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  استاديار دانشكده حقوق و علوم سياسي دانشگاه تهران  
   :چكيده

با پيروزي انقالب اسالمي در ايران، موج جديدي از تجديد حيات اسالم، سرتاسر جهـان اسـالم را    
كنندگي بيشتري برخوردار بـود،      سرزمين فلسطين، از  قدرت تعيين      ويژه در بهاين موج   . در برگرفت 

طوري كه در عرض مدت كوتاهي موقعيت سياسي و اركان رژيـم اشـغالگر قـدس را بـه لـرزه                     به
پيمانان رژيم صهيونيستي در غرب و برخـي از رهبـران و            در چنين شرايطي، حاميان و هم     . انداخت

هـاي صـلح   قه، به ياري اين رژيم شتافته و بـا ارائـه طـرح     سران سرسپرده و سازشكار آنان در منط      
ي را براي تثبيت موقعيت اين رژيم و تـأمين امنيـت آن در منطقـه                اجانبههاي همه خاورميانه، تالش 

با اين وجود، امروز، پس از قريب به سه دهه تـالش،            . آغاز كردند خاورميانه  حساس و استراتژيك    
سئوال اساسي ما . ر منطقه، بش از گذشته، دور از دسترس است        هدف دستيابي به يك صلح پايدار د      

ها را بايد در كجا جـستجو كـرد؟         ها نتيجه نداده است؟ريشه اين ناآرامي     اين بود كه چرا اين تالش     
هاي خاورميانه ريـشه    جنگ  ها و   ها به روشني حاكي از اين است كه كشمكش        مطالعات و بررسي  

جويانه رژيم صهيونيستي اسـرائيل دارد كـه خـود          طلبانه و سلطه  عهخوي نژادپرستانه، توس  ودر خلق 
    هـاي زعمـاي صهيونيـسم      برگرفته از تعاليم و دستورات تورات تحريف شده، تلمـود و  پروتكـل             

بلكه صرفاً ترفنـدي اسـت      . زند، يك صلح واقعي نيست    باشد و صلحي كه اسرائيل از آن دم مي        مي
 منطقه در جهت اجراي سياست اشغال و انقـراض نـسل اعـراب        براي ادامه حيات تحميلي خود در     

  .لذا با وجود رژيم جعلي اسرائيل، دستيابي به صلح پايدار در منطقه، يك ايدة خيالي است. مسلمان
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                            E mail: ahmad-dmohammadi@yahoo.com           66409595:  فاکس  
  :ي منتشر شده استس اين نويسنده تاكنون مقاالت زير در مجلة دانشكده حقوق و علوم سيااز 
ساكنان و صاحبان اوليه و « ؛ 54، شماره 80، سال »هاانقالب اسالمي، تجديد حيات اسالم و نظريه برخورد تمدن«

 .61، شمارة 82، سال »اصلي سرزمين فلسطين
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   مهمقد

 جهان اسالم، حيات تجديد از جديدي موج ايران، در اسالمي انقالب پيروزي با
 تا گرفته، هند قاره شبه و ميانه آسياي از و آفريقا شاخِ تا گرفته خاورميانه از اسالم،
 و دموكراسي ليبرال حاكميت اسالم، نجها جايهمه در و گرفت بر در را، دور خاور
   1. كشيد چالش به را غرب مادي تمدني مجموعه ظالمانه سيطره و سلطه
 اقتصاد گلوگاه عنوان به و خاورميانه استراتژيك و حساس همنطق در چالش اين اما،
 از بيش تحمل از پس كه فلسطين، مظلوم مسلمانان. داشت اي كننده تعيين تأثير جهان،
 معرض در همچنان ها، شكنجه و هاسختي اقسام و انواع و پناهيبي و آوارگي قرننيم

 به و، الملليبين هايسازمان از را خود اميد و داشتند قرار نسل انقراض سياست
 با بودند، داده دست از را خود شكار ساز رهبران و سران و بشري حقوق اصطالح،
 مبارزه ،)ره (خميني امام هاي آموزه تأثيرتتح و ايران مردم اسالمي قيام از الگوپذيري
 پيشرو شقاقي، فتحي ابراهيم دكتر شهيد 2.كردند آغاز بيداد و ظلم عليه را اي جانانه
 تحت كتابي انتشار با اسالمي، جهاد جنبش رهبر و فلسطين مردم اسالمي مبارزات
 را فلسطين مانانمسل تأثيرپذيري عمق ،»اسالمي بديل حل راه ؛)ره (خميني امام «عنوان
  . گذاشت نمايش به ايران اسالمي انقالب الگوي از

 با برآمد، صدد در ديد، مي خطر معرض در را خود موجوديت كه صهيونيستي رژيم
 خود جعلي موجوديت به هم طريق اين از تا بگيرد دست در را عمل ابتكار صلح، ترفند

 انقالب پيروزي آستانه در درست. كند تأمين را خود امنيت هم و ببخشد مشروعيت

                                                           
انقالب اسالمي، تجديد حيات اسالم و نظريه «: مقاله اي از اين قلم تحت عنوان.ب.ك.در همين زمينه، ر -1

-102، صص1380 ، زمستان 54، مجله دانشكده حقوق و علوم سياسي، دانشگاه تهران، شماره »هابرخورد تمدن
77 

يل و مظلوميت و حقانيت مردم مسلمان براي پي بردن به ماهيت اشغالگرانه و غاصبانه رژيم صهيونستي اسرائ -2
ساكنان و صاحبان اوليه «مقاله اي از اين قلم، تحت عنوان . ب. ك.فلسطين در مبارزه عليه رژيم اشغالگر قدس ، ر

 و نيز سيد هادي خسرو شاهي، 65-98صص مجلة دانشكده حقوق و علوم سياسي، ، »و اصلي سرزمين فلسطين
  .1370دفتر نشر فرهنگ اسالمي ، : ، تهرانركتهاي اسالمي در فلسطيناسرائيل پايگاه امپرياليسم و ح
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 و سادات بين آمريكا، در ديويد، كمپ صلح پيمان يعني صلح، قرارداد اولين اسالمي،
 در ديويد كمپ صلح مذاكرات آغاز زمان از يعني زمان، آن از. رسيد امضاء به بگين،
 مظلوم ملت كشاندن جهت در ديگري فراوان و مستمر هايتالش امروز، تا ،1979
 آمريكائي و اروپائي حاميان و پيمانانهم و اسرائيل سوي از سازش و صلح به فلسطين

 صلح مذاكرات. گرفت صورت منطقه شكار ساز و سرسپرده سران از برخينيز  و آن
 ريور، واي توافقنامه طابا، توافقنامه اسلو، توافقنامه اريحا، - غزه سازش قرارداد مادريد،
  . اند بوده هاتالش اين حاصل راه، نقشه و فهد صلح طرح
 تنها نه طلبانه،صلح هاي ژست اين هستيم، شاهد امروز كه گونههمان وجود، اين با
 فلسطين در اوضاع بلكه نياورده، ارمغان به فلسطين مسلمانان براي را آرامش و امنيت
. دارد ادامه همچنان فلسطينيان نسل انقراض سياست و شود مي تر پيچيده روز هر اشغالي
 معرض در را خود هستي و موجوديت كه فلسطين، مسلمانان دليل، همين به درست
 به دستيابي فلسطين، مردم انتفاضه امروز و كردند قيام خالي دست با ديدند، مي نابودي
  . است كرده تبديل نيافتنيدست رؤياي يك به را غرب نظر مورد صلح

 جانبههم و وسيع هايتالش غمربه چرا، كه است مطرح اساسي پرسش اين اكنون
هدف محقق  اين تنها نه خاورميانه، در صلح برقراري جهت در اي، منطقه و المللي بين

 و تر گسترده ابعاد فلسطين در درگيري و تضاد گذرد، مي كه روز هر بلكه،نشده، 
 چه. است شده تر مشكل و تر پيچيده هدف به دسترسي و گيرد مي خود به تري عميق
 نبيند؟ خوده ب را آرامش و صلح روي هرگز خاورميانه منطقه هك شده باعث چيز
 در جاري فاجعه مسئول كسي چه كرد؟ جستجو كجا در بايد را ناآرامي اين هاي ريشه

   است؟ فلسطين
 سؤال اين براي درستي و مناسب پاسخ اند كرده سعي بسياري محققان و متفكران
 خاورميانه در تعارض و تضاد كه اند رسيده نتيجه اين به ها برخي. كنند پيدا اساسي
 اسالمي تمدن گيري شكل با كه دارد، غرب و اسالم هايتمدن تاريخي منازعه در ريشه
 و استعمار ديگر، برخي. دارد ادامه همچنان و شده پيدا صليبي هايجنگ آغاز و
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 را تهاما انگشت اي پاره. دانند مي منطقه در فساد و فتنه اصلي عامل را غرب امپرياليسم
 متهم طلبي خشونت و ناپذيريسازش به را آنان و كرده دراز فلسطين مسلمانان سوي به

 ديگر، اي پاره. كنند مي منتسب تروريسم به را آنان گذاشته، فراتر را پا حتي و، نموده
 الگوي دانسته، فلسطين در ويژههب منطقه، در ثباتيبي مسئول را ايران اسالمي جمهوري
 فلسطين در درگيري و برانگيختگي اصلي مايه خمير را ايران اسالمي نقالبا پيروزمند
 للالع علت واقع، در  واصلي ريشه به ها، نظريه اين از هيچكدام اما،. كنند مي تلقي

 غفلت آن از مختلف صور به و نكرده اشاره اشغالي فلسطين هايدرگيري و هاكشمكش
  . اند كرده

 در خاورميانه منازعات و اختالفات كه است اين بحث اساسي پرسش به ما پاسخ
 صهيونيستي رژيم جويانهسلطه و طلبانهتوسعه نژادپرستانه، خويوخلق در ريشه حقيقت
 و تلمود شده، تحريف تورات هاي آموزه از گرفته نشأت خود كه دارد، اسرائيل
 نه زند مي دم آن از رژيم اين كه صلحي يعني،. باشد مي صهيون دانشوران هاي پروتكل
 فريب براي است طرحي و سياسي بازي يك صرفاً واقع، در بلكه، واقعي، صلح يك
 تحميلي حيات ادامه به كمك و فلسطين مردم انتفاضه فشار كاهش جهان، عمومي افكار
 اوليه صاحبان و ساكنان نسل انقراض و اشغال نژادپرستانه هايسياست تداوم براي خود
 سرابي خاورميانه صلح منطقه، در رژيم اين وجود با لذا،. فلسطين سرزمين اصلي و

  . بود نخواهد بيش
 و نژادپرستانه هاي آموزه فشرده بررسي با كه، است اين نوشته اين در ما هدف
    و ها عهدشكني و قوم اين تاريخي پيشينه يهود، تعاليم در پيمان و عهد جايگاه
 طول در مسلمانان، و مسيحيان ويژههب وام،اق و ملل ساير به نسبت را آنان هايخيانت
 صلح هاي توافقنامه و قراردادها مكرر نقض كه دهيم نشان داده، قرار مطالعه مورد تاريخ
 و تورات دستورات و تعاليم در ريشه شد، ذكر كه طورهمان صهيونيستي، رژيم سوي از

 گفت خواهيم. سازد مي غيرممكن غيريهود با را سازشي و صلح هرگونه كه دارد، تلمود
 وجههيچبه كه - خود نژادي خصلت و فرهنگ و ها آموزه همين اساس بر يهوديان، كه
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 جامعه تلمود تعاليم طبق كه هاييخاخام تعاليم نيز و - نيستند تفكيك قابل هم از
 خود با همزيستي و پيمانيهم اليق را غيريهود اصوالً كنند، مي هدايت را اسرائيل
 مكرر طور به خود حيات طول در يهود كه است تاريخي حقيقت يك اين و دانند نمي
  . است گذاشته نمايش به

 تورات از صحبت وقتي اصوالً كه پردازيم مي مطلب اين به ابتدا نوشته، اين در ما
 خود با الهي كالم عنوان به ،)ع (موسي حضرت كه نيست كتابي آن ما منظور كنيم، مي
    حضرت، آن رحلت از پس هاقرن كه است توراتي آن ظورمن بلكه. آورد ارمغان به
 آنان آرزوهاي و اميال و هابرداشت اساس بر و شد تدوين يهود احبار و علما وسيلههب

 يهوديان اختيار در تاريخ طول در كه است كتابي همان اين و گرفت قرار تحريف مورد
 سپس. هست و بوده آنان اررفت و عمل اعتقاد، معيار و مالك همواره و داشته قرار
 مربوط پيمان و صلح موضوع به كه حد آن تا و مختصر طور به را كتاب اين هاي آموزه
 مفصل داستان خود كه تلمود، كتاب به طريق همين به و داده قرار بررسي مورد شود، مي
انجام  تورات بر يهود هاي خاخام كه است تفسيرهايي و تأويل و تحريف از مبسوطي و
  . پردازيم مي ،اندهداد

 از برگرفته خود كه صهيون، زعماي هاي پروتكل در را پيمان و صلح جايگاه سپس
 مطالعه مورد باشد، مي جهاني صهيونيسم عمل مبناي و برنامه امروز و است تلمود تعاليم
 رژيم و صهيونيست رهبران نگاه از پيمان و صلح به نگاهي آن، از پس. دهيم مي قرار

 و "اصوال صهيونيستي رژيم كه كرد خواهيم ثابت و داشت خواهيم ئيلاسرا غاصب
 است بوده خود اين و نداشته آميز مسالمت همزيستي و صلح به اعتقادي گونههيچ اصالتاً
 كه زماني تا نتيجه، در و است كرده نقض را صلح هايپيمان و ها نامهتوافق همواره كه

 خام خيال خاورميانه در سازش و صلح به ميديا هرگونه دارد، ادامه اشغالگري سياست
 بسپاريم خاطر به همواره را مسعد حنا پولس عالمه عميق و پخته سخن اين و. است
 را او توان نمي است، نكرده بررسي را صهيونيسم مسأله فرد يك كه زماني تا« : كه

   )594نويهض ، ص ( » .آورد شمار به اي پخته نويسنده يا و سياستمدار
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  يف تورات  تحر

 ما منظور كنيم، مي صحبت تورات از وقت هر نوشته، اين در ما گفتيم، كه گونههمان
. كرد عرضه بشريت به خداوند، جانب از ،)ع (موسي حضرت كه نيست توراتي آن

 خود پيروان توسط حضرت، آن رحلت از پس اللّه، كليم موسي آسماني كتاب تورات،
 و عمق. گرفت قرار تحريف و تأويل مورد تدريج به يهود، احبار و علما و حضرت آن
 كه است بوده حدي به) ع (موسي حضرت الهي آئين در تغييرات و تحريفات اين دامنه
   :گويد مي كه است بيت اين از كاملي مصداق و كرده دگرگون را آن راستي به

   باز نشناسيش ببينيش تو گر              ساز و برگ او بر بستند كه بس
 باقي ديار به) ع (موسي حضرت آنكه از پس هاقرن يهود، فقهاي و شمنداندان
 اساس بر الهي، ينئآ اين پيروان بر خود سلطه و نفوذ حفظ و اعمال منظور به شتافتند،
 هاي نسخه تعداد كه زماني تا آنها. كردند تورات تحريف به اقدام خود، آرزوهاي و اميال
 هاي نسخه كه هم وقتي و پرداختند آن لغوي و لفظي تحريف به بود، محدود تورات
 زده آن معنوي تحريف به دست گرفت، قرار همگان دسترس در گسترده طور به تورات

 تا ،)62-73ندري، صص كجاللي ( كردند تفسير و تأويل خود دلخواه و ميل به را الهي آيات و
  . دهند ادامه الهي آئين اين صادق و ساده پيروان بر خود سروري و آقايي به همچنان
 اينجا، در اما. است پرداخته موضوع اين به صراحت به چند آياتي كريم، قرآن در
 يهود احبار: اند نوشته. كنيم مي بسنده مورد سه بيان به "صرفا كالم، اطاله از پرهيز براي
 بودند، كرده محصور خود نزد در را كتاب علم و بودند خويش نفس هواي تابع كه
 بود، آنها ميل با مطابق كه را مطالبي اشراف، از بيشتر ثروت و پول نگرفت براي
 و هالكت وعده كريم قرآن در خداوند كه. دادند مي نسبت تورات به و نوشتند مي

   :دهد مي چنينرا  فروشاندين اينبه  عذاب
 "ثمنا ِبهِ ليشتروا عندالّلهِ من هذا يقولون ثم بايديهم الكتاب يكتبون ِللذين فويل
  )79بقره ، ( يكسبون مما ّلهم ويلٌ و ايديهم كتبت مما لهم فويلُ "قليال

 براي سپس و نويسند مي خود دسته ب خود را كتاب كه آنهايي بر واي پس: يعني
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 از آنان بر واي. است خداوند نزد از اين گويند مي بفروشند، ناچيزي بهاي به را آن آنكه
  . آورند مي دست به آنچه از آنان بر ايو و اند نوشته خويش دست به آنچه
   :فرمايد مي ديگري شريفه آيه در
  )46نساء ، ( مواضِِعه عن الكلم يحرّفون هادوا الّذين من و

  . كنند مي دگرگون معني به را خدا كلمات كه هستند كساني يهوديان از: يعني
 هاي كارشكني و ها عنادورزي از كه را، خود گرامي رسول كريم، قرآن در خداوند ،و
   :دهد مي تسلي اينگونه است، محزون و غمگين يهود، و كفار
 ولَم بافواههم امّنا قالوا الّذين من الكفر في يسارعون الّذين اليحزنك الرّسول اَيها يا
 يأتوك َلم ءاخرين ِلقوم سماعون ِللِكذب، سماعون هادوا الّذين من و قلوبهم تومِنِ

 َفاخذروا ُتوتُوه لم ان و فَخُذوه هذا اُوتيُتم انّ يقولون مواضِِعه عدب مِن الكلم يحرفون
  )41مائده ، (

 به كه آنهايي چه شتابند، مي كفر به كه آنان كردار را تو نكند غمگين پيامبر اي: يعني
 به گوش كه يهودياني آن چه و اند نياورده ايمان دل به و آورديم ايمان كه گفتند زبان
 و كنند مي چينيسخن آيند نمي تو نزد خود كه ديگر گروهي براي و رندسپا مي دروغ
 او از وگرنه بپذيريد، گفت چنين را شما اگر: گويند مي و كنند مي تحريف را خدا سخن
  . كنيد دوري

