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 صهیونیسم

 گروه فرهنگی و تحقیقاتی کریم اهل بیت )علیه السالم(نویسنده : 

به عنوان دشمن ترین دشمنان برای کسانی که ایمان آورده اند توصیف شده است. “یهود ” در فرهنگ دشمن شناسی قرآن کریم 

سوره  ۲۸بخشی از آیه ) ”…وا الیهود و الذین اشرکوالتجدن اشد الناس عداوة للذین آمن” خداوند متعال در آیه ای اعجازگونه می فرماید:

این آیه کریمه  در…مائده(به تحقیق یهودیان را دشمن ترین دشمنان نسبت به مومنان می یابی و همچنین کسانی که مشرک شدند

شرکان را از یهودیان و خداوند متعال گذشته از توصیف یهودیان به این عنوان با عطف مشرکان به یهود به شکلی زیبا تبعیت خارجی م

نقش پشت پرده یهود را افشا می کند همانطور که دستهای جنایت کار آنان از زمان پیامبر تا کنون از جنگهای نظیر خندق تا جنگ 

 های جهانی مشهود بوده است. 

است که باید در کتب اساساً چگونگی شکل گیری صهیونیسم و رابطه آن با یهود و دین حضرت موسی علیه السالم بحثی تاریخی 

تاریخ به آن پرداخت اما مساله ای که اهمیت این موضوع را دوچندان می کند این است که عده ای به خاطر اغراضی خاص دست به 

تحریف تاریخ زده حوادث و رویداد های تاریخی را به نفع خود مصادره کرده اند و در این میان به استناد همان تاریخ تحریف شده 

آنان از گذرگاه این حوادث تحریف شده حقوقی را برای خود تراشیده اند که برای استیفای این حقوق  .گلوی بشریت نهاده انددست بر 

جعلی خواهان به استثمار کشیدن سایر ملت ها هستند. در مقابله با این تهاجم زشت تاریخی بسیاری با نوشتن کتاب ها و مقاالت سعی 

راسر ریای این تاریخ نگاران خائن را روکنند که افرادی نظیر روژه گارودی از این دست بودند اما به خاطر کرده اند تا چهره کریه و س

سیطره همه جانبه این اقلیتٍ اکثریت ستیز بسیاری از این تقابل ها به شکست انجامیده است با این همه هر کس بنابر وظیفه انسانی 

وث چنین ظلم و ستم هایی پاک کند. این نوشته نیز سعی دارد به ریشه یابی واقعی و تفکیک خود باید تالش کند تا صفحه تاریخ را از ل

 .عوامل موثر در تشکیل جنبش صهیونیسم قدمی هرچند کوچک در این مسیر بردارد

 چکیده

ه در آن به تفکیک و تحقیقی است تالیفی و حداالمکان ساده و آموزشی، ک” قوم یهود، آیین یهودیت و علل پیدایش صهیونیسم” مقاله

بررسی صهیونیسم دینی از صهیونیسم سیاسی پرداخته شده در ابتدا سعی شده است اصطالحات مهم و کلیدی تعریف شود و در ادامه با 

در  ”و نقش مسیحیان صهیونیست” عهد جدید )انجیل(“؛ ”های عهد قدیم)تورات( آموزه“بررسی تبارشناسی قوم یهود با تفکیک تاثیر 

ایم.  ری جنبش صهیونیسم، به شکلی روشن، دالیل مذهبی و دینی موثّر در بوجود آمدن تفکر صهیونیسم را بیان کردهشکل گی

های قومی ـ تاریخی و امپریالیستی ـ استعماری سعی شده  های صهیونیسم سیاسی، با تفکیک آن به ریشه همچنین در تحلیل ریشه

 .نبش صهیونیسم به وضوح بیان شوداست که نقش این دو در تکمیل عوامل پیدایش ج

 کلمات کلیدی

 آیین یهودیّت؛ قوم یهود؛ صهیونیسم؛ اسرائیل؛ افسانه هولوکاست؛ پروتستانتیزم؛ صهیونیسم مسیحی؛ صهیونیسم سیاسی

، به شود. دشمنی ایران پس از انقالب اسالمی به رهبری )امام(خمینی ترین دشمن اسرائیل محسوب می ایران بزرگترین و خطرناک

 (۱صورت یک دشمنی ایدئولوژیک و دشمنی واقعی درآمده و خطر افکار تندرو مذهبی در ایران از هر خطری برای اسرائیل بیشتر است.)
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 قوم یهود و آیین یهودیّت

جنبه مذهبی و  دهد ایم با توجه به منابعی که در اختیار داریم و تا جایی که واقعیات تاریخی به ما اجازه می ( سعی کرده۸در این بخش)

ه االهی یهودیت به عنوان آیینی آسمانی را از تفکر مبتنی بر بنیادگرایی افراطی و مطالعه انتخابی و نژادپرستانه از تورات جدا کرده و ب

ژیمی ای سرطانی در میان کشورهای اسالمی نمایان است. ر ای شد که امروزه مانند غدّه هایی بپردازیم که منجر به تشکیل فاجعه ریشه

 .هایی موهوم و ضد بشری آشکارا به نسل کشی پرداخته و با خوی حیوانی خویش روی جلّادان تاریخ را سفید کرده است که با انگیزه

 جهانی برای ابناء بشر دیده است. ای از خواب هولناکی است که امپریانیسم شناسیم فقط گوشه امروزه آنچه ما به عنوان صهیونیسم می

دیت رژیم جعلی اسرائیل جزئی هر چند کوچک از این خواب پریشان تعبیر شده است، امّا اگر تدبیر رهبران و متفکران اگر چه با موجو

های مردمی نباشد بعید نیست که خودکامگان افسار گسیخته، تمدن بشری را که ثمره سالها مجاهدتِ مجاهدان  بشری و بیداری توده

خشک و بنیادگرایانه شان از متون تحریف شده و دست نوشته خود به ورطه نابودی و هالکت تاریخ و آزادگان عالَم است با برداشت 

بکشانند. آنچه آشکار است اینکه این برداشت با رویکردی غرض ورزانه در صدد انتقام از تمام ارزشهایی است که برای برپایی آن چه 

های  تحمیل نشده است. در این اوراق بر آنیم تا با کنار زدن پرده های سنگین که بر دوش بشریت ها که ریخته نشده و چه هزینه خون

 ین تفکر ضد بشری را آشکار سازیم.های تزویر از روی سفّاکان منفعت پرست تا حدودی حقیقت ا غفلت از روی چشمان دوستان و پرده

ه خواهی یک قوم یا یک کشور جعلی و یا ای کوچک در حد زیاد حقیقتِ تلخی که اگر چه بسیاری برای رفع تکلیف، آن را به مساله

ای است که از بسیاری از جهات  دهند، امّا واقعیت مسئله حتی در نگاهی ساده لوحانه آن را به اختالفات داخلی یک کشور تنزل می

 .پیوندی ناگسستنی با مساله آخرالزمان و رویارویی بزرگ خیر و شر دارد

 یهودیت، آیینی آسمانی

ز پرداختن به اصل موضوع نکاتی چند را متذکّر شویم.یهودیت آیینی رسمی و االهی است که از جانب خداوند متعال شایسته است قبل ا

دانستند که این آیین تا آمدن پیامبر بعدی که  به دست حضرت موسی)ع( بر بنی اسرائیل عرضه شد. مومنان به این آیین آسمانی می

دارد. و این چنین بود آیین مسیحیت تا آنکه پروردگار عالمیان با فرستادن آیین محمّدی های آن در تورات آمده است، رسمیت  نشانه

)ص( جهانیان را به دین مبین اسالم مفتخر فرمود. و آن را جامع ادیان االهیِ پیشین معرفی کرده و همه را دعوت به پذیرش آن کرد. 

اسالم بر آیین خود  ن قبلی خود مخیّر کرد و بسیاری هم با قبول شرایطپیامبر اسالم اهل کتاب را در پذیرش اسالم یا ماندن بر آیی

 باقی ماندند.

