریخ نگاری رایج، رشوع صهیونیســم را برگزاری كنگرۀ اول صهیونیســت ها در شــهر بال 
ســوئیس به ســال ۱۸۹۷م/ ۱۲۷۶ش، می دانند. چه چنین چیزی بدون مقدمه و زمینه اساساً 
امكان ندارد و نشــانه های فراوانی، رشوع حركت صهیونیســم را به ســال ها پیش می رساند، 
امــا اگر حتی همیــن را هم بپذیریم؛ باید ابتدا بدانیم در اواخر قرن نوزدهم اوضاع و احوال 

اروپا چگونه بوده اســت. در این ایام، اروپا در آنچه كه به نام «دنیای صنعتی» مشهور 

اســت كامالً  غرق شده بود. كارخانه های فراوان، كار كارگری،  احزاب سیاسی مختلف، 
اقتصاد صنعتی و تولید انبوه، زد و بندهای سیاســی در جهت حفظ و گســرتش دامنۀ 
نفوذ و در خارج از اروپا حفظ دنیای اســتعامری كه از یك ســو مواد خام كارخانه ها 
را فراهــم می كرد و از ســوی دیگر بــازار فروش و دنیای مرصف بخشــی از تولیدات 
را تأمیــن می منود، مجموعۀ اوضاع و احوال اقتصادی و سیاســی اروپا را می ســاخت. 
امپراطوری های قدیمی اتریش و پروس گرفتار تعارض شــده بودند تا از یك سو قیافۀ 
ارشافیت قدیمی ســنتی خود را حفظ كنند و از ســوی دیگر بــا دنیای صنعتی جدید 
آشــنا شوند. كشورهای اســتعامری، با ثروت باد آورده و اخالق نژادپرستانه از یك سو 
نفرت انگیز بودند و از سوی دیگر رشك برانگیز. هلند و بلژیك و بلكه فرانسه و ایتالیا 

و آملان چنین بودند. 
رواج مطبوعات و گسرتش اخبار و اندیشه های محدوده های ارشافی و محافل بستۀ «بزرگان» 

را بر روی مردم گشوده بود و بسیاری از حرف ها در میان مردم هم بروز و ظهور می كرد. 
اما این محدودۀ اروپا با ســه كشــور در اطرافش كامالً  ارتباط داشت و در تأثیر و تأثر با آنها 

بود:
اول؛ انگلســتان كه بعد از شكســت ناپلئون در ســال ۱۸۱۵م/ ۱۱۹۴ ش،  در واقع آقا باالرسی 
برای اروپا شده بود و در اقتصاد و سیاست و دسیسه ها و جابجایی قدرت ها دخالت فراوان 
داشت، بخصوص كه منشاء فراماسونری و داعیه دار انقالب صنعتی نیز بود، انگلستان در قرن 

نوزدهم كامالً در اختیار رسمایه داری یهود و در رأس آنها روچیلد بود.
دوم؛ روســیۀ تزاری بــا رسزمینی پهناور و تاریخی پرفراز و نشــیب و در قرن نوزدهم هم با 
كشــمكش های فراوان داخلی با رفت و آمد هر تزار، كل سیاســت و شــیوۀ رفتار زیر و رو 
می شد. تالش برای گرفنت و هضم صنعت و در عین حال حفظ و حراست یك رسزمین وسیع 
بــا طوایف متنــوع و فرهنگ های فراوان، وضــع خاصی را ایجاد كرده بــود كه چندان قابل 
پیش بینی نبود. روســیه در آن ایام بیشــرتین تعداد یهودی ها را در درون خود جای داده بود 
كــه عــالوه بر همه نوع تالش قومی، یك جریان سیاســی مهم را هــم هدایت می كرد به نام 

ماركسیسم كه عاقبت هم خاندان رومانوف را به زیر كشید.
سوم؛ امپراطوری عثامنی كه نام و یادش قرن ها  موجب وحشت اروپا می شد. دولتی مسلامن 
كه بعد از جنگ های صلیبی و رنسانس و پس از فتح قسطنطنیه در اواخر قرن پانزدهم،  حتی 
توانســته بود شــهر وین را نیز محارصه كند. دولت عثامنی برای رسدمداران و حكومت گران 



اورپا همیشه با نوعی وحشت و ترس همراه بود و لذا برای گسرتش و حفظ قدرت باید از این كابوس 
آزاد می شد.

در چنین رشایطی است كه عنارص و عوامل فراوان و جدیدی، تاریخ اروپا را نقش می زد. یهودی ها در 
این میان، به عنوان قوم منحرص به فردی كه بر خالف همۀ اقوام دیگر در رسارس دنیا پراكنده شده و 

دولت و رسزمین خاصی نداشتند، به طور طبیعی به این فكر می افتادند كه راهی برای خود بیابند.
یهودی ها با وجود پراكندگی و با این كه بعضاً در بعضی كشــورها تحت فشــار دولت ها و قدرت ها و 
مردم  قرار می گرفتند و با اخالق و رفتار و خصوصیاتشــان، دشــمنی میزبانان خود را برمی انگیختند، 
در این ایام احســاس می كردند كه می توانند به كارهای بزرگ تری دست بزنند. آنها با جریان استعامر، 
ثروت های كالنی اندوخته بوند؛ با ارتباطات خود در كشــورهای مختلف و ایضاً با ارتباط با تشــكیالت 
فراماســونری احســاس قدرت می كردند و از بسیاری از جریانات پشــت پرده خرب داشتند و چه بسا، 
بسیاری از آنها را خود سازمان می دادند؛ با قدرت پول و رسمایه و خصوصاً  در دنیای مادی و اقتصادی 
اروپای قرن نوزده،  این ها می توانســتند بازیگران قدرمتندی باشــند؛ با عقب نشــینی كلیسا و برخاسنت 

موانع فرهنگی و اخالقی، امكان ترویج اندیشه های خود را یافته بودند و با در اختیار گرفنت روزنامه ها 
و محافل فكری و فرهنگی، امكان تأثیرگذاری را یافته بودند و همۀ این ها، آنها را به این فكر انداخته 

بود كه می شود به آرزوی دیرینۀ دولت یهودی هم جامۀ عمل پوشاند. 
قوم یهود از ســال ۷۰ میالدی كه به دســت تیتوس از فلســطین رانده و در كشــورهای جهان پراكنده 
شــده بودنــد در همۀ دعاها و منازها مدام و هــر روز این جمله را تكرار می كردند كه « ســال دیگر 
اروشــلیم» اما نحوۀ اجرای این آرزو را با شــیوۀ آرام و با معجزۀ خداوندی می دانســتند ولی در قرن 
نوزده،  احساس قدرت اقتصادی و سیاسی از یك سو و رواج اندیشه های مادی و دنیایی از سوی دیگر، 
آرزوی «بازگشــت به ارض موعود» را با تدابیر نظامی و سیاســی آمیخت و آنها را بر آن داشت كه به 

جای انتظار معجزه، آستین ها را باال بزنند و خود رشوع كنند.
یكی از بنیان گذاران و نظریه پردازان پرآوازۀ صهیونیسم می نویسد: 