   :گويد مي زمينه، همين در مطهري، مرتضي شهيد، استاد
 كه هايهودي  مورد در مخصوصاً] است رفته كار به[ تحريف، كلمه كريم، قرآن در

 وجود به دنيا در يهوديت كه وقتي از امروز، نه. اندجهان در تحريف قهرمان اينها
 و حقايق قلب به عجيبي تمايل كه است نژادي چه اين دانم نمي. است آمده

 كارها آن در كه گيرند مي اختيار در را كارهايي هميشه لهذا و دارد كردن تحريف
 خبرگزاريهاي همين از بعضي ام شنيده من. كرد قلب و تحريف را حقايق بشود

 نقل اينها از هميشه ها روزنامه و راديوها كه) ببرم اسم ندارم داعي (معروف
 دنيا در را قضايا بتوانند اينكه براي چرا؟ .هاستيهودي مال منحصراً كنند، مي
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 نهااي درباره عجيب چه قرآن و كنند منعكس خواهد مي خودشان دل كه طوري
 يك صورت به قرآن در است، تحريف كه يهوديگري خصيصه اين! زند مي حرف

   )67مطهري ، ص ( 1».است شده شناخته نژادي خصيصه
 به كريم قرآن فقط كه نيست موضوعي يهود، فقهاي و علما سوي از تورات تحريف

 .كند مي ثابت را موضوع اين تاريخ طول در فراواني مطالعات و تحقيق. باشد پرداخته آن
  :است آمده

 را واقعيت اين ]اخير[ قرن سه همين در غربي شناسان تورات گسترده هاي بررسي
 يا خدا بدست كه نيست واحد متن يك "اصوال تورات خود كه است كرده روشن
 دست به كه است مختلف متن چهار از تركيبي بلكه ؛ باشد شده نوشته) ع (موسي

 و اند نوشته گوناگون مذهبي و اجتماعي و يسياس شرايط در و مختلف نويسندگان
 در بلكه نيستند هماهنگ يكديگر با تنها نه محتوا، در چه و نگارش سبك در چه

  )259مسجد جامعي ، ص ( ».يكديگرند متناقض اصوالً گاه و ناهماهنگ موارد بسياري
 در ارباولين او انجيل فارسي ترجمه كه مسيحي، مبلغ مارتين، هنري مثال، عنوان به
 و سالح و زور مديون را اسالم پيشرفت كه است كسي و رسيد چاپ به نوزدهم قرن

 اين و كردند كامل خود خواست و ميل به را تورات يانيهود«: گويد مي داند، مي شمشير
 ،»عيسي «كتاب صاحب كارپنتر، همفري يا و )264همان، ص (» .است تحريف عين
  :نويسد مي

. نيامد پديد هم با يكپارچه و موسي زمان در تورات ولي ند،ندار قبول البته يهوديان
 كه ديد، هاآن نگارش مختلف هاي اليه در توان مي را گوناگون هاينسل دسترنج
 ها آن ترين تازه و است شده نوشته ميالد از پيش 850 حدود در آنها ترين قديمي

                                                           
 هجري شمسي ، يعني نزديك به چهل 1348به ياد داشته باشيد كه استاد شهيد، اين سخنان را در فروردين ماه  -1

 بيان سال پيش، كه در جهان اسالم و يا، حداقل در ايران ، كمتر كسي به خطر يهود براي جهان پي برده بود ،
 60"، نويسنده و روشنفكر مدافع حقوق بشر در اسرائيل مي شنويم كه ركردند و وقتي امروز از زبان عزرائيل شامي

 . خيلي تعجب نمي كنيم "...دهند درصد مديران رسانه هاي پر قدرت آمريكايي را يهوديان تشكيل مي
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 اي پاره اند كرده سعي يهودي بعدي فقهاي اين بر عالوه. بعد سال دويست تقريباً
 كتاب ها،تالش اين دستاورد. سازند آزادتر و آسان را دشوار نسبتاً اصلي قوانين
 .است ميالد از پيش هفتم قرن به متعلق آن متن كه است» ثاني تورات «يا تثنيه
  )همان(
   :است شده نقل چنين هم آلمان، بزرگ فيلسوف فروم، اريك از

 آن نگارش و است زيادي نويسندگان هاي تهنوش شده آوري گرد عتيق عهد كتاب
 از من....است كشيده طول) ميالد از قبل ١٠٠ تا 1200 حدود (هزاره يك از بيش

 تاريخي تجربيات كه نظر اين از كنم، نمي نگاه كتاب اين به» خدا گفتار «ديدگاه
 در كه گوناگون هايانسان. هاستانسان دست به كتاب شدن نوشته دهندهنشان
   )همان (.زيستند مي گوناگون ارانروزگ
 كاهنان كه كاري «كه است عقيده اين بر نيز نوزدهم، قرن بزرگ فيلسوف نيچه،
 سرگذشت تحريف در رسول پولس كار به كردند اسرائيل تاريخ تحريف با يهودي
 ».بود واقعيت با دشمني و عناد دو، هر علت و دارد شباهت مسيحيت آغاز و عيسي

  )276همان، ص (
 مورد مقدس، كتاب نقد خاطر به كه يهود، بزرگ فيلسوف اسپينوزا، باالخره، و،
   :دارد نغزي سخن هم گرفت، قرار يهود كاهنان تكفير

 واقعي ريشه نيز كتاب اين معجزات و دانست موسي كتاب توان نمي را تورات
 بلكه شود، نمي بشر خوشبختي و آرامش و نظام باعث تنها نه تورات قوانين. ندارند

 وضع قوم يك براي قانون اين. گردد مي تحميل جامعه بر كه است يوغي عكس بر
همان، ( .گيرد مي سرچشمه عالم نظام از كه بود قانوني فكر به بايد كه حالي در شده،

  )290ص 
 هافرهنگ ديگر از كتاب اين كه است تأثيري عتيق، عهد تحريف ابعاد از ديگر يكي
 نكته اين به ،»اديان جامع تاريخ «معروف كتاب صاحب ،بايرناس جان است پذيرفته
 عتيق عهد بر آشكاري تأثيرات ايراني و يوناني هايفرهنگ كه است معتقد و دارد اشاره
 كامالً نيستند، عتيق عهد هايكتاب جزء كه سليمان و ايوب سفر مثالً. است داشته
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 اسارت دوران در يهوديان وه،عالهب. باشند مي يوناني عقالنيت و فلسفي سنت تأثيرتحت
ناس، صص ( .اند گرفته آن از بسياري تأثيرات و شدند آشنا هم زرتشت آئين با بابل، در

 آن، سوء پيامدهاي و يوناني فرهنگ از يهود هاي آموزه تأثيرپذيري زمينه در .)549-544
   :است آمده همچنين
 اسكندراني فيلون چون يكسان مؤثر هايفعاليت و تورات يوناني ترجمه ترديد،بي

. آورد شمار به يهودي كالم و فرهنگ تاريخ در بزرگ حادثه دو بايد را) م ٤٠ متولد(
 مقصد زبان به مبدأ زبان از مقدس كتاب عبارتي و لفظي برگردان تنها تورات، ترجمه
 روح آن، دنبال به و، معتقدات و ها آموزه از بسياري برگردان، اين اثر در بلكه،. نبود
 از كه بود طبيعي و گرديد تحول و دگرگوني دستخوش عتيق، عهد هاي آموزه بر حاكم
  )22-25كلباسي ، صص( .بازگردد مجدد تفسيرهاي و تأويل براي راه پس، آن

  
  پيدايش تلمود و اهميت آن 

 وجودي ماهيت شناخت منبع ترين اصلي ديگر، بياني به و، اصلي منابع از ديگر يكي
 و شرح از اي مجموعه كتاب، اين. است تلمود كتاب سرائيل،ا صهيونيستي رژيم

 و علما. اند نوشته تورات بر متمادي، هايسال طي يهود، هاي خاخام كه است تفسيرهايي
 به و شده مي مطرح شده تحريف تورات باب در كه شبهاتي به پاسخ در يهود، احبار
 وحي كالم به را آن و تهنوش آن بر تفسيرهايي و تأويل خود پيش از زمان، اقتضاي
       و شد تر حجيم و تر مفصل تفسيرها، و تأويل اين زمان گذشت با و دادند نسبت
   :نويسد مي زمينه اين در شيرازي، حسيني ،...ا آيت. گرفت را تورات جاي بتدريج

 و سرانه خود تفسيرهاي و شرحها متمادي سالهاي طي يهودي هاي خاخام
 1500 سال در» يوخاس «خاخام را آنها همه كه شتندنو تورات بر گوناگوني
 م500 و 230هاي سال در كه ديگر كتاب چند اضافه به و نموده آوريجمعميالدي 
 .كرد آوري جمع يهود، آداب و ديانت تعليم يعني ،»ِتلمود «نام به بود، شده نوشته

  )98حسيني شيرازي،ص (
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 خود، محققانه و ارزشمند اثر رد فلسطيني، برجسته و مبارز محقق نويهض، عجاج
   :است آورده ،»تلمود از اي گنجينه «معروف اثر صاحب كهن، ابراهام از نقل به

 آن تفسير و بررسي كار و آمد فراهم تورات تفسير براي جديدي وسائل وقتي
 و شدند خوانده معلمان، يعني ،»تنائيم «نام به عده اين شد، دانشمندان مختص
  1 هيلِّل گذاشت، زمينه اين در را تأثير بيشترين كه كسي. گرفت امن ،»ِمشنا «كارشان

 به بابل در رسيد، مي داود به مادرش طريق از شفاهي، روايات اساس بر كه او. بود
 بالمنازع ربن يا ِحبر سال چهل مدت و كرد مهاجرت فلسطين به سپس. آمد دنيا
 بود اي گونه به هيلل تفاسير... تاس فريسيان ديدگاه نماينده هيلل. بود سرزمين اين
 يعني ما نظر به اين و داشت هماهنگي نوظهور نيازهاي و روز مقتضيات با كه

 كه حالي در .»شفاهي تورات «دامنه توسعه منظور به تأويل در بازي دل و دست
 .فشردند مي پاي خود موضع بر همچنان و كردند مي رد را شيوه اين صدوقيان

    )569-570نويهض، ص (
 كتاب اين«: نويسد مي آن اهميت در و تلمود پيدايش منشأ دربارهخود  نويهض
 افزايش مجلد 12 به پيش قرن هشت از اما نبود، بيشتر مجلد چند اصل در هولناك
 اين ذكر با وي ».شود مي وزيري قطع در جلد 36 شامل انگليسي زبان به امروز و يافت،
 ،»شد آغاز تورات اسفار آوري جمع از پس قرن دو حدود «تلمود تأليف كار كه نكته
 و آن رواج و اسفار آوري جمع از پس پيش، قرن دو و بيست از«: كند مي اضافه

 غريب و عجيب اساطير و ها افسانه با تلمود و شد بسته تورات باب بابل، از بازگشت
  )42همان ،ص (».داد قرار خويش الشعاعتحت را آن و آمد فائق تورات بر خود
 جايگاه هم ،الصهيونيه التعاليم همجيه معروف اثر صاحب مسعد، حنا پولس عالمه 
  :كند مي بيان چنين را آن هاي آموزه آميز شرارت ماهيت و يهود جامعه در تلمود

 و كنند مي موعظه و تبشير را جهانيان آن وسيله به كه است انجيل مسيحيان كتاب
 يهوديان اما. دهند مي نشر دنيا مردم ينب در را آن كه است قرآن مسلمانان كتاب

                                                           
1-HILLEL 
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 و شود نمي عمل آن به كه تورات معروف كتاب همان يك: هستند كتاب دو داراي
 اين يهوديان. باشد مي ناشناخته جهانيان براي كه تلمود نام به است كتابي ديگري
 همه اساس. پردازند مي آن مطالعه به مخفيانه و دهند مي ترجيح تورات بر را كتاب

   1 )591-592همان ، صص (.است تلمود همين هامصيبت و بدبختيها
    را، آن كفرآميز هاي آموزه و يهوديان ميان در تلمود برتر جايگاه ادامه، در وي،
   :دهد مي قرار تأكيد مورد گونهاين

. شمارند مي) خدا بر پناه (خدا از برتر را خاخام و تورات از باالتر را تلمود يهود
 گويد مي خاخام را آنچه و كند مي قرائت است، ايستاده پا سر كه حالي در خداوند

 و است شريعت كالم از بهتر تلمود در الهوت علماي تعاليم. دهد مي انجام او
 به نسبت كه است گناهاني از بزرگتر. گيرد مي صورت تلمود عليه كه گناهاني
  ) 593همان ،ص (.پذيرد مي انجام تورات
 بيراهه به بشر تاريخ مسير تغيير در آن آلود شرك تعاليم كه تأثيري و تلمود پيدايش

 را آن به پرداختن مجال نوشته اين در ما و است مّطول و مفصل بسيار است، داشته
 تلمود باب در مهم نكته چند بر است تأكيدي "صرفا مختصر، اين از ما منظور. نداريم
 صهيونيستي رژيم وجودي ماهيت و ريفك مباني شناخت با مؤثر و مستقيم رابطه كه

 چنين را صهيونيسم و تلمود تنگاتنگ ارتباط مسعد، حنا پولس عالمه. دارد اسرائيل
  :كند مي توصيف

 زيرا، است؛ تلمود صهيونيسم از مراد كه فهمد مي باشد زنده و بيدار خواننده اگر
 تحقق براي هودي كه هايي برنامه تمام اصوالً. باشد مي تلمود صهيونيسم خاستگاه

                                                           
، اما بسيار پر محتوا و وزين خود آن را چنين معرفي )  صفحه 115حدود ( پولس در مقدمه ، كتاب كم حجم  -1
را ، آن طور كه در ) يهود (اين كتاب را به تو خواننده گرامي تقديم مي كنم ؛ كتابي كه عقايد اسرائيل : كندمي

تلمود آمده است بدون هيچ كاهش يا افزايشي ، بيان مي كند و تعاليم سست و بي ارزش آنها را كه نسل اندر نسل 
 شرح ،نمايند يكديگر منتقل مي كنند ، توضيح مي دهد و خرافات مضحكي را كه اين ملت منفور تقديس ميبه
هدف ما هم از اين كار چيزي جز نشر و ترويج دانش حقيقي نيست ؛ دانشي كه متعهد شده ايم با تمام . دهدمي

 593-592پيشين،صص .: ب. ك . ر".توان و اراده و شور و نشاط آن را خدمت كنيم 
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 سليماني - داودي ديني اوتوكراسي يك تأسيس يعني خود، رؤياهاي به بخشيدن
 از ها پروتكل و گيرد مي مايه تلمود از ريزد مي و ريخته جهان بر حاكم خودكامه

  )594همان ،ص (. است زده جوانه تلمود روح
 قادر زهرگ نشناسيم، درستي به را خود دشمن تا ما كه است اين مطلب حقيقت
 طور همان. كنيم پيدا آن با مواجهه براي را مقتضي و مناسب راهكارهاي تا بود نخواهيم

 نوشته ،»تلمود بر نگرشي و نقد «كتاب بر خود يادداشت در هيكل، حسين محمد كه
   :است آورده خان، االسالم ظفر

 ،دشمن هاي نوشته در پژوهش و شناخت با بايد ما...دارد طوالني تاريخي دشمن
 در ما معتقدم من مثال، براي. اندازيم راه به او عليه بر مؤثري معنوي و رواني جنگ
 اساسي و اصلي اركان از يهود دين زيرا. ايم نداشته اساسي مطالعه يهود دين مورد

  )ظفراالسالم خان( .باشد مي اسرائيل هويت دهنده تشكيل

 زيرا، است، بسيار اهميت ائزح نظر چند از تلمود شناخت و مطالعه امروز رو،اين از
 جهان براي يهود هاي برنامه سرلوحه امروز كه كتاب، اين ،اوالً گفتيم، كه طورهمان
 و دست و خودسرانه تفسيرهاي و تأويل بلكه نيست، مقدس كتاب متن باشد، مي

 كردن كارآمدتر و آمد روز منظور به و زمان اقتضاي به يهود، احبار كه است اي دلبازانه
 و اند نوشته يهود، غير بر خود آلود كفر و جابرانه سلطه تداوم و حفظ نيز و عتيق دعه
 ،"ثانيا. شود مي مشاهده آن در گذشتي قابل غير اشتباهات و انحرافات جهت همين به
 اين و گرفته قرار تورات از فراتر مراتب به جايگاهي در يهود جامعه در امروز كتاب اين
 محتواي و ماهيت مهمتر، همه از و ثالثاً. است جعهفا يك بشري جامعه براي

 و ترور جنگ، جز تاكنون كه است كتاب اين بار مصيبت و انگيز فتنه آميز، شرارت
 شرارتهاي انبار تلمود «راستي، به و،. است نياورده ارمغان به بشريت براي خشونت
   )42 ص نويهض ،(».است تلمود در ناپاكي و ناپاك بذرهاي همه «و» است يهود
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  هاي قوم يهود شكنينژادپرسي؛ علت العلل پيمان

. اند بوده زمين روي بر اقوام ترين نژادپرست از يكي همواره تاريخ طول در يهوديان
 كه است بوده اين هم اقوام و ملل ساير به نسبت آنان اعتناييبي و ها شكني عهد دليل
 زيستيهم و پيمانيهم يقال را قومي هيچ يهود، دين هاي آموزه براساس آنان،

 باشد، دين يك اينكه از بيشتر يهوديت، آنان، نظر از. اند دانسته نمي خود با آميز مسالمت
 يهوديان. شود مي ناشي امر همين از هم آنان نژادپرستي خصيصه و است قوميت يك
 پروردگار«: است گفته كه مقدس كتاب اساس بر و دانند مي اسرائيل نسل از را خود
 قوم كه معتقدند ،)22سفر خروج ،آيه (»است من نخستين پسر اسرائيل: گويد مي نينچ

 آلود، شرك عقيده اين تحميل و ترويج در آنان. هستند زمين روي بر خداوند برگزيده
 و اّلله ابناء نحن: گفتند قرآن، تعبير به كه، رفتند پيش آنجا تا طلبانه،برتري و نژادپرستانه
اؤهآنان، به پاسخ در خداوند، كه. هستيم او دوستان و خداوند فرزندان ما: يعني. احب 
 خدا فرزندان راستي به شما اگر اينكه يعني. )18مائده ( بذنوبكم يعذبكم َفِلم: فرمايد مي

   ؟!كند مي عذاب گناهانتان كيفر به را شما خداوند چرا هستيد،
 كه. ديگر قوم هيچ نه و يمهست دوستان ما فقط زمين روي در كه شدند مدعي يا و

