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سومين روز سومين ماه1

شمس الدين رحمانی

سوم خرداد س��ال 1361 روز آزادس��ازی خرمش��هر، يكی از روزهای فوق العاده مهم 
در تاريخ جنگ و انقالب  اس��المی ايران اس��ت و درباره آن مطالب و مس��ائل مختلفی 
مطرح و اهميت آن تذكر داده شده است. اما از جهت ارتباط اين روز با مطامع و مقاصد 
صهيونيس��ت ها چه در منطقه خاورميانه و چه در س��طح جهانی، هنوز مطالب فراوانی 

هست كه بايد به آن ها هم توجه نمود تا ابعاد عظيم اين واقعه، روشن شود.
اين كه امام عظيم الشأن فرمود »خرمشهر را خدا آزاد كرد« نشان از عظمتی دارد كه امام 

برای اين واقعه قائل بوده است و اين تعبير را برای موارد ديگر به كار نبرد. 
نگارنده اين س��طور با بضاعت اندك خود، برخی مواردی را كه گمان می كند اهميت 

دارد و گفته نشده در اين مجموعه گردآوری كرده است.
به عنوان يك زمينه و مدخل، توجه به اين معنا ضروری اس��ت كه وقايع فلس��طين و 
صهيونيسم در طول يكصد و پنجاه سال اخير، به طور مداوم با رخدادهای ايران و دنيای 

1. پيش در آمدی از اين موضوع در شماره 19 از همين فصلنامه با عنوان »پروژه هشتاد« منتشر شده است.
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اسالم مرتبط، متصل و همراه بوده است؛ در زير به برخی از آن ها كه واضح تر و مشخص تر 
است اشاره می شود.

تقارن ها
1. اواخر قرن نوزدهم ميالدی، هم مقدمات مش��روطيت غيرمش��روع در ايران فراهم 
می شد؛ هم نفوذ اروپايی ها در سراسر اجزاء دولت عثمانی گسترش می يافت و هم با تبليغ 
و ساماندهی ماركسيسم، مقدمات اضمحالل روسيه تزاری فراهم می گشت. گفتنی است 
كه در قرن نوزدهم سراسر اروپا در قبضه اقتصادی و سياسی خانواده روچيلد و يهودی ها 
قرار گرفته بود؛ ولی هنوز روسيه و عثمانی مقاومت می كردند � كه هر دو با يهودی ها و 
فراماسون ها مخالف بودند� و ايران هم با سنت های اسالمی و شيعی، هنوز نمی توانست 

نقش قربانی را برای استعمار يهودی بازی كند. 
2. در سال 1905، هم در ايران و عثمانی انقالب مشروطه غيرمشروعه به انجام رسيد 
و هم در مسكوی روسيه يك شورش عظيم روی داد كه مقدمه انقالب اكتبر شد. در هر 

سه مورد نقش اصلی يهودی ها و فراماسون ها، كاماًل بارز بود.
3. جنگ جهانی اول )1918�1914( گويی س��ازمان داده ش��د تا موان��ع كار يهود و 
فراماسون ها برطرف شود و آن ها در پايان جنگ به مقاصد عمومی و جهانی خود برسند.

4. يك سال قبل از پايان جنگ، در سال 1917 وقايع زير رخ داد:
� صدور اعالميه بالفور توس��ط وزير خارجه انگليس خطاب به »ل��رد روچيلد« برای 

تشكيل كانون ملی يهودی ها در فلسطين. 
� پيروزی بلشويك ها در روسيه با تأمين هزينه های انقالب به وسيله ثروتمندان يهودی 
امريكا از قبيل يعقوب شيف و با رهبری اكثريت يهودی در همه مراحل هدايت و پيروزی 

كمونيست ها.
� تمهيد »ش��ورای روابط خارجی« در امريكا كه شامل س��رمايه داران بزرگ يهودی 

امريكا و گرداننده اصلی امريكا از آن روز تاكنون بوده است. 
� ايجاد قحطی عمدی به وسيله انگليسی ها در ايران )1919�1917( و از پا درآمدن 8 

تا 10 ميليون نفر از مردم ايران؛ و روی كارآوردن سلسله يهودی االصل پهلوی.1
5. در سال 1929 اولين درگيری وسيع بين مسلمانان فلسطينی و جهودهای مهاجم 

1. موارد ذكرشده را با برخی اسناد آن می توان در دو كتاب از نگارنده مالحظه كرد:
� خفاش و خورشيد، شمس الدين رحمانی، حاميان آزادی قدس، 1391.

� نظام نوين جهانی، شمس الدين رحمانی، پيام آزادی، 1371.
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رخ داد كه موجب صدها كش��ته و زخمی ش��د. در ايران در اين س��ال )1308 هجری 
شمسی( با شروع موضوع كشف حجاب، مردم را به گرفتاری داخلی سرگرم كردند. 

6. در سال 1935 عزالدين قسام، روحانی بزرگوار فلسطينی به شهادت رسيد. در ايران 
اين سال )1314( مقارن شدت ناگهانی كشف حجاب و برگرفتن عمامه از سر روحانيون 

بود.
7. 1947 و 1948: اعالم اس��تقالل دولت خونخوار و جعلی صهيونيس��تی؛ پيروزی 
انقالب چين؛ پيروزی انقالب هند در مقابل اس��تعمار انگليس و جدا ش��دن پاكستان 

مسلمان از هند غير مسلمان.
8. 1967: جنگ شش روزه اسراييل با سه كشور مصر، سوريه و اردن؛ و به انجام رسيدن 

اصالحات ارضی1 )1346( در ايران.
9. 1970: جنگ داخلی پاكستان و جدا شدن پاكستان شرقی )بنگالدش( از پاكستان 
غربی؛ كشتار فلس��طينيان در اردن به دست ارتش آن كش��ور و ملك حسين؛ تشكيل 
كنفرانس صلح بين ياسر عرفات و ملك حس��ين و مرگ ناگهانی عبدالناصر و روی كار 

آمدن سادات.
10. 1973: جنگ رمضان و قهرمان سازی سادات و نمايش پيروزی در ابتدای جنگ و 
تحريم نفتی و شوك اول نفت كه مقدمه تشكيل كميسيون سه جانبه و نظم نوين جهانی 

از جانب امريكا و راكفلر بود.
11. 1979: پيروزی انقالب اس��المی ايران در س��ال 1357؛ در اين سال شوروی به 
افغانستان حمله كرد تا يك كشور فارس��ی زبان محروم هم مرز با ايران به انقالب وصل 
نشود؛ امام موسی صدر ربوده شد تا شيعيان لبنان بی رهبر شوند؛ قرارداد كمپ ديويد به 

دست سادات با اسراييل بسته شد. در ايران دولت بازرگان تشكيل شد.
گفتنی است كه برنامه ريزان نظم نوين جهانی از قبل برنامه ای به نام »پروژه هشتاد« را 
تدارك ديده بودند تا به زور نفت همه دنيا را در يك كاسه و در يك مجموعه تحت امر قرار 
دهند. شايد آن ها خيال می كردند كه از انقالب اسالمی هم می توان در آن جهت استفاده 
كرد و نخس��ت وزيری مهندس بازرگان با وزير خارجه ای چون دكتر يزدی و همراهانی 
چون اعضای جبهه ملی و نهضت آزادی ها به آن ها اين امي��د را می داد كه كار كاماًل در 
دست خودشان اس��ت. اما وقايعی چون اعالم روز قدس و سپس گرفتن جاسوس خانه 

1. اصالحات ارضی، يك برنامه كاماًل اسراييلی بود برای نابود كردن كشاورزی و دامداری سنتی و مستقل ايران 
و ايجاد سلطه نفت بر مملكت؛ و برنامه آن از سال 1328 پيش بينی شده بود.
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)س��فارت امريكا در ايران( معلوم كرد كه بايد در مقابل اين انقالب شدت عمل به خرج 
دهند.

آمدن بنی صدر بر سر كار، واقعه طبس، شروع جنگ 1359، ترورهای عجيب در سال 
1360و... همگی، وقايعی بودند كه قاعدتاً هر دولت نوپا و هر انقالب تازه ای را می بايست 
از پا در می آورد. اما آن چه به كلی غرب را �  امريكا، انگليس، صهيونيست ها را � از شكست 
انقالب اسالمی نااميد كرد، آزادی خرمشهر بود؛ درست از اين نقطه است كه رفتار غرب 

شكل و ماهيتی ديگر پيدا كرد.
مفيد است كه ابتدا اشاره ای به اهميت خرمشهر داشته باشيم.

خرمشهر و نفت
خرمشهر قديمی ترين بندر ايران و در مهم ترين نقطه در خليج فارس واقع شده است. 
اش��غال خرمش��هر در همان ماه های ابتدای جنگ در واقع يعنی اشغال خوزستان و در 

اختيار گرفتن نفت ايران و سلطه بر خليج  فارس.
گفتنی اس��ت كه يكی از علل اساس��ی تش��كيل رژيم صهيونيس��تی، وجود نفت در 

خاورميانه است. 
بايد باز هم به عقب برگرديم:

صناعت جديد نفت در سال 1859 هنگامی آغاز شد كه ادوين دريك 
در اويل كريك پنسيلوانيا نخستين چاه نفت را حفر كرد... نخستين چاه 
ايران در مسجدسليمان در خرداد ماه 1287 هجری شمسی )1908 م( 
حفر شد... عمل پااليش نفت، سبب پيدايش شركت های بزرگ شد و اين 
صناعت زير نفوذ ج.د. راكفلر قرار گرفت. تا پيش از پيدا شدن موتورهای 
بنزينی و اس��تفاده از آن در اتومبيل، كاميون، تراكتور و هواپيما، موارد 
اس��تعمال فرآورده های نفت محدود بود. امروز تمدن سراس��ر جهان، 
وابس��ته به نفت و فوائد بس��ياری اس��ت كه از آن به عنوان مولد انرژی 
و سوخت و وس��يله س��اختن رنگ و دارو و بس��ياری از مواد مصنوعی 
استفاده می شود )مثل پتروشيمی(. حدود 60 درصد محصوالت نظامی 
كشتی هايی كه در جنگ دوم از امريكا صادر می شد فرآورده های نفتی 

بود...1

1. دايره المعارف فارسی، به سرپرستی دكتر غالمحسين مصاحب، ج3، ص 3042.
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قرن نوزدهم قرن صنعت س��نگين با سوخت 
ذغال س��نگ ب��ود و قرن بيس��تم ق��رن نفت با 
گسترش بسيار وسيع با سوخت نفت. به راحتی 
می ت��وان گفت ك��ه از عوامل ب��روز جنگ های 
جهان��ی اول و دوم، س��لطه بر مناب��ع نفت بود؛ 
آن چن��ان ك��ه سياس��ت های خاورميان��ه ای و 
كش��ورهای صاحب نف��ت را، اين م��اده تعيين 
می كرد. از جنگ  جهانی اول تا سال1973)يعنی 
حدود 60 سال( قيمت نفت از بشكه ای يك دالر 
و 10 س��نت به يك دالر و 30 س��نت رسيد. در 
جنگ رمضان در س��ال 1973 قيم��ت نفت به 
5 ت��ا 7 دالر صعود كرد كه در واق��ع تدبير خود 

امريكايی ها و صهيونيست ها و راكفلر بود تا ژاپن و اروپا را در مقابل برنامه پروژه هشتاد 
كميسيون سه جانبه، خاضع كنند. اما با انقالب اسالمی ايران قيمت نفت به 40 دالر و از 
آن پس با افت و خيز تا 140دالر و بيشتر رسيد و غرب را گرفتار شوك نفتی واقعی كرد.
دو خانواده يهودی روچيلد )صاحب كمپانی شل( و راكفلر )صاحب استاندارد اويل( دو 
ارباب اصلی جهان در قرن بيستم بوده اند. خانواده روچيلد، بنيان گذار اسراييل است و 

خانواده راكفلر مهم ترين پشتيبان و حامی آن.
مقام معظم رهبری در سخنرانی خود در مشهد مقدس در نوروز 1391 فرمودند: 

ايران دنبال سالح هسته ای نيست... نه توليد كرديم نه توليد خواهيم 
كرد؛ اين را می دانند، اما يك بهانه است. يك روز اين مسئله بهانه است، 
يك روز حقوق بشر بهانه است، يك روز فالن مسئله داخلی بهانه است؛ 
اما همه اين ها بهانه است. مسئله اصلی چيست؟ مسئله اصلی، حراست 
مقتدرانه نظام اس��المی از ثروت عظيم و نفت و گاز در اين كشور است. 
امروز و فردا � مثل ديروز � اقتدار اقتصادی و سياسی و به تبع آن، اقتدار 
علمی و نظامی، متوقف است به انرژی، به نفت. تا ده ها سال ديگر، دنيا 
محتاج نفت و گاز است؛ اين يك مطلب مسلم است. استكبار و قدرت های 
استكباری می دانند كه رگ حياتشان به نفت و گاز وابسته است. آن روز 
كه نتوانند اين نفت ارزان را به دس��ت بياورند، آن روز كه مجبور باشند 

آمدن بنی صدر بر سر کار، واقعه 
 ،1359 جنگ  شروع  طبس، 
ترورهای عجيب در سال 1360و... 
همگی، وقایعی بودند که قاعدتًا 
هر دولت نوپا و هر انقالب تازه ای 
را می بایست از پا در می آورد. اما 
آن چه به کلی غرب راـ   امریکا، 
انگليس، صهيونيست ها راـ  از 
شکست انقالب اسالمی نااميد 
کرد، آزادی خرمشهر بود؛ درست 
از این نقطه است که رفتار غرب 

شکل و ماهيتی دیگر پيدا کرد
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برای تهيه نفت و گاز امتياز بدهند و از زورگويی دس��ت بردارند، آن روز 
برای آن ها مصيبت بار است.«

با اين اوصاف در اختيار گرفتن خرمش��هر در ابتدای جنگ برای بعثی ها و غربی ها به 
معنی قطع رشته حيات مادی انقالب و جمهوری اسالمی ايران بود و باز پس گرفتن آن 
در ميان ناباوری و استعجاب آن ها، بدان معنی بود كه انقالب اسالمی با زور تهاجم نظامی 
شكست نمی خورد؛ چرا كه اس��تحكاماتی كه برای حفظ خرمشهر تدارك ديده بودند، 
خارج از حد و اندازه های معمول آن جنگ بود. گفته می شد كه سنگرهای مثلثی بعثی ها 
از ابتكارات صهيونيس��ت ها بوده و تداركات و تجهيزات آن ها نيز بی حساب بود. اين در 
شرايطی بود كه در ايران اوضاع و احوال، بدترين شكل و وضع ممكن را � از نظر آن ها � 

نشان می داد.
و اين چنين بود كه امام خمينی رحمت اهلل عليه فرمود:»خرمشهر را خدا آزاد كرد«.