دوران پاملرســتون – ۱۸۳۷- ۱۸۵۲ م – یكی از پررونق ترین ادوار رشــد افكار و اندیشــه های بازگشت 
یهودیان به فلسطین بود. این دوره شاهد رویدادهای هیجان انگیز در رشق بود. برخی از این رویدادها 
از چنان اهمیتی برخوردار بودند كه ذهن پاملرســتون را به شــدت به خود مشغول می كردند.... افق و 
دورمنای اروپا آن چنان آشفته بود كه یكی از سیاستمداران بزرگ آن عرص اعالم كرد كه : « اگر فرشته ای 
نیز از آسامن نازل شود و مسؤولیت ادارۀ امور در وزارت خارجه را عهده دار گردد. منی تواند حتی برای 

مدت سه ماه هم صلح را تضمین كند.»۵۴



«سوكولوف۵۵» سپس وقایع مختلفی را توضیح می دهد تا وضع 
بحرانی اروپا را ترســیم مناید و صفحــات زیادی از كتابش را به 

این توضیحات اختصاص می دهد تا در فصل ۴۱ می نویسد:
«با آن که یهودیان انگلیس در تبلیغ اندیشه و سیاست بازگشت 
و اســتقرار یهودیان در فلسطین پیشگام بودند، پیرشفت علمی 
در این زمینه مرهون تالش یهودیان فرانســه یا دقیق تر بگوییم 
یك فرد یهودی فرانســوی اســت. فعالیت و كوشــش عاشــقان 
صهیــون بــا آغاز فعالیت گســرتدۀ بارون ادمونــد دورچیلد در 
ســال های ۹۶-۱۸۹۵ برای ایجاد آبادی یهودی نشین در فلسطین 

وارد مرحلۀ تازه اش شد۵۶.»

جالب است كه هم در انگلیس و هم در فرانسه و هم در همۀ 
اروپا، این خانوادۀ گســرتدۀ روچیلد است كه هم به یك سیستم 
جهانی بانكداری ســلطه دارد و هم به دولت ها وام می دهد و 
هم مخارج طرفین جنگ ها را تأمین می كند، هم برای برده داری 
رسمایه درســت می كند، هم برای خرید سهام كانال سوئز و نیز 
حفــر كانال پاناما رسمایه گذاری می كند و هم بســیاری كارهای 
دیگــر می كند – هامن كارها كه دیگر یهودی ها هم با اندازه ها 
و مقایس های كوچك و بزرگ در رسارس جهان و در طول تاریخ 
انجــام داده اند- عــالوه بر همۀ این ها با دســتیابی به باغ ها و 
زمین های فلسطین، عده ای یهودی را در رسزمین مقدس جاگیر 

می مناید.
تازه از این ایام به بعد اســت كه رس و صدای شخصی دیگر در 
زمینۀ ژورنالیسم مطبوعاتی و اجتامعی یهودیان اروپا به عنوان 

رهرب نهضت صهیونی پیدا می شود:
هرتزل در ســال ۱۸۶۰ در بوداپســت به دنیا آمد؛ یعنی زمانی 
کــه رفته رفته مــوج مهاجــرت یهودیان از رشق اروپــا به غرب 

تئودور هرتزل
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ایــن قارّه آغاز می شــد و ایــن در حالی بود کــه در غرب نیز جایــی برای مهاجــران یهودی وجود 
نداشــت. هرتزل در فضای آکنده از موج سکوالریســم آن زمان اروپا، تحصیل کرد و در ســال ۱۸۸۴ 
درجــه ی دکــرتای حقوق خود را از دانشــگاه وین دریافت منود. پس از آن به نویســندگی و بعدها 
خربنــگاری روی آورد. پیــش از ماجرای دریفــوس، هرتزل از مبلّغان فّعال ادغــام جامعۀ یهودی در 
جوامع اروپایی بود و حتّی تالش کرد چند باشگاه یهودی را برای گرویدن یهودیان به صورت مخفی 
 به مذهب کاتولیک تأســیس کند.۵۷ اّما پس از قضیۀ دریفوس در فرانسه دریافت که ادغام یهودیان

در جوامع دیگر، امری محال اســت. از نظر وی «یهودی ســتیزی۵۸»جزئی تفکیک ناپذیر از جامعۀ آن 
روز اروپا بود که چاره اش «آسیمیالسیون۵۹» یا راه حل هایی از این دست نبود. وی در کتاب خود با 
عنوان «دولت یهود» که در سال ۱۸۹۶ منترش شد، بر این امر تأکید و استدالل کرد که جوهرۀ مشکل 
یهودیان اساســاً فردی نیست؛ بل که مســئله ای قومی و ملّی است. او معتقد بود که زجر و ناکامی 
ملّــت یهود در طــول تاریخ تنها از یک طریق دارای پایانی خوش خواهــد بود و آن بین املللی کردن 

مسئلۀ یهود است. 
پس از آن هرتزل به فکر یافنت راه حل های عملی برای تحّقق رؤیاهایش افتاد. اّولین قدم، تأســیس 
رشکتی ســهامی برای جمع آوری اعانه از یهودیان رسارس جهان به منظور ایجاد پشت وانۀ مالی برای 
تحّقق هدف های مورد نظرش بود. (این کمپانی پس از تأســیس، ســازمان صهیونیســم نام گرفت) 
هرتــزل پــس از مالقات های فراوان با رسمایه داران معروف یهودی چون «بارون روچیلد» و«موشــه 
مونته فیوری» و جلب هم کاری آنها که به حق پشــتوانۀ مالی مناســبی برای به اجرادرآوردن افکار 
و عقاید هرتزل بودند، رفته رفته موجبات برپایی نخســتین کنگرۀ صهیونیســت ها را در شهر «بال» 
ســوئیس در آگوســت ۱۸۹۷ فراهم آورد.۶۰ در این کنگره رساًم اعالم شد که هدف اصلی صهیونیسم 
تأســیس یک موطن برای یهودیان در فلسطین است. در اعالمیۀ چهار ماّده ای بال، رسعت بخشیدن 
به اســتعامر فلســطین توســط یهودیان، گردآوری یهودیان جهان در فلســطین، جلب نظر و کسب 
رضایت حکومت عثامنی برای اســتعامر فلســطین مورد تأکید قرار گرفت. اهمیّت بال و حامیتی که 
بعدها از سوی محافل رسمایه داری و استعامری اروپا از آن شد به حّدی بود که هرتزل در خاطرات 

خود گفت: «در بال دولت یهود را بنیان گذاشتم.»
در واقع، طّی اقدامات ذیل یهود در فلســطین اســتقرار یافت که در ذیل به صورت فهرســت وار به 

آن ها اشاره شده است:
۱) صحبت با عثامنی برای تصاحب رسزمین فلسطین که با شکست روبه رو شد.
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۲) رای زنی با دولت آملان که با شکست روبه رو شد. 
۳) معامله با دولت انگلســتان بر رس قیمومیت دولت انگلســتان در فلسطین که در واقع 

هامن استعامر فلسطین بود.
۴) تشکیل قیمومیت دولت انگلستان در سال ۱۹۲۰ در فلسطین. 