  :فرمايد مي اسالم گرامي پيامبر به آنان، به پاسخ در خداوند،
 تمكن ان الموت فتمّنو الناس دون من لّله اولياء انّكم زعمتم ان هادوا الذين ايها يا قل
  )6جمعه ،(صادقين
 ويآرز ديگر، مردم نه و خداييد دوستان شما كه داريد گمان اگر يهود اي بگو: يعني
  . گوئيد مي راست اگر كنيد مرگ
 پيش از كه اعمالي خاطره ب آنان اما: فرمايد مي شريفه آيه همين ادامه در خداوند، و
  . كرد نخواهند مرگ يوآرز هرگز اند، شده مرتكب
  :نويسد مي زمينه همين در هم مسعد حنا پولس عالمه

 پروردگار را هالّل مسلمانان و است همگان پدر خداوند كه معتقدند مسيحيان
 از باالتر. خواهند مي خودشان براي فقط را خدا ها صهيونيست اما. دانند مي جهانيان
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 است اسرائيلبني آن از زمين بركات و هانعمت تمام كه كند مي تصريح تلمود اين،
  . اند شده آفريده آنان به خدمت براي پرستانبت و مسلمانان و مسيحيان و

 روي ملل و اقوام. پدر صلب از فرزند كهنچنا خداوندند، صلب از) يهود (آنها
 آنها به اسرائيل بني حرمت پاس به فقط و اند شده آفريده نجس ارواح از زمين
 همين به "تماما زده طاعون كتاب اين تعاليم. است شده داده آدمي قيافه و شكل
   )591-592نويهض، صص (....است منوال
 طلبانهبرتري و نژادپرستانه خصلت و خوي اين نيهوديا كه دهد مي گواهي تاريخ
 نمايش به اند، يافته حضور كه جا هر در تاريخي، مختلف هاي دوره در را خود

 اصلي سند كه تلمود، ويژه، به و، شده تحريف تورات تعاليم ساسابر آنان. اند گذاشته
 خود به و ردهك تلقي انساني حقوق فاقد را ديگر اقوام همواره است، يهود نژادپرستي
 به تلمود، در. دارند روا ديگر ملل و اقوام با را غيرانساني رفتار هرگونه كه اند داده اجازه

. است معتبر و محبوب مالئكه از بيش خداوند نزد در اسرائيلي«: است آمده صراحت،
 و است كرده جسارت الهي عزت به كه است چنان بزند، را يهودي يك غيريهودي اگر

  » .كشت را او بايد و نيست ديگري چيز مرگ جز شخصي چنين جزاي
: گويد مي كه دهد مي ادامه آنجا تا را نژادپرستانه و آميز تبعيض نگاه اين تلمود

 معتقد يا و» .دارد فضيلت ديگر اقوام بر يهود دارد، فضيلت حيوان بر انسان كه همچنان«
 خانه «يا و ،»است اسب نطفه شود، مي منعقد يهودي غير از كه اي نطفه «كه است

  ».است طويله منزله به غيريهود
 كه است شده داده اطمينان يهوديان به تلمود در كه است نگرش همين اساس بر
 در يا» .ايم كرده قرباني خدا راه در كه است اين مثل بكشيم، را اجانب از يكي اگر«

 نابخشودني هيگنا بكند يهود غير به كمكي يهودي نفر يك اگر«: است آمده تلمود
 مثل كفار زيرا ندارد، مانعي غيريهود ناموس به تعدي «اينكه و» .است شده مرتكب
  ». نيست زناشويي را حيوانات و هستند حيوانات
 اند، يافته شهرت خواريربا و پرستيمال زراندوزي، به تاريخ طول در يهوديان اگر
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 ةوسيلهب ديگران اموال ربودن «هك است شده گفته آنها به تلمود در كه است دليل اين به
  » .فرمايد مي امر غيريهود از ربا گرفتن به را شما خداوند زيرا ندارد، مانعي ربا
 در بگيريد، نزول اينكه مگر ندهيد قرض نيستند يهودي كه كساني به«: گويد مي يا
 ضرر آنان به كه مأموريم ما و نيست جايز يهود غير به دادن قرض صورت، اين غير
  1 )102-106حسيني شيرازي ،صص (.»بزنيم
 التين، آمريكاي در ويژهه ب سوم، جهان كشورهاي از بسياري كه بينيم مي امروز اگر
 قادر كنند، مي نرم پنجه و دست تنگدستي و فقر با آن، مردم هاي توده كه حالي در

 كمر هاني،ج و المللي بين مالي مؤسسات و ها بانك به سنگين هاي بدهي بار زير نيستند
 كه است دليل اين به نيستند، دريافتي هايوام بهره پرداخت به قادر حتي و كنند راست

 تحميل با كه هستند هاسازمان اين اصلي صاحبان و گذارانسرمايه ها صهيونيست
 بر تصاعدي طور به اعطايي، هايوام مصرف محل تعيين حتي و ظالمانه هاي بهره

 بايد و گذارند مي اجرا به را تلمود هاي آموزه دارند و اند فزودها ها بدهي اين بار سنگيني
 صراحت با شيال، و صبرا قصاب به معروف شارون، امروز اگر  2.بزنند ضرر جهانيان به
   :كند مي اعالم وقاحت، و

 اين در و كشيدم خون و خاك به را فلسطيني ٧٥٠ رفح، فرماندهي عمليات در من«
 زن چون كنيد، تجاوز فلسطين دختران به كه كردم تأكيد ئيلياسرا سربازان به عمليات
صبح صادق ، (»...آورد خواهيم او سر بر بخواهيم چه هر ما و هاست يهودي برده فلسطيني

 مانعي غيريهود ناموس به تعدي«: است گفته تلمود كه است دليل اين به ،)1-2صص 

                                                           
١
 تاليف عبداهللا التل، " خطر اليهوديه العالميه " الزم به توضيح است كه آنچه در اينجا از تلمود نقل شد از كتاب -

  ، تاليف دكتر روهلنج ، ترجمه يوسف" الكنز المرصود في قواعدالتلمود "اقتباس شده ، كه او نيز از كتاب 
   . م ، نقل كرده است 1899نصراهللا ،چاپ بغداد ، 

براي آگاهي بيشتر از نفوذ و نقش يهوديان در مراكز و محافل مالي دنيا، به اثر ارزشمند و محققانه عبداهللا  -2
شهبازي، تحت عنوان زرساالران يهودي و پارسي؛ اليگارشي يهودي و پيدايش زرساالري جهاني، جلد دوم، 

 .، رجوع كنيد 1377موسسه مطالعات و پژوهشهاي سياسي، 
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     پيامدهاي و غيرانساني و وحشتناك حدي به يهود قوم نژادپرستي داستان. »ندارد
 كه، است انگيز غم و هولناك اي اندازه به بشري جامعه براي نژادپرستانه افكار گونهاين
  . نيست آن به پرداختن مجال لهمقا اين در و است عاجز آن بيان و شرح از قلم راستي به

  
  هاي يهود شكني در آموزهپيمان

 اند، داشته شهرت آن به تاريخ طول در كه، يهوديان رفتاري هايويژگي از ديگر يكي
 را خود آنان گفتيم، كه طورهمان. است غيريهود با پيمان و عهد به آنان بنديپاي عدم
 خصلت و خوي همين دليل به "دقيقا و دانند مي زمين روي بر خداوند برگزيده قوم

 آن اليق را ديگري تمل و قوم هيچ برند، مي رنج آن از كه اي طلبانهبرتري و نژادپرستانه
 دين هاي آموزه در ريشه البته، اين، و. گيرند قرار يهوديان با قرارداد طرف كه دانند نمي
 مشروعيت شكنيپيمان اين به كه اند برشمرده خدا براي اوصافي تورات در. دارد يهود
.  »شكند مي را خود پيمان تورات خداي«: است آمده تورات در مثال، عنوان به. بخشد مي
 يا، و. »دهد مي تغيير باز و گويد مي را چيزي «خداوند اين) 30سموئيل اول، اصحاح دوم، آية (
همان، اصحاح (» .گويد مي وغرد خدا و گويد مي راست مار زيرا است راستگوتر او از مار«

 چون اندازد مي تفرقه مردم كالم بين آمده، زمين به هاآسمان از «خدا همين و )30سوم، آية 
  )11، آيه 11همان، باب (»  .ترسد مي آنها كالم وحدت زا

 وجه هيچ به مقدس كتاب در خداوند از غريبي و عجيب اوصاف چنين ذكر
 طلبي برتري و سلطه ابزار يهود احبار و علما براي هم خداوند حتي. نيست تصادفي
 دين اين يروانپ از شكند، مي مردم با را خود پيمان العياذباللّه، يهود، خداي وقتي. است
 انتظار توان مي چگونه باشد، راستگوتر خداوند از مار وقتي داشت؟ توان مي انتظاري چه

      به صريحاً تورات در شود؟ صادر صداقت و راستي دين اين پيروان از كه داشت
 قرار فرات تا صحرا از و فلسطين بحر از را تو حدود«: كه شده توصيه چنين اسرائيلبني
 خواهيم پيش از را ايشان و سپرد خواهيم شما بدست را سرزمين آن ساكنان يراز. داديم
  )31، آية 23سفر خروج، باب ( ».مبند پيمان ايشان خدايان و ايشان با. راند
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 اطراف و اشغالي فلسطين در دارد امروز كه است چيزي همان عتيق، عهد از آيه اين
 يك در و اسالم، جهان قلب در امروز نژادپرست، يهوديان همين و. گذرد مي آن

 فرات تا نيل از حكومت سوداي كرده، جعل حكومتي يك خود براي اسالمي، سرزمين
  1.اند كرده طراحي را خود جعلي كشور پرچم هم، اساس همين بر و دارند سر در را

 آموزهاي براساس است، ملت يك آرزوهاي و آرمانها نماد كه ملتي، يك پرچم وقتي
 يهودرغي با گويدمي كه آموزه اين دوم بند به "حتما اينان باشد، شده راحيط آنان ديني
 خالف بر صورت اين غير در كرد، خواهند عمل هم مبند، پيمان آنان خدايان و

 همچون و است نابخشودني گناه يك اين و اند كرده عمل مقدس كتب هاي آموزه
 و است كرده خيانت يهود دين به هم او زيرا رسيد، خواهند هالكت به رابين، اسحاق
  . يهود ملت و ميهن به هم

 صلح پيمان دنبال به راستي به كه اشت انتظار حكومتي چنين از توان نمي بنابراين،
 بنيادگراي هايگروه كه است تعاليم همين دل از درست و. است غيرممكن اين و باشد
 منحصراً صلح«: معتقدند كه آيند، مي پديد» آمونيم گوش «مانند صهيونيستي، - يهودي
 چيزي صلح آيد، مي حساب به ثانويه امري كل در خاورميانه، سياست و است يهودي
  )108-109ن، صص آرا(»  ايمان و تورات اسرائيل، مابين خدايش، و يهود ملت ميان است

 طلبي برتري به را يهوديان و دارند تصريح امر اين به تورات در هم ديگري آيات
   :گويد مي "مثال. كنند مي صتحري و تشويق

 را ايشان و. گزيد خواهد بر ديگر بار را اسرائيل فرموده، ترحم يعقوب بر خداوند«
 خاندان با شده، ملحق ايشان به غربا و داد خواهد آرامي هايشان سرزمين در

 بنده خداوند، سرزمين در را) يهوديان غير (قومها و گرديد، خواهند ملحق يعقوب
 بر و اسير را خود اسيركنندگان اسرائيل بني و ساخت خواهند خود كنيز و

  )3-1، آيات 14اشعيا، باب ( ».نمود خواهد حكمراني خويش ستمكاران

                                                           
به نشانه دو . ر است كه دو نوار آبي رنگ بر روي پرچم اسرائيل كه ستاره داود را در بر گرفته اندم به ذك الز- 1

 .رود نيل و فرات مي باشند
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 عهد به نسبت كه داشت انتظار شده دستكاري دين اين پيروان از توان نمي بنابراين،
 به مورد درچند هم كريم قرآن در. بمانند وفادار يهود غير با خود هايپيمان و

   :فرمايد مي. است شده تصريح قوم اين هايخيانت و ها عهدشكني
عهدا عاهدوا ُكلّما اَو" ذَها و. اليؤمنون هم اكثر بل منهم فريقُ نَبمن رسولُ جاءهم لم 
 ُظهورهم ورآء الّله كتاب. الكتاب اوتو الّدين من فريق نَبذَ معهم لِما مصدقُ عندالّله
  )100-101بقره ، آيات ( اليعلمون كاّنهم

 جمعي بستند،) پيامبر و خدا با (پيماني ]يهود [آنها بار هر كه نيست چنين آيا: يعني
 و. آورند نمي ايمان آنان بيشتر آري! ؟)كردند مخالفت و (افكندند دور را آن ايشان از

 بود اآنه نزد كه هايينشانه با و آمد، سراغشان به خدا سوي از اي فرستاده كه هنگامي
 را خدا كتاب بود، شده داده) آسماني (كتاب آنها به كه آنان از جمعي داشت، مطابقت
  ! ندارند خبر آن از هيچ گويي ؛ افكندند سر پشت

   :فرمايد مي ابتدا كريم، قرآن در ديگري جاي در سبحان، خداي
  )12مائده، آية (..... اسرائيل بني ميثاق الّله اخذ لقد و

  ...گرفت پيمان اسرائيلبني از خداوند: يعني
   :فرمايد مي ادامه در سپس و
 و مواضعه عن الكلم يحرِفون "قاسيه قلوبهم جعلنا و لِعّناهم ميثاقهم نقضهم فَبِما
  )13مائده، آية (.  منهم "قليال اّلا منهم خائنه علي تّطلع التزال و به ذكِروا مما "حّظا نسوا

 را هايشاندل و دور خود رحمت از ]ائيلاسر بني[ شكنيپيمان سزاي به: يعني
 بود شده داده كه را پندهايي از بخشي و پرداختند كلمات تحريف به آنان كرديم، سخت
 چنين آنها از قليلي جز شوي، مي مطلع قوم آن خيانتكاري بر پيوسته و بردند ياد از

  . نيستند
  

  رفتار يهوديان با مسيحيت و مسيحيان 

. برد نخواهد ياد از مسيحيان و) ع (مسيح حضرت با را ديانيهو رفتار هرگز تاريخ
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 كريم، قرآن در درستي، به هرچند،. گرديد يهوديان خيانت و توطئه قرباني حضرت آن
 به مسيح حضرت قتل باب در يهوديان ميان در كه اختالفاتي و شبهات به پاسخ در

 بلكه شد، كشته نه و مصلوب نه حضرت آن كه شد اعالم صراحت به بود، آمده وجود
 در و است آمده متّي انجيل در اما) 157-8نساء، آيات ( بركشيد، خود سوي به را او خداوند
 و شكنجه ،يهود احبار توطئه با حضرت آن كه است مشهور جهان مسيحيان ميان

 همين به. كنند مي ياد دردناك واقعه و فاجعه يك عنوان به آن از همواره و شد مصلوب
 داستان كه انجيل از بخشهايي آن حذف خواستار همواره تاريخ طول در يانيهود دليل،
 و حذف خواستار آنان جمله، از. اند بوده كند، مي بيان را حضرت آن به قوم اين خيانت
 روز آخرين در مسيح حضرت شكنجه در را يهود نقش كه انجيل از بخش آن تعديل يا

 يعني ،1لپشن مسيحي، الهوت در سيحم شكنجه. هستند كند، مي افشاء خاكيش حيات
 توسط كه شود مي ناميده ،2مرگ لحظه تا حياتش شب آخرين در مسيح دردهاي و آالم

  . است گرفته صورت يهوديان
 است، يهود ضد شديداً كه متّي، انجيل اعتبار حذف خواستار نيز يهوديان از اي عده
 كليساي بر روم كليساي حاكميت اساس متّي انجيل كه است حالي در اين. اند شده
. كليساهاست رؤساي بر پاپ سيادت و ديني قانون بنياد جهت اين از و بوده جهان
 گذشته اعصار و قرنها در يهوديان به پاپ اعتمادي بي براي دليل مهمترين متي انجيل

 يافت مسيح دين اصحاب و كليسا در تنها بدگماني و اعتماديبي اين. شود مي محسوب
 با را يهوديان ديگر، بسياري و هوگو شكسپير، چون بزرگي نويسندگان بلكه شود، نمي
 تاجر «نمايشنامه در شكسپير، ويليام. شناسند مي متّي انجيل در شده ذكر صفات همان
 ويكتور و است كرده آشكار هنرمندي، با و درستي به را يهوديان خوي و خلق ،»ونيزي
 او به آنگاه شد، مسيحي پاپ دست به كه كند مي روايت را يهودي يك داستان نيز هوگو

                                                           
1
 - Lapssion 

 براي اطالع بيشتر در اين زمينه، رجوع شود به فيلم مصائب مسيح، اثر مل گيبسون، فيلم ساز برجسته هاليوود، - 2
 .را پيش از مرگ بر حسب انجيل متي به تصوير كشيده استهاي مسيح كه رنج
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 خانم شاهزاده فرانك هزار به او اما. سپارند مي او به را» اوبري «شاهزاده و كرده اعتماد
 آن را سوگند و ايمان شرف،«: گويد مي زيبا او، عمل مذمت در هوگو،. فروشد مي را

  )36مونس، ص (» .بفروخت راحتي به يهودي

 خود جوهره در خيانت«: گويد مي او. دارد اي دهندهكانت جمله بريساك، اسقف
 او )37همان، ص (» .است يهود منظور خيانت، شود مي گفته وقتي و است يهودي امري
 او، )همان(» .است بوده يهودي شناسد، مي فرانسه تاريخ كه خائني اولين «كه است معتقد
 كه كند، مي اشاره فرانسه، تشار يهودي افسر دريفوس، خيانت ماجراي به رابطه، اين در
. نيست اندك اروپا، تاريخ در موارد اين از. شد محاكمه كشورش به خيانت جرم به

  . هستند زمين كره روي ملت اعتمادترين غيرقابل يهوديان كه است باور اين بر بريساك
 رسيد؛ خود اوج نقطه به پروتستانيسم، جريان در مسيحيت به نسبت يهوديان خيانت