کرده و  اند از قدیم االیام معتقدان ادیان مختلف در کنار هم زندگی می از آنجاییکه تمامی ادیان آسمانی از مصدر و منبع واحد نازل شده

ه امروز هم بسیاری از اهل کتاب در میان مسلمانان به راحتی زندگی هیچگونه تعارض قابل ذکری با همدیگر نداشتند. همانطور ک

کنند و هیچگونه مشکلی ندارند. اما با گذشت زمان و دور شدن از عصر نبوتِ آیین یهودیت، رفته رفته غبار غفلت بر احکام اصیل  می

 .ای خاص گشوده شد های انحرافی در جهت منفعت عده آسمانی نشست و به جای آن، راه

های غیر االهی  ها و فرقه های پلید نامحرمان کم کم آیین آسمانی یهودیت و کتاب مقدس آن را مانند مسلک گذر زمان با کمک دست

ها خاصیتی جبری، در طبیعت زمان است که گذشت زمان هر چیزی را که  ها و به بیراهه رفتن زمین گیر کرد. و انگار این منحرف شدن
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کند و شاید به همین خاطر پروردگار عالمیان محفوظ نگه داشتن خاتم ادیان را خود ضمانت کرد:  د منقلب میدر اختیار بشر قرار بگیر

تر از موارد مشابه خود، در تاریخ بشریت ظاهر  ( اما به دالیلی، انحراف در آیین یهودیت بسیار عمیق۳نحن نزّلنا الذکر و انا له لحافظون.)

ا آیینی قرار گرفت که خود از دل آن برخاسته بود. امروزه در میان مومنان واقعیِ آیین االهی یهودیت، شد تا جایی که کامالً در تضاد ب

 شود.  صهیونیسم نوعی فساد و تباهی بر مبنای ملی گرایی افراطی و استعمارگری شمرده می

کردند، در جریان دیدار با بنیانگذار  یت میهمانطور که در جریان انقالب اسالمی، گروهی از یهودیان که همسو با جریان انقالب فعال

جمهوری اسالمی ایران، حضرت امام خمینی قدّس سرّه اظهار داشتند: )یهودیت دین االهی است متّکی بر توحید و احکام خداوند که 

لوق ذهن چند نفر های دیگر، مخ ”ایسم“مانند ” صهیونیسم“بوسیله حضرت موسی کلیم اهلل در تورات مقدس آورده شده، در حالی که 

گیرد و این ابزار، عاملی شده است برای نفوذ امپریالیسم  از دنیای غرب است که اخیراً به عنوان یک ابزار سیاسی مورد استفاده قرار می

اص خود ای از افراد در این منطقه.(امام خمینی قدس سره در سخنان خود با تیز بینی خ در خاورمیانه و مَحو حقوق انسانی و خدایی عده

ها جدا  فرمایند: )ما حساب جامعه یهود را از حساب صهیونیست ها را چنین بیان می تفاوت عملکرد کلیمیان حقیقی با صهیونیست

ها یهودی  ها با همه ادیان االهی مخالف هستند. آن ها مخالف هستیم و مخالفت ما برای این است که آن دانیم. ما با صهیونیست می

 (۴ها متنفّر هستند.() ا هم از آنه کنند و یهودی می سیاسی هستند که به اسم یهودی کارهایی میها مرد نیستند، آن

توان گفت که تمام هدف ما در این اوراق اثبات مدعای حضرت امام رضوان اهلل تعالی علیه با آوردن شواهدی علمی و  در حقیقت می

ای تاکید نکته اول است، اینکه به کارگیری مکرر عبارات یهود و  ه باز به گونهتاریخی است. که ان شاءاهلل خواهد آمد.و اما نکته دوم ک

های یهودی به معنی یکسان نگری همه یهودیان نیست. زیرا برخی از آنها همانطور که قبالً گذشت مبرّا از همگرایی  یهودیان و انجمن

فقط و فقط برای ” ک ش و ر اسرائیل“نکه ذکر عبارت های صهیونی و اسرائیلی هستند.و سوم ای ها و شبکه و همکاری با تشکل

رساندن معنا در این اوراق آورده شده است، وگرنه با توجه به معیارهای بین المللی برای تعریف کشور به هیچ وجهی اطالق کشور بر 

ل کرده و بسیاری از ساکنان های مهاجم سرزمین کشور فلسطین را با قوه قهریّه اشغا باشد. چرا که صهیونیست این مورد صحیح نمی

 اند. اصلی آن را اخراج یا به قتل رسانده

های اشغالگر به  اند از حداقل نیازها برخوردار نیستند. صهیونیست و تعداد بسیاری را هم آواره کرده و کسانی هم که در فلسطین مانده

سطین منتقل کرده و جایگزین ساکنان اصلی آنجا جای فلسطینیان اخراج شده، یهودیان ممالک مختلف را به کشور اشغال شده فل

ای جعلی و بی  اند. بر این اساس رژیم صهیونیستی به عنوان یک کشور به هیچ وجه مبنا و مشروعیت حقوقی نداشته بلکه پدیده کرده

ست که رژیم اشغالگر آید. چرا که طبق قواعد و حقوق بین الملل کشور متضمّن تعاریف و ویژگیهایی ا ریشه در منطقه به حساب می

 (۵باشد.) قدس از لحاظ جغرافیایی، تاریخی، سیاسی، و نیز ملل و اقوام تحت زیست مشمول هیچ کدام از آنها نمی

 نگاهی به ساختار قومی و مذهبی یهودیان

 .گیریم را پی می در ابتدا به خاطر نقش کلیدی و اساسی آیین یهودیت، ساختار دینی و مذهبی آن را به اختصار شرح داده و مطلب

پندارند که واژة یهودی، مانند واژه آلمانی یا انگلیسی مفهوم مشخص و روشنی دارد، و همانطور که آلمانی به کسی گفته  بسیاری می

 کند و باشد و به زبان آلمانی تکلم می ( سفید پوستان، وابسته به تمدن غربی و دارای فرهنگ ژرمنی می۶شود که از نژاد نُردیکِ) می

آید یهودی هم دارای چنین خصوصیاتی است. در بسیاری از موارد هم، محققان در مورد یهود به  یک عضو ملت آلمان به حساب می
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رسد یهودیان جماعتی یکدست، یکپارچه و منسجمند. امّا حقیقتاً در این مورد بخصوص این گونه  گویند که به نظر می ای سخن می گونه

کنند و بسیاری هم هستند که در کشور آلمان نیستند امّا از بسیاری از جهات با  ا در کشور آلمان زندگی میه نیست. اگر امروز آلمانی

گیریم. با  آداب و رسوم کشورشان مشترکند، یهودیان چنین مشترکاتی را در بسیاری از موارد ندارند. برای نمونه تاریخ یهود را در نظر می

هاست و خود دارای اشتراکات  شود که یهود دارای تاریخی مستقل و جدا از سایر ملت داشت میشنیدن اصطالح تاریخ یهودی چنین بر

اند و این جوامع در  دهد که یهودیان در جوامع مختلفی زندگی کرده منحصر به فردی است امّا وقایع غیر قابل انکار تاریخی نشان می

 اند. متفاوتی داشتههای تولید  وهها و شی شرایط زمانی و مکانی گوناگون تمدن

زیستند، امّا در همان زمان یهودیان هلند در یک جامعه  ای می در یک جامعه عربی بیابانی و قبیله۱۱های یمن در قرن  مثالً یهودی

ر دو بریم ه ها ما وقتی از تاریخ یهودی نام می کردند. با وجود این واقعیت شهری متمدن و مبتنی بر نظام سرمایه داری غربی زندگی می

توان این دو را به عنوان یک تاریخ مشترک لحاظ کرد. چرا  مورد به یک نسبت مد نظر ماست در حالی که از لحاظ تاریخی و علمی نمی

برای که تاریخ یک پدیده، باید اشتراکاتی هم در نوع وقایع داشته باشد تا بتوان تأثیرات وقایع گوناگون را بر اجزا و افراد آن بررسی کرد. 