 ۵) سلطه ی سی ساله ی انگلستان بر فلسطین.
۶) برنامه ی کولونی سازی ( شهرک سازی یهودیان).

۷) استفاده از سیاست مشت آهنین (ایجاد وحشت). 
۸) تربیت گروه های تروریستی، متشّکل از جوانان یهودی.

۹) تالش یهودیان برای خرید زمین های فلسطینیان که با شکست مواجه شد. 
۱۰) استفاده از زور و کشتار برای اخراج فلسطینیان. 

۱۱) صدور قطع نامه ی ۱۸۱ توّسط سازمان ملل متّحد، مبنی بر تشکیل دو دولت یهودی و 
فلسطینی در جوار یک دیگر در سال ۱۹۴۷ میالدی (در هنگام عقد قطع نامه بیش از ۹۴٪ از 
فلسطین متعلّق به فلسطینیان بود و تنها ۶٪ از فلسطین در ترصّف یهودی ها قرار داشت. )

* ذکر این نکته رضوری اســت که ســازمان ملــل متّحد به لحاظ قانونی منی توانســت این 
قطع نامه ها را صادر کند؛ لیکن فشار زرساالران یهودی، موجب صدور این قطع نامه گردید.

۱۲) تخلیه ی اعراب فلســطین توّســط نیروهای انگلیســی، تخلیه ی کامــل آن ها از مناطق 
یهودی نشین و واگذاری مناطق عرب نشین به ارتش صهیونیستی.

۱۳) آغاز خلع سالح اعراب و کشتارهای دسته جمعی نظیر حیفا و ایجاد رعب و وحشت. 
۱۴) تشکیل دولت ارسائیل در سال ۱۹۴۸.

۱۵) بیداری دیرهنگام کشــورهای عربی و آغاز جنگ اعراب و ارسائیل. (هنگامی که دولت 
ارسائیل در آســتانه ی شکســت در جنگ قرار داشت، با هم آهنگی که با سازمان ملل متّحد 
صورت گرفته بود، آتش بس چهارهفته ای اعالم شد؛ با این رشط که هیچ گونه نقل و انتقال 
و تغییر موضعی توّســط طرفین صورت نگیرد. لیکن ارسائیل در این فاصله زمانی دست به 
انتقال اســلحه از طریق آمریکا زد و جنگ را مغلوبه منود و تا رشق بیت املقدس پیش رفت 

و آن را اشغال کرد.) 
۱۶) عضویت دولت ارسائیل در سازمان ملل متّحد در سال ۱۹۴۹.

بدین ســان دولت ارسائیل تأســیس گردید اّما قطعاً این پایان کار نبوده و نیســت. «دیوید 
بن گوریون» رهرب مشــهور صهیونیســم دســت کم دو بار و در دو سند رسمی (سال نامه ی 
دولتی ارسائیل در ســال های ۱۹۵۱ و ۱۹۵۲) گفته اســت که «کشــور ارسائیل فقط بخشی 
از کشــور کوچــک ما را در بر می گیرد و تنها یک قســمت از رسزمیــن ارسائیل را.» دولت 
ارسائیل هم اعالم کرده است (در سال نامه ی دولتی ۱۹۶۵) که دولت جدید به هیچ مفهوم 

دست کشیدن از مرزهای ارض ارسائیل تاریخی (از نیل تا فرات) نخواهد بود.



قداست و جایگاه مسجداالقصی 
منشأ قداست و فضیلت مسجداالقصی در سه مورد است:

۱) بنای مسجداالقصی (بیت املقدس) و تجدید آبادانی آن توسط پیامربان الهی،
۲) قبله گاه اول مسلمین،

۳) محل معراج پیامرباكرم (ص).
به مدت ۱۳ ســال یعنی تا ســال دّوم هجری قبلۀ مســلمین مســجداالقصی بود. از آن جا كه بیت املقدس از 
مســجدالحرام دورتر بوده و در ورای آن مســجدی نبوده، آن را مســجداالقصی (مســجد دورتر) نامیده اند. 
بیت املقدس مهد هر ســه دین اللهی اسالم، مســیحیت و یهودیت است. این مسجد با واقعۀ ارساء و معراج 
نبی اكــرم (ص) جایــگاه ممتازی یافت. در ۲۷ رجب ســال اول هجری پیامرب اكرم شــبانه از مســجدالحرام به 
مســجداالقصی منتقل شد و از آن جا به آســامن رفت. حركت اّول را «ارساء» و دّومی را «معراج» می گویند. 

خداوند متعال با بیان این واقعه و در اهمیّت مسجداالقصی می فرماید: 
«سبحان الذی ارسی بعبده لیال من املسجدالحرام الی املسجد االقصی الذی باركنا حوله ...» (پاك و منزه است 
خداوندی كه در شــبی بنده ی خویش را از مسجدالحرام به مسجداالقصی كه پیرامونش را مبارك و پرنعمت 

ساخت سیر داد ...) 



در حدیثی از پیامرب اكرم (ص) نقل شده كه فرموده اند:
«بار سفر مبندید مگر به سوی سه مسجد: مسجداالحرام، مسجدالنبی و مسجداالقصی.» 

امیراملؤمنین امام علی(ع) فرموده اند: 
«چهار مكان در دنیا از حرض های بهشــتی هســتند: اّول مســجدالحرام، دّوم مســجدالنبی (ص)، ســّوم مســجد 
بیت املقّدس (االقصی) و چهارم مسجد كوفه» هم چنین ایشان فرمودند: «یك مناز در بیت املقدس (مسجداالقصی) 

برابر با هزار مناز است.»

مسجداالقصی و صهیونیسم 
بــزرگان دیــن یهود اعتقاد دارند كه خداوند جهــان را تنها به خاطر یهودیان و برای آن هــا آفریده و ویرانی معبد 
سلیامن و پراكنده شدن آن ها در اطراف و اكناف جهان كیفری است كه خداوند بر قوم یهود جاری ساخته و معبد 
دوباره ساخته منی شود مگر آن كه خداوند قوم یهود را بیامرزد. آنان عالمت غفران اللهی را ظهور مسیح می دانند. 