تبعات آزادی خرمشهر
يهودی ها، صهيونيست ها و غربی ها، به خوبی فهميدند كه اين انقالب را با قدرت نظامی 

نمی توان شكست. پس چه بايد كرد؟
� جلوگيری از تبعات آن؛ 

� تدبيرها و روش های غيرنظامی؛
� تضعيف اجتماعی، سياسی، فرهنگی و اعتقادی مردم و... 

و اين گونه بود كه به فاصله 12روز پس از فتح خرمش��هر، يعنی در 16 خرداد 1361 
اسراييل به بهانه سركوب فلسطينيان، تعرض به لبنان را آغاز كرد كه نيم بيشتر جمعيت 

آن و محرومان اصلی آن كشور شيعيان بودند و ساكن جنوب لبنان.
در 14 تيرماه 1361 اسراييل با حمله سراس��ری به لبنان تا بيروت را اشغال كرد و در 

همين روزها چهار ايرانی هم � از جمله احمد متوسليان � ربوده شدند. 
و در 25 تا 27 شهريور، كشتار صبرا و شتيال رخ داد )16 تا 18 سپتامبر 1982( با آماری 

حدود چهارهزار نفر كشته از زن و مرد و كودك و پير و عموماً غيرنظامی. 
اسراييلی ها با اين حمله می خواستند اوالً بخشی از نيروهای ايران را به لبنان بكشانند 
تا صدام را نجات دهند كه امام  خمينی با تيزهوشی فهميدند و مانع شدند و گفتند »راه 

قدس از كربال می گذرد.« 
ثانياً لبنان يا الاقل جنوب لبنان را اشغال كنند و شيعيان را در اختيار بگيرند. و ثالثاً بر 
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رود ليتانی سلطه يابند و از منابع آب استفاده كنند.
اكنون با رجوع به برخی منابع اين عناصر را مورد بررسی قرار می دهيم. 

پل فيندلی و فریب های عمدی 
پل فيندلی نماينده سابق كنگره امريكا كه يك مقام مطلع در حكومت امريكا و آشنا به 

مسائل پنهان و آشكار اسراييل بود، در كتاب خود  فريب های عمدی1 نوشت:
»تا زم��ان تهاجم اس��راييل به لبن��ان در تاريخ شش��م ژوئن 19822 
پارتيزان های فلسطينی با دقت نظر و وسواس فراوان آتش بسی را كه از 
تاريخ 24 ژوئيه 1981 به اجرا درآمده بود رعايت می كردند. مرز شمالی 

اسراييل با لبنان كاماًل آرام بود و هيچ حمله ای گزارش نشده بود.
هنگامی كه در تاريخ سوم ژوئن به س��فير اسراييل در لندن سوءقصد 
ش��د مناخيم بگين نخس��ت وزير اس��راييل از اين حادثه برای توجيه 
تهاجم به لبنان اس��تفاده كرد. اين تصميم علی رغم اين واقعيت اتخاذ 
ش��د كه تحليل گران اطالعاتی اس��راييل فوراً خاطرنش��ان كردند كه 
سوءقصدكنندگان به گروه تروريستی شورای انقالبی فتح � كه هيچ گونه 
ارتباطی با ساف ندارد� تعلق داش��تند. رهبر اين گروه ابونضال بود كه 
يكی از بدترين دشمنان ياس��ر عرفات رهبر ساف به شمار می آمد. ولی 
بگين با اعالم اين كه »همه اين ها عضو ساف هستند«، دستور يك حمله 
هوايی سنگين را صادر كرد.3 اين حمله روز بعد به ادارات ساف در محله 
پرجمعيت غرب بيروت و جنوب لبنان انجام ش��د ك��ه طی آن 45 نفر 
كشته و 150 نفر مجروح شدند. تهاجم سنگين اسراييل سه روز پس از 

زخمی شدن آرگف صورت گرفت.
يكی از منتقدين با انتقاد از آريل ش��ارون وزير دفاع اس��راييل نوشته  
است: »آريل شارون كشوری نسبتاً صلح جو را كه مرزهای شمالی ما با 
آن برای تمام سال آرام بود، اشغال كرد؛ آن را چنان در گرداب ويرانی و 

1. پل فيندلی، فريب های عمدی؛ حقايقی درباره روابط امريكا و اس��راييل، ترجمه محمدحسين آهويی، دفتر 
مطالعات سياسی و بين المللی وزارت خارجه، 1378. 

2. 6 ژوئن 1982 مقارن با 17 خرداد 1361 و سالروز جنگ 1967 پيروزمندانه اسراييل است.
3. شولومو آرگف سفير اسراييل در لندن بود كه در اين ماجرا زخمی شد. عده ای به جد معتقدند كه دستور اين 

سوءقصد و زمان آن از جانب خود اسراييل بوده است.
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نابودی غوطه ور س��اخت كه اثرات مصيبت بار آن در هر گوشه و كناری 
به چشم می خورد.«

مناخيم بگين نخست وزير اسراييل گفت: ما، چشم طمع به يك اينچ 
از خاك لبنان نداريم!

اما با گذش��ت بيش از يك دهه از تهاجم 1982، اسراييل هم چنان به 
كنترل جنوب لبنان ادامه می دهد. اما تا اواخر س��ال 1992 حدود يك 
هزار تن از نيروهای اسراييل »كمربند امنيتی« در جنوب لبنان را كه در 
سال 1978 تصرف كرده و در جريان تهاجم 1982 آن را به دروازه مايل 
در داخل خاك لبنان توسعه داده بودند، در اش��غال داشتند... از همان 
ابتدای استقرار دولت اسراييل، رهبران آن كشور، آرزوی اشغال ناحيه 

جنوبی لبنان را در سر می پروراندند.1
بايد توجه داشت كه س��ال 1979 � كه در باال ذكر شد � سال پيروزی انقالب اسالمی 
ايران است كه اسراييل برای حفظ »امنيت خود« به لبنان حمله كرده و كمربند امنيتی 
درست كرد؛ و در سال 1982، بعد از فتح خرمشهر كوشيده است با همان سياست و با 

اين حمله گسترده و اشغال لبنان به اهداف خود برسد و كمربندش را محكم تر كند.
فيندلی می نويسد: 

يك هفته پس از آغاز تهاجم، نيروهای اسراييلی، در بيروت و در شصت 
مايلی مرز اسراييل بودند. تا آن زمان ناحيه جنوب لبنان در هم كوبيده 
شده بود. دويست هزار تن از س��اكنان آن منطقه آواره و حداقل بيست 

هزار تن كشته و زخمی شده بودند.2
چند سال بعد آريل شارون وزير دفاع اسراييل در 1989 گفت: 

جنگ لبنان همانند تمام جنگ های اس��راييل، اقدامی تدافعی بوده 
است. اما حتی بگين، نخست وزير اسراييل بر اين باور نبود كه تهديد از 
جانب لبنان به اندازه ای س��همگين بوده كه اسراييل چاره ای جز دست 
يازيدن به جنگ نداش��ت. بگين طی نطقی در كالج دفاع ملی اسراييل 
اظهار داشت: اسراييل سه جنگ را پشت سر گذاش��ته كه در آن ها راه  
ديگری جز آغاز جنگ نداشت ولی در س��ه جنگ ديگر می توانست راه 

1. همان، ص63�62.
2. همان، ص 65. ساكنان جنوب لبنان اكثراً شيعيان محروم هستند.
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ديگری را برگزيند كه تهاجم 1982 به لبنان يكی از آن ها بود...1
تهاجم سال 1982 اس��راييل به لبنان، اولين جنگ خاورميانه بود كه 
تمام جنبه های دهشتناك آن، در تلويزيون ها منعكس شد. گزار ش های 
روزانه از بمباران غيرنظاميان توس��ط نيروهای اسراييل، اعتراض های 
بين المللی را در پی داشت. در اياالت متحده، حاميان اسراييل در كنار 
آن كشور بودند و با هياهوی فراوان مدعی می شدند كه در تمام اين رنج ها 
و حرمان ها، خير و نيكی وجود دارد.2 هنری كيسينجر وزير خارجه سابق 
امريكا اعالم كرد كه: تهاجم، فرصت های فوق العاده ای را برای اعمال يك 

ديپلماسی فعال امريكايی در خاورميانه به وجود آورده است.3
پخ��ش تلويزيونی وس��يع اين تهاج��م � در حال��ی كه اي��ن تلويزيون ه��ا متعلق به 
صهيونيست هاست � به خاطر ايجاد رعب و وحشت و ارسال پيامی به ايران و شيعيان و 

مسلمانان انقالبی بود كه يعنی ما اين گونه مقابله می كنيم.

چامسکی و مثلث سرنوشت
نوآم چامس��كی در كتاب مثلث سرنوشت4 درباره جنگ 1982 اس��راييل عليه لبنان 

می نويسد: 
در 1982 نيروهای اكتشافی ارتش اسراييل، دست به حمله ای زدند كه 
از مدت ها پيش انتظار آن می رفت: عمليات »صلح برای جليل«. عبارتی 
كه به قول يكی از مفسران اسراييلی، »گويا مستقيماً از صفحات كتاب 

1984 بيرون كشيده شده است.5
كتاب  1984 رمانی اس��ت نوش��ته جرج  اورول كه در آن پيش��گويی می كرد كه اگر 
چاه های نفت خاورميانه به وسيله دشمنان غرب اشغال و بلكه منفجر شود، دنيا به چه 

صورتی در می آيد. جرج اورول از مأموران پروژه 80 و مبلِّغ نظم نوين جهانی بود.
چامسكی ايضاً می نويسد: 

درست پيش از آغاز تجاوز اس��راييل، ژنرال شارون، از واشنگتن ديدار 

1. همان، ص 70.
2. اين، مقدمه جريان وسيع تبليغاتی صهيونيسم مسيحی است كه در تمام سه دهه بعد ادامه يافت. اين جريان 

تلقين می كرد كه برای بازگشت حضرت مسيح بايد يك جنگ وسيع در خاورميانه رخ بدهد.
3. همان، ص 72.

4. نوآم چامسكی، مثلث سرنوشت؛ امريكا، اسراييل و فلسطينی ها، ترجمه هرمز همايون پور،تهران،1369، آگاه.
5. همان، ص 301.
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كرد و به ادعای خودش به آگاهی و اين برگر رساند كه اسراييل بايد در 
لبنان دس��ت به عمل بزند. بنا به آمارهای پنتاگون در سه ماهه نخست 
1982 مقادير عظيمی تس��ليحات نظامی از امريكا به اسراييل سرازير 

شد.1
واين برگر، وزير جنگ امريكا در زمان رياست جمهوری رونالد ريگان است. او يك يهودی 
است و يك بار گفت: »ريشه ملت ايران را بايد سوزاند.« توجه شود كه »ريشه ملت ايران« 
نه دولت ايران؛ و ريشه را سوزاندن يعنی از بيخ و بن كندن و از بين بردن. يكی، دو هفته 

بعد از بيان اين جمله، واين برگر از وزارت استعفا داد. 
چامسكی می گويد: 

يووال نعمان، پزشك سرشناس و رئيس پيشين دانشگاه تل آويو و عضو 
كنست از حزب تهيا، اصرار می ورزيد كه اسراييل مرز جديدی در لبنان 
برپا دارد. به  عقيده او، ارتش اسراييل بايد آمادگی توقف درازمدتی را در 

لبنان داشته باشد...2
برای آن كه اس��راييل بتواند به دو هدف اصلی خ��ود در لبنان � يعنی 
نابود ك��ردن هر نوع هوي��ت و موجوديت فلس��طينی و برقراری نظمی 
جديد � دست يابد الزم بود كه ... قدرت، يكسره به دست فاالنژها بيفتد؛ 
و در جنوب نيز طرفداران )س��عد( حداد، يا امثال او، قدرت را به دست 
گيرد... انتظار بر آن بود كه اتحاديه ای از محافظه كاران كه تحت تسلط 
مارونی های مسيحی باشد، اما گروه های مرفه مسلمانان را نيز در برگيرد، 

پس از نابودی فلسطينی ها و مسلمانان طرفدار آن ها تشكيل شود.3 
گفتنی است شيعيان جنوب لبنان فقيرترين گروه در لبنان بودند كه امام موسی صدر 
برای نجات آن ها تالش بسيار كرد. خود امام موسی صدر در تابستان 1357 � يعنی پنج، 
ش��ش ماه قبل از پيروزی انقالب اسالمی ايران ناپديد شد � كه دس��ت موساد و ليبی و 
ايتاليا در آن بود �  و بعد از جريان س��ال 1982 نيز در ميان همين مسلمانان، حزب اهلل 

لبنان سربرآورد.
جالب اين كه در همان تابستان 1357 بگين گفته بود زلزله ای در ايران رخ داده است 
كه همه ما را به شدت خواهد تكاند. اكنون در س��ال 1982 مناخيم بگين نخست وزير 

1. همان، ص 298. اصل كتاب در لندن در سال 1983 چاپ و منتشر شده است.
2. نوآم چامسكی، همان، ص 294.