-25صاحب خلق، صص ( 1مسيحيت به نسبت فقط نه جبران، غيرقابل و عظيم بس تيخيان

 را پروتستانيسم، نهضت بزرگ پيشواي لوتر، ماترين. بشري جامعه به نسبت بلكه ،)27
 آموزش با باشد، نبوده يهودي اگر كه وي،. ناميد صهيونيسم مسيحيت گذارنبنيا بايد
 مصلح يك لباس در بود، شده يهوديزه شدت به عتيق عهد تأثيرتحت و عبراني زبان
 وصف كه يهوديتي - )27-25صاحب خلق، صص  (مسيحيت كردن يهوديزه با مسيحي، بزرگ
 و تبليغ درصدد همواره تاريخ طول در يهوديان كه كرد را كاري همان - رفت آن

 قوم برتري و برگزيدگي نژادپرستانه ايده ترويج از بود عبارت آن و اند بوده آن تحميل
 تحت نوشت كتابي 1523 سال، در لوتر،. زمين روي ملل و اقوام ساير به نسبت يهود

                                                           
 وسيعي بسيار حد در مسيحي اصالحي حركت«: است آمده موضوع اين با ارتباط در يهود، جهاني دانشنامه در - 1
 به حركت و رفرم اين مخالفين و رقبا جانب از آن به كه طوري به. بود پذيرفته تأثير يهودي فلسفه و ادبيات از

 زبان با 16 و 15 قرن در مسيحي گرايي اصالح مهم و شاخص رهبران تمامي.... شد مي نگاه» گري يهودي «عنوان
 عهد تئولوژي به آنها تمامي استثناء بدون و دادند مي قرار مطالعه مورد را يهودي منابع و داشتند آشنايي عبري
 ،)Michael  Servetus (سروتوس يلميخائ ،)Zewingli (زوينگلي ،)John Hus (هاسجان. بازگشتند عتيق
. ن» .اند گرديده يهوديزه يا و اند شده يهودي يا كه شدند متهم خود مخالفين جانب از لوتر و) Calvin (كالوين
 25 .- 27 صص ،1383 هالل، نشر صهيونيستي، مسيحيت و پيورتيانها پروتستانتيزم، خلق، صاحب نصير: ب. ك
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: كرد اعالم صراحت با كتاب، اين در او،  1.»شد زاده يهودي يك مسيح عيسي «عنوان
. اويند عموهاي پسر و برادران. هستند) مسيح عيسي (ما خداوند خويشاوندان يهوديان«

 مرا است بهتر اند، شده خسته بنامند كافر مرا اينكه از اگر هاست، كاتوليك با سخنم روي
 منحرف يهوديت به را خود سرسپردگي و دلدادگي وي) 29همان، ص (. »بخوانند يهودي
 يهوديت سفره خوارجيره سگان حد تا را خود منزلت و شأن كه برد باال اي اندازه به

  :نويسد مي يهود دانشنامه. آورد پائين
-روح. هستند خود هايرگ در هاخون برترين حامل يهوديان كه گويد يم ]لوتر[ او«

 ما و خدايند فرزندان آنها. برد دنيا نقاط اقصي به را مقدس كتاب آنها واسطه به القدس
 ما است شده آورده كنعاني زن داستان در كه طور همان. ايم بيگانه آنها با مقايسه در

 ارتزاق خود اربابان ريخته زمين بر ايهنان خرده از كه هستيم سگاني همچون
  )همان(».كنيم مي

 كرد، گذاريپايه او كه اي ويرانگرانه حركت هم و لوتر هم دليل، همين به درست
 دانشنامه در. گرفت قرار خود زمان يهوديان دريغبي و گسترده حمايت و تقدير مورد
 وهله در كرد وارد ليككاتو كليساي بر لوتر كه را ويرانگري ضربه«: است آمده يهود
  )30همان، ص (» .گرفت قرار حمايت مورد يهوديان طرف از اول

. است فراوان هاسخن است، شده يهودي اينكه يا و است بوده يهودي لوتر اينكه در
 نمود، يهوديت به او كه خدمتي و كرد مسيحيت به وي كه خيانتي است، مسلم آنچه اما،
 او. است نظيربي تاريخ در نظر اين از او و كردندن يهود احبار و علما از يكهيچ

 را ضربه ترينبزرگ و كرد پنهان مسيحيت نقاب پشت در را خود چهره كه بود يهوديي
 گفته  2كابالئيست خاخام يك يهود، دانشنامه نوشته به. نمود وارد كاتوليك كليساي به

                                                           
1 - Jesus Christ Was Born a Jweish 

2
 تأويل بر كه است باطني و سرّي عقايد اصول يك و دكترين يك) Cabbala (كاباال يا) Cabala (كابال - 

 و احبار نزد ريشه بوده، استوار - انجيل و تورات شامل - مقدس كتاب از يهودي و عبراني تفسيرهاي و
 به دلداده هاي پيورتان توسط آنجا از و يقتزر وسطي قرون اروپاي به اي گسترده طور به و داشته يهود هاي خاخام
 . شد منتقل شمالي آمريكاي به يهوديت،
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 يهوديت به آرام آرام را نمسيحيا تا كرد مي تالش و بود يهودي پنهان در لوتر «كه است
 طرف از لوتر مارتين «كه است آمده يهود دانشنامه در نيز و) 30همان، ص (» .كند متمايل
 لوتر فاريسول، آبراهام مثل يهوديان از بعضي«. شد مي ناميده "يهودي نيمه" فردي كليسا
 به بازگشت يراستا در اقدامي را او هاينوآوري ،...دانند مي متجدد پنهانكار يهودي را

  )همان(» .دارند مي اعالم يهوديت

 مسيحي تمدن به مسيحيت، به نسبت يهوديان خيانت اين گفتيم، كه طورهمان
 گذارانبنيان او همفكران و لوتر. گرفت هم را بشري جامعه دامن بلكه نشد، محدود
 جدايي آن دستاورد مهمترين كه عصري ؛ انجاميد روشنگري عصر به كه شدند نهضتي
 حيات عرصه از كامل، طور به انديشه، خداوند دوره، اين در. بود سياست از دين

 درون در و مردم خصوصي زندگي به و شده گذاشته كنار مردم اجتماعي - سياسي
 بنياد خود انسان و گرديد محدود هاپرستشگاه و معابد نيز و كليساها بلند ديوارهاي

 يعني پزيشن، سكوالر فرآيند ب،يترتبدين و. گرفت قرار الهوت جايگاه در تيوناس
 از سياست. گرفت شتاب آن، از زداييمعنويت و بشر حيات كردن جهاني اين و دنيايي
 سيد گفته به دوران، و گرفتند قرار پرستش مورد ،انديشه خداوندان و افتاد قداست
  . شد آغاز» جديد جاهليت «قطب،

 ابعاد بلكه نشد، محدود انتخيبه  فقط مسيحيان به نسبت يهوديان رفتار
 مسيحيان قتل آميز قساوت و انگيز دهشت هايداستان. گرفت خود به هم آميزي جنايت
 نظير يهود، اعياد در تناول جهت مقدس نان تهيه براي آنها خون از استفاده منظور به
 آن باور و آورد مي درد به را انساني هر دل ،(Passover) فصح عيد و (Purim) وريمپ عيد

    )150-156 حسيني شيرازي، صص (.است مشكل
 و مقطعي موردي، وجه هيچ به مسيحيان به نسبت يهوديان هايجنايت و هاخيانت
 تلمود در. دارد تلمود هاي آموزه در ريشه غيرانساني رفتارهاي اين بلكه نيست، اتفاقي
  :است آمده

 نعمت اين در را حيانمسي اما آورند، مي ايمان يهوديت به همگان زمان آن در«
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 شيطان نسل از آنان زيرا ؛ شوند مي كن ريشه زمين روي از بلكه نيست، سهمي
 را انتظارش كه مسيحي چون ؛ شود مي ارضا يهود تمايالت هنگام اين در. هستند

 به. نيست اسرائيل همان جز كسي كنند مي آماده او ديدار براي را خود و كشند مي
 ».شود مي فرمانروا هاملت ديگر بر يهود ملت مسيح، آمدن زمان در سخن، ديگر
  )604نويهض، ص (

 يهود و است شده تبديل تلمود در مذهبي آموزه يك به مسيحي، كشتن رو،اين از
 خاخام به مقدس نان خمير تهيه براي و كرده شيشه در راحتي به را او خون تواند مي

 الاقل بكشد را او تواند نمي سيك اگر و دارد ثواب مسيحي كردن هالك«: دهد تحويل
   )105حسيني شيرازي، ص  (».آورد فراهم را هالكتش سبب

 پرهيز براي اينجا در ما و است فراوان تلمود در مسيحيان و ضدمسيحيت هاي آموزه
: است آمده تلمود در مثال، عنوان به. كنيم مي اشاره آن مورد چند به "صرفا كالم اطاله از
 لعن را او مرتبه سه روز در بايد است يهود دشمن كه هر و نصراني مذهب رؤساي«

 پيش آنجا تا را مسيح حضرت مقدس ساحت به اهانت تلمود )101همان، ص ( ».كرد
 خوردند، را گولش نصاري و كرده پيامبري ادعاي كه ناصري يسوع«: گويد مي كه برد مي
 جهنم آتش در بود، آورده زنا به " باندار " نام به مردي از را او كه مريم مادرش با
  )همان (».سوزد مي

 آن در كه نصاري كليساهاي«: است آمده مسيحيان كليساي وصف در طور،همين و
 يا، و )102-101همان، صص (» .است خانه زباله منزله به آيند مي در صدا به نماآدم هايسگ
. »است واجب و ضروري آن كردن خراب و است گمراهان خانه نصاري، كليساهاي«
 كه آنجا كند، مي نگاه حيوان چشم به نصاري به يهود اينكه، باالخره و )106همان، ص (
  )همان( . »كنيم معامله حيوانات مانند نصاري با كه است الزم ما بر«: گويد مي
  

  رفتار يهوديان با اسالم و مسلمانان

 آغاز همان از بلكه نشد، منحصر مسيحيان و مسيح به تنها يهوديان دشمني و خيانت
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 ادامه هم مسلمين و اسالم به نسبت خيانت و دشمني اين اسالم، گرامي رسول رسالت
 منتظر تورات، هايبشارت و ها بينيپيش اساس بر كه يهود، احبار و علما. كرد پيدا
 از نه و شد مبعوث ماعيلاسبني از منجي پيامبر اين ديدند وقتي بودند، منجي يك ظهور
 بناي حقايق، كتمان و تورات از آياتي از نادرست تفسيرهاي و تأويل با اسرائيل،بني

 مردم. خواندند غينودر پيامبري را او و گذاشته اسالم پيامبر با را دشمني و مخالفت
 طريق از را ديني مطالب و بوده سوادبي زيرا پذيرفتند، را تحريفات اين «هم يهود عادي
 مطلب اين به ذيل، آيه در كريم، قرآن )64ري، ص جاللي كند(» .كردند مي دريافت احبار
   :فرمايد مي. دارد تصريح
 و الحق يكتمون منهم "فريقا اِنّ و اَبناءهم يعرفون كما يعرفونه الكتاب ايتناهم الّذين

  )146بقره، ( يعلمون هم

 خود فرزند همچون را ]پيامبر[ او ايم، داده آنان به آسماني كتاب كه كساني: يعني
  . كنند مي كتمان آگاهانه را حق آنان، از جمعي) ولي (؛ سندشنا مي

 را يهوديان صراحت با و پرداخته موضوع اين به كريم قرآن در ديگري فراوان آيات
  )67-63جاللي كندري، صص (. است داده قرار خطاب مورد زمينه اين در

 بودند) ع (مابراهي حضرت اوالد از دو هر اسرائيل، و اسماعيل كه بود حالي در اين
 بني در "صرافا نه و بود، داده قرار حضرت آن ذريه در را كتاب و نبوت خداوند و

   :فرمايد مي. اسرائيل
 و مهتد منهم و الكتاب و النّبوه ذّرِيتهما في جعلنا و ابراهيم و "نوحا ارسلنا لقد و
 دو آن دودمان رد و فرستاديم را ابراهيم و نوح ما: يعني )26حديد، ( فاسقون منهم كثيرُ
 و. گنهكارند آنها از بسياري و اند يافته هدايت آنها از بعضي داديم؛ قرار كتاب و نبوت
   :فرمايد مي نيز

   :بود خدا امر تسليم و پاك او بلكه نصراني، نه و بود يهودي نه ابراهيم
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   1)67آل عمران، (..."مسلما "حنيفا كان ولكن "نصرانيا وال يهوديان ابراهيم كان ما
 حاكميت و امامت شاهد كه داد نمي اجازه آنها به اسرائيلبني طلبي برتري خوي اما
 پيامبر كه زماني رو،اين از. باشند زمين روي در يعقوب، نسل از غير ديگري، نسل
 به ظاهر به آنان فرمودند، دعوت اسالم به را يهوديان و كرده مهاجرت مدينه به) ص(
 براي انگيزيمفسده و چينيدسيسه به خفا در اما ،دادند مثبت جواب دعوت اين

 روي از ،يهود بارخا از رخيب كه، آن جمله از. پرداختند اسالم پيشرفت از جلوگيري
 پدرانشان دين به بازگشت يا نفاق به را مسلمانان آنان. كردند اسالم به تظاهر نفاق،
 دسيسه) ص(اسالم  ولرس عليه بر يافتند، مي فرصت كه زمان هر و كردند مي تشويق
 آن پايان در ارتداد اعالم و روز ابتداي در اسالم اظهار آنان مكرهاي ديگر از .كردند مي
 نگراني و اضطراب مسلمانان هايقلب در وسيله بدين كه بود اين قصدشان و بود

   )183-184جاللي كندري، صص  (.يندازندب حيرت به را ها نآ افكنده،
 النضير،بني يهودي قبيله سه هر با مدينه، به ورودش ابتداي همان از اسالم، پيامبر

 متعهد مدينه يهوديان آن، موجب به كه، كرد منعقد را پيماني قريظهبني و قاعنقي بني
 و زبان وسيله به و ندارند بر قدمي وي ياران و خدا رسول ضرر بر هرگز «كه شدند
 پيمان متن خالف بر قبيله، سه اين از يكي هرگاه اينكه و »...نزنند او به ضرري دست
 آنها فرزندان و زنان كردن اسير و اموال ضبط و خون ريختن در پيامبر دست كنند، رفتار
-بني قبيله بزرگ اخطب، بن حيي توسط پيمان اين ) 94سبحاني، ص ( ».بود خواهد باز

  . رسيد امضاء به نضير،
 به واقع در و شكستند اسالم پيامبر با را پيماناين  بارها مدينه يهوديان وجود، اين با
 آن قتل به كمر كه رسيد آنجا به تا نضيربني يهوديان شكنيپيمان. ندكرد خيانت او

 در اسالم سپاه شكست از كه مدينه، يهوديان و منافقان كه است آمده. بستند حضرت

                                                           
1
 سورة بقره و سورة نساء ، آية 140 و 125، 124آيات : ب. ك. براي اطالع بيشتر در اين زمينه، همچنين ن- 
163. 
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 راه به شورشي مدينه در تا بودند فرصتي دنبال به بودند، آمده وجد به احد جنگ
 هرج مدينه در كه كنند وانمود چنين مدينه اطراف قبايل و خارجي دشمنان به انداخته،

  . كنند سرنگون را اسالم نوپاي حكومت راحتي به توانند مي آنان و است حاكم مرج و
 آنان با گرفت تصميم نضير،بني يهوديان منويات و نيات از اطالع جهت اسالم پيامبر
 به پيمان،هم قبيله دو بين معمول امر يك انجام نيت به "ظاهرا ذا،ل. كند برقرار ارتباط
 رسول از گرمي به ظاهر به آنان. شد نضيربني دژ عازم خود افسران از چند تني همراه
 تا كردند دعوت حضرت آن از و داده همكاري و مساعدت قول كرده، استقبال خدا
 و مكرر آمدهاي و رفت و حركات و يهوديان هاي زبانيچرب اما. شود آنان دژ وارد
 در و كرده خودداري دژ داخل به رفتن از حضرت آن كه شد موجب دژ، اطراف مرموز
  . نشست مشورت به خود همراهان با دژ ديوار پاي

 ديوار باالي از را بزرگي سنگ خود، عوامل طريق از بودند گرفته تصميم قبيله سران
 بر وحي فرشته هنگام اين در. برسانند قتل به را او انداخته، اسالم رسول سر بر دژ

 خود جاي از پيامبر. كرد آگاه يهوديان شوم نقشه و توطئه از را او و شد نازل حضرت
 راه و برنگشت آنجا به هرگز اما. شد خارج آنجا از كاري انجام بهانه به و برخاست
-92همان، صص ( .شد آب بر نقش يهوديان نقشه ترتيب اين به و گرفت پيش در را مدينه

91(   
 كه پيماني به نضير،بني يهوديان خيانت و شكنيپيمان اين به پاسخ در اسالم، پيامبر

 خاك و آب اين زودتر چه هر كه كرد اعالم آنان به پيامي طي و كرد عمل داشت آنان با
 وارد حيله و مكر در از و ايد كرده شكنيپيمان زيرا. گوئيد ترك روز ده ظرف در را
همان، ( ».است هدر شما خون نكنيد، ترك را بوم و مرز اين روز ده اين در اگر و ايد هشد

  )93ص 

 كنند، تركرا  مدينه شدند مجبور باالخره مقاومت، اي پاره از پس نضير،بني يهوديان
    :است آمده. ببرند خود با را خود منقول اموال اينكه بر مشروط

 درهاي حتي كردند، را كوشش حداكثر خود منقول اموال نقل در آزمند يهوديان
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 باقيمانده و كردند، مي آماده حمل براي كنده، جايش از چهارچوبه با را ها خانه
 ديگر گروه و خيبر، عازم آنها از گروهي. كردند مي ويران خود دست با را خانه
  )96همان، ص ( .آوردند اسالم آنها از نفر دو و. شدند شام روانه

 نضيربني يهوديان به منحصر مسلمانان، به نسبت يهوديان شكنيپيمان و خيانت البته،
 زندگي مسلمانان كنار در آرامش، و صلح با مدينه، در كه هم قريظهبني يهوديان. نبود
 بسته خدا رسول با كه را پيماني اخطب، بن حيي همان تحريك و توطئه با كردند، مي

 .كردند خيانت اسالم جبهه به مدينه داخل از و پيوسته احزاب سپاه به شكسته، بودند،
 سالخورده پير باطا، زبير به پاسخ در اخطب، بن كه اينجاست جالب )121خويي، ص (

