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رهبرمعظم انقالب : 
و  علیه سپاه  به خیال خودشان  آنها  کنند،  کید می  آنها   ((
 در واقع علیه انقالب و علیه کشور نقشه می کشند اما قران
 می فرماید الذین کفروا هم المکیدون.آن کسی که دارد فریب
می خورد ، آن کسی که دارد حرکت میکند به خیال اینکه به 
سمت قله می رود در حالی که به سمت حضیض میرود ، آنها 
الذین کفروا هستند، یعنی ترامپ یعنی همین شیاطین این 

اشرار و احمق های درجه یک دور و بر نظام حاکم آمریکا.((
تروریسم یعنی وحشت افکنی و ارعاب با خشونت برای دستیابی 

به اهداف سیاسی ،اقتصادی و ایدئولوژیک.
آمریکا کشوری با سابقه 239 سال که فقط 222 سال آن را 
، اشغال و خشونت همانند دخالت های  درحال حمله نظامی 
نظامی و به حمله به پاناما ، لبنان ، لیبی ، افغانستان و عراق بوده 
است . آمریکا بعد از جنگ جهانی دوم حدود 30 میلیون انسان 

را به قتل رسانده است . 
رهبر دیوانه و احمق آمریکا ، دونالد ترامپ ، راباید رئیس جمهور 

تصمیمات شگفت انگیز و هنجار شکن نامید. 
تصمیم خروج از توافق نامه ی برجام ، انتقال سفارت آمریکا از 

تل آویو به بیت المقدس ، به رسمیت 
شناختن حاکمیت اسرائیل بر بلندی 
هم  تازگی  وبه  جوالن  اشغالی  های 
انقالب  پاسداران  نام سپاه  گنجاندن 
های  گروه  درفهرست  اسالمی 

تروریستی از جمله تصمیمات یک جانبه 
و تاثیر گذاری است که فقط در منطقه ی خاورمیانه گرفته است .

طبق اصل 150 قانون اساسی سپاه پاسداران که در نخستین 
ماه های پیروزی این انقالب تشکیل شد برای ادامه نقش خود 
در نگهبانی از انقالب و دستاورد های آن پابرجا می ماند. سپاه 
پاسداران در دهه نخست انقالب درمقابل نقشه کودتا، آشوب و 
تحمیل جنگ سپر امنیتی ودفاعی کشور بود و پس ازآن بار ها در 
مقابل تحریم دشمن خوش درخشید ، چه درخود کفایی نظامی 
و تامین قدرت بازدارنگی  و چه در حوزه خودکفایی اقتصادی که 
آخرین شاهکار های آن پاالیشگاه ستاره خلیج فارس و چهار فاز 
از پروژه بزرگ نفت و گاز در پارس جنوبی بود.همچنین نیرویی 
تاثیر گذار در مقابل بحران تروریسم درمنطقه به خصوص در 

عراق و سوریه شناخته می شود. 
ترامپ در تاریخ 19 فروردین در بیانیه ای رسماً سپاه پاسداران را 
در لیست سازمان های تروریستی قرارداد.این بدعت رژیم آمریکا 
در تروریست نامیدن نیروی نظامی رسمی یک دولت مستقل 
عضو سازمان ملل متحد ، معادله ای چند مجهولی پیش پای 

کلی  حالت  کنیم.در  تعریف  را  لیبرالیسم  واژه  معنی  میخواهیم  ابتدا 
لیبرالیسم به معنی آزادی خواهی ترجمه شده است ولی این واژه بعد ها 
معانی گوناگونی در حوزه های مختلف از جمله سیاسی، اقتصادی ،فرهنگی 
و... پیدا کرده است.اما ایدئولوژی لیبرالیسم در تمامی حوزه های گفته شده 
به بی قید و بندی به احکام اسالمی پایبند است.در اسالم فعالیت ها به پنج 
دسته تقسیم می شود که یک مسلمان از حرام ومکروه نهی وبه مستحبات و 
واجبات امر شده است. اعمالی نیزهستند که درحوزه اعمال مباح قرار دارند.

لیبرالیسم سعی داردتمامی اعمال را تا جایی که امکانش باشد مباح دانسته 
و انسان را از قیدها و محدودیت ها دور نگه دارد.در عصرکنونی لیبرالیسم 
اقتصادی و نظام سرمایه داری بر جمهوری اسالمی نیز مسلط شده است.

حاکم شدن این دیدگاه بر اقتصاد هر کشوری بدون شک باعث ایجاد شکاف 
و اختالف طبقاتی خواهد شد که از نظر اسالم ایجاد شکاف طبقاتی کاری 
مذموم است؛زیرا فرد دارای سرمایه در این نظام اقتصادی امکان رشد و 
پیشرفت در زمینه های اقتصادی برایش فراهم خواهد بود در حالی که 
این شرایط برای عموم افراد جامعه فراهم نمی باشد.تحلیل میکنم جامعه 
اقتصادی ایران نیزبه این بیماری مبتال شده است.این در حالی است که امام 
خمینی فرمود که تا من زنده هستم نخواهم گذاشت که این مملکت بدست 
لیبرال ها بیافتد.نظام  اقتصادی کشور ما نیازمند انقالب اسالمی اقتصادی 
است.عملکرد دولت ها درنظام اقتصادی در این چهل سال ربطی به اصل 
و اساس اسالم ندارد. در این چهل سال رئیس جمهور ها و کابینه هایشان 
با شیوه های مختلف اسالم و لیبرالیسم را با هم مخلوط کرده اند ودر هر 
کجا که میلشان کشیده است از اسالم و لیبرالیسم استفاده کرده اند و حق 
و باطل را با هم مخلوط کرده اند. یکی از چیز هایی که باعث ایجاد اقتصاد 
لیبرالی میشود بانک است.بانک در لغت به معنی نیمکت است.نیمکت هایی 
که در ان سرمایه داران به نزول و ربا میپرداختند.حاال همان نیمکت ها 
گسترده شده و مدرن گشته و تبدیل به بانک شده .بانک هایی که تا 25 
درصد سود )ربا(می دهند چطور میشود اسالمی باشد.امام خمینی  نیز در 
ابتدای تشکیل جمهوری اسالمی با بانکداری در نظام اقتصادی کشور موافق 

نبوده و موقتا آن را پذیرفته اما حاال چهل سال است که ادامه یافته.