برخی یهودیان عقیده دارند كه مسجداالقصی بر خرابه های معبد سلیامن ساخته شده است.
 پــس از آن كه دولت ارسائیل در ســال ۱۹۶۷ م متامی شــهر بیت املقدس و نواحی اطــراف آن را تا غرب رود اردن 
ترصّف كرد. یهودیان محوطۀ دیوار بُراق را كه به صورت درّه و مرتوكه بود، به شكل یك مركز اجتامعات و زیارت گاه 
بازســازی منوده و اینك هر هفته هزاران یهودی از نقاط مختلف جهان برای نیایش و ندبه، در پای این دیوار گرد 
هم می آیند و به اجرای مراســم خــاّص مذهبی و خواندن تورات می پردازند. مخصوصــاً غروب روزهای جمعه و 
شــنبه، مردان و زنان و دخرتان و پرسان زیادی به هم راه پیشــوایان مذهبی یهود، در آن جا اجتامع می كنند. آنان 
حاجات خود را بر روی تّكه های كاغذ نوشــته و در شــكاف دیوار قرار می دهند. بســیاری از آنان خواستار احیای 
مجّدد معبد ســلیامن هســتند كه معتقدند در مكان فعلی مســجداالقصی قرار دارد. آن ها معتقدند یهودیان باید 
مســجداالقصی و قبۀ الصخره در بیت املقدس را منهدم منایند و به جای این دو  مســجد مقدس مســلامنان، معبد 
بزرگ را بنا منایند. بر اســاس همین اعتقاد، آن ها از ســال ۱۹۶۷ تا به حال مســجداالقصی و قبۀالصخره را بیش از 

صد بار مورد حمله قرار داده اند.
مســیحیان بنیادگرا نیز معتقدند كه ســاخنت هیكل رشط اساســی بازگشت دوبارۀ مسیح اســت. آن ها معتقدند با 
تخریب دو مســجد در بیت املقدس، جنگ نهایی مقّدس (آرماگدون)  به رهربی آمریکا و انگلیس آغاز شــده و در 
این جنگ متام جهان نابود خواهد شــد. در جنگ جهانی مقّدس زمانی که ضّد مســیح (دّجال) در حال دست یابی 
به  پیروزی اســت، مسیح هم راه مســیحیان دوباره تولّد یافته در جهان ظهور خواهد کرد و ضّد مسیح را شکست 
خواهد داد و حکومت واحد جهانی با پایتختی بیت املقّدس تأســیس خواهد کرد و معبدی که توســط یهودیان و 

مسیحیان صهیونیست در آغاز جنگ ساخته شده، محل حکومت جهانی مسیح خواهد شد.
بســیاری از ســازمان های تروریستی جدید صهیونیســتی، مهم ترین هدف خود را بازســازی هیكل و تخریب آثار 
اســالمی موجود در آن مكان تعیین كرده اند. در نزدیكی دیوار ندبه، دو مؤسســۀ تلمودی تأســیس شده است كه 
دویســت طلبه، آداب آیین قربانی را می آموزند تا در هنگام بنای هیكل ســّوم آن را به جا آورند. گویا معبد اّول در 

جریان لشكركشی بخت الّنرص و معبد دّوم در جریان حملۀ تیتوس (رسدار رومی) از بین رفته است.





حامسه ی خمینی ۱
۱. خطر چیست؟ دشمن کیست؟

اولین گام در این مســیر، پاســخ به این پرســش اساسی اســت که از دید امام خمینی، عمده ترین 
جریان خطرآفرین برای اســالم و مســلمین ـ و بلکه جهان برشیت ـ کدام اســت؟ حرضت امام از 
آغاز علنی شــدن قیام خویش در سال ۱۳۴۱ شمسی، طی نطقی مبسوط، در این باره فرمود: «حاال 
که خطر وارد شــده است، و آن خطر یهود است...۲ آقایان بدانند که خطر امروز به اسالم کم تر از 

خطر «بنی امیه» نیست.»۳
فیلســوف و متفکر عالی قدر، عّالمۀ شــهید «مرتضی مطهری» این شاگرد شایستۀ امام خمینی در 
بارۀ این خطر جهانی فرمود: «اگر پیغمرب اسالم زنده بود، امروز چه می کرد؟ در بارۀ چه مسئله ای 
می اندیشــید؟ والله، والله قســم می خورم که پیغمرب اکرم، در قرب مقدســش، امروز از دست یهود 
می لرزد...۴ والله قضیه ای که دل پیغمرب اکرم را خون کرده اســت، این قضیه [اشــغال فلســطین] 

است.»۵

۲. مسأله ی قدس 
حــرضت امام در متــام دوران مبارزات خویش، مســلامنان را تشــویق می کرد که 
برای آزادی قدس و فلســطین و محو رژیم نامرشوع صهیونیســتی بکوشــند: «از 
مصیبت هــای بزرگ مســلمین، قضیه ی ارسائیل تجاوزکار اســت.۶ مــا می گوییم: 
ارسائیل باید از صفحۀ روزگار محو شــود و بیت املقدس مال مســلمین و قبلۀ اول 

مسلین است.»۷ 



نباید فراموش کرد که توطئۀ اشــغال فلسطین و ایجاد «ارسائیل» در قلب جهان 
اسالم، رسفصل توسعه طلبی گسرتده ای است که متأسفانه هنوز ملت های مسلامن از 

عمق و گسرتۀ آن، آگاهی کافی نیافته اند. 
حرضت امام، به خصوص رهربان و اندیش مندان امت را به مبارزه برای نابودی دشمن مشرتک 
اســالم، یعنی رژیم غاصب صهیونیســتی و آزادی رسزمین فلسطین دعوت می منود: «بیش از 
بیست ســال اســت که فریاد کرده ایم که اجتامع کنید و این غدۀ رسطانی را از بین مســلمین 
بیــرون کنید. «بیت املقدس» را از او بگیرید؛ کشــورهای اســالمی را از این غدۀ رسطانی آزاد 

کنید.»۸ 

۳. اسرتاتژی ایجاد «ارسائیل بزرگ»
یکی دیگر از اهداف امام خمینی در جریان مبارزه با خطر یهود، مقابله با اسرتاتژی توسعه طلبانه ی 
این غّدۀ رسطانی در منطقه و جهان اســالم بود که از آن، با عنوان «ایجاد ارسائیل بزرگ از نیل 
تا فرات» یاد می شود: «ما مکّرر گفته ایم که ارسائیل، این جرثومۀ فساد، به قدس و بیت املقدس 

اکتفا نخواهد کرد؛ و اگر مهلت داده شود، متام دول اسالمی در معرض خطر است.»۹ 
اســرتاتژی «اشــغال رسزمین های زرخیز خاورمیانه» رؤیای دیرینه ای است که رسان صهیونیسم 

پیوسته به آن تأکید داشته اند و امروز نیز با گستاخی بدان ارصار می ورزند. 
حــرضت امام، ســهل انگاری و نابخردی برخی از رسان کشــورهای اســالمی در قبال اســرتاتژی 
توســعه طلبانۀ صهیونیسم را از مشــکالت بزرگ جهان اسالم دانســته، فرمودند :  «از اّول گفته 
است که «ارسائیل بزرگ» باید تحقق پیدا بکند؛ باید فلسطین به کلّی از بین برود؛ متام جاهایی 
که دســت ارسائیل است، این ها الینفک از ارسائیل است، ارسائیل بزرگ یعنی «از نیل تا فرات» 

یعنی متام منطقه ای که عرب نشــین اســت. حجاز هم جزء این باید باشــد؛ مرص 
هم جزء این اســت. و این ها (رسان عرب) نشســته اند آن جا، دارند متاشا می کنند، 
و عدۀ کثیرشــان هم هم راهی می کنند و ارسائیل را می خواهند بشناسند و امثال 
ذلک. این ها یک مصیبت هایی است که در قرن ما واقع شده است. و مع األسف، 
مســلمین یعنی حکومت های اسالمی، بی تفاوت هســتند. و آن ها منی گذارند که 