ل وقتی انقالب صنعتی رخ داد با توجه به دو مثالی که زده شد، تأثیراتی که انقالب صنعتی بر کشورهای اروپایی داشت بسیار فراتر و مثا

توان گفت که میزان اثرپذیری  تر از تأثیراتی بود که بر کشورهایی نظیر یمن و کشورهای آفریقایی گذاشت. به همین خاطر می عمیق

ای بود که در آن جامعه  تی البته با فرض اینکه آن را دارای تاریخ مستقلی بدانیم متأثر از میزان تأثیرپذیری جامعهیهود از انقالب صنع

 ( ۷کردند.) زندگی می

کنند. همانطور  ای است که در آن زندگی می و به خاطر همین پراکندگی است که شخصیت و هویت آنان نیز متأثر از تمدن آن جامعه

نویسند. و از هر جنبه فرهنگ  کنند و نویسندگان آنها به زبان آن کشور می هودیان هر کشور به زبان همان کشور تکلم میبینیم ی که می

توان تمدن یا فرهنگ معینی را به عنوان تمدن و فرهنگ خاص یهودی و به تبع آن  شویم که نمی و تمدن که بررسی کنیم متوجه می

باشد و اگر هم مثال نقضی بر این مدعا پیدا شود باید وجه  ت آشکاری است که قابل انکار نمیتاریخ یهودی مشخص نمود و این واقعی

های مذهبی و البته بسیار محدود برای آن قائل شد که عموماً فاقد مکان مشخصی  اشتراک آن را نه در فرهنگ و تمدن بلکه در ریشه

 .باشد می

این گروهها دو اصل معتبر است که فرد با دارا  بندی¬¬شوند، در تقسیم م میهای مختلف یهودی به چند دسته جداگانه تقسی گروه

ایمان یهودی و دوم اصل   اند از اصل عقیدتی یعنی اعتقاد و شود. این دو اصل عبارت بودن حتی یکی از این دو، یهودی محسوب می

ا اعتبار اصل دوم یهودی ملحد و بی دین هم، یهودی (. ب۲اند) نژادی یعنی متولد شدن از مادری یهودی بنا بر شرایطی که ذکر کرده

 .باشد شود و این از موارد منحصر به فرد آیین فعلی یهودیّت در مقایسه با اسالم و مسیحیت می محسوب می

 تقسیمات یهودیان به اعتبار اصل نژادی و محل زیست

 .شوند دسته بزرگ تقسیم می ۳با لحاظ کردن اصل نژادی یهودیان به 

زیستند.  گویند از نسل کسانی هستند که در شبه جزیره ایبری می ها که یهودیان مشرق زمین را می (: سفارادی۱ها) ارادیـ سف۱

نمودند و همیشه بین آنها و  ها همراه و هم محل شوند احساس شرم می ها اشراف یهود بودند و همیشه از اینکه با اشکنازی سفارادی

ها تبدیل به اقلیت  ود داشت. امّا با گذشت زمان، وضعیت کامالً برعکس شد و در حالیکه سفارادیای وج ها دشمنی دیرینه اشکنازی
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ها  های تأثیرگذار و مهم سفارادی از شخصیت .ای پیدا کردند ها درتمدن غربی و هم چنین در اسرائیل موقعیت برجسته شدند اشکنازی

لی یهودی که برای خدمت به اهداف صهیونیسم به ظاهر مسیحی شد و مدتی میتوان به اسپینوزا فیلسوف نامدار و بنیامین دیزرائی

 .نخست وزیر انگلیس بود، اشاره کرد

شوند که کامالً اشتباه است  ـ یهود مشرق زمین و جهان اسالم: به اشتباه یهودیان مشرق زمین و دنیای اسالم هم سفارادی گفته می۸

 .تفاوت استچرا که گذشته دینی و فرهنگی آنان به کلی م

گویند. اصوالً  ( می۱۱(: عمده یهودیان شرق اروپا )روسیه و لهستان( را که اصلیت آنان آلمانی است، اشکنازی)۱۱ها) ـ اشکنازی۳

های فکری معاصر یهودی شامل جنبش یهودی روشنگری، یهودیت اصالحگر، یهودیت  یهودیّت مطرح امروزی و تمامی جنبش

 .ها ظهور کرد پورا و پونر و خصوصاً جنبش صهیونیسم در میان اشکنازیکار، جنبش قومی دیاس محافظه

 تقسیم یهودیان به اعتبار اصل دینی و عقیدتی

توان به یهودیت ارتدوکس، یهودیت اصالح  شوند. که از جمله آنها می به لحاظ دینی و عقیدتی یهودیّت به چند دسته اصلی تقسیم می

د.یهودیت ارتدوکسی وارث یهودیت حاخامی و بیشتر، از قرون وسطی تا پایان قرن نوزدهم رواج طلب و یهودیت محافظه کار اشاره کر

پنج درصدِ یهود در  ۵۵داشت. آنها عقیده دارند تورات از جانب پروردگار نازل شده و تمامیت آن الزم االجراست. البته آنها فقط حداکثر 

ای بود که  آلمان ) مهد اصالح دینی مسیحیت( ظهور کرد و نخستین فرقه دهند. یهودیت اصالح طلب در دنیای غرب را تشکیل می

کوشند عقل را بر همه چیز حاکم کنند و با جداسازی عنصر دینی از عنصر نژادی فقط  یهودیت حاخامی را به چالش کشید. آنها می

یهودیت  .تبعید و دوران مسیحایی بی اعتبار است دانند. برای آنها اصطالحاتی چون بازگشت به ارض موعود، عنصر دینی را الزام آور می

 باشد. ثابت ملت یهود میمحافظه کار، جریان فکری است که معتقد است مسلک یهودیت بیانگر روح 

دانند که این همان  آنان اعتقاد دارند که یهودیت قادر است خود را به مقتضیات زمان منطبق سازد. آنان دین یهود را روح قومیت می

ه صهیونیسم است، اما با این همه مسائل دینی در اسرائیل در اختیار کامل یهودیت ارتدوکسی است. البته اصالح طلبان و محافظه دیدگا

های  ای است از گفتارهای حکیمانه و افسانه کاران عقیده ندارند که تورات از جانب خداوند نازل شده بلکه از نظر آنان تورات مجموعه

به پیامبران الهام کرده است از این رو انسان حق دارد بر حسب خِرَد خود یا مقتضیات زمان در آن دخل و تصرف مردمی که پروردگار 

کند و شعائر را تغییر یا در بعضی موارد حذف کند. یهودیت اصالح طلب و محافظه کار، حاخام شدن زنان و هم جنس بازی و حاخام 

مروزه بزرگترین تجمع یهود در جهان یهود آمریکاست. یهودیان آمریکا سفیدپوست و ( ا۱۸شمارند.) شدن همجنس بازان را مجاز می

 باشند. ( می۱۳قاطع آنان اشکنازی)اکثریت 

ها و دیگری مذهب گرایان. اینها  شوند: یهودیان قومی و الادری به لحاظ دینی یهود ایاالت متحده به دو دسته اصلی تقسیم می

مانند یهودیان  .باشند تند با اینکه گروههایی هم وجود دارند که به لحاظ کمّی دارای اقلیت میگروههای یهودی مصلح در جهان هس

اند، که اساساً خارج از قلمرو یهودیت حاخامی هستند و اصالً اطالعی از تَلمود ندارند. اگر چه در هر آرایش  فالشا که یهودیان اتیوپی

آن وجود دارد امّا حالت یهود و یهودیت تا حدودی منحصر به فرد است. چرا که در  اجتماعی یا مذهبی اختالفاتی بین مرکز و اطراف

اند. اگر بگوییم که این  یهودیت اساساً مرکز مدّت مدیدی است که از میان رفته است و جریانهای پیرامونی با استقالل تام رشد کرده

 این مدعا را پیدا کرد. توان مثال نقض  حاصل قرون معاصر است با نگاهی به گذشته یهود می
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( که در آن اقوام یهودی قرون اولیه میالدی حضور داشتند، اوضاع به همین منوال بود. در این انجمن صدوقیان ۱۴درانجمن سنهدرین)

قربانی  ایمان به پروردگار و روز قیامت و تنها مبتنی بر حضور داشتند که آنان به یهودیتی بت پرستانه، هرمی، قاطع، خشک و خالی از 

ه دادن و عادات تخلف ناپذیر و تماماً زمینی عقیده داشتند، امّا در کنار آنان فریسیان نیز حضور داشتند که به رستاخیز و لزوم اعتقاد ب

شود یهودی  دادند از این جاست که گفته می علی رغم این اختالفات بنیادین، در کنار هم اَعمال دینی را انجام می .آخرت قائل بودند

ای که داشته  ها و گروهها هر نوع عقیده تعریفی دوگانه دارد. یکی بر اساس عقیده و دیگری مبتنی بر نژاد. امّا امروزه تمامی این فرقه

 .اند باشند آیین یهودیت و پیروان آنها را یهودی نامیده

 (۱۵اشتراکات بین یهودیان مذهبی و یهودیان ملحد)