ایران و دیگر کشورهای جهان قرار داده است.
حقیقت این است که از نظر قواعد وقوانین بین الملل نامیدن نیروی 
نظامی یک دولت به عنوان سازمان تروریستی مبنای حقوقی ندارد.

های  گروه  حامی  بزرگترین  را  اسالمی  جمهوری  آمریکا،  دولت 
و  تثبیت  بر  مبتنی  صلح  طرح  نوع  هر  با  که  میداند  مسلحی 
مشروعیت اسرائیل در منطقه سر ستیز دارند و قادر به خنثی کردن 

این توطئه ها هستند.
منحصر  سپاه  مرزی  برون  عملیات  به  فقط  موضوع  حال  این  با 
نمیشود زیرا اگر چنین بود صرف وارد کردن نام سپاه قدس به 
فهرست گروه های تروریستی کفایت میکرد از این رو تصور بر این 
است که دولت ترامپ در تصمیم  برای گنجاندن کلیت سپاه در 
لیست سیاه خود  به نقش داخلی آن نیز  نظر دارد.فعالیت های 
نیروی  این  از  نگاه آمریکایی ها تصویری کامال سیاسی  سپاه در 
نظامی خلق کرده و آن را درچشم آنان از یک ارتش به یک سازمان 

پیچیده سیاسی ، امنیتی ، نظامی و اقتصادی تبدیل کرده است.
از دیگراهداف ایاالت متحده از این اقدام را میتوان تالش برای بر 
هم زدن تعادل روانی در تصمیم گیری و ایجاد اختالل ادراکی و در 
نهایت فرو پاشی ذهنی روانشناختی و 

بروز خطا های راهبردی دانست.
مورد  در  ترامپ  دولت  مشی  خط 
مظاهر  ترین  بارز  از  یکی  خاورمیانه 
رهیافت غیررئالیستی است.آمریکا در 
زمان ترامپ نیروها و هزینه های نظامی در خاورمیانه را کاهش 

داده و عمال منطقه را دارای سودآوری نمی بیند.
ایجاد تنش و شکاف های فرقه ای و قومیتی و افزودن اختالف بین 
همسایه ها میتواند منافع آمریکا را تامین کند و روابط مسالمت 
آمیز با ایران منافع امنیتی واقتصادی آمریکا را شکل نمی دهد.

ایران به عنوان آشوبگر منطقه به جای  بازنمایی  تهدید کردن و 
اسرائیل و عربستان میتواند همه شکاف های بالقوه امنیتی را فعال 

کند.
درچنین شرایطی منطقه به خود آرامش نظامی میگیرد و با توجه 
به همراه نبودن کشور های انگلیس، چین و روسیه با اقدامات خارج 
ازعرف دیپلماتیک آمریکا و همین طورتوان محدود نظامی این کشور 
در منطقه جنگ تمام عیار میان ایران و آمریکا نه تنها روی نخواهد 
داد، بلکه احتیاط و محافظه کاری بیشتری حاکم میگردد.اما به 
دلیل هزینه های اقتصادی در سطح بین الملل ، انزوای دیپلماتیک 
فعالیت های جنگ طلبانه ، در خاورمیانه جنگی روی نخواهد داد 
اما جنگ های نیابتی و فعالیت گروه های شبه نظامی افزایش میابد.

تروریسم یعنی وحشت افکنی و ارعاب با خشونت 
برای دستیابی به اهداف سیاسی ،اقتصادی و 

ایدئولوژیک.

مضحکه آمریکایی

مقدمه ای بر لیبرالیسم در ایران
ای کسانی که ایمان آورده اید، از خدا بترسید و زیادی ربا را رها کنید اگر به راستی اهل ایمانید.

پس اگر ترک ربا نکردید آگاه باشید که به جنگ خدا و رسول او برخاسته اید. و اگر از این کار پشیمان 
گشتید اصل مال شما برای شماست، که در این صورت به کسی ستم نکرده اید و از کسی ستم نکشیده اید.

بقره 278و279

ومکروا ومکر اهلل و اهلل خیر الماکرین

امربه معروف و نهی از منکر

دو فریضه بزرگ و دو فرع از فروع  دوگانه دین مبین 
اسالم است که جایگاهی ممتاز در نظر پیامبر و اولیای 
دین دارد.امیرالمومنین)ع( امر به معروف را عنایت دین 
و قوام شریعت و با فضیلت ترین اعمال بندگان خداوند 
توصیف می نماید که حتی از جهاد در راه خدا نیز باالتر 
است.رواج یافتن این دو فریضه در جامعه اسالمی برکات 
و  بال  نزول  مستوجب  آن  عدم  و  دارد  دنبال  به  زیادی 
باالیی  جایگاه  آنقدر  فریضه  این  است.  زیادی  خطرات 
دارد که در قران کریم در حدود 30 آیه با الفاظ و عبارات 
مختلف در خصوص آن نازل گردیده است. با این وجود 
در طول تاریخ و عصر کنونی آن طور که باید به این دو 
توجه نشده است و گاها فراموش شده است.و حاال در 
این زمانی که منکر و فساد در بعضی از الیه های جامعه 
ی ما عمیق گشته وریشه دوانده است وظیفه ی سایر 
انسان ها نسبت به این ارتکاب خطایا چیست ؟ سکوت 
؟ بی اعتنایی ؟ در مجموعه عظیمی مثل دانشگاه با تعدد 
و تکثر افکار و عقاید و امیال و سالیق، بعضی در صراط 
مستقیم و بعضی در صراط نفس و شیطانی، بعضی مطابق 
با فطرت انسانی و بعضی ضدانسان و ضدبشر تکلیف ما 

چیست؟
هرگاه موضوع و شرایط امربه معروف و نهی از منکر مهیا 
باشد، تکلیف شرعی و وظیفه واجب اجتماعی و انسانی 
همه مکلفین انجام این کار می باشد.آمر و ناهی باید به 
خود  گفته  به  وعامل  باشد  داشته  علم  منکر  و  معروف 
باشد.همچنین برای انجام این فریضه شرایطی از جمله 
تاثیرگذاری بر افراد، اصرار داشتن افراد بر گناه و مفسده 
نداشتن الزامیست و از جمله مراتب و مراحل این وظیفه 
شرعی که هدفمند بودن آن را متذکر میشود امر و نهی 

قلبی، لسانی و عملی را میتوان نام برد.