 از را او و است حق بر پيامبر) ص (محمد كه است آمده تورات در گفت مي كه يهودي
 محمد و است اسرائيل بني از پيامبر آن: گفت داشت، مي حذر بر خدا رسول به خيانت
   )131سبحاني ، ص ( ...شده وارد سحر و حيله در از كه است اسماعيل فرزندان از
 آنان نزد رسوالني قريظه،بني شكنيپيمان از آگاهي از پس ،)ص (پيامبر حال، هره ب
 جواب در يهوديان. دارد واقعيت شكنيپيمان اين كه كند حاصل اطمينان تا فرستاد

 و) ص (پيامبر به گفتن ناسزا و دادن فحش به كردند شروع خدا رسول فرستادگان
  )378آيتي، ص (. »قراردادي نه و است پيماني نه وي با را ما كيست؟ خدا رسول« : گفتند

 دوم، خليفه كه زماني هجري، سوم سال در شد، موجب يهوديان مكرر هايخيانت
 او به) ص(پيامبر كرد، را آنان نابودي قصد آنان، پنهان و پيدا هاي دسيسه سبب به

 و كندمي حفظ و عزيز را رسولش و آشكار را خود دين خداوند همانا عمر، اي«: فرمود
 )118يوسفي غروي، ص  (».دهد نمي را قتلشان اجازه هستند، ما ذّمه در يهوديان كه آنجا از
   :شد نازل موردشان در ذيل آيه كه رفت پيش آنجا تا يهوديان هايخيانت اما،

 يقين به: يعني )82، مائده( اشركوا الّذين و اليهود آمنوا للّذين عداوه الناس شَداَ لتجدنّ
  . يافت خواهي مؤمنان به نسبت مردم ترين دشمن را مشركان و يهود

 صدر در ننامسلما به نسبت يهوديان خيانت مكرر موارد از هايينمونه تنها اينها
 با آغاز در مسلمانان مورخان، از يبسيار گواه به كه است حالي در اين. است اسالم
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 در انطاكيه ارتدوكس كليساي اسقف ماكاريوس، )561ناس، ص (.كردند رفتار نيكي به يهود
  :گويد مي غيرمسلمانان، با مسلمانان رفتار از ستايش در هفدهم، قرن

 مداوم و نمايد حفظ خود حمايت پناه در هميشه براي را ترك امپراتوري خداوند
 مسلمان غير تبعه مذهبي امور در هرگز و مشغولند خود كار به تركان زيرا دارد،
 اين چه دارند، مي برخوردار مذهبي آزاديهاي از را آنان و نمايند نمي مداخله خود
   )28عزتي، ص (.ديگر اديان پيروان چه و يهودي چه باشد، مسيحي تبعه
 مذهبي آزادي و رامشآ رفاه، از مسلمين، حمايت چتر زير كه يهودياني مقابل، در

. زدند مي فتنه و دسيسه بدرفتاري، به دست مسلمانان عليه همواره بودند، برخوردار
 اندلسي، رشد ابن يهودي شاگرد ميمون، ابن موسي در توان مي را رفتار اين بارز نمونه

 يهودي، بزرگ فيلسوف ميمون، ابن. كرد مشاهده مسلمان، برجسته و معروف فيلسوف
 يهودياني جزو او. است كرده ايفا را مهمي نقش تلمود وريآجمع در كه ستا كساني از
 در و گرفت قرار احترام و اكرام مورد آنجا در و كرد مهاجرت مصر به اندلس از كه بود
 حاوي هاي نامه پنهاني حال، عين در او،. درآمد ايوبي الدينصالح ويژه پزشكان زمره
 فرستاد مي "فيوم" شهر در دوستانش از يكي براي را مسلمين و اسالم به ناسزا و فحش
   )51مونس، ص (.است موجود اينك ها نامه اين از برخي كه

 در اسالم جهان به يهوديان خيانت ترينبزرگ كه كرد ادعا توان مي جرأت به اما،
 اسالمي عظيم امپراتوري تجزيه و فروپاشي و دوم عبدالحميد سلطان خلع جريان
 را پاوار قلب تا و گرفتبرمي در را روز آن متمدن دنياي از عظيمي بخش كه عثماني،
              دليله ب كه يهودياني. گرفت شكل داشت، خود حاكميت و نفوذ تحت
 رانده اروپايي كشورهاي از هميشگي، هايانگيزيفتنه و اجتماعي هايناپذيريآشتي
 قلمرو در كه كردند پيدا را فرصت اين اسالمي رأفت سايه در كه وقتي بودند، شده

 به اينكه جاي به باشند، داشته رفاهي و آسايش با همراه زندگي عثماني، حكومت
 خدمت در را خود مديريتي و اقتصادي مالي، توان امنيت، و نعمت اين شكرانه
 به كردند شروع شدند، متشكل و مجتمع اينكه محض به دهند، قرار اسالمي حكومت
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 و كردند سرنگون را اسالمي حكومت باالخره كه آنجا تا دجويي،مفس و انگيزيفتنه
 زمان آن از سال پانصد حدود كه امروز تا و گذاشتند كار سر بر را خود اعوان و عوامل
 به امروز كه هرچند. دارند اختيار در كشوراين  در را قدرت هاياهرم همچنان گذرد، مي

 شيرين رؤياي اسالم، به تركيه مسلمان هاي توده بازگشت موج اسالمي، انقالب بركت
  . است كرده آشفته شدت به را ها هيونيستص جهاني حكومت
 جلد هاده به نياز عثماني، امپراتوري در يهوديان نفوذ و حضور كيفيت داستان شرح
 ظرفيت مقال اين و است كم شود، تحقيق زمينه اين در هرچه و دارد قطور كتاب

 اهميت و عظمت از درجه اين با موضوعي از توان نمي اما. ندارد را آن به پرداختن
 فرود اسالم پيكر بر را كاري ضربه توانستند يهوديان ماجرا، اين در زيرا نكرد، صحبت
  . آورند
 آنجا در يهودي خانوار 116 فقط ،1453 در استامبول فتح هنگام به رسمي، آمار طبق
 به 1489 سال در مسلمانان، نسانيا برخورد سايه در رقم، اين كه كردند مي زندگي
 افزايش وقتي عثماني حاكميت قلمرو در ساكن يهوديان جمعيت. شد بالغ خانوار 2027
 بودند، شده متحمل اروپايي كشورهاي در يهوديان كه هايياذيت و آزار پي در كه يافت
 مانيعث وريتامپرا وارد و كرده ترك را آنجا شدند مجبور آنان نفر هزار ٢٠ به قريب
   :گويد مي زمينه اين در كاپسالي، الياهو نام به يهودي، مورخ يك. شوند

 يهوديان سر بر اسپانيا پادشاه كه باليائي از عثماني، پادشاه بايزيد، سلطان وقتي
 رحم آنها حال به گردند، مي پناهگاهي دنبال به آنها كه شنيد و شد مطلع بود آورده
 كتبي اي بيانيه موجب به خود قلمرو نقاط تمام به نقاصدا وسيله به رو اين از. آورد

 سرباز يهوديان پذيرفتن از كه ندارند اجازه شهرها حكام از يكهيچ كه داد دستور
   )37-38سلطانشاهي، صص (. كنند استقبال آنها از بايد بلكه. كنند اخراج را آنها يا زنند

 يهودي شدگانرانده از استقبال براي عثماني دولت آمادگي اعالم با ترتيب، اين به و،
 در يهود جمعيت مركزي، اروپاي از حتي و ايتاليا پرتغال، اسپانيا، چون كشورهايي از

 در بعدها، جمعيت، اين. رسيد نفر ٣٦٠٠٠ حدود به ،1492 سال در عثماني امپراتوري
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  . يافت افزايش گرفت، صورت كه هاييمهاجرت پي
 به اينكه مجرد به يافته، سازمان و منسجم ،متحد شدت به اما اندك، جمعيت اين
 عظيم مالي منابع بر تكيه با كرد، پيدا دست اسالمي حكومت قلمرو در باثباتي وضعيت
 داشتند، اروپايي كشورهاي با كه مؤثري مالي و تجاري روابط از گيري بهره با و يهوديان
 بر اشراف جهت در را خود نژادپرستانه خوي و خلق و طلبي برتري روحيه ديگر، بار

 جوييمفسده اين. گذاشتند نمايش به خود، هاي برنامه كردن پياده و اسالمي حكومت
 در زوي، شابتاي نامه ب ازمير، متولد االصلاسپانيايي زاده يهودي يك كه شد آغاز زماني
 مورخ شهبازي، عبداهللا تحقيقات براساس. است موعود مسيح كه شد مدعي ،1648 لسا
 بندر بزرگ خاخام نزد را خود تحصيالت ،شابتاي يهود، تاريخ برجسته رنظصاحب و

 خاخامي مقام به سالگي 18 در و برد پايان به اسكاپا، شائول بن يوسف نامه ب ازمير،
 و اروپا در مالي گسترده هايحمايت مورد سرعت به شابتاي، حركت اين. يافت دست
 شد تبديل يهود تاريخ گراييمسيح نبشج ترينبزرگ به و گرفت قرار جهان نقاط ديگر
 اين. كرد الوهيت ادعاي شابتاي كوتاهي، مدت عرض در كه، رسيد جاييهب كار و

 1.شد برخوردار هم اي، غزه ناتان نام به غين،ودر پيامبر يك حمايت از شابتاي ادعاي
   :كند مي بينيپيش چنين غين،ودر پيامبر اين  )42-42همان، صص (

 به را سلطان و گرفت خواهد عثماني سلطان از را سلطنت جنگ بدون شابتاي
 خواهد را گانهده اسباط بعد، سال پنج يا چهار. نمود خواهد بدل خود خدمتگزار

 خواهد ازدواج شابتاي با و كرد خواهد ظهور نيز موسي ساله 13 دختر ربكا،. يافت
 سراسر و شوريد هدخوا او عليه سلطان قسطنطنيه، از شابتاي غيبت زمان در. كرد

   )43همان، ص  (2 .گرفت خواهد فرا آشوب غزه، جز را، عثماني سرزمين
 جالب و برانگيخت هم را هاييناآرامي و اعتراضات ظاهر، به شابتاي، الوهيت ادعاي
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 جز نبود كسي كرد، صادر را اعدامش حكم سپس و تكفير حكم كه كسي كه اينجاست
 و هاناآرامي ظاهر به اين از سال يك هنوز اينكه، تر جالب. اسكاپا يعني استادش، همان

 از پس و مسلمان علماي حضور در مجلسي در شابتاي، كه بود نگذشته اعتراضات
 عجيبي چيز خيلي اين و . پذيرفت را اسالم ماند، ناتوان آنان سؤاالت به پاسخ از اينكه
 مسلمان هم اهيكوت مدت عرض در و كند خدايي ادعاي كسي يك كه تاريخ در است
 طي را خود رسالت و مأموريت مراحل داشت كارش، اين با شابتاي، واقع، در اما،. شود
 شد حاضر كوهن، نحميا نامه ب يهودي يك با ديداري پي در شابتاي، اند نوشته. كرد مي
 را خود مسلماني ،او دربار اعضاي و چهارم محمد سلطان حضور در مجلسي درو 
 سلطان، مخصوصي پزشك و االسالم جديد يهودي زاده، حيات مصطفي. درك اعالم
 و عالقه و توجه مورد پس آن از شابتاي. كرد ايفا جلسه اين برپايي در را مهمي نقش

 مورد در اي غزه ناتان همان. شد درگاه مقربين از و گرفت قرار سلطان مالي حمايت
   :گويد مي شابتاي جديد رسالت و مأموريت
 تسليم او برابر در ظاهراً شده، وارد خليفه و قلمرو به رسالت ينا انجام براي او

 نآ و است خود مأموريت بخش دشوارترين و واپسين انجام حال در ولي شده،
 عمل جاسوسي مانند مأموريت اين انجام براي او. است دورن از خليفه تسخير

  )44همان، ص ( 1.شده اعزام دشمن سپاه درون به كه كند مي

 بدين و شدند مسلمان هم وي طرفدار يهوديان از جمعي اسالم، به شابتاي گرايش با
 " دونمه " آنها به كه شدند پيدا تركيه در قدرتمندي بسيار اما كوچك، قشر ترتيب،
 كه بود ها دونمه ونرد از و است بوده يهودي "قبال كه مسلماني يعني ،دونمه. گويند مي
 راه به و تركي گراييقوميت به زدن دامن با كه آمد بيرون» ترقي و اتحاد جمعيت«

 برنارد. كردند خالفت از گيريكناره به مجبور را سلطان ،»وانج تركان «انقالب انداختن
: دهد مي قرار تأكيد مورد گونهاين را مطلب اين ،»نوين تركيه ظهور «كتاب در لوئيس،
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 سال به دوم الحميدعبد سلطان خلع حادثه در و  1908انقالب در يهود برجسته نقش
 فراماسونرها و دونمه يهوديان قدرتمند نفوذ و ترقي و اتحاد جمعيت با همگام 1909
 در تركيه، در انگليس سفير لوتر،  )79حالق، ص  (.است آشكار همگان بر جمعيت در

 نظر به«: نويسد مي نمود، ارسال متبوعش دولت به ،١٩١٠اوت ماه در كه يادداشتي
 تركان و يهوديان همسويي از اي آميزه ترقي، و اتحاد كميته داخلي تتشكيال كه رسد مي
 با و اند شده مسلط دولت اداري دستگاه بر قدرت موضع در يهوديان اينك... باشد
 خود نفوذ مراكز بر پيش، از بيش دارند، قصد تركي، گرايي قوم مشي خط تشويق
 خارجه امور وزارت به ديگري يادداشت در لوتر، همين )23خسروشاهي، ص  (.»بيفزايند
 - يهودي اشداخلي ساختار در ترقي، و اتحاد جمعيت «كه شود مي متذكر انگليس
 يهوديان و پيشرفته تسليحات نظر نقطه از را پيمان اين هاترك كه طوري به. است تركي
» .كردند ياري اروپا، در قوي مطبوعاتي نفوذ با و مالي و تشكيالتي فكري، لحاظ به
  )81ق، ص حال(

 حكومت قلمرو در رفاه و آسايش امنيت، گونههمه از برخورداري رغمبه يهوديان،
. شدند تبديل عبدالحميد سلطان توزكينه و سرسخت دشمنان به دليل دو به عثماني،
 و نژادپرستانه خوي و خلق شده، تصريح آن به لوتر يادداشت در كه طورهمان ،اوالً

 قناعت عثماني قلمرو در نفوذ از مقدار اين به كه بود شده جبمو يهوديان طلبانهبرتري
 هايروشنگري با ويژهبه سلطان، و برآمدند تركيه در قدرت كامل كنترل درصدد و نكنند

 هاي فراماسونري شوم نيات به بود، سلطان مالزم هامدت كه آبادي،اسد الدينسيدجمال
 ترك فرمانده أتلخان، رفعت جواد. كرد مي مقاومت آنان مقابل در و بود برده پي يهودي
 مورخ و اول، جهاني جنگ دوران در عثماني شهرباني رئيس عبدالحميد، سلطان معاصر
 را دشمنت ترك اي «،»خطر گرداب در اسالم «چون ارزشمندي آثار صاحب نامدار
 به هاشار با ،...و» اسرائيلبني و اسالم «،»مخفي دولت «،»الماسونيه اسرار «،»بشناس
   :كه كند مي تأكيد دونمه و يهود فراماسونري، صهيونيسم، تنگاتنگ ارتباط

 به ورود جهت آنها به ندادن فرصت و ساالنيك در دونمه حضور بر عثماني سلطان
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 در سلطان لذا،. باشد امان در اقداماتشان از تا داشت اصرار جهت اين از آستانه،
. گرديد شديدي خصومت به منجر اقدام اين كه برآمد آنان به نسبت سختگيري پي
 از. زدند تبليغات به دست ارتش، و مردم ميان در وي، عليه بر يهوديان مقابل در

 كه[ جاويد و قارصوه سالم، منير هاينام به وكال از نفر سه كه هايينقش رو،همين
 كردند، ايفا عبدالحميد سلطان خلع جريان در ]بودند دونمه و االصل يهودي همگي
 ترقي، و اتحاد جمعيت توسعه و تأسيس در اي برجسته نقش اينها. بود مهم بسيار
 آمده بوجود يهود فكر و پول با كه فراماسونري تشكيالت با مستحكمي رابطه كه

   )79همان، ص  (.داشتند بود،
 و سرسختانه مقاومت عبدالحميد، سلطان با يهوديان شديد دشمني ديگر دليل
 و يهوديان سوي از فلسطين هايزمين خريد درخواست مقابل رد سلطان غيرتمندانه
 اشغالگر، و صهيونيستي دولت بنيانگذار هرتزل، كه طرحي بود، آنجا به يهوديان انتقال
 وساطت با كه باري آخرين هرتزل،.داد خرج به آن اجراي جهت در فراواني هايتالش
 مشاوران و صميمي دوستان از و شناسترك شناسمردم متنفذ، يهودي وامبري، آمرينيو
 جلب جهت تركيه، يهودي خاخام ليوي، موسي معيت در و عبدالحميد، سلطان نزديك
 دولت به كالن وام اعطاي مقابل در فلسطين در يهود دولت تشكيل و سلطان اعتماد
  :كرد دريافت را جواب اين رسيد، سلطان خدمت عثماني،

. دهيم صورت ايم، داده انجام شما قوم حق در تاكنون آنچه از بيشتر ندارد امكان
 شويد، مي مند بهره ديگر وطنانهم مانند ما كشور هاي نعمت و رفاه تمامي از شما
 و نگراني دل شما كنم مي گمان. باشيد مي نعمت و ناز در ديگران از بيشتر بلكه

 من مهربان ملت آغوش در شديد، متحمل دنيا كنار و گوشه در كه را هاييشكنجه
  ... ايد برده ياد از
 ريخته ما نياكان خون وجبش هر برابر در كه كشورمان از كه ندارد امكان شكبي

 فدايش اند، داشته مبذول آن راه در ما انينيشيپ آنچه از كمتر و درگذريم شده،
 ايجاد اما. درآيد اجرا به هموطنان همه براي مساوات و عدالت دارم دوست... كنيم
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 دسته ب را آن خود بزرگ نياكان خون با ما كه لسطين،ف در يهودي دولت
  )13-14همان، صص ( !هرگز ايم، آورده

 واقع، در و، بود يافته افزايش تصور حد از بيش تركيه، در يهوديان قدرت و نفوذ اما
 زمينه توانستند و كردند مي اداره را كشور كه بودند ها دونمه و يهوديان فراماسونرها، اين