3. همان، ص 295.
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بود و همراه همدل او، شارون وزير جنگ بود و در ايران كار به فتح خرمشهر رسيده بود 
و طبعاً اسراييل به فكر كنترل جنوب لبنان می افتاد.

شرابی و امریکا و اعراب
نظام شرابی، نويسنده عرب1 می نويسد:

رونالد ريگان يك هنرپيشه درجه 3 س��ينما بود. او ابتدا در سنديكای 
هنرپيش��گان كار می كرد. بعد فرماندار ايالت كاليفرنيا شد2 و در همين 
مقام بود كه كانديدای رياست جمهوری اياالت متحده امريكا وارد كاخ 

سفيد شد. 
ريگان مانند بسياری از مس��يحيان امريكايی � اعم از رهبران يا مردم 
عادی � دارای ريش��ه ها و اعتقاداتی مذهبی بود ك��ه او را به يهوديت و 

يهوديان و در نتيجه به اسراييل و امنيت آن پيوند می داد.3 
در شامگاه چهارم و پنجم ژوئن 1982 هواپيماهای اسراييل محله های 
غرب بيروت و شهرهای صيدا و صور و نبطيه را بمباران كردند و در روز 
ششم ژوئن نيز نيروی زمينی اسراييل با 60000 سرباز و 600 دستگاه 
تانك و با حمايت و پوشش انبوه هوايی و بمباران هواپيماها، وارد خاك 
لبنان شد و نيروی دريايی، نيروهای ويژه را در سواحل لبنان پياده كرد... 
كه طی آن بيش از ده هزار نفر مردم لبنان بدون هيچ تفاوتی ميان زن و 
مرد و كودك يا نظامی و غيرنظامی كشته و بيش از يكصد هزار نفر ديگر 

زخمی شدند...4
البته بهانه اس��راييل برای توجيه حمله اس��راييل به لبنان، سوءقصد 

نسبت به جان سفير اين كشور در لندن بود...5
وودوارد در كتابش موس��وم به  نقاب می گويد كه س��ازمان جاسوسی 
اسراييل و سيا و بريتانيا متوجه شدند كه ادعای بگين كذب محض است 
چراكه ساف هيچ نقشی در سوءقصد به سفير اسراييل نداشت و گروهی 

1. نظام شرابی، امريكا و اعراب، ترجمه عباس عرب، وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی، 1375.
2. عيناً شبيه آرنولد شوراتزينگر كه هنرپيش��ه هاليوود بود و فرماندار كاليفرنيا شده است و فيلم هايش به نفع 

اسراييل است؛ ولی هنوز رئيس جمهور نشده!
3. همان، ص1335.
4. همان، ص1359.
5. همان، ص 1360.
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كه دست به اين عمليات زد، گروه ابونضال بود كه از ساف منشعب شده 
بود...1

... و دیگران
در ميان كسانی كه با موضوع لبنان سر و كار دارند و در اين زمينه مطالعه و تحقيق و 
دقت كرده اند، تا آن جا كه نگارنده اين سطور ديده است، تنها دكتر حسين ابوترابيان به 
زوايای پنهان و ناگفته فاجعه لبنان توجه و به آن اشاره نموده است؛ اگرچه هنوز ايشان 
هم به حضور شيعيان در جنوب لبنان اشاره ای ندارد. در كتاب مشت آهنين2 كه ترجمه 
دكتر ابوترابيان است، نويسنده در بخشی با عنوان »زمينه سازی برای حمله به لبنان« 

می نويسد: 
در اين مس��ئله ترديدی نيس��ت كه وقوع حادثه ترور شلومو آرگوف 
سفير اسراييل در لندن در روز سوم ژوئن 1982 صرفاً دست آويزی برای 
اسراييل بود تا به بهانه سركوب اعضای س��اف نقشه خود را در حمله به 
لبنان جامه عمل بپوشاند در حالی كه بعداً معلوم شد برخالف اظهار نظر 
بگين ترور سفير اسراييل را اعضای س��اف انجام نداده بودند. مارگارت 
تاچر )نخست وزير انگليس( نيز صريحاً اعالم كرد كه ترور آرگوف توسط 

شاخه ابونضال صورت گرفته بود...3
...ژنرال شارون... به ويژه به امريكايی ها بر اين نكته تأكيد داشت كه الزم 
است اسراييل حتماً قبل از انتخاب رئيس جمهور لبنان در ماه سپتامبر 

1982 به لبنان حمله كند...4
مترجم در پاورقی، به كت��اب خطا و خيانت در لبنان5 ارج��اع می دهد كه در آن جرج 
بال، به تفصيل به موضوع لبنان می پردازد. اين كتاب تماماً مربوط به حمله اسراييل به 
لبنان و تجزيه و تحليل مسائل آن و ذكر همان مسائل ترور و سفير اسراييل6 و... است و 
مطالبی را به طور تكراری ذكر می كند. اما مترجم در توضيح و حاش��يه به نكات جالبی 

اشاره می كند و می نويسد:

1. همان، ص 1400، پاورقی 1.
2. لنی برنر، مشت آهنين، ترجمه حسين ابوترابيان، اطالعات، 1367.

3. همان، ص285.

4. همان، ص286.
5. جرج بال، خطا و خيانت در لبنان، ترجمه حسين ابوترابيان، اطالعات، 1365.

6. همان، ص38.



18
9

 ماه
ين

سوم
وز 

ن ر
ومي

س
92

ن 
ستا

 تاب
36 

اره
شم

م 
 ده

ال
 س

وم
ه س

دور

جرج بال در تفس��يری ك��ه پيرامون 
تطبي��ق و مس��ئله تهاجم ب��ه لبنان با 
ح��وادث قب��ل از آن ارائ��ه داده، س��ه 
نكته بس��يار پراهميت را عم��داً! ناديده 
گرفته اس��ت. يكی رويداد شگفت انگيز 
بازستاندن خرمش��هر در جريان جنگ 
تحميلی در تاريخ 3 خرداد 1361 برابر 

با 24 مه 1982، يعنی درس��ت 12 روز قبل از حمله اسراييل به لبنان. 
دومی ماهيت ابونضال )عامل بمب گذاری س��فارت انگليس در لندن( 
كه از عوامل رژيم عراق بوده و همواره شهرت به اجرای عملياتی داشته 
كه ظاهراً ضداس��راييلی، ولی در باطن به نفع اسراييل تمام شده است؛ 
و سومی نيز بهره برداری صدام حسين از حمله اسراييل به لبنان، كه او 
بالفاصله پس از اين حمله اعالم كرد: از خاك ايران عقب نشينی می كند 
تا با خطر صهيونيس��م به مقابله برخيزد. )برای آن كه هم شكست او در 
خرمشهر نوعی عقب نش��ينی قلمداد ش��ود و هم ايران را از ادامه نبرد 

بازدارد.( 
جهت ربط دادن اين سه مسئله نيز كافی اس��ت به نطق واين  برگر )وزير دفاع امريكا( 
توجه كنيم كه گفته بود: »فكر می كنم ايرانی ها خطر جدی برای كشورهای خاورميانه 

و اسراييل باشند.«1
به اين ترتيب، اس��راييل عالوه بر تمام هدف هايی كه جرج ب��ال در كتابش آورده، در 
حمله به لبنان هدف مهم ديگری را نيز با همكاری امريكا و صدام تعقيب می كرده است: 
جلوگيری از ادامه پيروزی های جمهوری اس��المی ايران در جنگ، به صورت منحرف 
كردن فكر مردم ايران به سوی مسئله نجات مسلمانان لبنان از جنگ اسراييل، همراه با 
قبوالندن آتش بس پيشنهادی صدام و موجه جلوه دادن ژست فريبنده او در عقب نشينی 

از ايران، به خاطر مبارزه با اسراييل.
ولی جالب اين جاست كه درس��ت در بحبوحه تش��تت افكار به وجود آمده در ايران و 
دودلی در تصميم گيری به ادامه مبارزه با صدام با حركت به س��وی لبنان برای دفاع از 
مسلمانان آن ديار، واكنش به موقع و بسيار سنجيده امام خمينی به صورت مطرح كردن 

1. لوموند، 30 ژوئيه 1982.

امام عظيم الشأن  این که 
فرمود »خرمشهر را خدا آزاد 
کرد« نشان از عظمتی دارد 
که امام برای این واقعه قائل 
بوده است و این تعبير را 
برای موارد دیگر به کار نبرد
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ش��عار »راه قدس از كربال می گذرد« ناگهان همه آن چه توسط امريكا، اسراييل و صدام 
بافته شده بود، پنبه شد؛ و نتيجه اين اقدام نيز به قدری برای دشمنان اسالم ناگوار بود 
كه پاتك خود را به صورتی كه جز خبر از استيصال آن ها نمی داد به اجرا در آوردند و در 

همه جا شايع كردند كه: »ايران با اسراييل هم دست و شريك است!«1
و آخرين جمله از جرج بال:

مسئله اينجاست كه اگر فرماندهی ارتش اسراييل، واقعاً آن طور كه ادعا 
می كند، هدفی جز بيرون راندن عناصر افراطی فلسطينی از اردوگاه ها 
نداش��ت، چرا به جای آن كه خود چنين وظيفه ای را به عهده بگيرد و يا 
حداقل تعدادی از پرسنل شيعه مذهب ارتش لبنان را � كه ضد فلسطينی 
بودند � مأمور اين كار كند، فاالنژيست ها را به صحنه كشاند؟ و در حقيقت 
كسانی را به جان فلسطينی ها انداخت كه از قبل به قتل عام فلسطينی ها 

شهرت داشته اند.2
چند سال بعد، يك كارشناس امريكايی، كمی روشن تر، به برخی از زوايای اين مطالب 

اشاره كرد: 
مارك كازيوروسكی، متخصص و مورخ امريكايی گفت:... در تابستان 
1982 كه شرايط جنگ به نفع ايران تغيير كرد، موقعيت استراتژيكی را 
برای امريكا، تغيير داد. در اين شرايط امريكا واقعاً سياست بازدارندگی را 
در برابر انقالب ايران پيش گرفت. امريكا، حتی به سمت كمك به عراق 
در جنگ حركت كرد. وی افزود: حتی شنيده ام كه امريكا در آن دوره، 
اطالعات جاسوسی بسيار ارزش��مندی را در رابطه با تحركات ايران، در 
اختيار عراق قرار می داده است. در آن مقطع، امريكا كاماًل به سمت عراق 
متمايل بود و از بغداد حمايت می كرد تا مانع ورود ايران و تصرف خاك 

عراق توسط ايران شود.3
***

از اين مجموعه به  دست می آيد كه اهداف ديگری در پشت ظاهر وقايع بوده است كه 

1. جرج بال، همان، ص 178- 177. حاشيه شماره 9.
2. همان، ص 72. از تدابير قبلی غربی ها هم س��امان دادن بعضی درگيری ها در ميان فلس��طينيان و شيعيان 
لبنان بود تا اين زخم ايجاد ش��ود و بماند؛ چنان كه قبل و بعد از آن به دست عناصر انجمن حجتيه از ناصبی بودن 

فلسطينيان خبر می داد.
3. كيهان، 91/11/30، ص2.
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مهمترين آن، ترس از قدرت گرفتن شيعيان در جنوب لبنان و درست بيخ گوش اسراييل 
بوده است؛ خطری كه اسراييل به  درس��تی تشخيص داده بود و عاقبت هم بالی جانش 
شد. حزب اهلل لبنان كه حماسه هايش از بيرون راندن اسراييل تا جنگ 33 روز ادامه يافت 
و خطری كه ريشه در تاريخ داشت. دانشمندان اهل تاريخ يهود می دانستند كه مشكل 
اصلی آن ها با اصل اسالم است و با اس��الم اصيل و ناب كه آن، اكنون در ميان شيعيان و 
در دستان رهبر آنان يعنی امام خمينی است كه طی بيست سال )1360�1340( قدم 
به قدم با همه كيان آن ها جنگيده و پيروز شده و ياد و خاطره خيبر و بنی قريظه را زنده 

كرده است.