همکاران این نشریه :

محمد صدیق چکاره 
علیرضا ابوالحسنی ممتاز
مصطفی حسنی فراهانی

علیرضا مرجبی
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با حضورنیرو هاي مردمي حشد شعبی در ایران برای کمک به سیل زدگان عده ای، از 
نماینده مجلسي که دم از حقوق شهروندي میزد اما در واقع جاده صاف کن براندازان 
و منافقین بوده تا اولیا مخدره ای که نان شباهت به یک  رقاصه شاهشنشاهي را 
میخورد این موضوع را مورد عنایت قرار دادند. این در شرایطي است که بخش کثیري 
از استدالل هاي این عزیزان پیرامون این موضوع را باید در رسانه هاي آنور آبي و از 
زبان الپهلوي ها و... شنید، آخر در کدام دموکراسي قدرتمند در این عالم میتوان بر 
خالف منافع ملي و در جهت تقویت اپوزوسیون خارج نشینش که در خواست حمله 
ترامپ به کشور را دارند حرف زد و نماینده مجلس ماند و بازیگر.یاللعجب!به همین 

منظور در جهت تنویر افکار عمومي چند خطي را مي نگارم تا  بلکه راهگشا باشد.
این عزیزان که رگ غیرتشان از پشت تریبون و تلفن همراهشان باد میکند و به 
پاسارگاد و تخت جمشید و تمدن ایراني میبالند گویا یا نمیدانند از چه تمدني سخن 
میگویند یا نمي خواهند بدانند، بزرگواران فراموش کرده اند که اگر سر خود را پس از 
سجده به مقبره کوروش اندکي بچرخوانند خواهند دید که بر سنگ واره ها چه نقش 
شده و عراق یکي از همان 28 ملتي بوده که به تخت جمشید مي آمدند و خراج خود 
را پرداخت مي کردند و همین امر سبب شده بود تا ارتباط فرهنگي بین دو ملت برقرار 

شود به گونه اي که سال ها بعد تیسفون)مدائن( پایتخت ایران شد.
بغداد  بر میخورد که چرا اسم  بغداد  به غیرت عراقي هاي مقیم  اندکي  اي کاش 
یک اسم فارسي است و بخشي از مردم عراق فرهنگ ایراني و منش و آداب پارسي 
دارند البته الپهلوي و دارو دسته اش مطالعه اي که به ظاهر ندارند حداقل از آن بیوه 

سلطنتي نام خط هفتم جام شرابش را بپرسد تا برایش روشن شود. 
در سال های 40تا42 که عراق ناآرامی های سیاسی کودتا و به قدرت رسیدن حزب 
بعث را شاهد بود ، در همین دوره  رژیم بعث اقدام به از میان بردن مخالفین خویش 
مي کرد و بسیاری از عراقی ها به ایران پناه آوردند و در قم و ری ساکن شدند. حدودا 
در همین سال ها یعنی تقریبا از سال 40تا 53 و با روی کار آمدن رژیم بعث اوج 
تیرگی روابط ایران و عراق بود عقد قرار داد 1975 الجزایر،گسترش پان عربیسم و 
بیش از 60 جنگ کوچک و بزرگ و با سالح های سنگین در مرزهای غربی دو کشور 
اوج جدیت چالش میان ایران و بغداد بود.اما پس از پیروزی انقالب اسالمی ایران 
و وقوع جنگ تحمیلی که 8 سال به طول انجامید و اکنون با سو استفاده از جهل 
تاریخي این غیرتمندان پول سعودي در حال سو استفاده از این خیانت حزب بعث 
هستند باید گفت درست است  که عراق به خاک ایران تجاوز کرد 375000 ایرانی را 
شهید کرد ناجوان مردانه به نیروهای غیر نظامی با انواع سالح های شیمیایی ،موشکی 
و..هجوم برد مردم بیگناه را بمباران کرد به عهد هایش عمل نکرد.ولیکن اصال به این 
موضوع توجهی ندارند که اوال: رژیم بعثی عراق را اشغال کرده بود. نارضایتی امریکا 
و اتحاد جماهیر شوروی از انقالب اسالمی ایران و نگرانی از گسترش آن به منطقه و 
حمایت از منافع دولت های محافظه کار عربی بود که صدام را ترغیب به تجاوز علیه 
خاک ایران کرد.ثانیا:اصال از این موضوع صحبت نمیکنند که در آغاز شروع جنگ 
تحمیلی گروهان گروهان نیروهای نظامی عراق فرار کرده و به ایران می آمدند و پا به 
پا ی ما مثل برادر می جنگیدند و در عملیات هایی مانند خیبر والفجر بیت المقدس 
شرکت داشتند و در  آخرین تک عراقي ها در مرداد 67 بیش از 200 نفر شهید تقدیم 

انقالب کردند. .ثالثا: آن ها این مورد را از خاطر برده اند که حشد شعبی همان بسیج 
مردمی است که در سال 2014 با اشغال موصل به دست داعش به فتوای مرجع 
بزرگ شیعیان آیت اهلل سیستانی تشکیل شد و  از ایران و عراق  با  42 گروه مسلح 
که قریب به 118 هزار رزمنده داشت به مصاف جنگ با داعش رفتند .حشد شعبی 
همان بسیج مردمی میباشد که زمانی دست خالی و بی هیچ چشم داشت وارد ایران 
شدند و پا به پای ما جنگیدند و امروز با تمام امکانات و تجهیزات مهندسی پزشکی و. 
به ایران آمدند و  از هیچ کمکی به سیل زدگان دریغ نکردند.اما متاسفانه امروز فاجعه 
اینجاست که افرادي این چنین با تندیت و عصبانییت در باره حشد شعبی و خدمات 
و ورودش به ایران  شاعبه ایجاد میکنند که خود روزگاري ما را به سمت جریانی 
کشاندند که با  فریب مردم و ایجاد دوگان کاذب و بزک جالد و سیاهنمایي از  شهید    
 حتي از راي کثیف منافقین نگذشتند تاشخص مطبوع خویش بر مسند امور تکیه زند.