کشورهای خودشان، مردم عادی شان، راجع به این ها صحبت بکنند.»۱۰ 



۴. سیطرۀ جهانی یهود
از دیگــر محورهای مبارزات حامســی حــرضت امام، 

افشای طرح ها و توطئه های یهود برای یافنت نفوذ و سیطرۀ جهانی بود: «من نزدیك 
بیست سال اســت كه خطر صهیونیســم بین امللل را گوش زد منوده ام و امروز خطر 
آن را برای متامی انقالبات آزادی بخش جهان و انقالب اصیل اســالمی  ایران، نه تنها 
كم تر از گذشــته منی دانم، كه امروز، این زالوهای جهان خوار با فنون  مختلف برای 
شكست مستضعفان جهان قیام و اقدام منوده اند. ملّت ما و ملل آزاد جهان باید در 

مقابل این دسیسه های خطرناك، با شجاعت و آگاهی ایستادگی منایند.»۱۱
در این بخش، نخست باید میزان عمق و گسرتد گی خطر صهیونیسم را دریافت و دانست  كه چرا 
حرضت امام بر آن بود كه یهود و صهیونیسم جهانی بیش از هر جریان یا پدیده ای برای  جهانیان 
خطرناك است. آن گاه، باید دید كه چرا در اكرث بیانات و پیام های حرضت امام، آمریكا و قدرت های 

بزرگ جهان در ردیف یهود و صهیونیسم جهانی جای گرفته اند.
طبق مدارك معترب، در كشورهای آمریكایی و اروپایی قدرت و صنعت، ابزارها و اهرم های كلیدی 
یا در دست اقلیّتی یهودی قرار دارند و یا در قبضۀ نهادها و شبكه های وابسته به  یهودند. البتّه از 
دید بعضی روشــن فكران و فرنگ رفتگان ، موارد مزبور در ردیف «فرضیّه های توطئه» جای دارند؛ 

اّما با مراجعه به اسناد و مدارك روشن، می توان به نتیجه ای متقن دست یافت.
در جهان امروز، كم نیســتند سازمان ها و محافل و احزاب و گروه هایی كه با پوشش های گوناگون 
و گاه با شــعارهای خیرخواهانه در راســتای اهداف یهود می كوشند. ســازمان ها و محافل رسمی 
بین املللی، هم چون ســازمان ملل و شورای امنیّت، كمیســیون حقوق برش، بانك جهانی، یونسكو، 
و صندوق  بین املللی پول، از نفوذ این جامعت مصون نیســتند. به عالوه، برخی بنیادها و مجامع 
قدرت مند پنهان یا نیمه پنهان نیز هســتند كه عمدتاً زیر ســلطۀ یهودی ها قــرار دارند. گرچه این 
مجامع برای  عموم چندان شــناخته شده نیستند، اّما در رسنوشت بسیاری از ملّت های جهان تأثیر 
اساســی دارند. در دوران معارص، تصمیامت این مجامع مســتقر در مناطق و اماكن مخفی جهان 
- از قرص «الكســنبورگ» در نزدیك «وین» گرفته تا «كاخ فرهنگستان بروكسل»؛ از سالن محرمانۀ 
«فیكسینگ» در لندن تا «پاگواش» كانادا و از مقّر دفرت «كمیسیون سه جانبه» در ساختامن «بنیاد 
كارنگی»، كنار دفرت سازمان ملل متّحد در واشنگنت تا شعبه های آن در توكیو و پاریس - به منظور 
پایه گذاری  «ســلطنت جهانی یهود»، بســیار اساســی تر و مهم تر از تصمیامت رؤسای دولت های 
رســمی جهان است. بر این اساس، سیاست مدار مشهور یهودی و نخست وزیر پیشین بریتانیا، 





«بنیامین  دیزرائیلی»، ســخن به گزاف نگفته اســت: «كسانی كه بر جهان 
حكومت می كنند، بســیار متفاوت از شــخصیّت های مشــهوری  هستند كه افراد 

بی خرب از پشت صحنه، تصّور می كنند.»۱۲ 
هامن گونه كه پیش از این اشاره شد، در مراكز سیاسی و تصمیم گیری جهان، به ویژه در دولت های  
مقتدر آمریكایی و اروپایی، یهودی ها و ماســونی ها، ِســَمت های حّســاس را بر عهــده دارند یا از 
پشــت پرده  امور را هدایت می كنند. برای ارائه ی تصویری روشــن، می توان به ســاختار سیاسی و 
اقتصادی و فرهنگی و نظامی- اطّالعاتی آمریكا اشــاره منود. طبق اســناد غربی، در آمریكای امروز، 
صهیونیست ها، ایاالت و شهرهای بزرگ و بازارهای عمده را در دست دارند؛ دو مجلس سنا و كنگره  
را به میل خود اداره می كنند؛ و مراكز بزرگ ســینامیی ماننــد «هالیوود»، خربگزاری هایی هم چون  
«آسوشیتدپرس» و «یونایتدپرس»، مطبوعات و رادیو و تلویزیون، و بانك ها و مؤسّسات بزرگ بانكی 
و مالی را در چنگ دارند. به اعرتاف نویســنده گان غربی، اكرث شهروندان آمریكایی هامن نظرگاهی 

را نسبت به جهان دارند كه از طریق وسایل ارتباط جمعی صهیونیستی آمریكا تبلیغ می شود.۱۳
در هر دو حزب دموكرات و جمهوری خواه، قدرت و نفوذ اصلی از آن یهودی هاست. این واقعیّت، 
حّداقل پس از جنگ جهانی دّوم، كامالً آشــكار شده اســت. از دوران ریاست جمهوری «ترومن» تا 
امروز، تســلّط صهیونیســم بر كاخ سفید و دیگر مراكز سیاســت گذاری آمریكا سایه گسرتده است. 
این، حقیقتی اســت كه حرضت امام، بیش تر و پیش تر از هر كســی، آن را بیان كرده است: «آمریكا 
دشمن شامرۀ یك مردم محروم و مستضعف جهان است. آمریكا برای  سیطرۀ سیاسی و اقتصادی و 
فرهنگی و نظامی خویش بر جهان زیر سلطه، از هیچ  جنایتی خودداری منی مناید. او مردم جهان را 

با تبلیغات وسیعش - كه به وسیلۀ صهیونیزم بین امللل سازماندهی می گردد - استثامر می مناید.»۱۴
خطر تأثیر تبلیغات شبكه ها و مراكز تبلیغی و خربی آمریكا بر ذهن و دیدگاه جوامع، از نكات قابل 
توّجهی است  كه هیچ گاه از دید حرضت امام پنهان مناند: «در بین ما هست، در بین شام هم هست 
افرادی كه هامن مسائلی را كه آن ها می خواهند - هامن مسائلی كه در غرب گفته می شود – آن ها 
در بیــن جامعه ی خودشــان  تبلیغ می كنند و می گویند؛ هــامن طوری كه مطبوعات 