پيام امام
امام خمينی رحمت اهلل عليه عالوه بر پيام های بعد از فتح خرمشهر، در تاريخ 6 تيرماه 
1361 و به مناسبت سالروز فاجعه هفت تير � كمی بيش از يك ماه پس از فتح خرمشهر� 

طی پيامی برای مردم گفتند:
... سپاس فراوان به درگاه خداوند متعال كه با عنايات خاصه خود، اين 
كش��ور بقيه اهلل � ارواحنا لمقدمه الفداء � و اين ملت حزب اهلل را در تمام 
زمينه ها و مراحل به پيروزی و يا آستانه پيروزی رساند و قدرت جمهوری 

اسالمی و ارگان های او روز به روز افزايش يافته است.
امروز ملت عزيز ايران كه نادانان گمان می كردند با جنايات غيرانسانی 
خويش و به ش��هادت رس��اندن ش��خصيات ارزنده آن، از صحنه خارج 
می شوند، و رمز حضور آنان را نمی توانستند و نمی توانند ادراك كنند، 
هم چنان با قدرت اله��ی خويش به پيش می روند و م��ا اميدواريم كه با 
شكست توطئه اخير امريكا برای حفظ صدام و حزب عفلقی، قوای شجاع 
ما با شكست نهايی دولت عراق، راه را برای تاختن به سوی بيت المقدس 
بازنمايند؛ چنان چه اميد است ما شاهد بی تفاوتی های كشورهای منطقه 
نباشيم كه با هجوم اس��راييل و قتل و غارت اخير آن در كشور اسالمی 

لبنان همه چيز آنان در خطر تباهی است.
ملت های مسلمان بدانند كه با اين سكوت مرگبار بعضی از دولت های 
منطقه و اين تس��ليم بی چون و چرای آنان در مقابل امريكا و اسراييل، 
امروز لبنان عزيز در حلقوم اين جهان خوار و تفاله او فرو می رود و فردای 
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نزديك، كشورهای عزيز ديگر. و اگر امروز دولت های منطقه با سالح نفت 
و سالح گرم در مقابل اين جنايت كاران بايستند، مسئله اسراييل و پس 

از آن امريكا و هر قدرتمند چپاولگر ديگر حل می شود.1

کنگره صهيونيست ها
كنگره سی ام صهيونيست ها در قدس و در دسامبر 1982 برگزار شد.

اين، اولين كنگره پس از امضای پيمان صلح بين مصر و اسراييل بود. 
اين كنگره چند ماه پس از حمله رژيم صهيونيس��تی به لبنان تشكيل 
شد كه نقشه جنگ و كشمكش اعراب و اسراييل را اساساً تغيير داد. هم 
زمان با اين كنگره در داخل و خارج اس��راييل، مخالفت با سياست های 
دولت ليكود باال گرفت... مهم ترين مش��كالت، ترك وطن و شكس��ت 
تالش های دولت و س��ازمان صهيونيس��م در جلب مهاجران يهودی به 
اسراييل بود. عالوه بر اين، جوانان از آموزش يهودی استقبال نمی كردند. 
طبق معمول، كنفرانس به تعريف يهودی، صهيونيست  دست نيافت... 
اعضای كنفرانس... از بر باد رفتن آرزوهايشان سخن )گفتند(... نزديك 
بود كه جنبش صهيونيس��م در اين كنگره دچار انشعاب شود... كنگره 
يك بار ديگر نيز دست خوش تحريك و تشنج شد؛ يعنی زمانی كه ناظر 
مالی سازمان در گزارش خود، مس��ئوالن بلندپايه را به سوء استفاده از 

كمك های مالی يهوديان جهان متهم كرد.
كنفرانس به موضوع شكاف و جدايی طايفه ای و گروهی يهوديان شرقی 

و غربی در اسراييل نيز پرداخت...2
بايد پرسيد در حالی كه اسراييل با قدرت نمايی و با كمك امريكا و غرب دامنه اشغال 
سرزمين ها را وسعت داده و تا بيروت را اشغال كرده پس چرا اين وضعيت پيش آمده كه 
همه ناراضی و جوان ها منفعل و همگی گرفتارند؟ آيا جز اين است كه در واقع اوضاع را 

به ضرر خود می بينند؟
به هر حال، وقتی برای يهودی ها و صهيونيست ها قطعی می شود كه نيروهای نظامی 

و تهاجم فيزيكی فايده ندارد، چه بايد می كردند؟

1. صحيفه امام، مؤسسه تنظيم و نشر آثار امام خمينی)س(، 1389، ج16، ص363.
2. عبدالوهاب المسيری، دايره المعارف يهود؛ يهوديت؛ صهيونيسم، ج6، ص110.



19
3

 ماه
ين

سوم
وز 

ن ر
ومي

س
92

ن 
ستا

 تاب
36 

اره
شم

م 
 ده

ال
 س

وم
ه س

دور

� تضعيف مردم با مواد مخدر؛ 
� ايجاد فشار اقتصادی تا حد قحطی و مرگ فراوان؛ 

� ايجاد انديشه های انحرافی چه فلسفی، چه عرفانی، چه شيطانی، چه انواع ديگر؛ 
� از بين بردن ايمان و اعتقاد و قدرت روحی مردم؛

� ترويج پيشگويی های آخرالزمانی؛
اين گونه تدبيرها را بعد از سال 1982 )1361ه� .ش(در سطح جهان به وضوح می توان 

مشاهده كرد.

کميته300 1 و مواد مخدر
مرش��دان بزرگ آنان )كميته 300( بولورليتون و آلدوس  هاكسلی،2 
همواره در حال موعظه درباره محاسن مواد مخدر به عنوان يك اكسير 
مفيد می باش��ند... از نظرگاه مقامات بلندپايه كميته 300 مواد مخدر 
دارای هدف های دو جانبه است: نخس��ت ايجاد درآمد افسانه ای؛ و دوم 
تبديل بخش بزرگی از جمعيت به افراد الش��عوری كه س��لطه بر آنان، 
از ديگر بخش  های غير معتاد آس��ان تر بوده و ه��رگاه بخواهند در مقام 
عصيان برآيند، به عنوان تنبيه، از تأمين هروئين، كوكائين، ماری جوانا 
و ساير مخدرات مورد نيازش��ان خودداری می شود. از همين روست كه 
قانونی كردن م��واد مخدر به گونه يك »نظام انحص��اری«... همواره در 
دستور كار بوده اس��ت... در يكی از گزارش های بسيار محرمانه مؤسسه 
سلطنتی روابط بين المللی، بخشی از سناريو به ترتيب زير تنظيم شده 
است: با شكس��ت مس��يحيت و افزايش تعداد بيكاران كه هر روز رو در 
روی خود داريم، آنان كه پنج سال يا بيش��تر بيكار مانده اند به تدريج از 
كليسا بريده و برای فرار از مصائب به س��وی موادمخدر روی می آورند. 
اين، زمانی است كه بايد تجارت مواد مخدر نظم كامل يافته و دولت های 
تمام كشورهايی كه در قلمرو و اقتدار ما قرار دارند، با داشتن يك نظام 
انحصاری و از طريق در دست داش��تن اهرم تأمين مواد مخدر، مهار آن 
را در اختيار بگيرند. پايگاه های توزيع مواد مخدر می توانند نارضايی ها 

1.جان كولمن، كميته 300؛ كانون توطئه های جهانی، ترجمه يحيی شمس، فاخته، 1373، ص168�166. اين 
كتاب نوشته يك مأمور اطالعاتی كاركشته و باسابقه است و مطالب خواندنی بسياری دارد.

2. راجع به هاكسلی در دايره المعارف فارسی مقاله كوتاه اما جالبی وجود دارد.
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را جبران ك��رده و انقالبيون را به معتادان بی آزاری ك��ه از خود اراده ای 
ندارند، بدل سازد.

داليل قانع كننده ای وجود دارد كه س��ازمان سيا و دستگاه اطالعاتی 
بريتانيا به ويژه ام.آی.ش��ش )MI6( حداقل يك دهه در راه رسيدن به 
هدف های فوق در تالش  بوده اند.1 مؤسسه س��لطنتی امور بين المللی، 
نتايج يك عمر پژوهش های آلدوس  هاكسلی و بولور ليتون را به عنوان 
برنامه كار خود مورد استفاده قرار داده است. براساس اين برنامه، بشريت 
بايد در ش��رايط بی ارادگی در جهان تك حكومتی �  نظم نوين جهانی  � 

قرار گرفته و با سرعت به سوی عصر تاريك نوين سوق داده شود. 
اجازه دهيد باز هم ديدگاه مرش��د اعظم، آلدوس هاكس��لی را در اين 
زمينه به گونه ای كوتاه، مرور كنيم: در بس��ياری از جوامع و در سطوح 
گوناگون تمدن، برای پيوند دادن نشئه حاصل از مواد مخدر به آرامش 
خاطر ناشی از باورهای خدايی، تالش هايی به عمل آمده است. به طور 
نمونه در يونان كهن، الكل اتيليك در نهادهای دينی جای ويژه خود را 
داشته اس��ت؛ آن چه در تصور آدمی آن روز ديونيسوس باكوس ناميده  

می شد، يك بهشت واقعی به شمار می آمد...2

شيطان پرستی و شيطان بزرگ
در س��ال 1981 يك نوازنده درام )طبل( به نام الرس الريچ با انتش��ار 
آگهی، فراخوان تش��كيل گروه هوی متال را اعالم ك��رد و پس از مدتی 
موفق به جذب افراد مختلفی ش��د. فعاليت های اين گروه ها مانند ديگر 
گروه ه��ای هوی متال به ص��ورت غيرقانونی و زيرزمين��ی و در باطن با 

حمايت سازمان جاسوسی اياالت متحده امريكا )انجام می شد(...
روند و روال��ی كه موس��يقی متاليكا... ط��ی كرده بس��يار قابل توجه 
است... برايان هاگ وارنر، نام اصلی فردی اس��ت كه امروز به نام مرلين 

1. تأليف كتاب در سال 1992 است؛ يك دهه قبل از آن می ش��ود 1982 )1361(. نقش توليد انبوه ترياك در 
افغانستان هم كه بر كسی پوشيده نيست.

2. در اساطير يونان باكوس خدای شراب است و فرهنگ ديونيزوس��ی يعنی فرهنگ خوش بودن و لذت بردن 
و غرايز را اشباع كردن؛ همان كه در غرب به شكلی وس��يع تبليغ می شود و در ايران، محمدعلی فروغی با انتخاب 

جهت دار رباعيات خيام درصدد ترويج آن بود.
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ش��هرت   )MM منس��ون)
يافته اس��ت. او اكن��ون عالوه 
بر ه��واداران چندين هزاری 
نفری در اقص��ی نقاط جهان، 
به عنوان »ش��يطان بزرگ« 
شناخته شده و مورد پرستش 

قرار می گيرد...
مصادي��ق جراي��م باندی يا 
سازمانی، بمب گذاری، اقدام 
برای ترور، قاچاق مواد مخدر 
به ويژه مواد مخدر شيميايی، 

راه اندازی مراكز فس��اد و... اس��ت كه طب��ق تحقيقات ب��ه عمل آمده، 
شيطان پرستان با تمامی جرايم ياد شده ارتباط دارند... شيطان پرستان 
در چهار كشور آنگلوساكسون )امريكا، انگليس، كانادا، استراليا(، يونان 

و رژيم صهيونيستی، تشكيالت سازمانی، اماكن مقدس )!( و... دارند.
...اغلب جوانانی كه به شيطان پرستان می پيوندند... از اعضای مطرود 
خانواده به ش��مار می روند... و زمينه جرايمی هم چون س��رقت را برای 
تأمين مالی دارند... تأكيد می ش��ود كه هرگونه دامن زدن به فس��اد از 
باورهای شيطان گرايان است و سرقت نيز عاملی است برای نزديكی به 

شيطان...1
ايضاً تجاوز جنسی، قتل، جاسوسی، رفتارهای ضداجتماعی و انجام هر كاری كه عموماً 

زشت و خيانت تلقی می شود.

نظام واحد اقتصادی 
»گروه ديچلی در ماه مه 1982 در پارك ديچلی لندن«2 تش��كيل و برنامه ای دقيق و 
عظيم درست كرد كه همه بانك های دنيای سرمايه داری زير نظر بانك جهانی و صندوق 

بين المللی پول در آيد. 

1. ويژه نامه جام جم، »كژراهه«؛ اسفند 1386، »شيطان پرستی«، ص22-27.
2. جان كولمن، همان، ص247.

در اختيار گرفتن خرمشهر در ابتدای 
جنگ برای بعثی ها و غربی ها به معنی 
قطع رشته حيات مادی انقالب و 
جمهوری اسالمی ایران بود و باز 
پس گرفتن آن در ميان ناباوری و 
استعجاب آن ها، بدان معنی بود 
که انقالب اسالمی با زور تهاجم 
نظامی شکست نمی خورد؛ چرا که 
استحکاماتی که برای حفظ خرمشهر 
تدارک دیده بودند، خارج از حد و 

اندازه های معمول آن جنگ بود
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برنامه ديچلی برای تسلط بر سياست های مالی و پولی اياالت متحده 
از آفرينش های س��رهارولد لور بود كه خود يكی از پش��تيبانان جدی 
صهيونيس��م و از افراد مورد اعتماد خانواده س��لطنتی بريتانيا و كميته 
300 به شمار می رود. س��رهارولد لور، مديريت مؤسسه عظيم يونی لور 
را برعهده داشت كه از شركت های بس��يار با اهميت كميته 300 تلقی 
می ش��د. طرح لور به منظور گس��ترش نفوذ صن��دوق بين المللی پول 
تنظيم ش��ده تا در نهايت، بانك ه��ای مركزی همه كش��ورها از جمله 
اياالت متحده را زير سلطه خود قرار داده و آنان را به سوی بانك جهان 
تك حكومتی براند. اي��ن گام با اهميت، صن��دوق بين المللی پول را در 
موضع ابرمختار نظ��ام بانكی جهانی قرار داد. جلس��ه فوق محرمانه ماه 
ژانويه، با پيش جلسه ای در ماه اكتبر11982 آغاز گرديد. در اين جلسه، 
نمايندگان متجاوز از 36 بانك بزرگ جهانی در ويستا نيويورك شركت 
كردند... س��رهارولد لور خطاب به جلس��ه گفت: الزم است قبل از سال 

20002 به چتر حاكميت ملی پايان داده شود...3

� در هشتم ژانويه سال 1983... هانس ووگل يكی از رهبران باشگاه رم 
در كاخ سفيد حضور يافت. رئيس جمهور ريگان، برای استماع سخنان 
ووگل، از جرج ش��ولتز، كاس��پار واين برگر، جرج  كنان و لين  كرك لند 
دعوت به عمل آورده بود... از همان روز، رئيس جمهور ريگان همكاری 
تنگاتنگی را با س��ازمان های گوناگون كميته 300 در جهت گسترش 
نفوذ صن��دوق بين المللی پول و بانك تسويه حس��اب های بين المللی... 