این ها ما را به سمت جریانی کشاندند که وقتی بخش هایی از استان گلستان و 
مازندران زیر آب رفته و تصاویر منتشر شده نشان  دهنده این امر است اما رئیس دولت 
در سفر مهم و ملي تفریحي خود در قشم به سر میبرند و عزمي هم براي بازگشت  

ندارند و وی تنها به انتشار پیام و تماس تلفنی اکتفا کرده است!
این افراد راي ملت را به سبد کساني ریختند که از استاندار تا وزرایش بیش از آن 
که بخواهند به فکر مردم باشند به فکر رایزني براي رسیدن به ریاست فالن سازمان و 

وزارت هستند و ترتیبات سفر دوبي !
اینان با آدرس هاي غلطي که به ملت داند آن ها را به ته دره مجلسي پرت کردند 
که نماینده اش در شرایط بحراني کشور نه تنها عزمي براي گذشت از تعطیالت خود 
و تشکیل جلسه ندارد بلکه در آن ورآب در حال آبتني است!بعد از تشکیل جلسه 
پس از تعطیالت هم نایب رئیس مجلس تریبون نماینده شهر سیل زده را خاموش 

میکند!نوبراست دیگر!
اینان گویا فراموش کرده اند که باید پاسخگوي ملت باشند از بابت تحمیل این چنین 
دولت بحران زده اي  که رئیس جمهورش بجاي حضور در منطقه و اقدام و تمهید 
امورات پشت خواندن قرآن  و ادعیه خود را پنهان میکند !میگویم تحمیل چرا که به 
دروغ تا توانستند بافتند و گفتند تا این جریان و دولت زمام امور اجرایي کشور را به 
دست بگیرد. دولتي که سیاست و قدرت برایش از هرچیز مهم تر است چرا که وقتی 
فرمانده سپاه و سربازانش با حضور پر رنگ  و با آوردن بیش از 400 دستگاه ادوات 
زرهی ترابری مهندسی در منطقه برای امداد رسانی به مردم  اقدام به انفجار ریل در 
گمیشان کردند تا  با تغییر مسیر سیل به دریا آب شهر فروکش کند در این هنگام 
رئیس دولت عزیز که بیشتر به فکر منافع گروهي خویش است تا مردم  میگوید که 
انفجار ریل و راه اهن هیچ تاثیری نداشته و آب از یک طرف به طرف دیگر منتقل شده 
است. اما هیچ انتقادی به خود نمی کنند و هیچ کس هم نیست که به ان ها بگوید اگر 
زیر ساخت ها اصولی بود اگر مجوز تخریب جنگل ها و مراتع برای ساختمان سازی 
داده نمیشد اگر مجوز شهر سازی بر روی مسیر ها و رودخانه هایی که سال هاست 
خشکیده داده نمیشد. دیگر آنقدر سیل  خسارت جانی و مالی به دنبال نداشت تا 
همه نیرو ها از جمله سپاه، بسیج، اردوهای جهادی و حشد شعبی با تمام قوایشان به 

کمک سیل زده ها بشتابند.

هم دردی سیل را برد
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نگرش بنیانگذار انقالب اسالمی نسبت 
تشکیل  بعد  در  مهدویت  موضوع  به 
حکومت بسیار نمایان است و ریشه در 
گرایش های دینی و عرفانی و سیاسی 
اندیشه  در  عرفانی  دید  از  دارد.اگر  امام 
می  بنگریم  مهدویت  به  کبیر  خمینی 
یابیم ایشان امام زمان را انسانی کامل و 
دارنده ی صفات و مقاماتی می دانند که 
به دلیل اراده ی الهی به حضرت مهدی 
رسیده است.یکی از این مقامات قدرت 
است.                                                                          جهان  امور  در  تدبیر  و  تصرف 
از نگاه سیاسی و دینی نیز امام خمینی 
می  بشریت  منجی  را  عصر  امام  )ره( 
ی  واسطه  به  که  معنا  این  به  دانند 
دهنده  ادامه  را  ایشان  دینی  مقامات 
رسالت انبیا و در ادامه مامور به تشکیل 
عدالت  اجرای  برای  جهانی  حکومت 
و  ستم  و  ظلم  بردن  بین  از  و  جهانی 

کمک به مستضعفین عالم می دانند.
تشکیل  یعنی  انتظار  امام  منظر  از 
به  جامعه  افراد  ان  در  که  حکومتی 
کنند.در  حرکت  مهدی  حضرت  سمت 
واقع افراد جامعه در همان زمان که به 
دنبال کمک به محرومین و مستضعفین 
هستند بایستی با ظلم و ستم در داخل و 
خارج از مرزهای حکومت اسالمی 
نیز مبارزه کنند.امام تالش 
برای تشکیل حکومت 
می  اسالم  شرع  را 
دانند زیرا ضامن 
احکام  اجرای 
می  شریعت 

باشد.

برای آنکه با اندیشه ی فردی که خود 
در  موفق  ای  تجربه  دارای  و  دار  طالیه 
نزدیک  برای  اسالمی  حکومت  تشکیل 
بعد  مرحله ی  در  و  جامعه خود  شدن 
ولی  به حکومت جهانی حضرت  جهان 
عصر عج آشنا شویم نیاز است که به ابعاد 
مختلف مهدویت از نظر او اگاهی حداقلی 

داشته باشیم.  
بعد عرفانی مهدویت

نگرش عرفانی امام به موضوع مهدویت 
ریشه در گرایش ایشان به عرفان محیی 
ابن  الدین  دارد.محیی  عربی  ابن  الدین 
عربی فردی است که عالمه طباطبایی 
در وصف او می گوید در اسالم هیچ کس 
محیی  مانند  سطر  یک  است  نتوانسته 

الدین بیاورد.
امام خمینی عارفی شیعی است یعنی 
با  اسالم  تعالیم  از  برگرفته  عرفانش 
امام  ان  در  است که  ان  گرایش شیعی 
شان  هم  و  دینی  شان  دارای  هم  امت 
عرفانی است.زیرا امام انسانی کامل است 
الهی و تداوم  که صاحب والیت مطلقه 