 بانمورد تنفر بودن از طرف ملتهای میز

ای از ملتها نسبت به یکدیگر نفرت دارند امّا همه ملل جهان  ( نویسنده مشهور و طنزپرداز آمریکایی پاره۱۶به قول مارک تواین)

توان به عنوان دالیل نفرت ملتها از یهودیان نام برد. اما از آنجایی  در این خصوص عوامل زیادی را می(۱۷نفرند.)یکپارچه از یهودیان مت

 :توان از دالیل اساسی نفرت آنان از یهود نام برد ن در طول سالیان درازی میزبانی آنان را بر عهده داشتند دو مورد زیر را میکه مسیحیا

 (۱۲)ع(.)کشتن عیسای مسیح

ه در هنگامی که عیسی)ع( به پیامبری مبعوث شد زمانی بود که یهودیان از دین و آیین آسمانی خویش منحرف شده بودند. آنان با اینک

( دیده بودند شریعت آسمانی وی را گردن ننهادند. تا جایی که توطئه از میان ۱۱هایی از آمدن عیسی و پیامبری وی) تورات نشانه

 ۱۵ـ۱۴های  جمله ۸۶برداشتن وی را چیدند. آنان برای از میان برداشتن وی کسی را اجیر کردند که داستان آن در انجیل متی باب 

آنگاه یکی از آن دوازده)نفر( که یهودی استخریوطی مسّما بود نزد رؤسای کَهَنه رفته گفت: مرا چند خواهید داد چنین بیان شده است. 

کند: و  همان باب داستان چنین ادامه پیدا می ۴۱ـ  ۴۷های  تا او را به شما تسلیم کنم؟ ایشان سی پاره نقره با وی قرار دادند. و در جمله

ها از جانب رؤسای  گفت که ناگاه یهودا که یکی از آن دوازده بود، با جمعی کثیر با شمشیرها و چوب هنوز )عیسای مسیح( سخن می

کَهَنه و مشایخ قوم آمدند. و تسلیم کننده او به ایشان نشانی داده و گفته بود: هر که را بوسه زنم همان است، او را محکم بگیرید. در 

مورد حضرت مسیحاز دیگر عوامل نفرت  در تلمود موهن و زشت تعبیرات.…و را بوسیدساعت نزد عیسی آمده گفت: سالم یا سیدی و ا

مسیحیان از یهود تعبیرات زشت و موهنی است که نسبت به آن حضرت در تلمود آمده است. تا جایی که نویسنده اثر در چاپ نخست 

انه بعدش جمله نابود باد عنصر شرّیر را که هیچگونه حذفی در آن اِعمال نشده، همیشه بعد از ذکر نام حضرت مسیح مومن

 (۸۱افزاید.) می

 بغض و کینه داشتن نسبت به دیگران

از دیگر اشتراکات بین یک یهودی مذهبی و یک یهودی ملحد بغض و کینه داشتن نسبت به دیگران است. یک یهودی مذهبی یا 

اند. آنان اعتقاد دارند که یهودیان نه مانند  از روحی پلید نشات گرفته ملحد اعتقاد دارد که یهودیان از تبار خداوند هستند امّا اقوام دیگر

اند که در خدمت یهود باشند. به  سایر مردم بلکه حتی از لحاظ جوهری بر سایرین برتری دارند. و دیگران فقط برای این آفریده شده

اند خود را در صورت غلبه  های مستمر پشت سر گذاشته خاطر همین اعتقادات و با توجه به سرگذشت پر از ذلت و خواری که درآوارگی

بینند و اگر آنان کوچکترین مجالی پیدا کنند از هیچ گونه جنایتی در حق غیر یهودیان فروگذار  بر مردم مُحِقِ هر ظلمی بر دیگران می

 .نخواهند کرد. همان طور که اتفاقات چندین ساله اخیر در کشور فلسطین گویای همین مطلب است
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 اعتقاد به تعلق داشتن فلسطین به یهودیان

های عهد عتیق تعلق فلسطین به آنان است. به خاطر همین مهاجرت  از دیگر اعتقادات مشترک یهودیان مذهبی و ملحد بنا بر وعده

ی نشده! اند و سرزمینهای در دست اعراب را سرزمینهای بازپس گیر به ارض موعود( لقب داده)یهودیان به فلسطین را بازگشت 

اند و به دست  دانند. یعنی این سرزمین به قول عهد قدیم از نیل تا فرات متعلق به یهودیان است. منتها مدتی آنان از آنجا دور بوده می

شود که گذشته از تعلق فلسطین به یهودیان آنان را نیز به  دیگران افتاده است. در همین معنا فقرات زیادی هم در عهد عتیق یافت می

نماید. برای آنان فقرات زیر گویای چنین مسائلی است: آن روز خداوند با ابراهیم عهد بست و فرمود: من  وان قومی خاص معرفی میعن

( قول داده ام سرزمین ایشان را به شما بدهم، تا آن را به تصرف خود ۸۱بخشم.) این سرزمین را از نهر مصر تا رود فرات به نسل تو می

( خداوند به موسی فرمود: که به قوم اسرائیل بگویید: وقتی که از رود اردن عبور کردید و به سرزمین کنعان ۸۸باشید.)درآورده، مالک آن 

 …ام، آن را تصرف کنید و در آن ساکن شوید داده شما به را کنعان سرزمین من …رسیدید باید تمامی ساکنان آن جا را بیرون کنید

 شما را در آن سرزمین آزار خواهند رساندهای تان فرو خواهند رفت و به چشممثل خار د باقی ماندگان،بیرون نکنی آنجارا ساکنان اگرتمام

 برتر دانستن خود از دیگران

داند و این برتری را به نژاد و اصالت  یک یهودی چه اعتقادی به خدا داشته باشد چه ملحد باشد خود را سرآمد و برتر از دیگران می

ای جدا بافته از دیگران ترسیم  دهد. در تورات با تعابیر گوناگون به این نکته اشاره شده است و ملت یهود را تافته نژادی خود نسبت می

اید و از بین تمام مردم روی زمین شما را انتخاب کرده  کند. چون شما قوم مقدسی هستید که به خداوند، خدایتان اختصاص یافته می

 خدای خداوند من …پس خود را تقدیس نمایید و مقدس باشید چون من خداوند خدای شما هستم( ۸۳است تا برگزیدگان او باشید.)

 (۸۴شما را از سایر اقوام جدا ساخته ام تا از آن من باشید.) …ام¬های دیگر جدا کرده قوم از را شما که هستم شما

 آشنایی با اصطالحات مرتبط با صهیونیسم

ای از  قیقت آیین یهود و ساختار قومی مذهبی آنان، همچنین دیدگاه دیگران نسبت به آنان و شمّهبعد از این آشنایی اجمالی در مورد ح

اعتقادات مشترک آنان الزم است برای بحث در مورد جنبش صهیونیسم و علل پیدایش آن، کلمات و اصطالحاتی را که غالباً هم در 

وجه قرار داده تا در خالل بحث، کاربرد این اصطالحات باعث پیچیدگی شوند به دقت مورد ت معانی متفاوت و گاه مشترک استعمال می

مطلب نشود. الزم به ذکر است که در این جا فقط به صورت گذرا و بنابر اقتضای این بخش که با هدفی آموزشی و روشی ساده نگاشته 

 .ید به منابع تفصیلی موضوع رجوع نمایدشود و خواننده گرامی برای اطالعات بیشتر با شده است به این اصطالحات پرداخته می

 کشور فلسطین

حدود دوهزار و بانصدسال قبل از میالد مسیح چند قبیله عربی به منطقه فعلی فلسطین مهاجرت کردند که بعدها کنعانیون نامیده شدند. 

اگر چه در دوران های گذشته به  (۸۵آنان چند قبیله بودند که قبیله مهم آنان یبوسیون در شهر قدس و اطراف آن سکونت داشتند.)