آغاز نمود...4

کنترل جمعيت
نويس��نده كتاب كميته 300 با اش��اره ای به اچ.جی.ولز و همانندی انديشه او با كتاب 

1984 نوشته جرج اورول می نويسد:

1. اكتبر 1982 يعنی مهرماه 1361.
2. سال 2000 شروع قضايايی مثل 11 سپتامبر و بحث تروريسم و حمله به سودان، عراق و افغانستان و از بين 

بردن حاكميت ملی كشورهای اسالمی است.
3. جان كولمن، همان، ص 248.

4. همان، ص 249.
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اس��تقرار حكومت واحد جهانی و ي��ك نظام پولی واحد، زير س��لطه 
دايمی كسانی خواهد بود كه به شيوه انتصابی و سلسله مقامات وراثتی 
و اعمال روش خودانتخابی، مانند دوران قرون وس��طی، متكی به نظام 
زمين س��االری هس��تند. در اين موجوديت جهانی، جمعيت از طريق 
محدوديت تعداد فرزندان خانواده، بيماری ها، جنگ ها، و گرسنگی ها، 
تا حد يك ميليارد نفر كاهش داده خواهد شد. وجود همين يك ميليارد 
هم تنها در مناطقی كاماًل تعريف شده و صرفاً برای انجام خدمات مورد 

نياز طبقه حاكم تحمل پذير است.1
تا سال 2050 حداقل بايد چهار ميليارد نفر از جمعيت مصرف كنندگان 
بی مص��رف، از طريق جنگ ها، س��ازمان دادن بيماری ه��ای واگير زود 
كشنده و گرسنگی از ميان برداشته شوند... اين تحليل جمعيت تا زمانی 
ادامه می يابد كه جمعيت به يك ميليارد برسد كه پانصد ميليون نفر آن 
را نژاد چينی و ژاپنی تشكيل می  دهند. نژاد چينی و ژاپنی از آن جهت 
انتخاب شده اند كه قرنهاست به فرمانبرداری بدون پرسش عادت داده 

شده اند.2
در صفحات قبل و بعد از اين جمالت، سازمان ها و گروه های متشكل برنامه ريزان اين 
اهداف و شيوه های رسيدن به آن و ابعاد و اجزای اين جريان نام برده شده و توضيح داده 

شده است كه سخت خواندنی است.

تدارک جنگ بزرگ3
يكی از فصول كتاب »بر افروختن آتش يك جنگ مقدس«4 اس��ت كه در آن توضيح 
می دهد كه يكی از مهم ترين راه ها برای راه انداختن اين جنگ، انفجار مس��جداالقصی 

است؛ نويسنده می گويد: 
يك يهودی مهاجر اسكاتلندی به نام آشر اس.كافمن ادعا می كند كه 
داليل مثبتی در دست اس��ت كه آن دو معبد يهودی، در محل كنونی 
قبه الصخره نبوده، بلكه در جنوب آن قرار داش��ته است. كافمن... مقاله 

1. همان، ص 185.
2. همان، ص 188

3. گريس هال سل، تدارك جنگ بزرگ، ترجمه خسرو اسدی، رسا، 1377.
4. همان، ص 189�155.
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مفصلی در ش��ماره مارس � آوريل 1983 مجله باستان شناسی انجيلی 
نوش��ته و در آن اظهار كرده اس��ت كه تحقيق او � كه پول��ش را دولت 
اس��راييل پرداخ�ته �  هرگونه تعبير ديگر را منتفی می سازد. من برای 
تجزيه و تحلي��ل مقاله كافمن ب��ا باستان شناس��ی امريكايی، جيمس 
ای.جنينگز... گفت وگو كردم. جنينگز كارهای باستان ش��ناس ميدانی 
گسترده ای در مصر، اردن، فلسطين، كرده است...1 دكتر جنينگز با اين 
جمله س��خنش را پايان داد: فراموش نكنيد كه بعضی از متعصب ترين 
اين رهبران كه نقش��ه خراب كردن مس��جد را در س��ر می پرورانند، نه 
يهودی مذهبی، بلكه صهيونيس��ت های جنگ جو هستند. ممكن است 
آن ها به خدا هم اعتقاد نداشته باش��ند. اما برای هدف های ملی گرايانه 
و سياس��ی، يك معبد می خواهند. تازه، اين هم نيست كه خود معبد را 
بخواهند بلكه می خواهند وجود و حضور اين مسجد را نفی كنند. اين ها 
به عنوان صهيونيست های دو آتشه می خواهند زيارتگاه های اسالمی را 
از ميان بردارند. اين ها اعتقاد دارند كه هر صهيونيس��ت  خوبی بايد اين 

كار را بكند.
در سال 1979 2 بود كه نخس��تين بار از مهاجران يهودی شنيدم كه 
آشكارا درباره خراب كردن قبه الصخره و مسجداالقصی بحث می كنند...3
توجه شود كه وهابی ها هم با زيارتگاه های شيعه مخالف اند و آن ها را تخريب  می كنند 

و در سال 1366 هم آن كشتار جنايتكارانه را در حرم امن مكه به راه انداختند.
درس��ت به همان گونه كه صهيونيس��ت های مس��يحی ب��ه يهوديان اروپاي��ی اصرار 
می ورزيدند كه به فلس��طين بروند و هر اندازه می توانند زمين تصاحب كنند، امروز هم 
صهيونيست های مسيحی مانند جری فال ول به يهوديان اصرار می كنند كه از فلسطين 
فراتر بروند و ادعای مالكيت همه سرزمين های عربی را كه از رودخانه فرات در مشرق تا 

رودخانه نيل در مغرب كشيده  شده اند، بكنند.
ف��ال ول در 6 فوريه 1983 به تايلر خبرنگار نش��ريه تگزاس��ی تايمز 
تلگرام گفت: او موافق آن اس��ت كه اس��راييلی ها، بخش هايی از عراق، 
سوريه، تركيه، عربستان سعودی، مصر، س��ودان و همه لبنان و كشور 

1. همان، ص170.
2. سال پيروزی انقالب اسالمی.

3. همان، ص172.
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اردن و كويت را تصاحب كنند تا رسيدن به همه مرزهای فلسطين زير 
قيموميت؛ همه اين سرزمين ها متعلق به اسراييل است. خداوند امريكا 
را بركت داده است زيرا ما در حمايت از آن چه كه نزد خداوند عزيز است 

)يعنی اسراييل( با خداوند همكاری كرده ايم.1و2 
كريگر بنيادگرای هوادار تبليغ انجيل »در رساله ای تحليلی كه برای رهبران اسراييل 
و رهبران يهوديان امريكا تهيه كرده، فهرست 250 سازمان هوادار تبليغ انجيل هواخواه 
اسراييل را... ارائه داده. كريگر اعالم می كند كه بسياری از اين سازمان ها طی پنج  سال... 

در دهه هشتاد به وجود آمده اند...«.3
***

ترويج انديشه بنيادگرايی انجيلی و صهيونيسم مس��يحی، عالوه بر تبليغات فراوان و 
كمك تبليغاتچی های حرفه ای، قدرتی دولتی نيز نياز داشت كه دنباله اين تبليغات را 
عماًل به اج��را درآورد. در امريكا اين نياز را بايد يك رئيس جمهور بنيادگرای مس��يحی 
صهيونی به انجام می رس��اند و ش��كل دولتی و رس��می به آن می داد. طبع��اً اين چنين 
رئيس جمهوری، بايد حمايت های اقتصادی فراوان نيز در پس پشت می داشت. همه اين 

عوامل برای رونالد ريگان فراهم شد.

ریگان و اورشليم جدید
»در دهه 1980 گروه كوچكی از بانكداران و سرمايه گذاران يهودی، از متحدان مهم 
دولت ريگان و به نمايندگان كليدی آن در برنامه های اقتصادی و مالی تبديل می شوند.«4

توجه ش��ود كه اوالً رونالد ريگان، هنرپيشه س��ينما بود و لذا تحت تعليم و وابستگی 
صهيونيس��ت های صاحب اختيار فيلم و س��ينما در امريكا و هاليوود قرار داشت. ثانياً 
او پروتس��تان متعصب نومحافظه كاری بود معتقد به جن��گ آخرالزمان آرماگدون كه 
از س��اخته های صهيونيس��ت ها برای تهيه مقدمات س��لطه كام��ل در خاورميانه بود. 
ثالثاً در ان��واع فيلم های هاليوودی هم، تخصص ريگان، بازی در فيلم های وس��ترن بود 
كه خود، شبيه س��ازی وضع امريكا با فلس��طين بود تا به بينن��ده امريكايی تلقين كند 

1. گريس هال سل، همان، ص226.
2. درباره احواالت جري فال ول رك: سيدهاشم ميرلوحي، يوسراييل صهيوناكراسي؛ اياالت متحده اسراييل و 

سلطه صهيونيسم بر مردم،  دفتر نشر معارف وابسته به نهاد نمايندگي مقام معظم رهبري در دانشگاه ها.
3. گريس هال سل، ص283.

4. مايكل كالينز پايپر، اورشليم جديد، قدرت صهيونيست ها در امريكا، ترجمه اسماعيل اسفنديار، پژوهشگاه 
فرهنگ و هنر و ارتباطات/ وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی، 1387، ص142.
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كه س��ازندگان اوليه امري��كا، خانواده هايی بودند 
كه می خواس��تند امريكا را آباد كنند ولی دزدها و 
هفت تيركش ها و سرخپوس��ت های بومی، وحشی 
و خونخ��وار نمی گذاش��تند؛ هم��ان گرفتاريی كه 
يهودی های صهيونيس��ت هنگام ورود به فلسطين 

با آن مواجه بودند. 
كارتر كه نتوانس��ته بود جلوی انقالب اس��المی 
ايران را بگيرد و حتی گرفتار داستان جاسوس ها و 
مأموران امريكايی هم شده بود، حاال نوبت ريگان بود 

تا كارها را روبه راه كند؛ با كمك های نقدی و اهرم های اقتصادی. 
يهوديان بر گس��ترش نقدينگی � پول و اعتبار � نظارت داشتند كه به 
رونق اقتصادی و گس��ترش ارزهای برابر در دوره ريگان دامن زد. دولت 
ريگان با ستايش مزيت های رقابت آزاد تجاری و سرمايه گذاری بی قيد 
و شرط بر سر كار آمد و قول داده بود از طريق كاهش ماليات ها، كاهش 
دخالت دولت در اقتصاد و محدود ك��ردن مقررات پيچيده تجارت، رفاه 
ملی را دوباره به كشور بازگرداند. سرمايه گذاری يهودی در كمك به دولت 
برای تحقق وعده هايش نقش مهمی داشت. در عوض دولت برای مدتی، 
از اين س��رمايه گذاری در برابر حمله دش��منان سياس��ی و تجاری آنها 

حمايت كرد.1
سرمايه گذاران و بانكداران يهودی، در كس��ب و كار داغ و پر مخاطره 
وال اس��تريت دهه 1980، نقش اصلی و ش��ايد مس��لط را بازی كردند. 
در دهه 1980، در »جش��ن غارتگران«! � آن طور ك��ه در يك گزارش 
مطبوعاتی � پژوهشی از اين معامله آمده است � يهوديان حضور كامل 

داشتند...2 
در سال 1982، نخستين سالی كه فوربز 400 منتشر شد، � مجله فوربز 
صورت چهارصد نفر از ثرومندترين ها را منتشر كرد� 105 نفر از 400 نفر 
)26درصد آنها( يهودی بودند. در سال 1983 هنگامی كه رونق ناگهانی 

1. همان.
2. همان، ص157.