بخش رسالت انبیا است.
امام خمینی در رابطه با انسان کامل می 
ابنای بشر جز حقیقت  گویند در میان 
اولیای  و  اله  و  علیه  اهلل  محمدی صلی 
ایشان  با  روحانیت  در  که  حضرت  ان 
این  متحدند کسی یافت نمی شود که 
اسم به تمام حقیقتش و بدان گونه که 

هست بر او تجلی کند.
از این سخن رهبر انقالب اسالمی می 
توان به این نتیجه رسید که امام زمان 
نیز که اکنون حی و حاضر است مصداق 
واقعی انسان کامل و خلیفه اهلل بر روی 
از  استفاده  با  است.امام خمینی   زمین 
اعالم  باره  این  در  به صراحت  قران  آیه 
لفی  االنسان  ان  والعصر  که  است  کرده 
خسر عصر هم محتمل است که در این 
زمان حضرت مهدی سالم اهلل علیه باشد 
یا انسان کامل باشد که مصداق بزرگش 
رسول اکرم و در عصر ما حضرت حجت 

است.
بعد سیاسی مهدویت

که  است  فردی  قطعا  حجت  حضرت 
برپا  انقالب سیاسی و دینی در جهان    
خواهد کرد و فردی است که عدالت را در 

همه ی ابعاد آن در سرتاسر جهان نمایان خواهد کرد.امام خمینی به ابعاد سیاسی این 
موضوع توجه خاصی داشته اند.برای اثباتش باید مبتنی بر دین اسالم مشخص شود 
که حضرت ولی عصر دارای چه ویژگی هایی هستند،برای تفهیم بیشتر این موضوع 

چند ویژگی را بیان می کنیم.
الف:تداوم رسالت انبیاء

برای باز کردن این موضوع به سخن امام خمینی درباره ی ارتباط میان انبیاء و امامان 
اکتفا می کنیم که می گویند:همان طور که دین و قران در پیشگاه خداوندوپیامبر با 
اهمیت شناخته می شود،امامت هم باید در آن پیشگاه به همان اهمیت شناخته شود 
زیرا امامت قوه و جریان قانون است که مقصود اصلی از دین و قانونگذاری است از این 
جهت بی امامت قانونگذاری لغو و بیهوده است و امری بسیار کودکانه و از قانون خرد 

بیرون است و با امامت،دین کامل و تبلیغ تمام می شود.
ب :بر پا کننده عدالت و احیا کننده دین

امام خمینی در عمل به این موضوع تاکید زیادی داشته اند و انقالب اسالمی و تشکیل 
حکومت اسالمی در ایران و امکان آن در سایر نقاط جهان را مقدمه ای برای انقالب 
جهانی حضرت مهدی و تشکیل دولت فراگیر او می دانند و می گویند:امید است که 
این انقالب جرقه و بارقه ای الهی باشد که انفجاری عظیم در توده های زیرستم ایجاد 
نماید و به طلوع فجر انقالب مبارک حضرت بقیه اهلل ارواحنا لمقدمه الفدا منتهی شود.

ج:اصالح تلقی های غلط از انتظار
امام خمینی برای اینکه مردم را به این موضوع سوق دهند می گویند:اینطور نیست 
که حاال که ما منتظر ظهور امام زمان سالم اهلل علیه هستیم پس دیگر بنشینیم تو 

خانه هایمان تسبیح را دست بگیریم و بگوییم عجل علی فرجه
از این سخن بنیانگذار کبیر انقالب اسالمی بر می اید که امام به کار جمعی برای ظهور 
و یک مشت گره شده به جای چند انگشت که به دور از هم هستند معتقدند و وجود 

جمع هایی برای اصالح تلقی های غلط را جز الزامات می دانند.
یکی از نگرش های غلط درباره ی انتظار عدم تشکیل حکومت بود،که انجمن حجتیه 
مصداق این سخن  است.امام خمینی درباره ی این گونه نگرش ها اینگونه گفتند 
که:یک دسته دیگری بودند که می گفتند  که هر حکومتی اگر در زمان غیبت محقق 
به بعضی  آنها مغرور بودند  این حکومت باطل است و برخالف اسالم است.  بشود 
روایاتی که وارد شده است بر این امر که هر علمی بلند بشود قبل از ظهور حضرت 

آن علم علم باطل است.
د:وظایف منتظران،تشکیل حکومت و دفاع

درباره ی تشکیل حکومت در بند های قبل گفتیم اما دفاع،برای دفاع به این دو آیه 
قران اشاره می کنیم که در بیانات بنیانگذار کبیر انقالب اسالمی بوده است.

الف:وقاتلوا المشرکین کافه  کما یقاتلونکم      36 توبه
ب:و قاتلو فی سبیل اهلل الذین یقاتلونکم       190 بقره

از این دو آیه می توان دریافت که امام به دفاع در مقابل مهاجمین و مشرکان در عصر 
انتظار توجه ویژه ای داشته اند که نمود آن را در جنگ ایران و عراق می توان دید.

آن چه که در باال گفتیم اعتقادات رهبر کبیر انقالب اسالمی در مواجه با موضوع 
امامت در عصر غیبت است حال ما که در حکومتی زندگی می کنیم که بنیانگذار آن 
اینگونه رفتار کرده است بهتر است کمی به اعمال خود در راستای موضوع مهدویت 
و انتظا برای امام عصر بنگریم و ببینیم تا چه حد منتظر واقعی هستیم؟؟انتظارمان 

منفعالنه است یا عملگرایانه؟؟

خمینی و مهدویت          
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دوم نوامبر سال ۱9۱7 
لرد روچیلد  عزیز: 