( که تقریباً دوازده قرن قبل از میالد ۸۶سرزمین فلسطین ارض کنعان هم گفته می شد اما نام فلسطین بمناسبت یکی از قبایل کریتی)

ین داده شده مسیح در سواحل مدیترانه میان یافا و غزه رحل اقامت افکنده بودند و بعدها بنام فلسطینیون معروف شدند به این سرزم

 (۸۷است.)
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 (۸۲اورشلیم)

ای در شرق دریای مدیترانه و جنوب غربی لبنان از مهمترین مناطقی است که در کتاب مقدس  نام مرکز کشور یهودا )فلسطین( و ناحیه

م آمده است که در عهد قدی .به کرات از آن نام برده شده و به عنوان شهر داوود و سلیمان شهرت یافته است ()عهد عتیق و عهد جدید

نام قدیمی آن شهر یبوس بوده است و پس از آنکه داوود آنجا را فتح کرد، به اورشلیم تغییر نام داده است. در فرهنگ اسالمی این نام 

م این شهر به مناسبت ساخت نخستین خانه خدا و نخستین قبله عالَ .شود ( استفاده می۸۱کاربردی ندارد و عمدتاً از واژه بیت المقدّس)

توسط سلیمان نبی از قداست خاصی برخوردار است. گذشته از مسلمانان و یهودیان این شهر نزد مسیحیان نیز اهمیت دارد زیرا به 

عقیده آنان شهری است که حضرت عیسی در آن شهر مصلوب و در همانجا دفن شده، گرچه بنابر روایت انجیل از محل دفن خود 

همانطور که گذشت این نام در کتاب مقدس به کرات (۳۱ایمنی است.) شلیم به معنای شهر سالمت وبرخاسته است. در ادبیات عبری اور

ها را داوری خواهد نمود و  آمده است از آن جمله: زیرا که شریعت از صهیون و کالم خداوند از اورشلیم صادر خواهد شد و او امت

شتند به اورشلیم از کوه مسمّی به زیتون که نزدیک به اورشلیم است و ( آنگاه ایشان برگ۳۱های بسیاری را تنبیه خواهد کرد.) قوم

( همچنین اورشلیم مکانی است که محل دفن عیسی تلقی شده و بر روی آن ضریح مقدس برپا ۳۸مسافت را یک روز سبت دارد.)

ر رستاخیز مسیح را در جهان پخش اند و همین شهر بود که یکی از نخستین کلیساهای مسیحیان تأسیس شد، و اولین مبلغان خب کرده

 (۳۳کردند.)

 صهیون

( طبق روایات کتاب مقدس صهیون ۳۵( و یکی از چهار کوه مقدس در شهر قدس.)۳۴از لحاظ جغرافیایی کوهی است نزدیک اورشلیم)

ای  ( و قلعه۳۶ردد.)گ های یهودی آمده است که قدمت این واژه به زمان داوود برمی در فرهنگ .ای است در جنوب شرقی اورشلیم تپه

داشته به نام یبوسیان که داوود یا سلیمان در قرن دهم قبل از میالد آن را فتح کرد و معبد یا همان هیکل را بر روی آن بنا کرد که 

طور ها مترادف تمام سرزمین اسرائیل به کار رفته و به  ( این واژه در برخی نوشته۳۷شده است.) تابوت عهد در داخل آن نگهداری می

بینیم. گاهی دو  های مزامیر و اشعیا نبی می وسیع در عهد قدیم مورد اشاره قرار گرفته است. بیشترین کاربرد آن را به ترتیب در کتاب

توان به  اند. از مهمترین مواردی که این دو واژه در کنار هم آمده است می واژه اورشلیم و صهیون در یک معنا و گاهی جدا از هم آمده

فرماید که بخصوص  ای که به من متکلم شد مرا فرمود که ندا کرده بگو که خداوند لشکرها چنین می زیر اشاره کرد: و فرشتهموارد 

( همچنین در جایی دیگر: زیرا که بقیه از اورشلیم و رستگاه از کوه صهیون بیرون خواهند آمد. ۳۲اورشلیم و صیون غیرت عظیم نمودم.)

 (۳۱هد آورد.)غیرت یهوه این را بجا خوا

 صهیونی

( ۴۱)کردند بداری میتأسیس این حکومت جانکه ازدادند  تشکیل حکومت اسرائیل به کسانی میلقبی است که قبل از صهیونمنسوب به 

 .اصطالحاً کسی که موافق با بازگشت یهودیان به فلسطین است

 صهیونیسم

( نهضتی ۴۸دار سلطه و نفوذ یهودیان بر اقوام و ملل دیگرند.)(. مسلک گروهی است که طرف۴۱مرام و مسلک حزب بین المللی یهود)

( به قول ۴۳است، مایه گرفته از آرمان مسیحایی طایفه بنی اسرائیل برای رسیدن به ارض موعود و تشکیل ملت و دولتی واحد.)

علمی بورژوازی ثروتمند یهود  پژوهشگر روسی یوری ایوانف، صهیونیسم نوین، ایدئولوژی و دستگاه کثیر الشعب سازمانها و سیاست
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است که با محافل انحصاری ایاالت متحده آمریکا و دیگر کشورهای امپریالیستی دست اتحاد داده است. و محتوای اساسی آن عبارت 

( برخالف امروز که مسئله صهیونیسم قرابت زیادی با کشور فلسطین اشغالی و ۴۵( جنگو و ضد کارگری.)۴۴است از شووینیسم)

ئیل دارد امّا در بادی امر و هنگامی که طراحان این نظریه بحث صهیونیسم را پیش کشیدند اصالً بحث سرزمین فلسطین مطرح اسرا

نبود آن روز بنابر عقاید و نظرات بنیانگذاران این مکتب فقط بحث تشکیل یک دولت یهودی و اجتماع یهودیان جهان در یک منطقه 

تر از تشکیل دولت جعلی اسرائیل در فلسطین مطرح شد، تا به  نظریه صهیونیسم بسیار پیشمشخص بود. همان طور که روشن شد 

اصطالح با جمع کردن یهودیان در یک سرزمین واحد از منافع آنان حمایت کرده و به آوارگی چند صد ساله آنان پایان دهند. هرچند از 

گردد. و چه بسیار  ی آن به چند قرن پیش باز می نظریه پردازی درباره گذرد اما تر از یک قرن می تشکیل دولت صهیونیستی اسرائیل کم

افرادی کوشیدند تا دولتی یهودی تشکیل دهند، امّا ناکام ماندند. در میان این افراد، تئودور هرتسل روزنامه نگار مجارستانی آلمانی 

 .االصل توانست به این نقشه شوم تقریباً جامه عمل بپوشاند

 (۴۶هرتسل)تئودور

پدرش بازرگانی ثروتمند بود و هرتزل در محیط  .دانست نمایش نامه نویس و روزنامه نگاری که چیزی از فرهنگ و زبان عبری نمی

مسیحی مجارستان بزرگ شد. در دانشگاه وین حقوق خواند و پس از فراغت از تحصیل به نگارش مقاالت ادبی پرداخت. تا کارش باال 

منصوب شد. وی در جریان محکوم شدن یک افسر یهودی به نام دریفوس به ” نیوفری پریس“روزنامه گرفت و به عنوان خبرنگار 

جاسوسی در فرانسه وقتی افکار عمومی جامعه فرانسه به شدت بر ضد یهود به هیجان آمده بود دست به ابتکار جالبی زد. وی با بهره 

با  را کوچکی ی¬ه یهود و ایجاد موج تبلیغات به سود آنان جزوهبرداری از این حادثه با هدف کسب شهرت و تصدی رهبری جامع

(. وی در این کتاب یهودیان را به ایجاد یک دولت یهودی ترغیب کرد تا از فشار و ظلم ۴۲( تألیف کرد)۴۷عنوان دولت یهودی)

اندازه عشق و عالقه نشان دهند و هر  هرکشورهای میزبان رهایی یابند. وی با بیان اینکه یهودیان هرکجا باشند و به دولت متبوع خود، 

شود که در صلح و آرامش زندگی کنند یهودیان را به سوی  قدر به هم میهنان خود خدمات ارائه کنند، هرگز به ایشان اجازه داده نمی

را نسبت به  ایمانی خود کرد. هرتسل که امروزه به عنوان بانی صهیونیسم مطرح است هرگز بی داشتن یک کشور مستقل تشویق می

( ۴۱کرد تا جایی که به گفته وی در مورد طرح صهیونیستی خود از هیچ محرک مذهبی الهام نگرفته است.) آیین یهود کتمان نمی

ای با تورات دارد، پاسخ داده بود که من یک متفکر آزاد هستم. از آنجایی که طرح وی طرحی  همچنین وی در پاسخ به اینکه چه رابطه

ری بود برای انجام این طرح دست به دامان قدرت استعماری انگلیس شد و مکان اجرای طرح نیز اهمیت چندانی برای کامالً استعما

وی نداشت. اما چون که در صدد استفاده از یهودیان بود دوستانِ وی به او گوشزد نمودند که فلسطین اسم رمزی است که در تجهیز 

رتسل که یک دیپلمات واقع بین بود از پیشنهاد آنان استقبال کرد و از آنچه خود افسانه ه (۵۱یهودیان تأثیر بیشتری خواهد داشت.)