واین  برگر، وزیر جنگ امریکا 
در زمان ریاست جمهوری 
رونالد ریگان است. او یک 
یهودی است و یک بار گفت: 
»ریشه ملت ایران را باید 
سوزاند.« توجه شود که »ریشه 
ملت ایران« نه دولت ایران؛ و 
ریشه را سوزاندن یعنی از بيخ 

و بن کندن و از بين بردن
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بازار س��هام، تعدادی از تازه واردها را به اين فهرست پرتاب كرد، شماره 
يهودی ها به 98 نفر )25درصد( و در سال 1984 به 93 نفر )23درصد( 

كاهش يافت.1
فعاليت های س��رمايه گذاران يهودی به خص��وص نقش آنها در موج تصاحب س��هام 
ش��ركت ها كه بين س��ال های 1985 و 1986 صورت گرفت... انتقادهای ش��ديدی را 

برانگيخت.2
جمعيت يهوديان، هم در لس آنجلس بزرگ و هم در كاليفرنيا، كه در س��ال های دهه 
1970 و 1980 به بيش از دو برابر رسيد، همچنان از نظر قدرت و اندازه رشد می كند و 
يهوديان قسمت های ديگر اياالت متحده و نيز يهوديان ايرانی، اسراييلی و روسی3 را به 
سوی خود جذب می كند. تا سال 1990 به جمعيت لس آنجلس... بيش از 150 هزار نفر 

افزوده شد و به حدود 600 هزار نفر رسيد...4
بين س��ال های 1970 و 1990 با وجود افزاي��ش ازدواج های فاميلی 
و كاهش ميزان تولد، جمعيت رس��می يهوديان امري��كا 300 هزار نفر 
افزايش يافت. اين رش��د ناچيز جمعيت تا حدی به دليل مهاجرت های 
گس��ترده آوارگان يهودی اي��ران و آفريقای جنوبی اس��ت. با اين همه 
مهمترين عامل در اين ميان، مهاجرت يهوديان از اتحاد جماهير شوروی 
است كه بالغ بر 250 هزار نفر است؛ چنانچه از سال 1991، 100 هزار نفر 

ديگر نيز ويزا گرفته و منتظر نوبت ورود به امريكا هستند.5
در مقايسه، شمار كل مهاجرت يهودی ها از امريكا به اسراييل در طول 
چهار دهه پس از سال 1948، از 60 هزار نفر بيشتر نيست و اين تعداد، 
نصف شمار اسراييلی هايی است كه بين سالهای 1970 تا 1987 تقاضای 

قانون مهاجرت رسمی به امريكا داشته اند.6
در فهرست 400 نفری ثروتمندان مجله فوربز اگر »بر مبنای درصد آن ها از جمعيت 
سراسری حساب كنيم تعداد يهودی ها می بايس��ت 12 نفر باشد... كه كمتر از 3درصد 

1. همان، ص162.

2. همان، ص144.
3. در ايران انقالب اسالمی و سپس جنگ هشت ساله موجب كوچ يهودی ها شد و در اسراييل ترس از ادامه بحران 

خاورميانه. روسيه هم در سال های 1990 از هم پاشيد.
4. همان، ص 145.
5. همان، ص 146.
6. همان، ص148
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مردم امريكا را تش��كيل می دهند )ولی( بيش از يك چهارم ثروتمندترين امريكايی ها 
هستند... در مقابل، گروه های قومی كه تعدادش��ان بيش از يهوديان بود )ايتاليايی ها، 
اسپانيولی ها، سياه پوستان و اروپای مشرقی ها1( نمايندگان كمتری در فهرست داشتند. 
هر چه ميزان دارايی ها باالتر می رود تعداد يهودی ها بيشتر می شود. بيش از 30درصد 
ميلياردرهای امري��كا، يهودی بودند... حتی اين امكان هس��ت كه مجل��ه فوربز، تعداد 
يهوديان فوق پولدار امريكا را كمتر حساب كرده باشد زيرا بسياری از آنها در معامله  های 
امالك ثروتمند شده اند؛ يعنی حوزه ای كه تخمين درآمد در آن، از ديگر حوزه ها دشوارتر 
و پنهان كردن ثروت آسان تر است. جاكوب ای. ريس در كتاب نيمه ديگر چگونه زندگی 
می كند )1890( نوشته است: يهودی ها به محض اينكه پول كافی برای بيعانه پس انداز 

كنند به سمت معامله های ملكی می دوند تا قرارداد ببندند.«2
در بحران اخير اقتص��ادی غرب كه از امريكا هم ش��روع ش��د، اوالً بانك های يهودی 
سرسلسله شروع بحران بودند؛ ثانياً بحران به خاطر گروگان گرفتن خانه ها و امالك مردم 
بود؛ ثالثاً با كمك دولت ها، بانك ها خسارت ورشكستگی گرفتند ولی مردم خانه شان را 
از دست دادند؛ رابعاً مردم می گفتند ما 99 درصديم و به آن يك درصد اعتراض داريم؛ 
آن هم در وال استريت مركز يهودی ها و خامساً از سال ها قبل اين بحران را متخصصين 
پيش بينی می كردند. معلوم می شود اين جريان، يك طرفش برنامه ريزی يهودی ها برای 
تصاحب خانه ها و امالك مردم بوده اس��ت تا آن چه در ايران و خاورميانه از دست دادند 

در آنجا جبران كنند. 
در فهرست فوربز 400 در سال 1999، 23 درصد افراد، يهودی بودند و از آن ميان 20 
درصدشان ثروت خود را در معامله های امالك كسب كرده بودند...« 3 سپس عده ای از 

آنها را با ذكر اسم و رقم اعالم شده ثروتشان نقل می كند.
محتوای فيلم ه��ای هاليوود و تلويزيون های حمايت ش��ده از س��وی 
يهوديان در دهه 1980 تفاوت عمده ای ب��ا بافت برنامه های تلويزيونی 
و راديويی داشت كه يهوديان متنفذ نس��ل قبل در عرصه فيلم و راديو 
تلويزيون ترويج می كردند. آن زمان محدوديت های اخالقی ناش��ی از 
جريان اصلی فرهنگ پروتس��تان در عمل كنار گذاش��ته می شد. آن ها 
با تقاضای بازار هماهنگ ش��ده بودند و در فيلم ها و تلويزيون، خشونت 

1. از مسلمانان كه اساساً هيچ اسمی نيست.
2. همان، ص153�152.

3. همان، ص154.
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و سكس مرتب به تصوير كشيده می ش��د. اكنون بيشتر تاجران يهودی 
برنامه ساز، تحصيالت بسيار بهتری نس��بت به پيشينيان خود دارند اما 
توليداتی كه عرضه می كنند معموالً از نظر محتوا زننده تر است؛ هر چند 

با عالی ترين مهارت فنی قابل تصور ارائه می شود.1 
يهوديان در مديريت اخبار تلويزيون نيز پر نفوذ هستند... بيشتر تمركز 
يهوديان در سطح تهيه كنندگی اس��ت و اين تهيه كنندگان هستند كه 
تصميم می گيرند چ��ه خبرهايی، به چه مدتی و ب��ه چه ترتيبی پخش 
ش��ود. در 1982 پيش از تغيير وظايف، تهيه كنندگان اجرايی هر س��ه 
برنامه خب��ری عصرگاهی و همچني��ن تهيه كنن��دگان اجرايی برنامه 

شصت دقيقه ای CBS و ABC 20/20 يهودی بودند...2

پيشگویی های نوستراداموس
ميشل دونوتردام معروف به نوس��تراداموس متولد 1503 و متوفی 1566 عالم احكام 
نجوم و طبيب فرانسوی كه به علت كتابش به نام قرن ها � كه در سال 1555 منتشر شد 

� در پيشگويی معروف بود. دادگاه پاپ، كتاب را در سال 1781 محكوم كرد.3
نستراداموس... چگونگی مرگ هانری دوم پادشاه فرانسه را به درستی 
پيش��گويی كرد. مورد عنايت كاترين دومديچی قرار گرفت و پزش��ك 

مخصوص شارل نهم شد.4
در س��ال 1564 نوس��تراداموس، برای ش��ارل نهم عمری نود س��اله 
پيش��گويی كرد كه ده سال بعد در س��ن 24 س��الگی زندگی را بدرود 
گفت! وی پس از مرگ خود ) 1566 ( كتاب��ی از غيب گويی ها به يادگار 
گذاشت كه چنان ماهرانه در لفاف ابهام پيچيده شده بود كه هر سطر آن 

می توانست تقريباً بر هر واقعه ای از تاريخ آينده تطبيق كند. 5
عبدالوهاب المسيری، مفصل تر درباره نوستراداموس می نويسد:6

...او در پروانس فرانس��ه در يك خانواده يهودی تبار ب��ه دنيا آمد... در 

1. همان، ص156.

2. همان، ص164.
3. دايره المعارف فارسی، همان، ص3080.

4. فرهنگ معين، اعالم، اميركبير، 1386، ج6، ص2119.
5. ويل دورانت، تاريخ تمدن، علمی و فرهنگی، 1387، ج6، ص1014�1013.

6. عبدالوهاب المسيری، همان، ج5، ص206.
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دانش��گاه مونپليه پزش��كی خواند... پس از موفقيت در درمان بسياری 
از بيماری ه��ا به وي��ژه طاعون، ب��ا اس��تفاده از روش های پيش��رفته و 
غيرسنتی، شهرت خوبی يافت... سال های 1538 تا 1547 پيوسته در 
حال جابه جايی و مهاجرت بود. گفته می ش��ود وی در ايتاليا با يهوديان 
قبااليی مالقات كرد و س��پس به فرانسه بازگش��ت و تمام توجه خود را 
به جادوگری، ستاره شناس��ی و جهان نيروهای مخفی معطوف ساخت. 
نوس��تراداموس در زمينه نجوم چند كتاب به رش��ته تحرير درآورد كه 
مهم ترين آن ها پيش بينی هايش بود كه در  سال 1555 چاپ و منتشر 
كرد. اين كتاب در بردارنده 350 رباعی به زبان فرانس��وی و با شيوه ای 
مبهم و پيچيده بود... اين اثر پس از تحق��ق يافتن يكی از پيش بينی ها 
يعنی كشته ش��دن هنری دوم پادشاه فرانس��ه در حادثه ای در 1559 
مورد توجه قرار گرفت. از آن پس اهتمام گس��ترده ای برای رمزگشايی 
از پيش بينی های نوس��تراداموس و تفس��ير آن ها به عمل آمد... برخی 
پيش بينی های آن جامه عمل پوشيده است كه به عنوان مثال می توان 
به دو انقالب انگليس و فرانسه، به قدرت رس��يدن و سرنگونی ناپلئون، 
موفقيت انسان در پرواز، كناره گيری ادوارد هشتم از قدرت در انگليس، 
به قدرت رس��يدن يك رهبر آلمانی به نام هيتلر و خونريزی های بسيار 
وی در اروپا اش��اره كرد. با اين همه، هيچ كس در مورد پيش بينی های 
تحقق نيافته و نسبت تعداد آن ها با شمار كل پيش بينی ها تحقيقی انجام 

نداده است.
همه می  دانند كه بس��ياری از يهودی ها، تحت تأثير قباالی حلول گرا 
به سمت جادوگری و ستاره شناسی گرايش پيدا كردند. در واقع از نظر 
انديشه های حلول گرا، هدف از وجود انس��ان برقراری توازن ميان ذات 
و طبيعت نيس��ت بلكه در واقع، هدف، حاكميت يافتن بر هستی، از راه 
شناخت خداوند حلول كرده در ماده و تاريخ است.1 قباال بر انديشه دينی 

1. حلول گرايی در انديشه قبااليی به اين معنی است كه يهودی ها كه خود را قوم برگزيده خدايشان يهوه می دانند، 
يهوه را هم خدای برگزيده قوم يهود دانسته و لذا مدعی هستند كه اين جريان دوسويه منجر به يكی شدن خدا و 
قوم يهود می شود. آن ها يك معادله برقرار می كنند كه در آن خدای يهوه و قوم يهود در هم حلول كرده و با طبيعت و 
ماده و حقيقت يكی شده اند و لذا يهودی قبااليی در واقع، خود خداست و شيطان هم تحت سلطه اوست و جادوگری 

هم معجزه او و حكم او هم حكم خداست.
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يهود، به ويژه در منطقه ای همچون پروانس � كه در نزديكی اس��پانيا، 
مركز قباال، واقع شده � تسلط كامل داش��ت... هم زمان با شدت گرفتن 
بحران يهوديت حاخامی، بحث و جست وجو برای يافتن راه  حل جادويی 
افزايش يافت. چني��ن راه  حلی، به جای هم خوانی ب��ا ذات طبيعت، به 
حاكميت كامل امپرياليس��تی بر آن ها می انجامد. اين رويكرد تا دوران 
معاصر ادامه يافت و برای همين، ديده می ش��ود كه ش��مار يهوديان در 
گروه هايی كه به راه  حل های جادويی اعتقاد دارند و می خواهند مشكالت 

را يكباره و ناگهانی حل كنند، چشمگير بوده است...1
در سال 1982 با فتح خرمش��هر، همين حالت بحران در يهوديت ايجاد شد و با همان 
سابقه، باز هم متوسل به نوستراداموس ش��دند. كتاب پيشگويی های نوستراداموس در 
امريكا و انگليس هم زمان منتشر ش��د و يك فيلم پرجاذبه هم با ش��ركت اورسن ولز � 
كه ش��خصيتی تأثيرگذار در اين گونه فيلم های گزارش��ی و تخيلی بود � ساخته شد و 
به شكلی وس��يع در دنيا پخش گرديد تا با زبانی شبه مذهبی، در مقابل پيروزی انقالب 
اسالمی عرض اندام كند. در اين فيلم، با بيان شرح حال نوس��تراداموس و با رباعيات و 
پيشگويی های او و ذكر چند نمونه، ابتدا بيننده را كاماًل تحت تأثير قرار داده كه روايت 
را باور كند و سپس می گويد كه نوستراداموس انقالب اسالمی و ظهور يك مرد روحانی 
)امام خمينی ( را پيش بينی كرده و حتی به دنبال آن، قيام »پادش��اه عرب« )امام زمان 
عج( از مكه را هم گفته كه چگونه او، با كمك دش��من شمالی )يعنی روسيه( و با كمك 
سالح آتش��ين غيرعادی، يعنی بمب اتمی، ش��هر جديد )نيويورك( را مورد حمله قرار 
می دهد و جنگی عظيم در می گيرد كه چند س��ال طول كش��يده ولی عاقبت آزادی و 

دموكراسی غربی پيروز می شود.2
اين فيلم به دليل فضای آماده جهانی و ساخت هنرمندانه و غيرعادی بودن آن و البته به 
علت تبليغات عظيم، بسيار مورد استقبال قرار گرفت و بالفاصله هم با سلسله فيلم های 
»مشيحانی« و آخرالزمانی و توضيح و تشريح و تصوير دنيای آينده دنبال شد كه ده ها 
فيلم سينمايی پرخرج و پر هزينه و س��رگرم كردن ميليون ها نفر در سراسر جهان و به 