   :اند نوشته كه طوري به آورند، وجود به را طانسل سرنگوني
 انقالب در يهوديان كه كند مي تأكيد 1908 سال رويدادهاي مدارك و اسناد

 و انداختند راه به عثماني پايتخت در سلطان عليه را تظاهراتي و داشتند مشاركت
 سرنگوني براي مناسب فضاي ايجاد آنها هدف. دادند ادامه يلديز قصر تا را آن

 بود حكومتي هايهپايگا بر ]ترقي و اتحاد[ جمعيت تسلط و دوم عبدالحميد سلطان
 گونهاين براي را مناسب هاي زمينه دونمه، و فراماسونري محافل همكاري با كه

  )84-85همان، صص ( .بودند كرده فراهم اقدامات

 از تن چند با كه، كسي و تركيه در آمريكائي برجسته ديپلمات رامزور، ارنست
 اتحاد جمعيت و يهوديان رابطه كرده، مالقات داشتند، مشاركت انقالب در كه اشخاصي

 تقريباً تركيه انقالب كه گفت قاطع ضرس با توان مي«: كند مي بيان چنين را ترقي و
 چند كه، بودند ها همين و )87همان، ص ( ».بود فراماسونري و يهوديت هاي توطئه نتيجه
 با و كرده اول جهاني جنگ وارد آلمان، از طرفداري به را عثماني دولت بعد، سال
 تجزيه و شكست موجبات 1كردند، ترقي و اتحاد جمعيت به حتي كه هاييخيانت

 اذناب و عوامل اسالم جهان جاي جاي در و كرده فراهم را عثماني اسالمي امپراتوري
 رود، مي پيش به زمان چه هر هرچند،. دارد ادامه داستان اين و گذاشتند سركار را خود
 جمله از است، شده آغاز مسلمان هايتوده آگاهي دوران شده، روشن بيشتر قضايا اين
  . امروز تركيه در
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  شكني؛ سنت تاريخي يهود خيانت و پيمان

 مختلف اقوام و ملل كارنامه و عملكرد از آگاهي براي است خوبي شاهد تاريخ
 مورد در و بازشناخت را هاملت توان مي كه است تاريخ آينه در. زمان گذر در جهان
 قوم. است نشيبي و فراز پر و مفصل تاريخ يهود، قوم تاريخ. نشست قضاوت به آنان
 سر آن الهي آئين و پيامبر با يهود، دين به گرايش ابتداي همان از اسرائيل،بني

. دارد انجري قوم اين نژاد و خون در ناسازگاري اين اينكه مثل. داشتند ناسازگاري
. است قرآني انگيز عبرت هايداستان از قوم اين با) ع (موسي حضرت ماجراهاي
 ديد اسرائيلبني قوم از) ع (موسي حضرت كه هاييخيانت و هاوفائي بي ها، عهدشكني

 جايي به را كار فلسطين، مقدس سرزمين به ورود از آنان نافرماني پي در ويژه،هب و،
 قوم، اين و او بين كه خواستند خدا از آمده، ستوه به آنها دست از خدا پيامبركه  كشاند
 در خداوند، كه )25 تا 20مائده، (. بيندازد جدايي نابكار، و فاسق حضرت، آن خود تعبير به

 در پيوسته و شد حرام آنها بر سال چهل تا سرزمين اين: فرمود حضرت، آن به پاسخ
  )26مائده، (. مباش غمگين فاسق قوم اين بر پس. باشند سرگردان زمين

 بلكه است، نبوده) ع (موسي حضرت به منحصر صرفاً يهوديان رفتارهاي گونهاين
. اند بوده گريبان به دست مسائل اين با مختلف، طرق به اسرائيل،بني پيامبران تمامي
 در يهود قوم سوي از مكرر عهد نقض و كشيپيمان بر كريم قرآن در هم فراواني آيات
. داديم قرار مطالعه مورد را آن از نمونه چند پيشتر ما كه دارد، تصريح اريخت طول
 خود پيامبر به سبحان خداي كه است اين شود تأكيد آن بر بايد اينجا در كه اي نكته
 درس گذشته از شكنند، مي را پيمان يعني. اند گونه اين اسرائيل بني اكثريت گويد مي

. منهم "قليال االّ كه فرمايد مي تصريح و )13مائده، ( .ندكن مي خيانت و. گيرند نمي عبرت
 باقي) ع (موسي دين واقعي پيروان و نيستند چنين كه هستند آنها از كمي عده يعني
  . اند مانده

 راستي، به. گويد مي سخن ما با امروز به راجع دارد خداوند انگار! ببينيد را اعجاز
 در كه يهوديان، از قليلي عده بجز هم امروز. دشو مي تكرار دارد واقعه همين هم امروز
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 عادي زندگي كشور، اتباع ديگر همچون اسالمي، ايران در جمله از جهان، كنار و گوشه
 را دنيا امروز و هستند فساد پي در آنان از قدرتمندي و عظيم اكثريت دارند، را خودشان

 ديگر امروز. كنند مي حمايت صهيونيستي غاصب رژيم از دارند و اند كشيده آتش به
 هر و نيست پوشيده جهان هايملت نزد يهوديان نژادپرستي و طلبي توسعه تجاوزكاري،

  1. شود مي بيشتر و بيشتر آگاهي اين گذرد مي كه روز
 غير قومي به تاريخ، طول در رفتاري، و اخالقي هايويژگي همين دليل به يهوديان،

 موجبات اند، كرده زندگي كه ديگري ملت هر كنار در و اند شده تبديل اعتماد قابل
 اين از بسياري هاي نمونه. اند آورده فراهم خود به نسبت را ملت آن بدبيني و سوءظن
 به نسبت روميان اعتماديبي و بدبيني آن نمونه يك. است شده ثبت تاريخ در دست
 تسخير را امروز، المقدسبيت همين يعني ايليا، وقتي كه طوري به. است يهوديان
 شدند پراكنده جهان سراسر در يهوديان و كردند بيرون سرزمين آن از را يهوديان كردند،

 تبعيد و اذيت و آزار. كردند ميزبان هايدولت قبال در چينيدسيسه و توطئه به شروع و
. است آنان خيانتكارانه طبع همين معلول كشورها، از بسياري در يهوديان اخراج و
  )686 ص آباداني،مبلغي(

 كه طوري به داد، روي انگلستان در ،يهوديان مروتيبي و رفتاريكج ديگر نمونه
 يافترد و رباخواري جرم به «را آنجا يهوديان داد فرمان ،1292 سال در اول، ادوارد
 قرن چند تا و كنند اخراج كشور اين از مردم استعمار و ناجوانمردانه هاي بهره و سود
 همين به )36اكتار، ص ( .»بود ممنوع كلي طور به انگلستان به اآنه بازگشت آن از پس
 اندكي تعداد جزه ب رسيد، قدرت به ،هفدهم قرن اول نيمه در ،كرامول كه هنگامي دليل،
 يهودي انگلستان در كردند، مي پنهان را خود بودن يهودي كه يهودي، هاي خانواده از

 قانوني و رسمي طور به چندساله، امهبرن يك طي كرامول، اما،. داشتن جودو ديگري
  . كرد باطل را ممنوعيت اين

                                                           

 جاي همه در لبنان، به اسرائيل جديد تجاوز پي در امروز، كه ضدصهيونيستي آميز اعتراض تظاهرات  -۱
 . مدعاست اين بر صادقي گواه هستيم، آن شاهد جهان
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 طريق از فرانسه، يهوديان دست از شدن خالص براي بناپارت ناپلئون هايتالش
 هاي كارشكني و ها ناپذيريجامعه از كه وي. است تأملّ قابل هم فلسطين، به آنان انتقال
. كند راحت آنان شرّ از را فرانسه تا مدبرآ درصدد بود، آمده تنگ به فرانسه در يهوديان
 خاك از را آنان اخراج هاي زمينه اجدادي، و آبا سرزمين به يهوديان انتقال بهانه به لذا،

 خود، نقشه درباره بعد، هاسال ناپلئون،. نرسيد هدفش به كه هرچند كرد، فراهم فرانسه
 به ميلي گونههيچ اينكه بدون پرداختم، يهود احواالت و حاالت تحسين به« : گويد مي

 اعتنايي بي كه كردم مي يكار نيز عمل در و باشم داشته كشورم در آنها جمعيت افزايش
   )47صفاتاج، ص ( ».كند ثابت زمين روي ملت ترين پست درباره مرا

 و دشمني هاقرن پي در تزاري، روسيه اقتصاد كردن ويران جهت در يهوديان تالش
 به نسبت يهوديان كارشكني و ناپذيريآشتي از ديگري نهنمو طرف، دو بين درگيري
 به اي بيانيه شد مجبور آنها، با مقابله براي روسيه، تزار كه جايي تا. است ميزبان جامعه
  :كند صادر ذيل شرح

 اقتصادي، امور در يهوديان اقدامات سبب به ،مسيحيان بد وضعيت دليل به
 با را آنان ارتباط و شود قائل ديانيهو براي هاييمحدوديت است مجبور حكومت

 اقدامات بايد يهوديان ستم از مردم نجات براي ما. نمايد قطع كشور ساكنان ساير
  )52-51ديوك، صص ( .است عدالت ضروريات از اين و آوريم عمل به را قاطعي

 بسياري. است يهوديان انگيزيفتنه و جوييمفسده نمونه خروارها از مشتي تنها اينها
 از فراواني هاي نمونه تاريخ و اند چشيده را يهود خيانتكاري تلخ طعم جهان هايملت از

 مجال مقال اين در كه است كرده ثبت را يهود جنايت و خيانت ورزي،طمع فريبكاري،
  . نيست آنها همه به پرداختن
  

  هاي دانشوران صهيون  مفهوم صلح در پروتكل

 تلمود كه گفتيم و كرديم بررسي را تلمود پيدايش چگونگي مقاله، اين ابتداي در
 و خود پيش از يهود، احبار و علما كه است تفسيرهايي و تأويل از جلدي چند مجموعه
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 يهود، جامعه بر خود جابرانه سلطه ادامه و شده تحريف تورات كردن روزآمد منظور به
 آن ژادپرستانهن هاي آموزه و آميز شرارت ماهيت از هم اندكي. اند آورده در نگارش به

 تنهايي به جلدي، دهها قطور مجموعه اين كه كنيم اضافه بايد اينجا در. كرديم صحبت
 برنامه يك نيازمند يهويان. نبود صهيونيسم جهاني حكومت برپايي براي مناسبي منبع

. بودند خود جهاني اهداف به رسيدن براي كارآمدتري و روزتر به اجرايي و عملياتي
 را» صهيون دانشوران هاي پروتكل «و نشستند يهود احبار و علما ر،ديگ يكبار لذا،

 قالب در امروز كه جهان، يهوديان عملكرد و ها برنامه از بخواهيم اگر ما،. نوشتند
 اين دقت به يكبار حداقل بايد شويم، آگاه است، يافته تجلي جهاني، صهيونيسم
 اين شود، مي كه نظرهايي اظهار برخي برخالف. دهيم قرار مطالعه مورد را ها پروتكل
 برجسته و مجاهد محقق نويهض، عجاج قول به و دارند وجود "حقيقتا ها پروتكل
 به متأسفانه امروز، ما و. است جهان بر سلطه براي ها صهيونيست عمل برنامه فلسطين،
 تشكيل جمله از شيطاني، برنامه اين از مهمي هايبخش درآمدن اجرا به شاهد وضوح
 ويژه به فرات، تا نيل ايده بند نيم تحقق و اسالم جهان قلب در اسرائيل جعلي دولت
  1.هستيم انگليس، و آمريكا صهيونيستي حكومتهاي توسط عراق اشغال از پس

 دانشوران هاي پروتكل «عنوان تحت خود، معتبر و معروف بسيار كتاب در نويهض،
 مفهوم ها، پروتكل اين مختلف ايايزو و ابعاد ،»جهاني صهيونيسم عمل برنامه ؛ صهيون

 واقعيت شيطاني، برنامه اين افشاي نحوه آن، هاي انگيزه و اهداف آن، پيدايش منشاء و
 به را است جهاني جامعه متوجه ها پروتكل اين ناحيه از كه خطري و برنامه اين داشتن
 اطراف در ار ابهامي هرگونه و داده قرار بررسي مورد موشكافانه، و مستند مفصل، طور

                                                           
1
 همايشي در اشغالي، هايسرزمين در بشر حقوق مدافع يهودي روشنفكر و شاعر نويسنده، شامير، اسرائيل -  

 با و سپتامبر يازده حوادث بودن يندروغ و ساختگي بر تأكيد با تركيه، استانبول در» اوراسيا در ثبات «عنوان تحت
 آمريكائي سربازان ها صهيونيست «امروز كه كرد اعالم انگليسي، و آمريكائي نيروهاي توسط عراق اشغال به اشاره
 براي انگليسي سربازان از ]دوم و اول جهاني هايجنگ در[ گذشته در كه طورهمان. اند داده قرار دست آلت را

 .آخر ص ،81 / 12 / 5 كيهان، روزنامه. »كردند استفاده خود يها دسيسه و اهداف تحقق
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 تاريخ در ريشه ها پروتكل اين كه است رسيده نتيجه اين به او. است زدوده برنامه اين
 ديزرائيلي تا گرفته ارميا و مردخاي و نحيما و عزرا و دانيال و حزقيال از كه دارد يهود

 پيوسته جريان «دهندهنشان يافته، ادامه گورين بن و هرتزل و وايزمن حييم و واحدهاآم
 نيروي دتمم و پيوسته جريان «است؛» يهود هاينسل تمامي به آن انتقال و يهودي يزغرا
 نابود از پس جهان، بر موهوم سلطه آن به رسيدن «هدفش كه» جهاني يهوديت پنهان
 تأكيد ديگر جاي در نويهض )467-465نويهض، صص ( 1.»است اسالم و مسيحيت كردن
  كه كند مي

 و صهيونيستي - يهودي روحيه در نهفته وحشتناك راز از برداشتن پرده براي 
 كه راز اين به بخواهيم اگر. ايم كرده توجه موضوع عمق به كمتر آن، انگيزه

 هاي پروتكل «بايد ببريم پي گذاشته، ارث به يكديگر براي نسل اندر نسل يهوديان
، ص همان( .است آورييقين خبرهاي آن در كه چرا يم؛نبخوا را» صهيون دانشوران

42(  

 شده تدوين و تنظيم فصل چهار و بيست در و بيان تفصيل به كه ها پروتكل اين
 اين. است حاكم آن بر تلمود شيطاني روح و بوده تلمود از اي چكيده حقيقت، در است،
 كنفرانس صهيونيسم، رهبران كه هنگامي ،1897 سال در اتفاقي، طور به محرمانه، سند
 از گروهي روز آن در. شد برمال بودند، داده تشكيل ئيسسو بال شهر در را خود ويژه
 آن و كرده حمله كنفرانس ساختمان به بودند، آمده مسكو از كه روس، تزار پليس افراد
 فرار به پا خويش، جان ترس از جلسه، در حاضر هاي صهيونيست. كشيدند آتش به را

 را ميزها روي صورتجلسات و مدارك اسناد، و شده ساختمان وارد پليس افراد. گذاشتند
 در و گرفت قرار وارسي مورد ها نوشته اين آنجا در. كردند منتقل مسكو به كرده جمع
. شود مي شناخته» صهيون دانشوران هاي پروتكل «بنام كه آمد دست به مطالبي آن ميان
 كشورهاي در آن چاپ و انتشار از كه اند كرده تالش همواره ها صهيونيست البته،

                                                           
 قلم، اين از اي مقاله و پيشين شيرازي،حسيني پيشين؛ ناس،بي جان: ب. ك.ر زمينه، اين در بيشتر توضيح براي -1

 .58-62 صص ،1384 آذر 39، شماره چهارم، سال زمانه، ماهنامه صهيون، دانشوران هاي پروتكل: عنوان تحت
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 به اند، زده كار اين به دست كه را افرادي گاه و آورند عمل به ممانعت جهان مختلف
 اين متن انتشار كه شد سبب آمريكا و اروپا در صهيونيست سلطه و نفوذ. اند رسانده قتل

 و مكرالّله و مكروا و شريفه آيه مصداق به وجود، اين با. شود ممنوع آنجا در ها پروتكل
 يك از بيش كنون تا و كنند جلوگيري آن انتشار و افشاء از انستندنتو الماكرين، خير الّله

  . است رسيده فروش به انگليسي زبان به فقط كتاب اين از نسخه ميليون
 و مسائل همه و است مفصل و مشروح ها پروتكل اين گفتيم، كه طورهمان
 در شود، مي مربوط بشر فردي حتي و اجتماعي سياسي، حيات به كه را موضوعاتي

 كه ها، پروتكل اين در صلح مفهوم و جايگاه به "صرفا اينجا، در ما اما،. گيردبرمي
 باشد، مي صلح و جنگ به مربوط موضوعات در ها صهيونيست عمل و انديشه راهنماي

 به ها صهيونيست نظر مورد صلح كه دهد مي نشان خوبي به ها پروتكل اين. پردازيم مي
 اين مرور ضمن كه است كافي فقط. است تحقق بلقا صورتي چه در و معناست چه

 آنها،. بيندازيم اخير قرن يك در جهان تحوالت و حوادث به هم نگاهي نيم ها،پروتكل
 را كارها كه هستيم ما اين... «كه اند كرده اعالم صراحت به هفتم، پروتكل در
 هايدست در آن كردن خاموش اي و جنگ آتش افروختن بر عوامل و چرخانيم مي

 قدرت خود، ميل رغمبه كه، كرد خواهند عادت ،]جهان كشورهاي[ آنها همه و ماست
 وضوح به امروز ما و )284همان، ص (» .بپذيرند فشار و نفوذ هرگونه اعمال در را ما وسيع
. است شده گذاشته اجرا به لبنان مورد در چگونه شيطاني انديشه اين كه شاهديم
-خانمان و گرنويرا جنگي كنند اراده كه زمان هر آمريكا، بر حاكم صهيونيستيهوديان 

 هاي نشانه كه هم زمان هر و بخشند مي تداوم آن به و كرده تحميل كشور اين بر را سوز
 عوامل دامن به دست و برآمده جنگ آتش كردن خاموش درصدد شود، ظاهر شكست

  . شوند مي جهاني صلح اصطالح به سازمانهاي و
 و صلح زدن هم بر در خود نقش به صريحاً پانزدهم، روتكلپ در ها صهيونيست