کند که  همانطور که قبالً اشاره شد بازگشت زمانی مفهوم پیدا می .بهره برداری زیادی کرد” افسانه بازگشت“نامید یعنی  قدرتمند می

رد یهود کامالً متنفی بود. از نظر او فلسطین دارای معنای مذهبی زیادی نبود قبالً مهاجرت یا آوارگی از وطن رخ داده باشد و این در مو

باید تمام عوامل طبیعی را  ما. …توانم همه چیز را به شما بگویم اال مکان آن را گوید : در مورد سرزمین موعود می وی در این باره می

ار دریا سکنی گزینیم. و برای کشاورزی خود احتیاج به سواحل و آینده، در کن در خود جهانی تجارت برای باید ما. …در نظر بگیریم

های  زمینهای فراوان و وسیعی داریم. و این تقریباً تعریف همان صهیونیسم جهانی است نه فقط صهیونیسم اسرائیل. در ادامه، فعالیّت

 (۵۱کمک شایانی کرد.)هرتسل منجر به تشکیل کنفرانسهایی شد که این کنفرانسها در پیشبرد اهداف صهیونیسم 
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 کنفرانسهای صهیونیستی

هایی کرد، تا در آن، روشهای  های گسترده خود برای تأسیس دولت یهود اقدام به برگزاری یک سلسله همایش هرتزل در ادامه فعالیت

شد. امّا در  ئیس برگزار میاجرایی کردن آرمان صهیونیسم را مورد بررسی قرار دهد. این کنفرانسها غالباً در ماه اوت و در شهر بال سو

 .است شده برگزار هم …هامبورگ و  بعضی موارد بنا به شرایط زمانی در شهرهایی مثل لندن،

های  گردد. شرکت کنندگان در این کنفرانسها از نمایندگان گروه کنفرانسهای صهیونیستی در قدس برگزار می قدس اشغال از بعد امّا

این کنفرانسها به لحاظ آثار و نتایج مطلوبی که در تحقق اهداف جنبش صهیونیسم و ایجاد مختلف یهودی سراسر جهان هستند. 

نشست را برگزار کردند که ده  ۳۳م، ۱۱۱۷تا  ۱۲۱۷وحدت و انسجام میان طوایف پراکنده یهود به دنبال داشت طی یک قرن کامل از 

های دانشوران  (. بنابر نظر برخی پژوهشگران پروتکل۵۸میالدی در بیت المقدس تشکیل شده است) ۱۱۵۱مورد اخیر آن از سال 

 .ها نشات گرفته است صهیون از همین کنفرانس

 پروتکلهای دانشوران صهیون

( پیش نویس قرارداد یا معاهده و سندی رسمی است بین دولتها که از سوی گروهی صاحب منصب به امضا رسیده ۵۳پروتکل)

تر از یک مفهوم صرفاً دینی دارد و امروزه متنفذّین  هبران دینی یهود است. امّا مفهومی گسترده( به معنای شیوخ و ر۵۴باشد.دانشوران)

گیرد. امّا در عبارت پروتکلهای دانشوران صهیون به معنای یک باند و گروه مخفی از بزرگان  در سیاست و اقتصاد و صنعت را در بر می

نخستین کنفرانس  ۱۲۱۷ها بودند که در سال  ی خود را تجدید کردند و همینیهود است که در اثنای انقالب فرانسه موجودیت مخف

صهیونیستی جهانی خود را به ریاست دکتر تئودور هرتزل در شهر بال سوئیس برگزار کردند. امّا صهیون همانطور که گذشت تل یا 

 (۵۵بل از میالد کاخ خود را برفراز آن بنا کرد.)ق ۱۱ای است در اورشلیم و یک واژه کنعانی است نه عبری و حضرت داوود در قرن  تپه

های سرمایه دار و اقتصاددانان یهود است برای ویران کردن  در حقیقت پروتکلهای دانشوران صهیون برنامه عمل جهانی صهیونیست

ها  با توجه به مفاد این پروتکل بنای مسیحیت، قلمرو پاپ و در نهایت اسالم تا بتوانند بر تمام جهان استیال یافته و بر آن حکومت کنند.

گذارد که هدف از تشکیل  ها نمایان شده و هیچ شکی باقی نمی و دستورات مطرح شده در آن چهره کریه و وحشتناک صهیونیست

ها که بیشتر بر اساس روحیات  پروتکل .دولت یهود چیزی نیست جز یک حرکت استعماری جدید با ظاهری آراسته به آیین یهودیت

های گوناگون  ها را در زمینه های کلی صهیونیست بند تنظیم شده است، که سیاست ۸۴گرایانه و نژاد پرستانه تَلمود بنا شده، در  افراط

ها زمینه انعقاد وعده بالفور را ایجاد کردند که در تاریخ یهودیان  ( صهیونیستها بنا بر پیاده کردن مفاد همین پروتکل۵۶سازد.) روشن می

 (۵۷آید.) شود، و در تاریخ نفوذ یهودیان در دستگاه حکومتهای استعماری نقطه عطفی به حساب می ی محسوب میموفقیت بزرگ

 اعالمیه بالفور

م. وی یک یهودی و ۱۱۱۱تا  ۱۱۱۶م و وزیر خارجه از سال ۱۱۱۵تا  ۱۱۱۸( نخست وزیر انگلیس از سال ۵۲لرد آرتور جیمز بالفور)

اینکه کنفرانس ششم صهیونیستی، طرح وی، مبنی بر واگذاری سرزمین اوگاندا به یهودیان را رد کرد  بعد از .صهیونیست تمام عیار بود

 ۱۱۱۷بی درنگ طرح مکتوبی را در خصوص اسکان یهودیان در فلسطین آماده ساخت. تا نهایتاً وزارت خارجه انگلیس در دوم نوامبر 

ای که بالفور وزیر وقت امور خارجه انگلیس خطاب به  کرد. نامهاجازه تأسیس وطن ملی برای یهودیان را در فلسطین صادر 
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( ارسال داشت که در آن آمده بود: لرد روچیلد عزیز: بسیار خوشوقتم که از سوی دولت ۵۱” )لرد روچیلد“ثروتمندترین یهودی آن زمان 

شده و با آن موافقت شده است، را اعالم اعلی حضرت، بیانیه ذیل را که در خصوص عنایت حکومت، به آمال صهیونیسم، تقدیم دولت 

کند و برای رسیدن به این هدف  دولت اعلی حضرت، تأسیس وطن ملی برای یهودیان در فلسطین را با نظر موافق تلقّی می … :نمایم

ی در فلسطین مشروط بر اینکه هیچ نوع اقدامی که به حقوق ملی و مذهبی جماعات غیر یهود .مساعی حسنه خود را به کار خواهد برد

 (۶۱انجام نگیرد.)و یا به حقوق و موقعیت سیاسی یهودیان در کشورهای دیگر لطمه بزند 

دادند و تنها )یک دهم( آن یهودی بودند، که تازه نیمی از  در زمان صدور اعالمیه بالفور )نه دهم( جمعیت فلسطین را اعراب تشکیل می

امّا در متن اعالمیه حتی یک بار از ساکنان اصلی نام برده نشده بود و اگر جایی الزم بود  دادند. آنان را مهاجران جدید الورود تشکیل می

( نام برده شده بود در حالی که چهارده بار به کلمه یهود و مؤسسات یهودی تصریح کرده ۶۱از آنان نام برده شود، با عنوان غیر یهودی)

دهند. عالوه بر این  قضیه برعکس است و تنها اعراب جمعیت فلسطین را تشکیل می بودند. و چنان از آنان یاد شده بود که گویی کامالً

سایه  در بعدها که…در متن اعالمیه از کلماتی استفاده شده بود که از ابهام معنایی باالیی برخوردار بودند مانند وطن ملی، حقوق ملی و