جای بسی خوشحالی است که به نمایندگی از دولت فخیمه، بیانیه زیر را که 
متضمن ابراز توجه به آرزوهای یهودیان و صهیونیست ها است، ابالغ کنم که 
به وزارتخانه ارائه گردیده و مورد تأیید قرار گرفته.دولت صاحب قران به دید 
اهتمام به برپایی یک وطن قومی در فلسطین برای ملت یهودی نگاه می کند 
و برای تسهیل تحقق این آرزو منتهای کوشش خود را مبذول خواهد کرد. 
البته واضح است که نباید هیچ اقدامی صورت گیرد که حقوق مدنی و دینی 
ویا وضعیت سیاسی  با حقوق  اقشار غیریهودی ساکن در فلسطین  دیگر 
یهودیان دیگر کشورها را مختل سازد. امیدوارم اتحادیه صهیونیسم را در 

جریان این ابالغیه قرار دهید. 
ارادتمند شما آرتور بالفور 

 
پس از این بیانیه بود که مجموعه اي سیاستگذاري ها تالش ها و دست درازي ها 

پیرامون ظهور یک وطن یهودي شکل گرفت.
از سال 1918 تا 1948 فلسطین تحت قیومیت)استعمار( بریتانیا قرار داشت و این 
فرصتي بود براي صهیونست ها تا در سایه بریتانیا دست به خرید، تجاوز، ترور و هر 
عمل دیگري که درراستاي تحقق اعالمیه فوق درجهت تشکیل یک دولت صهیونیست 

الزامي است بزنند.
در ادامه به بررسي ساختار سیاسي رژیم تروریستي صهیونیستي و میزان وابستگي 
سیاسي و تشکیالتي این رژیم جعلي  به خارج از مرز ها و نداشتن استقالل خواهیم 

پرداخت.
راقم از بیان سیر تاریخي شکل گیري اعم از جنبش اول و دوم وکنگره بال و ... 
خودداري خواهد کرد چراکه بیش از آنکه بخواهیم به تاریخچه بپردازیم به احواالت 

ساختار موجود نظر داریم . 

صهیونیسم به جنبشی اطالق می شود که خواهان مهاجرت و بازگشت یهودیان به 
سرزمین فلسطین 

است. یهودیان بر این باورند که مسیح رهایی بخش در آخر الزمان ظهور خواهد 

کرد تا به سرزمین موعود  بازگردد و از 
کند.  حکمرانی  جهان  بر  صهیون  کوه 
صهیونیستها  این اعتقاد دینی را به یک 

برنامه سیاسی تبدیل کردند.
جنبش  یک  صرفا  صهیونیسم  البته   
صهیونیسم  به  بلکه  نیست  سیاسی 
سیاسی و فرهنگی و دیني و غیر دیني 
تقسیم  .مشهورترین  شود  می  تقسیم  
صهیونیسم، طبقه بندی آن به دو بخش 
صهیونیسم  است،  فرهنگی   و  سیاسی 
به  یهودیان  بازگشت  خواهان  سیاسی 
فلسطین است که با تدوین کتاب دولت  
یهود توسط هر تزل در1896 میال دي 

زاده شد.
 صهیونیسم دینی، اندیشه ای است که 
اعتقاد به بازگشت به سرزمین موعود دارد. 
پیروان این اندیشه، گروهی صهیونیست و 
شماری مسیحی )صهیونیست مسیحی( 
غیر  صهیونیسم  در  مقابل،  در  هستند. 
دینی  کسانی جای دارند که با تکیه بر 
استدالل های تاریخی، سیاسی و علمی 
به اسکان یهودیان درفلسطین مشروعیت 
می بخشند. این همان صهیونیسم الئیک 
مفاهیم  تنها  که  است  دینی  غیر  یا 
بیان   دین  زبان  با  را  خویش  سیاسی 
همواره  صهیونیسم  بنابراین،  کند.  می 
به  گاه  بلکه  نیست؛  یهودیت  معنای  به 
کردن  سیاسی  برای  حرکتی  مفهوم 

یهودیت نیز به کار می رود.
ساختار سازمانی رژیم صهیونیستی 

واز  پارلمانی  اسرائیل،  سیاسی  نظام 
نوع جمهوری دموکراتیک است. رئیس 
می  شمار  به  اسرائیل  رئیس  جمهور، 
رود؛ اما وظایفش محدود و مقامي اسمي 
است.نخست وزیر یکی از اعضای پارلمان 
است که مورد حمایت اکثریت قرار دارد 
و معموال دبیر حزب اکثریت نیز هست. 

او رئیس کابینه است.

بدون قانون اساسی
اشغالگر  رژیم  گیری  ابتدای شکل  در   
اعالم  از  پس  ماه  چند  بود  قرار  قدس، 
نوشته  رسمی  اساسی  قانون  استقالل، 
شود. حتی در این اعالمیه قید شده بود 
که قانون اساسی باید تا تاریخ یکم اکتبر 
1984 تصویب شود؛ اما این امر ممکن 
نشد. این در حالی بود که طبق ضرب 
صورت  در  اعالمیه،  در  موجود  االجل 
استقالل  اساسی،  قانون  پذیرفته نشدن 
همسایگان  با  جنگ  و  است  غیرواقعی 
ممکن نیست. یهودیان مذهبی مخالف 
تصویب سندی بودند که قدرت تأثیرش 
باالتر از متون دینی مثل تلمود و شولحان 
عاروخ باشد. البته رژیم در مرحله انتقال 
و کشمکش بود و شاید وجود یک قانون 
ثابت غیرسیال مثل قانون اساسی روند 
کاری آن را به چالش می کشاند. اما یک 
دارد  وجود  تفاهم  نقاط  و  بندها  سری 
که جایگزین قانون شده اند. شایان ذکر 
است کنست از سال 2003 آماده کردن 

پیش نویس قانون اساسی را بر مبنای قوانین کنونی شروع کرده است. در حال حاضر، 
قوانین بر مبنای قوانین اولیه ای وضع می شوند که در آغاز شکل گیری تأیید شدند 