   :دارند اذعان جهان در آرامش
 ايم ديده صالح خود ما كه است اين معنايش آيد، وجود به ناآراميي جهان در اگر«
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 و همبسته موجوديت و بيفتند يكديگر جان به هاملت تا كند بروز ناآرامي اين
 جز كسي آن سركرده كند، ظهور اي توطئه جهان در اگر. شود متالشي آنها نيرومند
  )327همان، ص ( »...بود نخواهد ما خدمتگذاران وفادارترين از يكي

 بر آنان سروري و سلطه سايه در دارند، نظر در بشر براي ها صهيونيست كه صلحي
 پذيرش جز راهي آرامش و صلح به رسيدن براي بشريت و است شده تعريف جهان
 به. ندارند جهان بر حاكم خودكامه سليماني - داودي ديني توكراسيا سيطره و سلطه
 اگر «هاملت كه است شده تصريح پانزدهم پروتكل در جمله، از موضوع، اين
 سايه به اينكه جز ندارند اي چاره باشند، داشته آرامش و صلح با توأم زندگي خواهند مي
 فضايل به و درآيند ]هاستصهيونيست جهاني حكومت منظور[ پدرانه سرپرستي اين

. »كنند احترام و تجليل پرستش، مرز تا را ما پادشاه و اعتراف ما اتوكراسي حكومت
 افرادي كردن قرباني در ما «كه كنند مي اعالم تمام، قساوت با ادامه، در و )370همان، ص (
همان، (» .كرد نخواهيم ترديد ورزند، مي مخالفت ]يهود سلطه بخوانيد[ موجود نظام با كه

 پانزدهم پروتكل در. ندارد اهميتي هيچ هم قربانيان تعداد راه اين در و )336ص 
 راه در: اند گفته كه جانآ اند بوده انديشلام و حكيم ما پيشينيان چقدر«: خوانيم مي

 شرط آنان )329همان، ص (. »ندارند اهميتي قربانيان و ابزارها بزرگ، هايهدف به رسيدن
 و دانند مي يهود قدرت از محض تابعيت بشريت براي را آرامش و صلح زا برخورداري
 در ]آزادي و بركت[ نعمت دو اين از برخورداري با توانند مي جهانيان«: كه معتقدند
 البته ؛ دهند ادامه خود زندگي به اجتماعي روابط حسن با همراه و آرامش و صلح سايه
 از منظور البته، باز و )370همان، ص (» كنند ايترع كامالً را موجود قوانين كه آن شرط به

 را خود قدرت آنها كه چرا. است صهيونيستي و تلمودي مقررات و قوانين همان قوانين،
 حكومت يعني[ حقيقي قدرت«: كه معتقدند و كنند مي قلمداد ديگري حق هر وراي در

 احدي و دكن نمي سازش باشد، خدا حق اگر حتي حقي، هيچ با ]صهيونيسم جهاني
همان، (» .شود نزديك قدرت اين به سوء نيت با مو، تار يك اندازه به ولو كند، نمي جرأت

 علماي و احبار ها، خاخام همان باز را قدرتي چنين يك كه اينجاست جالب و )371ص 
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 را صهيونيستي عممطا اي وسيله هر با و قاطعيت و قدرت با تا كنند مي تعيين يهود
 خواهند افرادي دست به فقط را حكومت زمام ما دانشوران«: ويندگ مي. كنند تعقيب
 حكومت خشونت و ناپذيريانعطاف و قاطعيت و رحميبي با بتوانند "كامال كه سپرد
  ) چهارم و بيست پروتكل ()376همان، ص (» .كنند

 به بشريت براي ها، پروتكل مبناي بر صهيونيست، سران كه امنيتي و صلح بنابراين،
 اميال مقابل در بشريت محض پذيريظلم و پذيريسلطه سايه در جز آورند، مي نارمغا

 صلح همان اين. شود نمي محقق صهيون، دانشوران و صهيونيست سران شخصي
 دشمني هيچ كه شود مي برقرار موقعي زمين در صلح گفت مي كه است رومي معروف
 با صلحي، چنين. نهند دنگر روميان حكومت به جهان مردم همه و باشد نداشته وجود
 احترام براساس و برابر طور به هاانسان تمام حقوق آن در كه واقعي، امنيت و صلح يك
  . است ذلت ،نيست صلح "اصال و دارد فاصله آسمان تا نيزم از شود، محقق متقابل
  

  صلح از نگاه رهبران اسرائيل 

 انديشه مبناي كه است ونصهي دانشوران هاي پروتكل اين امروز گفتيم، كه طورهمان
 برپايي درصدد آنان. است جهاني صهيونيسم و يهود دانشوران و احبار علما، عمل و

 چون. كند تضمين جهان جاي همه در را آنان سلطه و حاكميت كه هستند حكومتي
 جزو همواره تاريخ، طول در تفكر، طرز اين. دانند مي برتر و برگزيده قوم را خود
 دنبالشبه  آنها كه هم صلحي لذا. است بوده غريب و عجيب قوم ناي سرشت و ماهيت
  ما كه شده، تعريف آن از صهيون دانشوران هاي پروتكل در كه است صلحي هستند،
 رژيم طلبانهسلطه و نژادپرستانه منافع صلحي اگر يعني. پرداختيم آن به مختصر طوربه

. نيست واقعي صلح يك نكند، ينتأم آن سياسي و ديني رهبران و اسرائيل صهيونيستي
    جنگ و شود شكسته بهائي و بهانه هر به تواند مي صلحي چنين صورت، اين در
 منافع خدمت در باز كه يابد ادامه تواند مي زماني تا هم جنگ. شود آغاز جانبههمه

 لبنان در امروز ما كه اتفاقي همين. باشد جهان بر حاكم هاي صهيونيست نژادپرستانه
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 لبنان اسرائيل، نظامي دو شدن گرفته اسارت به بهانه به ،هاصهيونيست. هستيم آن دشاه
 بخش و دادند قرار خود طوفاني و كوبنده حمالت مورد دريا و زمين و هوا از را

 و كشته صدها كرده، تبديل اي ويرانه به را كشور اين حياتي هايزيرساخت از عظيمي
 فاجعه ديگر بار قانا در و كردند آواره را فرن هزار صدها گذاشته، جاي بر زخمي
 عرض در كه، بودند داده قول قدس اشغالگر رژيم و جهاني صهيونيسم سران. آفريدند
 سلطه ادامه براي را خود شمالي مرزهاي و بشكنند هم دررا  لبنان مقاومت روز چند

 در بسآتش پيشنهاد هرگونه با هوايي، و حال چنين يك در. كنند امن خود ظالمانه
 جنگ طبل بر و كردند مي مخالفت ها، صهيونيست سلطه تحت المللي بين مجامع
 و قدرتمند كوبنده، پاسخبا  وقتي اما. دادند مي »مبارز من هل« شعار و كوبيدند مي

 شوم شبح كه ماه، يك گذشتاز  پس شدند، مواجه لبنان الّله حزب انگيز حيرت
 صهيونيستي رژيم نابودي و زوال هاي نشانه و افكند سايه اشغالگر رژيم بر شكست
 دولت همراهي با بودند، بسآتش مخالف اولين كه هاييييآمريكا همان شد، هويدا

 نويسپيش جنگ، توقف و كامل شكست از اسرائيل نجات براي فرانسه، صهيونيستي
 و ملل سازمان بر حاكم هاي صهيونيست ديگر با هماهنگي با و كرده تهيه را اي قطعنامه
  . رساندند تصويب به امنيت، شوراي
 سران و صهيونيستي رژيم امروز رهبران مخصوص ،صلح به نگاه گونهاين

 در ريشه گفتيم، كه طورهمان صلح، و جنگ از تلقي طرز اين. نيست آن صهيونيست
 تلمود روح كه صهيون، زعماي هاي پروتكل و تلمود شده، تحريف تورات هاي آموزه
 هرگاه. اند داشته ابزاري نگاه صلح به همواره اسرائيل، غاصب رژيم رهبران .دارد است،
 تحريك با و كرده رد را سازشي و صلح هرگونه اند، داشته قرار برتر و قدرت موضع در
  .اند برآمده فلسطينيان بر فشار اعمال درصدد صهيونيست، افراطي هايگروه

 ،1991 اكتبر يكم و بيست در ي،صهيونيست رژيم اسبق وزيرنخست شامير، اسحاق
 برابر در زمين طرح «با كه گفت صراحت به اسپانيا، در مادريد، صلح طرح جريان در
 خود هايسرزمين از تواند نمي وجه هيچ به اسرائيل كه دارد تأكيد و بوده مخالف صلح
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ي، سليمان(» .سازد متوقف را اشغالي مناطق در سازيشهرك اينكه يا و كرده پوشيچشم

 و صبرا قصاب به كه صهيونيستي، رژيم سابق وزيرنخست شارون، آريل يا، )32ص 
 با ،2002 ژوئيه در اسرائيل وزيرنخست عنوان به انتصابش از پس دارد، شهرت شتيال
 از انتقاد به زني،مشت ورزش در مصطلح هاي واژه كارگيري به با و آميز خشونت لحني
 در و بوده حاصلبي فلسطيني رهبران با مذاكره و ازشس«: گويد مي پرداخته، صلح روند

 بتواند اينكه تا يابد، مي دست پيروزي به امتياز كسب با اسرائيل، فلسطينيان، با رويارويي
 هم خود قبلي سخنان در وي )ص آخر ،17424كيهان، ش ( ،»كند نابود كامل طور به را آنها
 اسرائيل، دولت راه بهترين و دكر خواهد سقوط زودي به صلح روند كه بود گفته
 صلح، به اسرائيل رهبران اعتقاديبي از ديگري نمونه عنوان به. است فلسطينيان نابودي
 "صريحا كه كرد اشاره الياهو، خاي مرد اسرائيل، بزرگ خاخام سخنراني به توان مي
 شيننيهودي هايشهرك ساختن به اقدام كه است اسرائيل دولت وظايف از«: كرد اعالم
 يا و) صلح (ها فلسطيني با سازش به كه كسره و كند اسرائيل سرزمين از هرجايي در

  )210سليماني، همان، ص ( ».است شده كافر يهود دين به كند، فكر سازيشهرك روند توقف

 اشغالي هايسرزمين به فقط صلح به نسبت اسرائيل رهبران گيري موضع ونهگاين
 به و منظر همين از نيز خود همسايگان ديگر با سازش و صلح به آنان. ندارد اختصاص
 و باشند همسايگان به نسبت قدرت موضع در كه زماني. كنند مي نگاه ابزار يك عنوان
 پرهيز سازشي و مذاكره هرگونه از گيرد، قرار بحراني وضعيت در آنها مقابل طرف يا
 به المللي، بين فشارهاي هك زماني ،2005 اكتبر 8 در شارون، مثال، عنوان به. كنند مي
 صلح، براي سوريه با مذاكره هرگونه رد با يافت، افزايش سوريه عليه آمريكا، فشار ويژه
 ،18351كيهان، ش (. كرد قلمداد كشور اين بر آمريكا فشار تضعيف جهت در اقدامي را آن

 در ينفلسط و اسرائيل ميان صلح حافظ نيروي يك استقرار با شارون مخالفت يا )ص آخر
 يك در وي. است صلح به آنان پايبندي عدم از ديگري نمونه ،2002 آوريل 18

 صلح حافظ الملليبين نيروي يك حضور«: گفت اسرائيل نظامي راديو در سخنراني
 مانع بود نخواهد قادر نيرو اين كه چرا. باشد خطرناك اسرائيل براي تواند مي
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 اسرائيل كه حالي در. شود خود هاي جنايت انجام از ]فلسطين مظلوم مردم[ ها تروريست
  )، ص آخر17354كيهان، ش (» .داشت خواهد باز جويانهتالفي عمليات انجام از را

 صلح حافظ الملليبين نيروهاي نظارت از صهيونيسم رهبران كه دهد مي نشان اين
 تسياس ادامه براي مانعي را آنان حضور كه چرا. بيمناكند اشغالي هايسرزمين در

 ناظر هرگونه وجود بدون و راحت خيال با خواهند مي و دانسته فلسطين مردم سركوب
 فلسطين بشر حقوق مركز گزارش يك. دهند ادامه خود جنايات به خارجي مانع و
 خود هايبازداشتگاه در را فلسطيني هزار هشت از بيش صهيونيستي رژيم«: گويد مي

 اردن رود باختري كرانه به تهاجمات در آنان نفر هزار پنج ميزان، اين از كه كرده زنداني
  )همان(» .گيرند مي قرار بدرفتاري مورد مستمر طور به و اند شده بازداشت
 به كنند، فكر ها فلسطيني با سازش و صلح به آنكه از بيش اسرائيل، رهبران واقع، در
 اعزامي هيأت سخنگوي ورتز، فرانسيس. انديشيدند مي جنگ و سركوب سياست ادامه

 عمليات خبري، كنفرانس يك در ،2002 آوريل 23 در باختري، كرانه به اروپا پارلمان
 سياستهاي كردن محكوم با و ناميد جنگي جنايت يك را جنين در اسرائيل ارتش نظامي
 ها فلسطيني براي بزرگي بدبختي شارون من نظر به«: گفت صهيونيستي، رژيم و شارون

 ارمغان به را امنيت و صلح كه بود داده قول وي زيرا رود، يم شمار به ها اسرائيلي و
، 17359كيهان، ش (» .است آورده همراه به خود با را ناامني و جنگ تنها كه حالي در بياورد،

 از بسياري كه دهد مي نشان اروپايي مقام يك سوي از نظر، اظهار گونه اين )ص آخر
 برده پي صهيونيستي صلح شعارهاي ودنب خالي تو به امروز هم، جهان سياسي نخبگان

. خورند نمي را جهاني صهيونيسم به وابسته هاي رسانه تبليغاتي هياهوي فريب ديگر و
 سازش و صلحاز  دم هم اوقات گاهي اسرائيل، رهبران كه شود مي تأكيد ديگر بار البته،
 ضعف موضع در رژيم اين كه است شرايطي در اين گفتيم، كه طورهمان اما،. زنند مي
 بنيامين مثال، طور به. گيرد قرار تهديد معرض در اسرائيل موجوديت و شده واقع

 به اعتراف ضمن ،2002 جوالي 3 در صهيونيستي رژيم وقت جنگ وزير العيازر،
 ميان كنوني بحران«: كرد اعالم فلسطين، انتفاضه سركوب در اسرائيل نظامي شكست
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 به بايد بحران به دادن پايان براي اسرائيل و ندارد نظامي حلراه ها فلسطيني و اسرائيل
  ) ، ص آخر17414كيهان،ش (» .ببرد پناه سازش و سياسي هايحلراه

  
  اسرائيل ؛ ناقض هميشگي صلح 

 يا و آنها غربي حاميان يا و ها صهيونيست سوي از اغلب خاورميانه صلح هايطرح
 دارند، جهاني صهيونيسم به كمالي و تمام وابستگي كه عرب، جهان سرسپرده زمامداران
 يا و بهبود جهت در استثناء، بدون آنها، همه كه است طبيعي بسيار لذا،. شود مي مطرح
 اين ها،طرح اين تمامي در. دنباش منطقه در اسرائيل جعلي دولت متزلزل موقعيت تثبيت
. برد مي بهره فلسطينيان به نسبت بيشتري امتيازات از همواره كه است صهيونيستي رژيم

 كه المللي،بين فشار هاياهرم بر تكيه با آن، غربي پيمانان هم و جهاني صهيونيسم
 رهبران دارند سعي افتند، مي كار به صهيونيستي رژيم منافع به خدمت در همواره
 سوق اسرائيل با سازش سوي به را عرب جهان ضعيف رهبران يا فلسطيني عنصرسست
 ها، صهيونيست كه دهد مي نشان خوبي به اخير، دهه سه در ئيلاسرا عملكرد اما،. دهند
 فرصتي هر در و نيستند قائل خود فلسطيني طرف براي هم را جزئي حقوق همين حتي
 به خود پايبندي عدم و كرده مبادرت فلسطينيان با سبآتش و صلح نقض به دنبتوان كه

 رفتارهاي گونه اين هاي ريشه. گذارند مي نمايش به را موجود قراردادهاي و هاپيمان
 رفتارها اين كه گفتيم و كرديم بررسي قبل صفحات در را جويانهسلطه و آميزخيانت
 اين در آنچه. دارد جهاني صهيونيسم بنيادين هاي اسطوره و ديني هاي آموزه در ريشه
 كه شود ثابت تا است اسرائيل سوي از صلح نقض موارد شود، مي پرداخته بدان قسمت
  . نيست اعتماد قابل شرايطي هيچ در قدس اشغالگر يمرژ

 در اسالمي انقالب پيروزي با همزمان درست ،1979 در ديويد كمپ صلح پيمان
 براي آمريكا، خود، طبيعي متحد كمك به ها، صهيونيست كه بود اي توطئه اولين ايران،
 كه مصر،. گرفتند كار به اسرائيل، نامشروع رژيم با سازش و صلح به اعراب كردن وارد
 عرب جهان رهبري در الگويي و شد مي شناخته اسرائيل دشمن ترينبزرگ زمان آن تا
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 مصر پيمان، اين با. شد كشانده اسرائيل با صلح دادقرار امضاي و مذاكره ميز پاي به بود،
 اين براي هم مشروعيتي "ظاهرا و شناخت رسميت به را قدس غاصب رژيم وجود
  . شد پا و دست رژيم

 242 و 338 هاي قطعنامه اجراي بر تأكيد ديويد، كمپ صلح پيمان مفاد از يكي
 از اسرائيل نشينيعقب لزوم بر قطعنامه اين. بود آميز صلح شرايط در امنيت شوراي
 اما. داشت صراحت غزه نوار و اردن رود غرب المقدس، بيت جوالن، هايبلندي
 جهت در اقدامي هيچگونه و نماند پايبند مهقطعنا اين بندهاي به وجه هيچ به اسرائيل
  )158-162برژينسكي، صص (. نگرفت صورت اسرائيل سوي از قطعنامه اين مفاد اجراي

 سوي از هم باز كه است مادريد صلح طرح خاورميانه، صلح هايطرح از ديگر يكي
 جيمز اش، خارجهوزير و آمريكا وقت جمهوررئيس پدر، بوش رجوج توسط و آمريكا
 طرح، اين. بود» زمين برابر در صلح «طرح اين اصلي شعار. شد مطرح 1991 در بيكر،
 و رابين اسحاق آمدن كار روي با اما،. شد روهروب شامير اسحاق مخالفت با ابتدا، در