قرار گرفت. بعد از صدور اعالمیه بالفور، فرانسه، ایتالیا و روسیه آنرا همین ابهامات بسیاری از حقوق فلسطینیان مورد تعرض اشغالگران 

شش هفته پس از صدور اعالمیه بالفور، انگلیس  داد.مورد تأیید قرار دادند و آمریکا با ابزار خوشحالی خبر از تشکیل یک دولت یهودی 

فرمانده نظامی انگلیس که خود یهودی  امبر ژنرال آلن بیم به تصرف خود درآورد و در یازدهم دس۱۱۱۷بیت المقدس را در نهم دسامبر

 (۶۸نگلهای صلیبی به پایان رسید!)بود وارد بیت المقدس شد و در میان مردم اعالم کرد: امروز ج

انی با آغاز جنگ جهانی اول نگر . توان در موارد زیر خالصه کرد های پیدایش اعالمیه بالفور و تصرف بیت المقدس را می  اما زمینه

اندیشید که چگونه آمریکا را وارد جنگ سازد تا  شدیدی جهان را فرا گرفت. این جنگ برای انگلیس بسیار نگران کننده بود و به این می

از این طریق جبهه خود را تقویت کند و از آنجایی که یهودیان قادر بودند آمریکا را وارد جنگ سازند انگلیس دست به دامان یهودیان 

درنگ وارد مذاکره شده و تعهد دادند که در مقابل تشکیل دولت یهودی در  ها که مترصّد چنین فرصتی بودند بی یستشد. صهیون

 ( ۶۳فلسطین به پشتیبانی انگلیس، یهودیان، آمریکا را به هر نحوی وارد جنگ خواهند کرد.)

، که با این عمل بزرگترین پیروزی را نصیب خود  دان ها بوده  با این حساب یکی از آتش افروزان اصلی جنگ جهانی اول صهیونیست

کردند. از سوی دیگر با تصویب قرارداد بالفور توسط انگلستان نظر یهودیان پراکنده و ثروتمند دنیا خصوصاً یهودیان مقتدر آلمان و 

در نظر داشت که فلسطین را که از شد. از دیگر دالیل صدور اعالمیه بالفور اینکه انگلیس در ابتدا  اتریش به سوی انگلستان جلب می

ها با  اندازه کانال سوئز اهمیت داشت، در محدوده مستعمرات خود نگه دارد و سپردن آن به دست صهیونیست لحاظ سوق الجیشی به 

ه فلسطین در داد تا هنگام تقسیم میراث امپراتوری رو به انقراض عثمانی، تقاضا کند ک ای به دست انگلستان می اعالمیه بالفور بهانه

 (۶۴قسمت سهمیه او باقی بماند.)

 اسرائیل

( در زبان عربی اسری یعنی عبد و ئیل یعنی اهلل مجموعآً به معنای ۶۶( ، نامی که به یعقوب و یهود داده شده است.)۶۵معادل با خدا)

شود  مروزی به دولت صهیونیستی گفته می( اسرائیل در اصطالح متداول ا۶۲بار در قرآن به کار رفته است.) ۴۳(. این واژه ۶۷بنده خدا)

بسیاری از مردم کشور فلسطین را از خانه و کاشانۀ خویش بیرون راندند و با حمایت قاطع کشورهای انلگیس و  ۱۱۴۷که در سال 

 .آمریکا سرزمین فلسطین را اشغال کردند
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 ضدّیّت ازلی با یهود

یهودیان، و اِعمال کنترل بیشتر بر آنان، جعل کردند. و آن را به این خاطر  این اصطالحی بود که بزرگان قوم یهود برای محصور کردن

بیافشانند تا بدین وسیله یهودیان را بر  آنها دلهای در را دیگران به نسبت یهودیان در اعتمادی¬کردند تا تخم بدگمانی و بی تبلیغ می

ن اصطالح جعلی بردند. بزرگان یهود اعم از عالمان دینی و سیاسی به ها بیشترین استفاده را از ای صهیونیست .علیه غیر یهود برانگیزند

های بشری برای اینکه یهودیان را در  ( و مخلوط شدن یهود در میان سایر اقوام بواسطه پیشرفت۶۱خاطر درهم شکستن دیوارهای گتو)

دارد که ضدیت  ا آنجا که ل. بیسینگر کراراً اظهار مییک گتوی معنوی دراختیار خود بگیرند، بحث ضدیّت ازلی با یهود را بنیان نهادند. ت

( و تا آنجا پیش ۷۱با یهود یک بیماری دماغیِ )روانی( عالج ناپذیر است و طی هزاران سال به نسلهای متعدد به ارث رسیده است.)

رار دادن این مساله بگویند که ( ، تا با دستمایه ق۷۱رفتند که گفتند: علت اصلی و اساسی ضدیت با یهود وجود خود یهودیان است!)

مطمئناً یهودیان همیشه وجود دارند پس ضدیت با یهود هم همیشه وجود دارد، و به تبع آن از بابت از دست دادن این سالح قدرتمند 

هداف پلید خیالشان راحت باشد، و همیشه بتوانند با زدن انگ ضد یهودی به دشمنان خود و سوء استفاده از احساسات بشری، در تحقق ا

 برند. ( نام می۷۸الح یهود آزاری)خود بکوشند. امروزه از ضدیت ازلی با اصط

اند پاسخ  دانند در جواب اینکه چرا یهودیان از آن آواره شده های امروز که فلسطین را سرزمین آبا و اجدادی خود می حتی صهیونیست

نویسد : به هرحال نباید پنداشت که مهاجرت  که سیسیل ورث می(، در حالی ۷۳دهند که یهود آزاری باعث آوارگی آنان شده) می

صهیونیسیم رسالت یهود آزاران را  .(۷۴تر از جنگ بوده است) یهودیان به اروپا در اصل ناشی از بردگی بود بلکه عامل تجارت نیرومند

شد تا سران صهیونیسم تن به مذاکره  دانست و این همان دلیلی است که باعث تحریک و اجبار یهودیان به مهاجرت به فلسطین می

پنهانی با هیتلر بدهند. چرا که هیتلر در کوچاندن باالجبار یهودیانِ آلمان به فلسطین و تشکیل دولت صهیونیستی حق بزرگی به گردن 

های غیر  الیتشان دارد. امّا از طرف دیگر یهودیان با اخالق و خصوصیات خاصی که داشتند از جمله خودبرتر بینی، جاسوسی، فع

 آوردند. یزبانان خود را فراهم میتولیدی و دهها صفت زشت و پلید دیگر همیشه مایه دردسر م

آورد تا یهودیان را در فشار و تنگنا قرار دهند. آنان برای داغ نگه داشتن تنور یهودی ستیزی که به گفته  ای را فراهم می ها زمینه این

کردند تا جایی که وقتی انگلستان مهاجرت به فلسطین را  تی به هم کیشان خود هم رحم نمیبزرگانشان سخت به آن نیاز داشتند ح

محدود کرد و به سرنشینان کشتی پاترینا اجازه پیاده شدن در خاک فلسطین را نداد دستگاه اطالعاتی یهودیان صهیونیست تصمیم 

هاجر آلمانی بودند، نابود کند و نهایتاً چنین کردند. و هیچگاه تن از یهودیان م ۸۱۱گرفت کشتی را با کلیه سرنشینان آن که بیش از

اند  منشأ انفجار رسماً معلوم نشد اما در فلسطین و سایر کشورها این افسانه را رواج دادند که ساکنان کشتی، خود، کشتی را منفجر کرده

لمداد کردند که آنان مرگ را بر جدایی از وطن ترجیح ها از آن به خودکشی دسته جمعی تعبیر کردند. و علت آن را چنین ق و در رسانه

شوراند و به واسطه آن  کردند که این کار افکار دیگران را بر علیه انگلستان و قوانین محدود کننده مهاجرت می دادند و پیش بینی می

اج انگیختند که باعث اخر یگران را بر می( در بسیاری از مواقع یهودیان چنان تنفّر د۷۵یابد.) روح یهودیت در دیگر یهودیان تحکیم می

 شدند. آنها از کشور میزبان می

م و اخراج آنان از فرانسه  ۱۸۱۱های زیادی را ثبت کرده است از جمله: رانده شدن یهودیان از انگلیس در سال  در این مورد تاریخ نمونه