1. عبدالوهاب المسيری، ج 5، 215�174. اين صفحات به توضيح قباال اختصاص يافته است.
2. گفتنی اس��ت كه رونالد ري��گان رئيس جمهور امريكا از ح��زب جمهوری خواه در م��ارس 1983 طرح دفاع 
استراتژيك سپر موشكی را اعالم كرد كه كاماًل شبيه صحنه جنگ موشكی در فيلم پيشگويی هايی نوستراداموس 

بود. ظاهراً همين طرح مانع رشد تحقيقات موشكی شوروی شد.
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شكلی رندانه در اختيار گرفتن دنيای آينده را در دست يهودی ها و امريكا القا می  نمود.1 
طنز عجيب اين پيشگويی ها اين كه در كتاب خداحافظ اسراييل2 كه نوشته يك يهودی 
ناراضی شوروی اس��ت به نام افرايم سوال، يادی هم از نوس��تراداموس می كند كه خبر 

نابودی اسراييل را داده است! 
كتاب خداحافظ اسراييل چند ماهی قبل از پيروزی انقالب منتشر شد و تأليف آن چند 
سال قبل تر بوده است. نويسنده كتاب از شوروی به اسراييل كوچ كرده و پس از چندی 
از آن جا هم به امريكا رفته و در اين كتاب داليلی آورده كه به نظر او اس��راييل به زودی 

نابود می شود. او می نويسد:
 اسراييل محكوم به نابودی است و بعيد به نظر می  رسد تا ده سال ديگر 
دوام بياورد و من اعتقاد دارم كه در س��ال 1985، ديگر كشوری به نام 

اسراييل وجود نخواهد داشت.
در پيش بينی های نوستراداموس آمده است كه اسراييل در دهه 1990 

از بين می رود.3

کاباال
به نظر می رسد تش��ويش و التهاب يهودی ها از خطر اس��الم و لزوم مقابله با انديشه و 
ايمان اسالمی، آن قدر عميق بوده اس��ت كه آن ها را وادار به همه گونه تالش و كوشش 

نموده است.
قباال يا كاباال كه قاعدتاً مخصوص يهودی هاست، اما در سال های اخير در بخشی از زوايا 
و قسمت ها به شكلی وسيع در دنيا مطرح شده اس��ت كه ظاهراً دو هدف از آن مقصود 

بوده است:
1. اول راضی كردن يهودی ها كه انديشه و ايمان يهودی و نژاد اين قوم چنان است كه 

بر همه مشكالت و خطرات پيروز خواهد شد و آينده از آن يهود است؛
2. قانع  كردن غيريهودی ها كه قديمی ترين و ريش��ه دارترين فكر و انديشه و ايمان و 
تدبير، از آن يهود است و اگر يهود پيروز شود، همه نجات می يابند و اگر كسی در مقابل 

آن ها مقاومت كند، گرفتار هزاران بدبختی خواهد شد.

1. در اين زمينه تقريباً عموم منتقدان سينما به فراوانی كار كرده اند كه البته عموماً شنيدنی است اما كار تخصصی 
و ارزشمند دكتر مجيد شاه حسينی در اين زمينه بسيار قابل استفاده است.

2. افرايم سوال، خداحافظ اسراييل، ترجمه فرامرز فرامرزی، آرمان، 1357.
3. همان، ص119.
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جالب این که در همان 
تابستان 1357 بگين 
گفته بود زلزله ای در 
ایران رخ داده است 
که همه ما را به شدت 

خواهد تکاند

با اين دو هدف در ده، پانزده سال اخير حجم مطالب درباره 
كاباال و شاخه های آن مثل فراماس��ونری، جادوگری، بهائيت، 
وهابيت، شيطان پرس��تی، اباحی گ��ری و لذت طلبی و آزادی 
بی حد و حصر و ... و همه اين ها در قالب و زبان ماورايی و باالتر 
از انديشه و تفكر بش��ری و بلكه دينی، اعتقادی و عرفانی، در 

سطحی وسيع تبليغ شد.
يك مقاله خواندنی در اين زمينه نوشته يك خاخام  يهودی  امريكايی � اسراييلی است به 
نام آريل بارصادوك با نام »كاباال، ماسون ها و امريكا«1 كه در آن كوشيده است با تقسيم 
كاباال به سه قسم متفاوت، نوع كاباالی يهودی را عرفانی و انسانی توصيف كرده و دامن 
صهيونيسم و يهود را از شيطان پرستی، فساد و كثافت كاری های كاباليستی پاك كند و 
از سوی ديگر فراماسونری را منبعث از كاباال دانسته و آن را مسلط بر امريكا جلوه دهد. 
اما از همه اين ها مهم تر آن ك��ه اين خاخام يهودی امريكايی در س��ال 1982 از امريكا 
راهی اسراييل شده و در قدس ساكن گشته است؛ كه طبعاً نشان از نوعی برنامه ريزی و 

هدف گذاری دارد. 
اكنون به سراغ »انديشه های انسانی و شبه عرفانی« ماس��ونی و كابااليی برويم با يك 

نمونه واضح از آن.

پائولو کوئليو
پائولو كوئليو در سال 1947 در ريودو ژانيروی برزيل متولد شد. ابتدا 
به نمايش نامه نويسی، كارگردانی تئاتر، هيپی گری و ترانه سرايی برای 
موسيقی مردمی برزيل مشغول شد2 و بعد به روزنامه نگاری روی آورد... 
در سال 1986 )1365( مسير زيارتی باس��تانی اسپانيا جاده سانتياگو 
را پياده پيمود. اين تجربه را در كتاب خاطرات يك ُمغ ش��رح داد كه در 
سال 1987 )1366( منتشر شد. س��ال بعد با كتاب دومش كيمياگر به 
يكی از پرخواننده ترين نويسندگان معاصر تبديل شد... كتاب كيمياگر 
يكی از ده كتاب پرفروش جهان در س��ال 1998 بوده است... كيمياگر 
توسط دانشگاه ش��يكاگو به عنوان كتاب درسی توصيه می شود و آن را 

1. »كاباال، ماسون ها و امريكا«، ترجمه محمدكاظم احمدی، نسيم قدس )ويژه نامه نوروز(،1390، ص65�56.
2. و مبتال به اعتياد به مواد مخدر در حد حاد آن بود.
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در دستيابی به بصيرت شخصی، بسيار مفيد دانسته اند... آثار او در بيش 
از 120 كش��ور منتشر و به 46 زبان ترجمه ش��ده و بيش از 27 ميليون 
نسخه به فروش رفته... منتقدان، سبك ش��اعرانه، واقع گرا و فلسفی او 
را می س��تايند و زبان نمادينی را كه نه با مغزهای ما ك��ه با قلب هامان 
سخن می گويد، تحس��ين می كنند... كوئليو مش��اور ويژه نامه يونسكو 

»همگرايی های روحی و گفت وگوی بين فرهنگ ها« است. 1
مترجم برخی آثار كوئليو در ايران و ناش��ر اختصاصی آن ش��خصی است به نام آرش 
حجازی كه در جريان فتنه 1388 در كنار جسد تيرخورده ندا آقاسلطان بود و بالفاصله 

هم به خارج گريخت و در بی بی سی و مصاحبه و عليه ايران فعاليت می كرد.
در مورد شرح حال باال چند نكته قابل توجه است:

1. زندگی كوئليو عيناً مدلی است كه گوته در دكتر فاوست ارائه می دهد )اگرچه نه با آن 
شكوه( يعنی مدل روشنفكری ضد دين اما با ارائه قيافه ای»لطيف، عاشقانه و انسانی«.

2. اين كه يك »بزهكار« تبديل به يك »قديس« شود يك سابقه ادبی بسيار معروف و 
قوی دارد و آن هم بينوايان ويكتور هوگوست2 كه در فيلم ها و رمان های بسياری به طور 
مستمر تكرار شده است؛ به طوری كه به عنوان يك فرمول و قاعده درآمده و برای درست 
 كردن مزدور مطمئن فداكار، از ميان جانيان و خاطيان، بزهكاران و معتادان، افرادی را 
انتخاب كرده و با مهربانی از گرفتاری نجاتشان می دهند تا او برای هميشه همه هستی 
خودش را فدای ناجی خود كند. كتاب و فيلم رمز داوينچی يك نمونه از اين نوع اس��ت 
و فيلم »روح س��گ« نمونه ای ديگر؛ و فيلم ها و رمان های بسياری در اين زمينه ساخته 

شده است.
3. با وجود ش��هرت عالم گير كوئليو، منتقدان برزيلی به ش��دت با او مخالف اند و او را 
كم  سواد، بی هنر و بی ارزش می دانند؛ و يك روزنامه نگار كلمبيايی او را به سرقت يكی از 

نوشته های خود متهم كرده است.3 
4. شهرت های سريع و زود گذر مانند اجناس بازاری است كه در اثر تبليغات ناگهانی 
مشهور می ش��وند و س��ريع هم فروش می كنند. هری  پاتر، فيلم های بس��يار مشهور، 

1. پائولوكوئليو، مكتوب، ترجمه آرش حجازی، 1381، ص 9�7. در كتاب زهير از همين نويسنده، مترجم و ناشر، 
مفصل تر توضيحاتی داده شده است.

2. توجه شود كه ويكتور هوگو خود فراماسون و فراماسون زاده اس��ت. رك: فراماسونری، ژاك شابو، اميركبير، 
.1386

3. جام جم، 84/4/7، صفحه آخر.
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رمان های پرآوازه، همه از اين دس��ت هستند؛ كارهای 
كوئليو هم چنين اس��ت. ناگهان مش��هور شد و ناگهان 

فروكش كرد.
5. جالب اين كه اولين كار او كت��اب خاطرات يك مغ 
است؛ در س��ال 1987يعنی با مستمس��ك قرار دادن 
مغ )روحانی زرتشتی ايرانی( و 5 س��ال پس از سال پر 
ماجرای 1982. گويی دستگاه غرب يك استعداد را يافته 

و او را تربيت كرده است برای نويسنده ش��دن و حرف های انسانی � ماسونی � كابااليی 
زدن به ويژه برای ايرانيان.

6. اما به جای همه اين حرف ها ببينيم كتاب ابر طبقه درباره كوئليو چه می گويد:

کوئليو، عضوی از ابرطبقه جهانی 
كتاب ابرطبقه1 در همان اوايل، وصفی هم از ديدار نويسنده با پائولوكوئليو دارد و او را 

عضوی از ابرطبقه جهانی � كه تعدادشان حدوداً 6000 نفر است � می داند. 
در اوايل كتاب كم و بيش يادی از كوئليو شده با تعبيراتی از اين نوع: 

نويسنده برزيلی كتاب كيمياگر. بيش از يكصد ميليون نسخه از كتاب 
كوئليو در سراسر جهان به فروش رسيده و بعد از ج.ك.رولينگ، نويسنده 
هری پاتر، دومين نويسنده پرفروش روی زمين است. او از شخصيت های 
معدود فرهنگی اس��ت كه معموالً در داووس ش��ركت می كند. و نيز از 

معدود كسانی است كه روح متفاوتی در داووس دميده اند...2
مردی ريزنقش با كالهی از خز... با ريش بُزی روبه سفيدی. گويا پس 
از مدت ها، پس��ر عموی خود را ديده باشد، با من س��الم و احوالپرسی 

می كرد... اسطوره عرصه ادب...3 
من و كوئليو هيچ گاه همديگر را نديده بوديم، اما به لطف شگفتی عصر 

اطالعات... گفت و گويمان بی تكلف و كم و بيش زنده و صميمی...4

1. ديويد راتكاف، ابرطبقه؛ نخبگان قدرت جهانی و جهانی كه می سازند، ترجمه احمد عزيزی، كوير، 1389، از 
پاورقی صفحه 313 معلوم می شود نويسنده يهودی است. 

2. همان، ص22.

3. همان، ص23.
4. همان، ص24، اين اشاره به ريش بزی و پس��رعمويی و گفت  وگوی صميمی و زنده، قاعده نشان می دهد كه 

يهودی االصل است. اين تعبيرها، بيان رمزی اين واقعيت است.