 كرد اعالم رابين. داد نشان صلح مذاكرات طرفدار را خود "ظاهرا اسرائيل، كار، حزب
 سازيشهرك روند ادامه به كه داد قول و داشته قبول را 242 و 338 هاي قطعنامه كه
 عدم و سازيشهرك هايسياست. نكرد وفا خود تعهدات از يكهيچ به اما ،دهد پايان
 صلح مذاكرات تداوم از اي نتيجه و يافت ادامه قبل همچون مذكور هاي قطعنامه اجراي
  )32سليماني، ص (. نشد حاصل

 اسرائيل پايبندي عدم خاطر به مادريد، كنفرانس اي ورهد يازده مذاكرات اينكه از پس
 كه گرديد، مطرح 1993 در اسلو صلح طرح شد، مواجه شكست با خود، تعهدات به

 اين اصلي محور. آورد بار به اي نتيجه نتواست هم طرح اين. بود مادريد مذاكرات ادامه
 كه خورديبر اما. بود فلسطين خودگردان حكومت گسترش و تداوم صلح، طرح

 تشكيالت با ،)امروز به تا خودگردان حكومت تشكيل زمان از (هاسال اين در اسرائيل
 سپرده اسلو صلح طرح در كه تعهدي به اسرائيل كه دهدمي نشان داشته، خودگردان

 اين گواه خودگردان، حكومت سابق رهبر عرفات، ياسر سرنوشت. نيست متعهد بود،
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 داخلي امور در مداخله خارج، دنياي با وي ارتباط قطع و عرفات ياسر حصر. است ادعا
 همگي خودگردان، دولت تضعيف و عرفات حذف نهايت، در و، خودگردان تشكيالت
 ادوارد. است اسلو صلح قرارداد مقابل در تعهداتش به اسرائيل اعتناييبي از حاكي
 اسلو، صلح تمذاكرا در «كه كرد اعالم آمريكائي، االصلنيفلسطي روشنفكر سعيد،

 بر آن تثبيت و اسرائيل كنترل استمرار شاهد ما ها، فلسطيني حقوق تضمين جايب
  )142سعيد، ص (» .هستيم اشغالي هايسرزمين

. دارد وجود صهيونيستي رژيم سوي از صلح نقض موارد از فراواني هاي نمونه
 اطراف در غيرمجاز هايحفاري آن، مظلوم مردم كشتار و فلسطين به مكرر حمالت

 را فلسطين مظلوم مردم انتفاضه كه (سليمان هيكل بناي يافتن منظور به مسجداالقصي
 و بشري حقوق هايسازمان منفي هايواكنش كه (حائل ديوار كشيدن ،)داشت دنبال به

) ياسين احمد شيخ (فلسطين رهبران ترور و) داشت پي در را جهان عمومي افكار
 صهيونيستي رژيم رهبران عالوه،ه ب. هستند موارد اين لهجم از...) و رنتيسي عبدالعزيز

 ساحل و غزه نوار در فلسطينيان خودمختاري طرح كه دارند نظراتفاق ديدگاه اين بر
 اعمال و شود منتهي فلسطيني مستقل دولت تشكيل به نبايد هرگز اردن، رود غربي

 نقض اين  )48-47معروف، صص (.است ضروري بسيار مناطق اين بر اسرائيل حاكميت
 چهارم بند در كه حالي در. خورد مي چشم به هم شارون غزّه از خروج طرح در صلح
 غزه شده تخليه مناطق و هاشهرك «كه است شده ذكر غزّه از خروج براي شارون طرح

 طرح صريح نقض و مسكوني مناطق اين تخريب شاهد جهان ،»شود نمي تخريب
  .بود غزه از خروج
  
  صلح خاورميانه؛ سراب صهيونيستي : گيري نتيجهبندي و جمع 

 از جديدي موج پيدايش آن، دنبالبه و، ايران در اسالمي انقالب پيروزي زمان از
    در اخص، طور به و، خاورميانه در خصوص به اسالم، جهان در اسالمگرايي
 ميانحا اسرائيل، صهيونيستي رژيم موقعيت شدن متزلزل و فلسطين اشغالي هايسرزمين



 

   1386 بهار ، 1رة شما، 37سال  ، فصلنامه سياست                                                               70  

 يا و سرسپرده نشانده، دست هاي رژيم كمك با غرب، در رژيم اين پيمانانهم و
 ترفند با تا برآمدند صدد در و شتافته قدس اشغالگر رژيم ياري به منطقه، سازشكار
 امنيت هم و كنند پا و دست رژيم اين براي مشروعيتي هم خاورميانه، در صلح برقراري

 كه مستمري و جانبههمه هايتالش رغمبه اما،. نمايند ينتأم اسالم جهان قلب در را آن
 زمان هر از بيش هدف، اين كه شاهديم ما آمده، عمل به جهت اين در اخير، دهه سه در

  . است دسترس از دور گذشته، در ديگري
 اين در چيزي چه. است نداده نتيجه هاتالش اين چرا كه بود اين ما اساسي سؤال
 كرده تبديل نيافتنيدست رؤياي يك به را خاورميانه صلح و كرده ايجاد وقفه فرآيند
 اختالفات، كه بود اين مقاله اصلي هيفرض واقع، در و، سؤال اين به ما پاسخ است؟

 و طلبانهتوسعه نژادپرستانه، خوي و خلق در ريشه خاورميانه هايجنگ و هاكشمكش
 تورات هاي آموزه از برخاسته دخو كه دارد، اسرائيل صهيونيستي رژيم جويانهسلطه
 رژيم كه صلحي لذا. باشد مي صهيون زعماي هاي پروتكل و تلمود شده، تحريف

 براي است ترفندي "صرفا بلكه نيست، واقعي صلح يك زند، مي دم آن از صهيونيستي
 هايسرزمين درون در اسالمي بيداري موج فشار كاهش جهان، عمومي افكار فريب
 انقراض و اشغال سياست تداوم جهت رژيم اين تحميلي حيات ادامه به كمك و اشغالي
  . مسلمان اعراب يعني فلسطين، اصلي و اوليه صاحبان و ساكن نسل

 تورات، دستورات و تعاليم به هم اجمالي نگاه يك بود الزم فرضيه، اين اثبات براي
 توراتي كه داد نشان ها بررسي. يهود قوم تاريخ به هم و باشيم داشته ها پروتكل و تلمود
 از) ع (موسي حضرت كه نيست كتابي داشته، قرار يهوديان اختيار در تاريخ طول در كه

 از پس هاقرن كه است كتابي بلكه،. نيست وحي كالم يعني. آورد زمين به آسمان
 كار اين در مختلف روزگاران در زيادي نويسندگان و شده تدوين حضرت آن رحلت

 هاي تناقض گاه و نيست منسجم محتوايي نظر از و واحد متن يك لذا. اند داشته تسد
 و سلطه حفظ منظور به يهود، احبار و علما كه شد ثابت. شود مي يافت آن در آشكاري
 به آنان ترغيب و يهوديان نژادپرستي روحيه تقويت نيز و يهود جامعه بر خود سروري
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 در كه تحريفات، اين حاصل. زدند تورات لغوي و لفظي تحريف به دست طلبي، برتري
. است» ثاني تورات «يا تثنيه كتاب است، شده تصريح آن به هم كريم قرآن جاي چند

 و صلح جايگاه و آن نژادپرستانه هاي آموزه ويژههب تورات، اين هاي آموزه از مختصري
 را خود پيمان تورات خداي «كه ديديم و داديم قرار مطالعه مورد را آن در پيمان و عهد
 يهوديان به تورات در خدا همين و» .دهد مي تغيير باز و گويد مي را چيزي «و» شكند مي

 به و داديم قرار» فرات تا صحرا از و فلسطين بحر از «را شما حدود كه دهد مي بشارت
. »مبند پيمان خدايان و ايشان با «و بردار روپيش از را آن ساكنان كند مي سفارش آنان
 داشته آميز مسالمت رفتار ديگران با كه داشت انتظار كتابي چنين ،پيروان از توانمي آيا

 با كه دهد مي دستور آن پيروان به و شكند مي را پيمان تورات خداي وقتي باشند؟
 گناه اين و اند كرده عمل تعاليم خالف نكنند، شكني پيمان آنان اگر مبند، پيمان ديگران

   بمانند؟ وفادار صلح پيمان به آنان كه بود اميدوار توان مي چگونه پس. است نابخشودني
 تأويل حاصل خود تلمود. است آمده بيرون تلمود شده، تحريف تورات همين دل از
 اقتضاي به و گذشت با يهود، احبار و ها خاخام كه است اي خودسرانه تفسيرهاي و

 تداوم منظور هب هم، باز و شده، تحريف تورات كردن كارآمد و روزآمد جهت در زمان،
 تعبير به. اند نوشته غيريهودي، جوامع و يهود جامعه بر خود ظالمانه سلطه به بخشيدن
» شرارت انبار «راستي، به تلمود، ضمير، روشن و آگاه نويسندگان و متفكران از بسياري

 و نژادپرستانه انساني،رغي هاي آموزه. است» هامصيبت و هابدبختي همه اساس «و
 انسان غيريهود، انسان تلمود، نظر از. است يافته بيشتري شدت تلمود در نهطلبا برتري
 پيرو. »است اسب نطفه شود، مي منعقد غيريهود از كه اي نطفه «زيرا. است حيوان نيست،
 چگونه پس داند، نمي آدم را غيريهود خود، ديني هاي آموزه اساس بر مكتبي، چنين
 چنين اگر. باشد پايبند پيمان اين به و بندد پيمان او با كه دهد اجازه خود به تواند مي
 امروز، بدانيم، كه شود مي درك بيشتر وقتي فاجعه عمق! است شده گناه مرتكب كند،
 و حرمت آمده، فائق تورات بر خود، غريب و عجيب اساطير و ها افسانه با كتاب، اين

 تورات به نسبت گناه از آن به نسبت گناه و بيشتر تورات از يهوديان نزد آن تقدس
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  . است تر، نابخشودني و تربزرگ
 قرن يك حدود در كه ديگري زايوحشت و خطرناك بسيار مرجع و مأخذ اما و
» صهيون دانشوران هاي پروتكل «است، داده شكل يهودان رفتار و عمل انديشه، به اخير،
» آوريقين «و» وحشتناك «اثر اين خلق در يهود احبار و زعما علما، هم بار اين. است
 حكومت برپايي براي مناسبي منبع تلمود، جلدي هاده قطور مجموعه. بودند پيشتاز
 و كارآمدتر اجرايي و عملياتي برنامه يك به ها صهيونيست. نبود صهيونيسم جهاني

 را پروتكل اين و نشستند يهود احبار و علما ديگر، يكبار لذا،. داشتند نياز روزآمدتر
 صاحب از بسياري تعبير به و، بوده تلمود از اي چكيده واقع در ها روتكلپ اين. نوشتند
 اين مسعد، حنا پولس عالمه قول به. است حاكم آن بر تلمود شيطاني روح نظران،

  . »است زده جوانه تلمود روح از ها پروتكل«
 و سلطه سايه در كه است صلحي ها، پروتكل در ها صهيونيست نظر مورد صلح
 اين در كه غيريهود، و باشد شده برقرار سليماني - داودي ديني راسياتوك سيطره
 صهيونيسم جهاني حكومت اين شود، مي گفته حيوان، يعني ،»گوئيم «آن به ها پروتكل
 هم جهاني هدف اين به رسيدن راه در و. »كنند احترام و تجليل پرستش، مرز تا «را،
  . »ندارند اهميتي]باشند كه تعداد هر به[ قربانيان و ابزارها«

 -  سياسي حيات طول در يهوديان كه دهد مي نشان روشني به هم يهود تاريخ
 و دستكاري دين اين وحشتناك و كفرآلود غيرانساني، تعاليم تأثيرتحت و خود اجتماعي
 براي را حقي هيچ وقت،هيچ اند، كرده مي زندگي كه اي جامعه هر در شد، تحريف
 خود جويانهسلطه و نژادپرستانه خوي و خلق نوعي به بار هر و اند شناخته نمي غيريهود

 خودشان هم و اند كرده درست دردسر ديگران براي هم همواره و گذاشته نمايش به را
 جهتبي. دارد و داشته جريان يهود تاريخ طول در "ظاهرا اين و. اند افتاده دردسر به

 آمده ستوه به قومش دست از كه ،)ع (موسي حضرت به پاسخ در خداوند، كه نيست
 قوم اين براي: فرمايد مي بيندازد، جدايي قومش و او بين كه خواست مي خدا از و بود
 از كه كساني بله،. بود خواهند سرگردان زمين در پيوسته آنان مباشد، غمگين نابكار
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 اندازند، مي سر پشت را حضرت آن هاي آموزه و كنند مي سرپيچي خدا پيامبر دستورات
 و هستند خدا امر تسليم كه آنان نه باشند، سرگردان زمين در بايد و مجازاتند مستحق
 خدا كتاب به وقت هيچ يهوديان كه است الهي جاريه سنت اين اينكه مثل. مسلمانند
 فلسطين در واقعه اين كه نيست دور و. باشند سرگردان زمين در همواره و نكنند عمل
 نقل الّله رسول از ،269 صفحه پنجم، جلد حنبل، بن احمد امام مسند در. شود تكرار
  :است شده

 طرف از و. چيره دشمنان بر و استوارند دينشان بر من امت از اي طايفه هنوز
 تا آورد نمي ستوه به را آنان هامصيبت و ها فتنه رسد،نمي آنها به زياني و ضرر مخالفين
 پيامبر كجايند؟ طايفه اين سيدندپر الّلهرسول از مردم. شود جاري خدا حكم اينكه
   .المقدس بيت پيرامون و المقدس بيت در فرمود
  ! لبنان ما ادراك ما و. لبنان ؟!كجاست پيرامون اين و
  

  :منابع و مĤخذ

 :  فارسي–الف 

  .قرآن كريم
  .، ترجمة احمد تدين، تهران، نشر هرمسبنيادگرايي صهيونيستي يهود، )1378( آران، گيديون، -1
  .، تهران، انتشارات دانشگاه تهران تاريخ پيامبر اسالم، )1369 (يتي، محمدابراهيم، آ– 2
  .نشر هالل: ، ترجمة نصير صاحب خلق، تهران تاريخ ناگفته و پنهان آمريكا، )1384 ( اكتار، عدنان،– 3
  .شر سفيز، ترجمة حميد احمدي، تهران، نسياست آمريكا در خاورميانه ،)1369 ( برژينسكي، زبيگنيو،– 4
، تأملي بر انديشه، عمل و فرجام بني اسرائيل از نگاه قرآن: يهود شناخت ،)1380 ( جاللي كندري، سهيال،– 5

  .دفتر نشر فرهنگ اسالمي: تهران
نشر :  سيدهادي مدرسي، اصفهان، ترجمة دنيا بازيچة يهود ، )1379 (اهللا سيدمحمد، حسيني شيرازي، آيت– 6

  .حجت، چاپ دوم
، ترجمة المللي در خلع سلطان عبدالحميد از سلطنتهاي بيننقش يهود و قدرت، )1380(ق ، حسان، حال – 7

  .حجت اهللا جودكي و احمد درويش، تهران، موسسهء مطالعات تاريخ معاصر ايران
دفتر : ران، تههاي اسالمي در فلسطيناسرائيل پايگاه امپرياليسم و حركت، )1370( خسروشاهي، سيدهادي، -8

  .شر فرهنگ اسالمين
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  .اطالعات: ، تهرانهاي اسالمي فلسطينحركت، )1375( خسروشاهي، سيدهادي، -9
  .نشر باران: ، تهرانتاريخ اسالم، )1378( خويي زاده، بهمن، -10
مجلة ، »هاانقالب اسالمي، تجديد حيات اسالمي و نظرية برخورد تمدن«، )1380( دوست محمدي، احمد، -11

  .54، دانشگاه تهران، شمارة علوم سياسيدانشكدة حقوق و 
  .39، سال چهارم، شماره  ماهنامه زمانههاي دانشوران صهيون،پروتكل، )1384(محمدي، احمد،  دوست– 12
مجلة دانشكدة حقوق ، » سرزمين فلسطينليساكنان و صاحبان اوليه و اص«، )1382(محمدي، احمد،  دوست– 13

  .مارة، دانشگاه تهران، شو علوم سياسي
موسسة اطالع رساني و  ، ترجمةذ يهود در آمريكاوبيداري من؛ ناگفته هايي از نف، )1384( ديوك، ديويد، – 14

  .نشر تسنيم انديشه، چاپ دوم: مطالعات فرهنگي لوح و قلم، قم
  .دفتر نشر اسالم، جلد دوم: ، قمفروغ ابديت ،)1370 ( سبحاني، آيت اهللا جعفر،– 15
  .نشر ني:  ، ترجمة حميد عضدانلو، تهراننقش روشنفكر، )1380(، سعيد، ادوارد – 16
  .، تهران، انتشارات تمدن ايرانيپان تركيسم و صهيونيسم، )1384( سلطانشاهي، عليرضا، – 17 
  .الملليدفتر مطالعات سياسي و بين: ، تهرانبازيگران روند صلح خاورميانه، )1379( سليماني، محمدباقر، – 18
، جلد زرساالران يهودي و پارسي؛ اليگارشي يهودي و پيدايش زرساالري جهاني، ) 1377(، ، عبداهللا شهبازي– 19

  .هاي سياسيموسسه مطالعات و پژوهش: دوم، تهران
  .نشر هالل: ، تهرانها و مسيحيت صهيونيستيپروتسانيسم، پيوريتان، )1383( صاحب خلق، نصير، – 20
  .دفتر نشر فرهنگ اسالمي: ، تهرانراي فلسطين و اسرائيلماج، )1380( صفا تاج، مجيد، -  21
  .دفتر تبليغات اسالمي: ، ترجمة محمدرضا رحمتي، قمنقد و نگرشي بر تلمود، )1369( ظفر االسالم خان، – 22
  .نشر اسالم، بي تا: ، قماي بر تاريخ فلسفهديباچه عزتي، ابوالفضل، – 23
  .انتشارات بين المللي الهدي: ، تهرانفاضه و طرح سالمي معاصرانت، )1371( فتحي شقاقي، ابراهيم، – 24
  .39، سال چهارم، شمارة ماهنامة زمانهيهوديت يوناني مĤب، ، )1384( كلباسي، حسين، – 25
، ترجمة حميدرضا آژير و حميدرضا اسطوره هاي بنيان گذار سياست اسرائيل، )1377( گارودي، رژه، – 26
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