آمریكا، مطبوعاتی كه تحت  نظر مستقیم صهیونیسم هستند... می نویسند.»۱۵
اگرچه پس از پیروزی انقالب اسالمی ایران، بساط صهیونیست ها از این كشور برچیده 
گشــته و ســلطۀ آن ها در این آب و خاك پایان یافته اســت، لیكن محافل قدرت مند 
یهودی-صهیونیســتی جهان، یك لحظه در دشمنی و توطئه گری بر ضّد ملّت مسلامن 



و انقالبی ما كوتاهی نكرده اند و انواع  دسیســه ها را برای انهدام پایه های نظام نوپای 
اســالمی به كار بســته اند. ایجاد آشوب در گوشــه و كنار مملكت، طرّاحی توطئۀ كودتا 

و برانــدازی، محارصۀ اقتصــادی، فتنه انگیزی فرهنگی، و برافروخــنت  آتش جنگ تحمیلی از 
جملۀ این دسیســه ها بوده انــد. در مقابل، حرضت امام با بیداری و هوشــیاری، به  مبارزات و 
افشاگری های خود بر ضّد آمریكا و صهیونیست ها ادامه می دادند و پرده از فتنه ها و دسایس  
شــیطانی آن ها برمی داشــتند: «ما امروز فكر بكنیم در دنیا چه خرب است؛ تكلیف ما در مقابل 
دنیا چه چیز است. همین جنگ تحمیلی را درست كردند [تا] نقشه ای كه صهیونیست ها دارند 
عملی  بشــود: از یك طرف نگذارند اســالم تحّقق پیدا كند. اگر اسالم در ایران تحّقق پیدا كند - 
و قهراً در ماملك دیگر هم خواهد رفت و رفته اســت هم - آن وقت، آن بســاط آن ها، بســاط 

صهیونیست ها، برچیده می شود.»۱۶
نیز در بارۀ گســرتش و افزایش خطر صهیونیســم برای مسلامنان و جهان اسالم فرمودند:  «من 
هامن گونه كه بارها در ســال های گذشــته قبل و بعد از انقالب هشــدار داده ام، مجّدداً خطر 
فراگیری غّدۀ چركین و رسطانی صهیونیســم را در كالبد كشــورهای اسالمی  گوش زد می كنم و 
حامیت بی دریغ خود و ملّت و مســئولین ایران را از متامی  مبارزات اســالمی ملّت ها و جوانان 

غیور و مسلامنان، در راه آزادی قدس اعالم می منایم.»۱۷ 
«این جانب به برادران اسالمی در همه ی كشورها، خصوصاً برادران عرب و ملّت  عظیم عرب كه 
پیشتازان اسالمند، خطر عظیم اجانب، خصوصاً صهیونیسم، را كراراً اعالم كرده ام. الزم است در 
شهر رمضان كه ماه اجتامعات اسالمی است، مؤمنین در مجامع عمومی، پرده از توطئه های این 

غول جهان خوار برداشته و خطرات این دشمن انسانیّت را بر مال كنند.»۱۸
حرضت امام پس از تبیین رســالت نهضت جهانی اســالم و تکلیف مســلامنان آزاده و انقالبی، 
فرمودند:  «ما درصدد خشکاندن ریشه های فاسد صهیونیسم، رسمایه داری و کمونیزم در جهان 
هســتیم. ما تصمیم گرفته ایم به لطف و عنایت خداوند بزرگ، نظام هایی را که به این سه پایه 
استوار گردیده اند، نابود کنیم و نظام اسالِم رسول ا...ّ (ص) را در جهان استکبار ترویج 
مناییم و دیر یا زود، ملت های دربند شاهد آن خواهند بود. من خودم و جان ناقابل 
خویــش را برای ادای واجب حق و فریضۀ دفاع از مســلامنان آمــاده منوده ام و در 
انتظار فوز عظیم شــهادتم. قدرت ها و ابرقدرت ها و نوکران آنان مطمنئ باشــند که 
اگر خمینی یّکه و تنها هم مباند، به راه خود – که راه مبارزه با کفر و ظلم و رشک و 

بت پرستی است - ادامه می دهد.»۱۹



سخن آخر                         
در بخــش پایانی این مقاله، بایــد یادآوری کنیم که نه فقط از دیــدگاه ما، بلکه به اعرتاف 
نظریه پردازان دشــمن نیز تالش مســتمر امام خمینی در مسیر مبارزه با خطر یهود، منطبق 
با ســیرۀ حســین بن علی(ع) و الهام گرفته از حامسۀ کربال بوده است که در این بخش به دو 
مورد از آن اشاره و اکتفا می کنیم:«مارتین کرامر»، یکی از مسئوالن و اعضای فعال کنفرانس 
بین املللــی «تشــیّع، مقاومت، انقالب»ـ  که در ســال ۱۳۶۳ ش (دســامرب۱۹۸۳م) در «مرکز 
مطالعات اسرتاتژیک دایان» وابسته به «دانشگاه تل آویو» برگزار شد ـ نوشته است:  «حملۀ 
رژیم پهلوی به آداب و رســوم مذهبی، واکنش هایی را ســبب شد و بعضی از علامی شیعه، 
منایندۀ این واکنش ها بودند که برجسته ترین آن ها، آیت ا...ّ روح ا...ّ خمینی بود. سیاسی کردن 
مراسم سالیانۀ عاشورا، یا هامن فاجعۀ کربال، یکی از منونه های بارز [همین واکنش ها] بود. 
[امام] خمینی با تأکید بر این اعتقاد شیعه که حسین (ع) آگاهانه به استقبال مرگ شتافت، 
حتی نوعی شهادت عمدی را مرشوع می شامرد. اسطورۀ حسین در کربال [...] که الهام بخش 

انقالب شد، اکنون نیز هدف سیاست های دفاعی و... ایران قرار گرفته است.»۲۰
«مانگول بیات» دیگر رشکت کننده در این کنفرانس صهیونیستی، نوشته است:  

«اگر فردی قصد دارد انقالب ایران را بفهمد، باید [امام] خمینی را به عنوان 
بخشی از یک حرکت تاریخی بزرگ تر و گسرتده تر مطالعه کند.»۲۱



«إن ينرصكم اللَّه فال غالب لكم»؛ 
اگر خدا شام را نرصت بكند، هيچ قدرىت بر شام غلبه نخواهد كرد.۱

«و إن يخذلكم فمن ذا الّذى ينرصكم من بعده»؛۲ اگر خدا شام را نرصت نكند، كمك نكند، ىك به 
شام كمك خواهد كرد؟ يك سطر درخشان است. چه كار کنيم كه خدا ما را يارى كند؟ اين را هم 
خود قرآن به ما گفته: «ان تنرصوا اللَّه ينرصكم»،۳ «و لینرصّن اللَّه من ينرصه»؛۴ شام خدا را نرصت 