و دائما به تعداد آنها افزوده می شود.
قوه مقننه )کنست( 

کنست از واژة اجتماع بزرگ یا کنیسه بزرگ گرفته شده است که طبق سنت یهودی 
از دوران پایان رسالت پیامبران تورات تا زمان تشکیل یهودیت خاخامی با حضور 120 
عضو یا روحانی تشکیل می شد. هم اکنون این واژه بر پارلمان رژیم اسرائیل اطالق می 
شود. کنست تنها دستگاه قانون گذاری برای دولت به شمار می رود و 120 نماینده آن 
در یک انتخابات عمومی وهر چهار سال یک بار برگزیده می شوند. البته انجام انتخابات 
پیش از موعد، امری عادی به شمار می رود روش انتخاب اعضای کنست براساس 
نسبت آرای احزاب انتخاب می شوند. تعداد نمایندگان هر حزب در کنست، متناسب 
با رأیی که در انتخابات به دست می آورد، مشخص می شود؛ به شرطی که این نسبت 
از 2 درصد کمتر نباشد. به این ترتیب، احزاب انتخاب می شوند نه اشخاص،  تمام 
سرزمین اشغالی یک حوزه انتخاباتی کامل محسوب می شود و همه آرا در آن یکسان 
است. رئیس دولت، خاخام بزرگ حسابدار دولت، فرمانده ستاد ارتش، قضات دادگاه 
ها و برخی شخصیت های دیگر حق شرکت در انتخابات را ندارند. احزاب اصلی برای 
تشکیل دولت نیاز به 61 کرسی دارند، در صورت نداشتن حدنصاب ناچار به ائتالف با 

دیگر احزاب هستند.
اختیارات کنست

کنست می تواند درباره تمام مسائل و موضوعات قانون وضع کند. حتی می تواند 
قوانین اولیه را که رژیم صهیونیستی و کنست بر آن بنا شده اند، نقض کند مگر اینکه 
برای تغییر آن قانون شرایطی ذکر شده باشد.کنست دارای برخی وظایف شبه قضایی 
است؛ از جمله برداشتن مصونیت از برخی اعضای خود و اختیار برکناری رئیس دولت 

و بازرس دولت.

در سال 1948 منشور نکبت بار استقالل صادر شد، استقاللی که آن را فرمان حمله 
و تجاوز باید تفسیر کرد .استقاللی که جز ادعا و ژست چیز دیگری نیست چراکه در 
انتخابات اخیر این رژیم به شکلی صریح و موثربر خالف ادوار گذشته که این موضوع در 
خفا و حجم کمتری اتفاق می افتاد قدرت های خارجی و تایید و تکذیبشان اثر گذار و 
تعیین کننده بود چرا که هرکدام از دو نامزد از دو حزب اکثریت به دنبال این بودند که 

خانه اي سست تر از خانه  عنکبوت

خانه اي سست تر      از خانه  عنکبوت
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خود را وابسته و مورد تایید قدرت های جهانی نشان دهند این موضوع با همگرایی با 
کشور ها و همسویی متفاوت است.در این رژیم کسب رای هر کدام از احزاب بر خالف 

عرف دیگر کشورها مشروط به تایید توسط یک قدرت خارجی است.
اما آنچه که بنده را در اثبات این موضوع یاری خواهد کرد بررسی عملکرد دو نامزد 

اصلی انتخابات یعنی بنیامین نتیاهو  و بني گانتز خواهد بود.
بني گانتز که نه مانند بی بی نیروی نظامی  و دستگاه دیپلماسی داشت  تا بتواند براي 
خود مشروعیت بخرد ،با سفر به اروپا و آمریکای جنوبی و در یکی از مهم ترین سفر 
هایش سفر به فرانسه توانست مهر تایید برخی از کشورها ي اروپایي را همراه خود 
به تل آویو بیاورد و یا در اقدامی احمقانه  برای جلب توجه شیخک های حوزه خلیج 

فارس و جنگ طلبان آمریکایی وعده جنگ نظامی با ایران را داد.
اما در مقابل بی بی نیز بیکار نبود و به لطف نخست وزیریش  و رابطه صمیمانه و 
تنگا تنگش با کوشنر   واز نفوذ باالیش در البي آي پک  تا توانست  استفاده کرد  و 
از موشک باران غزه و سوریه تا درخواست تروریستي خواندن سپاه پاسدارن و مباحث 
پیرامون جوالن گرفته تا جسد پوسیده سرباز زکریا و امتیازات نفتی و گازی به روسیه 

و آمریکا دریغ نکرد .
و نتیجه انتخابات هم به وضوح نشان داد که این  امر تا چه اندازه تعیین کننده است .
نتایج بر اساس راي احزاب :حزب لیکود :36 کرسي/حزب آبي سفید :35 کرسي/

حزب شاس :8 کرسي/حزب یهودیت توراتي متحد:7 کرسي/حزب اسرائیل بیتنیو:5 

کرسي/اتحادیه احزاب راستگرا:5کرسي/
حزب کوالنو:4 کرسي

 سرانجام بی بی توانست با کسب یک 
تک  این  که  رقیب    از  بیشتر  کرسی 
انتخابات  در  او  موفقیت  تنها  را  کرسي 
احزاب  دیگر  با  ائتالف  و  دانست  باید 
حتي  ها   آن  از  برخی  که  گرا   راست 
ازدیدگاه  دستگاه ضد تروریستي ایاالت 
متحده رسما تروریست هستند از سوي 
کابینه  تشکیل  مامور  اسرائیل   رئیس 

شود.
با  کابینه  تشکیل  مسیر  در  نتانیاهو 
مشکالت زیادي مواجه است اگر معضالت 
في ما بین احزاب راست و چپ را کنار 
شاید  راست   جناح  خود  در  بگذاریم 
مذهبي)ارتدوکس(  حزب  دو  با  توافق 
شاس و یهودیت توراني کار آساني باشد 
اما لیکود و نتانیاهو مسیر سختي را در 
توافق با لیبرمن و حزب اسرائیل بتنیو و 
کوالنو خواهند داشت،  مطالبات شهرک 
نشینان کرانه باختري رود اردن که در 
مطالبات شهرک  پیگیر  احزاب  اتحادیه 
نشینان هستند و مخالفت آنان با طرح 
صلح ترامپ نتانیاهورا با مشکل شدیدي 

رو به رو خواهد کرد.
شکلی  به  رژیم  این  اینکه  جمعبندی   
عیان نشان داد همانطور که در موجودیت 
وابسته به یک کشور قدرتمند بود برای 
ادامه حیات نیز همین شکل است و عمال 
استقاللی ندارد ناگفته نماند که به طور 
متوسط هیچ دولتی چهار سال در این 
عمر متوسط  و  است  نکرده  عمر  کشور 
دولت ها 22 ماه است که این خود دلیلی 
تفاوت  نبودن  ثابت  آن  و  دارد  آشکارا 
زمانی انتخابات در اسرائیل و قدرت های 
که  شده  دیده  گاهاً  حتی  خارجیست 
در احزاب بواسطه تغییر در دولت های 
خارجی انشعاب شکل گرفته که در نوع 