به نظر می رسد تشویش و 
التهاب یهودی ها از خطر 
اسالم و لزوم مقابله با اندیشه 
و ایمان اسالمی، آن قدر 
عميق بوده است که آن ها 
را وادار به همه گونه تالش و 

کوشش نموده است
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كوئليو، ترانه سرای پيش��ين آهنگ سازان مش��هور برزيلی، و نيز يك 
هيپی پيشين، از بسياری جهات، انسان متفاوتی با ديگران است. بسيار 
خودمانی و بی ريا... اين هيپی كه در ده اجالس گذشته داووس شركت 
داشته... اين روايت پرداز مشهور... شروع به توصيف داووس كرد: افسانه 
داووس اين اس��ت كه قصد اين آدم ها در اين جا تقسيم كيك و گرفتن 
سهمشان از آن است؛ من، اما اين گونه فكر نمی كنم. به باور من، امروز، 
بيش از هر زمانی، وجود دو اليه متفاوت در داووس آش��كار اس��ت. بعد 
اول تجاری... اما بعد دومی نيز در اين جا وجود دارد كه بخش بزرگ تر و 
بعد انسانی آن است... آری ما، نشست نخبگانی را داريم اما نه فقط برای 

ساماندهی جهان كه ديداری با خودمان!1
كوئليو در ابراز اين نظر محتاط به نظر می رس��يد. ش��ايد اين احتياط 
ناش��ی از عضويتش در چند هيئ��ت و كميته مرتبط با نشس��ت بود؛ يا 
قصد كم رنگ ساختن انتقادات عليه جهانی شدن و نيز نظريات مدافع 
نظريه های توطئه را داشت. در نگاه او، به عنوان شركت كننده هميشگی 
داووس، در آن ج��ا نظامی جز پيوندهای فردی، حاكم نيس��ت. او ورای 

پوسته نظام ها، جهان را با همه مناسبات عادی و معمولی آن می ديد. 
مثالی از ديدارش با بيل كلينتون در آخرين سال رياس��ت جمهوری او...2 كلينتون به 

محض ورود به سالن پرسيده بود: كداميك از شما پائولو كوئليو هستيد؟3
برای بسياری، چون كوئليو، اساس نظم، ايمان به خداوند و تقدير الهی 

است...4
در پايان ديدار ب��ا كوئليو، رئيس جمهور برزيل وارد ش��د و به گرمی با 

مشهورترين نويسنده كشورش، خوش و بش كرد...5
نويس��نده، درباره رئيس جمهور برزيل نوش��ته بود:»...لويی ايناس��يو لوال داس��يلوا، 

رئيس جمهور برزيل... كه بيش از چهار كالس درس نخوانده بود...«6

1. همان، ص43�42. اين جمله هم دوپهلو است. هم ديدار با خودمان كه از يك قبيله ايم؛ و هم ديدار هر كداممان 
با خود، كه در شرايط امروز جهان گير افتاده ايم.

2. همان، ص43.

3. همان، ص44.

4. همان، ص46.

5. همان، ص47.

6. همان، ص40.
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كتاب ابرطبقه در فصل 8 توضيحی دارد درباره تئوری توطئه و رد آن و مواردی را درباره 
يهودی ها و فراماسون ها ذكر می كند كه شبيه نظريات كوئليو است. يك جا می نويسد: 

فراماسونری گرچه دين به حس��اب نمی آيد اما اعضای خود را به ادای 
س��وگند بيعت با ذات ربوبی � به هر نوعی كه بخواهند� ملزم س��اخته و 
آموزه ها و اصول كتاب مقدس در فسلفه دينی آن جايگاه كانونی دارند...1

در اينكه فراماس��ون ها و كوئليو چقدر به ذات ربوبی اعتقاد دارند و اساس��اً تعريفشان 
از خدا و تقدير الهی چيس��ت، بايد به نقد مطلب ماس��ونی رجوع كرد. اما درباره پيامی 
كه كوئليو در كتابهايش خصوصاً برای خوانندگان جوان ارائه می كند بايد به چند نكته 

توجه نمود: 
1. كوئليو مكرر در كتابهايش می گويد: به قلبت رجوع كن و هر چه را كه دلت می گويد 
گوش بده. اين سخن برای كس��انی كه فرهنگی دينی دارند و قلب را مركز خدا و لطف 
و صفا می دانند، دلنش��ين و آرامش بخش اس��ت. ولی برای آنها كه اعتق��ادی به خدا، 
ماوراءالطبيعه و مع��اد ندارند، اين جمله چ��ه معنايی می دهد؟ غي��ر از آزادی كامل و 
دلخواه و رهايی از هر قاعده و مالحظه؟ از قضا، دقيقاً همين معنا مورد نظر است؛ همان 
معنايی كه در كتاب دكتر فاوست گوته به عنوان خط مشی و الگوی فراماسونری و بلكه 
روشنفكری و دنيای جديد ترسيم شده است. همان معنايی كه از آزادی در غرب مستفاد 
می شود: من آزادم هر كاری می خواهم بكنم تا جايی كه به آزادی ديگران لطمه نخورد. 
اين شرط اخير برای حفظ جامعه از تضاد و درگيری است و اال فقط قيود مذهبی، اخالقی 
و س��نتی اس��ت كه در واقع در مقابل اين آزادی قرار دارد. لذا آزادی جنسی، هم جنس 
بازی، مواد مخدر، لذت جويی و... اوج اعالی آزادی است2 و تعرض به اين آزادی هاست 
كه فرياد سازمان های حقوق بش��ری را درمی آورد. وصفی كه از جلسه ها و محافل اين 
»آزادی پرستان« می دهند، از رقص ها و آوازها و جيغ ها و خون خوردن ها و اعمال و رفتار 
عجيب و غريب و غيره، همگی بيان و ارائه همين آزادی اس��ت. همين آزادی است؛ كه 
اول بار در مقابل حضرت آدم و حوا بيان شد كه برای معارضه با قيد و بند شجره ممنوعه، 

اتفاقاً بايد به آنها نزديك شد و آن قيود را شكست. 
لذا شيطان پرستی ساحت كامل اين آزادی است؛ و رجوع به قلب و دل و آرزو و خواست 
و ش��هوت، يعنی آزادی كامل در نهايت عيش و لذت. فلس��فه ای كه كاباال برای جوامع 

1. همان، ص316.
2.كتاب زهير، سراسر تبليغ اين معنی است.
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بشری ارائه می كند همين است و آنچه كوئليو همس��انان او هم ترويج و تبليغ و تلقين 
می كنند همين است.

دین جهانی جدید
حجت االسالم حميدرضا مظاهری سيف در مصاحبه ای با روزنامه ايران1 مطالبی درباره 
يك دين جهانی جديد گفت كه ب��ا هدايت امريكا و صهيونيس��ت ها و منابع مالی آنها، 
چندی است شكل گرفته و ظاهراً اولين قدم آن در 11 تا 27 سپتامبر 1983 در امريكا 

برداشته شده است. او می گويد: 
در دسامبر 2009 )آذر س��ال 88( همايش بزرگی با عنوان »پارلمان 
اديان جهان« در شهر ملبورن استراليا برگزار شد. در اين اجالس 100 
نفر از رهبران اديان گوناگون شركت كردند و درباره مسائل و بحران های 
جهانی به گفت و گو نشستند؛ ضمن اينكه تصميم گرفتند 2200 نفر از 
نمايندگان خود را برای جذب مردم و تبليغ به سراسر دنيا بفرستند. اين 
اجالس نخستين بار نبود كه پيروان اديان گوناگون را گرد هم می آورد 
بلكه پنجمين نشست جهانی اديان بود كه هر پنج سال يكبار با حمايت 
مالی استكبار جهانی و صهيونيسم برگزار می شد. البته يكی از حاميان 
مالی اجالس ملبورن سفارت اسراييل در اس��تراليا بود. گفتنی است از 
يازدهم تا بيست و هفتم سپتامبر سال 1983 نمايندگانی از سنت های 
شرقی و غربی جهان در ش��يكاگو گرد هم آمدند... در اين دين جهانی 
تالش می شود مهر و محبت، منهای فكر و تفكر ترويج يابد. ژاك النتيه 
كه به مطالعه اديان بدوی آفريقا پرداخت و... هانری كربن كه به مطالعه 
درباره ايران پرداخته... ميرچا الياده كه ضم��ن تحقيق درباره عرفان و 

معنويت اسالمی و جادوگری و آداب آن... )مطالعه و تحقيق كردند(...
يعنی افراد و گروه های متفاوت در سراس��ر جهان و هر كدام از زاويه ای و از جنبه ای، 
كوشيده اند تا خطر اسالم و تفكر و اعتقاد دينی اسالمی را رفع كنند و چنانكه پيداست 

ريشه همه آنها و مركزيت تمامشان هم، يهودی ها هستند.

1. ايران، 1391/8/20، ص26.
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جدا کردن کودکان از خانواده
جيمز شيور و ويليام استرانگ نويس��ندگان كتابی كه در سال 1982 
درباره ارزش ها در امريكا منتشر ش��د، از معلمان مدارس دولتی به طور 
خاص می خواستند تا با والدينی كه می خواهند ارزش ها را به كودكان، 
»تحميل« كنند يا به آنان بگويند كه بايد چه عقيده ای داش��ته باشند، 
مقابله كنند... ساموئل بلومنفلد نيز... هشدار می دهد كه حقيقت آشكار 
اين است كه كالس های درسی امريكا به محلی برای جنگ روانی شديد 

ضد همه ارزش های سنتی تبديل شده است.1
در همين س��ال 1982 و با همين هدف كه جوان های امريكايی تحت تأثير تلقينات 
سنتی و خانواده نباشند ماتيو ليپمن2 استاد و مدرس فلس��فه پيشنهاد كرد كه بايد از 
كودكی و در كودكستان و دبستان به بچه ها فلسفه و روش منطقی فكر كردن را آموخت. 
گروهی در ايران بالفاصله اين ح��رف را گرفته و با جاروجنجال و س��روصدا »آموختن 

فلسفه به كودكان« را تبليغ كردند. 
نشريه كتاب هفته، هفته نامه وزارت ارشاد، اخيراً گزارشی از چاپ چند كتاب تازه در 
اين زمينه ارائه كرد و يادی از دست اندركاران اين جريان نمود كه: »به گفته سعيد ناجی، 
هدف فبك )فلسفه برای كودكان( آموزش تفكر از دوران كودكی و ارائه برنامه هايی است 
كه بر اس��اس نظريات جديد ش��كل گرفته اند.«3 اما او نگفت كه اين نظريات جديد چه 

هستند و رابطه شان با فلسفه و دين چيست.
قباًل ماتيو ليپمن تذكر داده بود كه جوان های امريكا فكر نمی كنند و بعضی چيزها را 
بی دليل می پذيرند. گفتنی است كه آن چيزها عموماً لزوم دين و اخالق خانوادگی برای 
فرد بوده است؛ و لذا ليپمن توصيه می كرد كه بايد به بچه ها از كودكی، از دبستان و بلكه 
از مهد كودك، شيوه آزاد فكر كردن را آموخت؛ يعنی فلسفه برای كودكان. اما نكته ای 
كه اينها توجه نداشتند آن بود كه اين تدابير در جامعه اسالمی به درد كار آنها نمی خورد. 
خصوصاً جامعه شيعی كه همه آموزه های دينی را با استدالل و برهان می آموزاند و اصول 
دين بايد برای مسلمان بالغ صرفاً با عقل و استدالل و بدون تقليد و تعبد آموخته شود. 
لذا مقام معظم رهبری، يكبار اين انديش��ه را � كه خوبست بچه ها با منطق و استدالل و 

1. ويليام گاردنر، جنگ عليه خان��واده، ترجمه معصومه محم��دی؛ دفتر مطالعات و تحقيق��ات زنان، 1386، 
ص144�143.

2. خانواده ليپمن، يهودی هستند.
3. كتاب هفته، 1391/8/6، ص 6، ستون اول.
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فلسفه آشنا شوند� تأييد كرده و فرمودند:
»فلسفه، شكل دادن فكر است؛... ذهن را به فهميدن 
و تفكر كردن عادت دادن است. اين از اول بايد به وجود 
بيايد... كودك )باي��د( از اول عادت كند به فكر كردن و 

خردورزی.
نكته بعدی، خودباوری است... اعتماد به نفس...«1

در اسالم، اساس كار تبليغ و تربيت، استدالل و منطق 
اس��ت؛ آنچنان كه روح آن هم عرفان واالی الهی است. 
لذا تبليغات غرب در زمينه عرفان و انس��ان و فلسفه و 
علم، در مقابل اسالم، هيچ رنگ و بويی ندارد. آن ها به سرعت فهميدند كه بايد به سراغ 
شيطان و شيطان پرستی و گروه های شيطانی و فساد بروند كه از فلسفه و عرفان، به نفع 

آن ها كاری بر نمی آيد.
***

در مجموع چنانكه مالحظه شد، در سه دهه اخير، كار ضد فرهنگی غرب و صهيونيسم، 
بعد از فتح خرمش��هر، كاری بسيار عظيم و همه جانبه بوده اس��ت. اما برخالف تصور ما 
كه فرهنگ را فقط در دانشگاه و آموزش و پرورش و ارشاد و تلويزيون خالصه می كنيم، 
آن ها از همه ش��يوه های سياس��ی، اجتماعی و حتی اقتصادی برای اه��داف فرهنگی 
خود اس��تفاده می كنند. مقام معظم رهبری بيش از بيست سال است كه درباره تهاجم 
فرهنگی، شبيخون فرهنگی و ناتوی فرهنگی هش��دار می دهند؛ و ما تا ريشه يهودی � 
ماسونی غرب را نشناس��يم و اين دش��من غدار را با همه اجزا، ابعاد و اهدافش تجزيه و 
تحليل نكرده باشيم، به طور مداوم مورد تهاجم او خواهيم بود؛ به ويژه كه همه ما آدم ها 
يك يهودی هم در درون خود داريم: نفس اماره؛ كه ب��ه دنبال فرصت طلبی، اختالس، 
سوءاستفاده، تنبلی، لذت پرستی، ظلم و زور و حقه بازی هم است؛ و وای اگر تا اين قدر 
در درون جبهه خودی، عوامل دشمن نفوذ كرده باشد. و لذا هشدار و هشدار و هشدار؛ و 

تقوی و تقوی و تقوی.

1. سخنان مقام معظم رهبری در خراسان شمالی، 1391/7/20.

افراد و گروه های متفاوت 
در سراسر جهان و هر کدام 
از زاویه ای و از جنبه ای، 
کوشيده اند تا خطر اسالم و 
تفکر و اعتقاد دینی اسالمی 
چنانکه  و  کنند  رفع  را 
پيداست ریشه همه آنها 
و مرکزیت تمامشان هم، 

یهودی ها هستند