كنيد، دين خدا را نرصت كنيد، براى خدا قيام كنيد، خدا شام را نرصت خواهد كرد.۵
عامل  نقاط  از  نقطه اى  هر  به  كه  هستند  اين  فكر  در  بني امللىل  متجاوزان  و  سلطه گران 
قيمت  به  ولو  كنند،  تأمني  را  نامرشوع خودشان  منافع  و  بيندازند  مي توانند، دست  كه 
نابودكردن هويت و عزت ملت ها و آن لحظه اى كه این ابرقدرت ها منافعشان اقتضا 



قرباىن  را  خود  دوستان  وفادارترین  و  قدميى ترين  کند، 
آنان دوستى و دشمنى و نوكرى و صداقت  مى كنند و پيش 

ارزش و مفهومى ندارد.۶ ملت ها ديگر در اين دوران، مشكلشان 
مستبد  آدم  يك  با  مواجهند،  ديكتاتور  يك  با  كه  نيست  اين  فقط 

قدرت هاى  از  عقبه اى  ديكتاتور  اين  كه  است  اين  مشكلشان  مواجهند؛ 
بني امللىل دارد: قدرت هاى مستكرب دنيا؛ يعنى قدرت هاى غرىب، قدرت آمريكا، 

قدرت صهيونيست ها، حد يقف ندارند. مي خواهند بر همۀ دنيا، بر همۀ منابع 
ماىل عامل، بر همۀ نريوهاى انساىن، تسلط پيدا كنند.۷ مستکربین عامل غافل هستند از 

ن ِفئٍَۀ قَلِيلٍَۀ َغلَبَت ِفئًَۀ كِثريََۀ ِبِإْذِن اللَِّه َو اللَُّه َمَع الّصابِريَن».۸ شك  سنت الهِي «...كم مِّ
نيست كه در مصاف حق و باطل، پريوزى از آن حق و شكست و زوال، رسنوشت باطل 

است؛ مرشوط بر آنكه جبهۀ حق از نريوى مادى و معنوى خويش به گونه اى درست بهره 
بگريد و با خردمندى و تالش شايسته و با استقامت و اميد و با توكل به خدا و اعتامدبه نفس، 

راه درست را بجويد و بپياميد. دراين صورت، امداد و نرصت الهى، حق مسلمى است كه وعدۀ 
قرآىن براى او مقرر شده است.۹ 

فقط اين نيست كه در كشورهاى شامل آفريقا و منطقۀ غرب آسيا، حركات بيدارى اى به وجود 
آمده باشد؛ اين حركت بيدارى تا قلب اروپا خواهد رفت. آن روزى پيش خواهد آمد كه همني 
تسليم  يكرسه  را  آن ها  كه  قدرمتنداىن  و  زمامداران  و  سياستمداران  عليه  اروپایى  ملت هاى 
بيدارى،  اين  كرد.  خواهند  قيام  كردند،  صهيونيسم  و  آمريكا  اقتصادى  و  فرهنگى  سياست هاى 

حتمى است.۱۰
رسنوشت كساىن كه عليه بندگان خدا، عليه راه خدا، عليه اهداف الهى كار مي كنند، رسنوشت بدى 
است. حاال يك چندصباحى هم جوالىن مي كنند. «للباطل جوله»؛ باطل يك جوالىن مي كند، اما 
اين جوالن رسانجامى ندارد. نتيجه اش همني چيزى است كه االن مخالفني، دشمنان و مستكربين 

دارند نگاه مي كنند.۱۱ 
با مستكربان به رهربى  امروز، نربد اصلی ميان مستضعفني جهان به رهربى جنبش مسلمني، 

آمريكا و ناتو و صهيونيزم است. دو اردوگاه اصىل تشكيل شده است و اردوگاه سومى وجود 
ندارد؛ خيزش هاى عظيمى كه حصارهاى استبداد و استكبار را ويران و قواى نگهبان آن ها 

را مغلوب و مقهور ساخته است.
نه تنها  شود.  گسرتده  عامل  متام  در  بايد  مستكرب،  درمقابل  مستضعف  نهضت  اين 

مسلمني، بلكه همۀ مستضعفني عامل باید به پا خيزند. وعدۀ الهي كه مستضعفني 



را شامل است و مي فرمايد كه ما منت بر مستضعفني مي گذاريم كه آن ها امام بشوند، در دنيا و 
وارث باشند. امامت حق مستضعفني است.

هدف نهایى را بايد امت واحدۀ اسالمى و ايجاد متدن اسالمی جديد برپايۀ دين و عقالنيت و علم 
و اخالق، قرار داد. ملت ها و سنت هاى خدا، در تاريخ، راه خود را خواهند رفت.۱۲ با خواست 
بر  تجاوز  بنيان  تا  مى رود  ستمكاران،  برابر  مستضعف  پرخاشگران  عظيم  موج  متعال،  خداوند 
را كه هامن حكومت مستضعفان است،  بركند و حكومت عدل اسالمى  از جاى  را  حقوق برش 
جايگزين آن كند. ارادۀ خداوند به بيدارى ملت ها تعلق گرفته است و قرن اسالم و عرص ملت ها 

فرا رسيده و در آينده، رسنوشت كل برشيت را تحت تأثري قرار خواهد داد.۱۳

«اللَُّه َوِيلُّ الَِّذيَن آَمُنوا يُْخرُِجُهْم ِمَن الظُّلُاَمِت إَِىل النُّوِر َوالَِّذيَن كََفُروا أَْولَِياُؤُهُم الطَّاُغوُت 
يُْخرُِجونَُهْم ِمَن النُّوِر إَِىل الظُّلُاَمِت أُولَِئَك أَْصَحاُب النَّاِر ُهْم ِفيَها َخالُِدوَن»؛۱۴ 

خدا رسپرست و يار كساىن است كه اميان آورده اند؛ آنان را از تاريىك  به سوى نور بريون 
مى برد و كساىن كه كافر شدند، رسپرستان آنان طغيانگرانند كه آنان را از نور به سوى 

تاريىك ها بريون مى برند؛ آنان اهل آتش اند و قطعاً در آنجا جاودانه اند.

و  خطرناك ترين  امروز  كه  آمريكا  جنگ افروز  و  رشور  دولتمردان  و  صهيونيسم  رسطاىن  شبكۀ 
اصىل ترين مركز استكبارند، از راه هاى گوناگون به معارضه با امت اسالم برخاسته اند.۱۵ آن ها بر 
از  اقتصاد است. يىك ديگر  از واضح ترين هایش، يىك مسئلۀ  روى چند نقطه تكيۀ اساىس دارند. 
قلمروهاى واضِح اساىس، رقيق كردن اعتقادات و احساسات اسالمى و رسوخ دادن تفكرات الحادى 
و شبه الحادى از طرق مختلف است:۱۶ ترويج فساد ، ترويج فحشا، ايجاد ترديد در عقايد؛ اين جزو 
سياست هاى اين هاست. از جنگ رواىن و تبليغاىت گرفته تا مقابلۀ اقتصادى و اقدامات عنودانۀ 
سياىس؛ از خشونت و ترور تا تقابل نظامی. آنان براى حفظ منافع نامرشوع خود، از هيچ جنايتى 
رويگردان نيستند. آنان با شعار مبارزه با تروريسم، فجيع ترين شكل ترور را مرتكب مى شوند. به 