خود کم سابقست!
منابع:

دایره المعارف یهود و صهیونیست
جرزالم پست
اسرائیل تامز
ویکي پیدیا
هاآرتص24

روزنامه نگار  می تواند جامعه ای  صالح  بیافریند. چون  آن گاه  که  مقاله ای  منتشر 
می کند یا تحلیلی  می نویسد یا تصویری  را به  چاپ  می سپارد یا عنوانی  را برجسته  
می کند یا به  تفسیر رویدادی  می پردازد، در حقیقت، در پیِ  جهت  دادن  به  فرد و 
جامعه  است، و می تواند پدری  راهنما و دلسوز و مخلص و هدایتگری  فرزانه  باشد، 
همچنان که  می تواند خیانت کار یا گمراه کننده  یا تحریفگرِ  حقایق  و اندیشه ها 

باشد. 
برادران، آزادی  برترین  ساز و کار برای بسیج کردن  همه  توانایی ها و ظرفیت های  
کند،  خدمت   آزادی   از  محروم   جامعه   در  نمی تواند  هیچ کس   است.  انسانی  
بهترین روش  بالنده  سازد. آزادی  را  الهی   را پویا و موهبت های   توانایی هایش  
برای به کار گرفتن امکانات بشری در راه خدمت به جامعه است. آزادی  یعنی  به  
رسمیت  شناختن  کرامت  انسان  و خوش گمانی  به  انسان و حال  آنکه  نبود آزادی  
یعنی  بدگمانی  به  انسان  و کاستن  از کرامت  او. کسی  می تواند آزادی  را محدود 
کند که  به  فطرت  انسانی  کافر باشد. فطرتی  که  قرآن  می فرماید: »فِطَرتَ  اهللِ الَّتی  

َفَطرَ  الناَس  َعلَی ها« ، فطرتی  که  پیامبرِ  باطنی  و درونی  انسان  است. 
آزادی  حقِ  روزنامه نگار است که  جامعه اش  باید به  او پیشکش  کند. آزادی  خدمتی  
است  به  روزنامه نگار تا کار خود را به  انجام  رساند، و خدمتی  است  به  جامعه  تا 
همه چیز را بداند. صیانت  از آزادی  ممکن  نیست  مگر با آزادی. آزادی، برخالف  
آنچه  می گویند، هرگز محدودشدنی  و پایان یافتنی  نیست. در حقیقت، آزادیِ  

کامل  عینِ  حق  است. حقی  است  از جانب  خدا و حدی  بر آن  نیست. 
آزادیِ  حقیقی دقیقاً  رهایی  از عوامل  فشار خارجی  و عوامل  فشار داخلی  است. 
َهواتِ  کاَن  ُحرّ ا.« )آزاده کسی است که  َک  الشَّ و به  تعبیر امام  علی  )ع(  : »َمن  تََرَ
شهوت را ترک کند.( اگر بخواهیم  آزادی  را تعریف  کنیم  باید بگوییم  که  آزادی  
رهایی  از دیگران  و رهایی  از نْفس  است. اگر آزادی  را این گونه  تفسیر کنیم، دیگر 
معتقد به  حد و مرز برای  آزادی  نخواهیم  بود. آزادی ای که  با آزادی  دیگران  تزاحم 
نْفس ِ خویشتن  و شهوت طلبی  است. آزادی  داشته  باشد، در حقیقت، بندگی ِ 
جهاد است. همان  جهاد اصغری است که  پیامبر گرامی  جهاد با بیگانگان می داند 
و جهاد اکبری که جهاد با خویشتنِ  خویش  برای  رهایی  از شهوات است تا نظر 
روزنامه نگار خیرخواهانه و صادقانه  و بی شایبه  باشد. حق روزنامه نگار بر جامعه 
این  است  که  برای  او آزادی  را تأمین  و خاطرِ  آسوده  را تضمین  کند، تا تحت  تأثیر 
زرق  و برق ها و انواع  فشار ها قرار نگیرد. ادای چنین  حقی، همچنین، خدمتی 
است به جامعه . بدین گونه  جامعه  به  خود نیز خدمت  و نقش  حقیقی  خویش  
را ایفا می کند، و از توان  جهادگران  خود بارور و بهره مند می شود. به راستی  که  
آزادی  واالترین  شیوه  برای  بسیج کردن و شکوفا کردن  قابلیت ها و ظرفیت ها و 
استعدادهای  جامعه  است  و چنین  حقی  با آزادی  ادا می شود. برادران، روزنامه نگار 
نباید مورد اهانت  و تحت  فشار قرار گیرد، نباید به  فقر و نداری  بیفتد و نباید در 
معرض  تهدید و ترور واقع  شود. ترور بدترین  و شکست خورده ترین  روش  برای  نیل  
به  هدف  است، حال  این  هدف  هرچه  باشد. پیامبر خدا می فرمود: »اإلیمان قید 
الفتک« )ایمان  خون ریزی  را مهار می کند.( و نیز می فرمود: »مسلمان  حیله گری  

دست  کوفه   مسلم بن عقیل در  باشد.«  هرچه   آن   دستاورد  به نمی کند، 
دسترس   از  دور  می توانست  هرچند  نزد،  عبیداهلل بن زیاد  ترور 
دیگران او را در خانه ای  بکشد. مسلم  از ترور روی  می گردانَد و با 
این  کار مسئولیت های  بسیار و نتایج  ناگواری  را که  یکی  از آن ها 
کشته  شدن  امام  حسین  بود، به  جان  می خرد. هدف، هرچند 

بزرگ  باشد، نمی تواند توجیه گرِ  ترور باشد. فریب کاری  و ناجوانمردی  
و ترور از دیدگاِه  دین، در نظرِ  وجدان  و در منطقِ  انسان  جرم  است.

پاسداشت آزادی