نام آزادسازى ملت ها، ديكتاتورى و غارتگرى خود را بر ملت ها تحميل مى كنند.۱۷ 
درنظر رسدمداران نظام سلطه، تروریسم عبارت است از هرآنچه منافع نامرشوع آنان را تهدید 
كند. آنان مبارزانی را كه از حق مرشوع خود، در مقابله با اشغالگر و مداخله گر استفاده می كنند، 



امنیت  و  جان  بالی  كه  را  خود  مزدور  و  خبیث  هسته های  ولی  می دانند؛  تروریست 
مردم بی گناهند، تروریست منی شناسند.۱۸ آمريكا رصيحاً، خود را در تجاوز به كشورها و 
ملت ها ذي حق مى شامرد.۱۹ ادعا مي كنند كه ما با ديكتاتورى مخالفيم، با حقوق ملت ها 
موافقيم؛ دروغ می گويند. اين ها نه فقط به ملتهاى ديگر رحم مني كنند، بلكه به ملت 
ما  بود:  نوشته  رويش  كه  كردند  بلند  تابلویى  يك  مردم  مني كنند.۲۰  رحم  هم  خودشان 
۹۹درصديم؛ يعنی ۹۹درصد ملت آمريكا. اكرثيت ملت آمريكا محكوِم ۱درصدند. امروز 
بعد  سال ها  بن بست  اين  است  ممكن  است.  كامل  بن بست  يك  در  نظام رسمايه دارى 
به نتائج نهاىئ برسد؛ اما بحران غرب به طور كامل رشوع شده. فساد رژيم رسمايه دارى، 
براى مردم، محسوس و عينى شده است.۲۱ ممكن است اين حركت را رسكوب كنند؛ اما 
مني توانند ريشه هاى اين حركت را از بني بربند.۲۲ باالخره يك روزى، اين حركت آن چنان 
خواهد باليد كه نظام رسمايه دارى آمريكا و غرب را به كىل به  زمني خواهد زد. مي خواهند 

اين مسئله را در تبليغات كوچك كنند. واقعِ قضيه كه كوچك مني شود. 

و  اقتصادى  گرفتارى هاى  بيشرتين  كه  دريابند  آمريكا  و  اروپا  ملت هاى  كه  روزى  آن 
اجتامعى و اخالقى آنان، منشأ گرفته از سلطۀ اختاپوىس صهيونيزم بني امللل بر دولت هاى 
آن هاست و دولتمردان آنان، به خاطر منافع شخىص و حزىب خود، مطيع و تسليم در برابر 
زورگوىئ هاى كمپاىن داران زالوصفت صهيونيست در آمريكا و اروپايند، آن چنان جهنمى 

براى آنان به وجود خواهند آورد كه هيچ راه خالىص از آن متصور نيست.۲۳

وحشی های   هامن   رسانشان،   از  بعضی   نزاكت آمیز  اظهارات   علی رغم   صهیونیست ها، 
مرد  و  زن  و  جوان  و  پري  خون  فلسطني،  قبلند.۲۴در  سال   پنجاه   متعصب   و  نژادپرست  
به  عراق،  در  نیز  انگليس  و  آمريكا  ويران می سازند.  را  خانه ها  و  را مى ريزند  كودك  و 
تظاهركنندگان ىب سالح حمله مى كنند و حريم خانه ها و حرمت نواميس مردم را مى شكنند. 
ديگر  آتش افروزى هاى  به  را  اسالم  دنياى  ننشسته،  فرو  آنان  برافروختۀ  آتش هاى  هنوز 
و  قدرت  از  برخاسته  آنكه  از  بيش  رفتارهاى عصبى و رشارت آميز،  اين  نويد مى دهند. 
را حس  اسالمى  بيدارى  آنان  از رساسيمگى و وحشت است.  ناىش  باشد،  اعتامدبه نفس 
مى كنند و از فراگريى انديشۀ «اسالم سياسی» و حاكميت اسالم، به شدت احساس خطر 



مى لرزند.  به خود  به پاخيزد،  اميدوار  و  يكپارچه  اسالمى  امت  كه  روزى  فكر  از  آنان  مى كنند. 
استعامرگران ديروز و مستكربان امروز كه با سياست هاى مكارانۀ خود، مى خواستند جوامع اسالمى 
ديگر  ازسوى  التقاطى گرى  و  خودباختگى  و  ازسويى  تحجر  و  جمود  ميان  داميى  تعارض  در  را 

رسگردان كنند، اكنون خود را دربرابر اين پويايى دلريانۀ فكر اسالمى می بينند.۲۵

رفتار و خوی تجاوزگرانۀ امریكا و ارسائیل، روح مقاومت را بیش ازپیش، در دنیای 
اسال م زنده خواهد كرد و ارزش جهاد را برای آنان منایان تر خواهد ساخت. رژیم 
امریكا با حامیتش از جنایت ها و جنایتكاران صهیونیست و با تجاوز آشكارش به 
حقوق ملت های مسلامن، باید منتظر سیلی سخت و مشت كوبندۀ امت اسال می 

باشد.۲۶

بااميان  از چندصد جوان  ارسائيل و همۀ امكانات نظامى آن و فناورى تسليحاىت و پيرشفته اش، 
رژيم  آنچه  خورد.  شكست  مى برند،  بهره  جنگ  در  ابتدايى  بسيار  سالح هاى  از  كه  پرشور  و 
صهيونيست را تهديد مي كند، موشك های ايران يا گروه هاى مقاومت نيست، تا دربرابر آن، سپر 
موشىك در اينجا و آنجا به پا كنند؛ تهديد حقيقى و بدون عالج، عزم راسخ مردان و زنان و جواناىن 
در كشورهاى اسالمی است كه ديگر مني خواهند آمريكا و اروپا و عوامل دست نشانده شان بر 
البته، آن موشك ها هم، هرگاه تهديدى از سوى  آنان حكومت و تحكم و آنان را تحقري كنند؛ 

دشمن بروز كند، وظيفۀ خود را انجام خواهند داد.۲۷ 
دنيا خواهد ديد كه ملت فلسطني، در سايۀ استقامت، گام به گام به سمت هدف هاى خود پيش 
به  محكوم  فلسطني،  در  صهيونيستى  مجعول۲۸  و  غاصب  دولت  و  صهيونيسم  رفت.  خواهد 
فناست.۲۹ ارسائيل رفتنى است؛ نبايد مباند و نخواهد ماند۳۰ و فلسطني آزاد خواهد شد. در اين 
در  و  برخواهد گشت  به مردم  و  آزاد خواهد شد  باشيد. فلسطني قطعاً  نداشته  هيچ شبهه اى 
آنجا، دولت فلسطينى تشكيل خواهد شد. در اين ها هيچ ترديدى نيست؛ اما بدنامى آمريكا و 
بدنامى غرب برطرف نخواهد شد. مسئلۀ فلسطني مايۀ بدنامى آمريكا در طول قرن هاى متامدى، 

در آينده، خواهد بود.۳۱

…