م و اخراج آنان توسط  ۱۳۷۱م و از بلژیک در سال  ۱۳۶۱م همچنین از مجارستان در سال  ۱۳۱۶توسط فیلیپ پادشاه فرانسه در سال 
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 ۱۵۵۱م و اخراج آنان از آلمان در سال  ۱۵۴۱م از ایتالیا در سال  ۱۴۴۴م و از هلند در سال ۱۴۸۱بریخت پنجم پادشاه اتریش در سال 

ن خصیصه مورد تنفر بودن یهود یک های زیادی که در تاریخ ثبت شده است. امّا سیاستمداران مکار یهود توانستند از ای م و نمونه

ای را خلق کنند که بیشترین کمک را در رسیدن به اهدافشان ایفا کند. به قول هرتزل، سران یهود، یهود ستیزان را به عنوان  اسطوره

ودن آنان( لحظه آورند و با سوء استفاده از این واقعیت )خصایص زشت یهود و به تبع آن مورد تنفر ب بهترین متحدان خود به حساب می

ها برای اداره  کنند. آنان یهود ستیزی را به عنوان عاملی قوی برای استمرار کمک تر می به لحظه خود را به آرمانهای کثیف خود نزدیک

کنند،  دانند. هرگاه احساس کنند که منابع این حرکت در حال افول است خود اقدام به برافروخته کردن آن می دولت صهیونیستی می

 انطور که بعد از سرکوب شدن فاشیسم به فکر منابع جدید یهود ستیزی افتادند.هم

داشتم ـ چنانکه آرزویش را دارم ـ گروهی از  گوید: من از اعتراف بدین نکته شرم ندارم که اگر قدرت می بن گوریون در این زمینه می

ها و مشتاق و آرزومند کمک به رهایی یهودیان آنوقت  به آرمانکردم، جوانان هوشمند، شایسته و فداکار نسبت  جوانان کاری را جدا می

اند. وظیفه این جوانان این بود که خود را غیر  فرستادم که یهودیانشان غرق در خود خواهی گناه آلوده این جوانان را به ممالکی می

 .…د یهودی قاتل، یهودی برگرد به فلسطینیهودی به ستوه آورند. شعارهایی مانن ضد شعارهای با را یهودیان و …یهودی جلوه دهند

های ناشنوا  ای بود که در گوش دهم که نتیجه کار، از لحاظ مهاجرت، هزاران بار بیش از نتایج موعظه هزاران فرستاده من قول می

قانونی خود به فلسطین و ( یهودیان برای اینکه مقداری از میزان نفرت غیر یهودیان نسبت به خود را بکاهند و ورود غیر ۷۶اند.) خوانده

هایی برای  اخراج و کشتار مردم آنجا را تا حدودی توجیه کنند بنابر مقتضیات زمان دست به تحریف تاریخ برده و دروغها و افسانه

 هولوکاست اشاره کرد. امروزه بهترین و مطرح ترین مصدان  توان به افسانه کردند که از جمله آنها می مظلوم نمایی خود جعل می

 .پردازیم باشد که به بررسی اجمالی آن می هولوکاست می یهودی ستیزی نظریه موهوم و مجعول

 (۷۷افسانه هولوکاست)

ها آن را برای جلب توجه افکار دنیا، توجیه اشغال فلسطین، زیر پا نهادن قوانین بین المللی و  هولوکاست سناریویی است که صهیونیست

اروپایی طراحی کردند. آنان مدعی شدند که هیتلر حرکتی هدفمند و پایدار را برای قتل عام یهودیان نهایتاً برای اخاذی از کشورهای 

های گاز کشته  ای از این جمعیت در اتاق میلیون یهودی! کشته شدند. طبق این ادعا، بخش عمده ۶طراحی و به اجرا درآورد که طی آن 

ها از چربی اجساد این قربانیان صابون تولید کردند! با این همه  از سوزاندن، نازی های آدم سوزی نابود شدند و بعد شد و سپس در کوره

ای سست بنیاد نیست، بلکه بر عکس ساختار آن از انسجام درونی برخوردار است و اصول بنیادیش منافع  افسانه هولوکاست نظریه

شود که  شود و چنین تبلیغ می ان کشتار مقدس یهودیان یاد میامروزه از این واقعه به عنو .بخشد سیاسی و طبقاتی عظیمی را تداوم می

  .آنان مانند قربانیانی بودند که به پیشگاه خداوند تقدیم شدند

هایی در موضوع یهودی سوزی جزء مواد درسی الزم در  آنها از این اسطوره خودساخته چنان تبلیغی به عمل آوردند که حتی کتاب

ترجمه به ها به فروش پانصد هزار نسخه و  ه شد و کتابهایی چاپ و منتشر کردند که برخی از آن کتابدبیرستان و دانشگاه قرار داد

هالوکاست امروزه به نوعی سالح ایدئولوژیک بی بدیل تبدیل شده است و با خلق و تکامل این سالح  افسانه (.۷۲چندین زبان رسیدند)

مظلوم ای بسیار تاریک ووحشتناک دارد خود را در مقام دولتی  قوق بشر سابقهعرصه حدرهای نظامی جهان که  ترین قدرت یکی ازمهیب

 .مصون نگه داشتن اسرائیل از انتقادات منتقدان استنمایی تشکیل دولت غاصب اسرائیل ومهمترین مزایای این مظلوم نشانده است.از
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ای برای تنبیه و بازخرید قوم خدا  و ثانیاً هیتلر را تنها وسیله آنان در توجیه مذهبی مسئله کشتار یهودیان، آن را اوالً خواست خدا دانسته

( آغاز ۷۱کنند که آنان قومی هستند که خداوند آنان را کیفر داده و در عین حال برگزیده است!!) پندارند، و به کتاب مقدس استناد می می

ها برای اخراج  های یهودستیزانه حزب نازی و تالش آن گردد، زمانی که گرایش میالدی باز می ۱۱۴۸اسطوره هولوکاست به اوایل سال 

های تبلیغاتی با استناد به منابع صهیونیستی اقدام به  یهودیان از آلمان و اراضی تحت اشغال به اوج خود رسید. در این زمان، رسانه

که برای یهودیان در حال رخ دادن  داد ها متکی بود و خبر از یک رویداد فجیع و وحشتناک می پخش اخباری کردند که فقط بر شنیده

بود. صهیونیسم عالوه بر تاسیس اسرائیل و تالش برای تحقق اهداف صهیونیسم بین الملل دو هدف عمده دیگر را از این مظلوم 

کرد: پیش گیری از خیزش عمومی جهانیان علیه صهیونیسم و مظلوم نمایی و  نمایی یهود و تقدس بخشیدن به هولوکاست تعقیب می

 برانگیختن احساسات نژاد یهود و ایجاد اتحاد سیاسی بین آنان.

 :توان به شرح زیر خالصه کرد اما هدف اروپا و آمریکا از طرح و تبلیغ و پشتیبانی از هولوکاست را می

 .های یهودی به یک مکان الف: تخلیه حداکثری یهود از سرزمین

آفریقا و آسیا و استقرار اسرائیل در قلب خاورمیانه برای ایجاد یک پایگاه دیدبانی ب.تمرکز دهی به یهود در محل اتصال سه قاره اروپا، 

 .بر منافع غرب در خاورمیانه

 منطقه.امّا حقیقت چیست؟ج. ایجاد منطقه امنیتی غرب در قلب مناطق اسالمی برای نظارت و دیدبانی بر منافع امنیتی غرب از درون 

 اندازیم های این اسطوره می ریشهبه  ارتباط بحث نگاهی گذرا بر طلبد،اما بنا مجالی جداگانه می،  هساناگرچه اثبات ساختگی بودن این اف

های گاز، سوزانده شدن اجساد و تهیه صابون از اجساد سوزانده  مساله اتاق ۳برای پرده برداشتن از ماهیت سراسر کذب این ادعا باید 

 .شده مورد بررسی قرار گیرد

 های گاز اتاق

( ۲۸( فرمانده نظامی اردوگاه آشوتیس)۲۱( فردی به نام رودلف هوس)۲۱م اصلی جریان یهودی سوزی در دادگاه نورمبرگ)مته

اند  باشد. به عقیده وی دست کم دو میلیون و پانصد هزار قربانی در آشویتس از طریق گازدهی و مرده سوزی اعدام و قلع و قمع شده می

های گاز  ( وی )رودولف هوس( در تشریح نحوه کشتار در اتاق۲۳اند.) ز گرسنگی و بیماری از پا درآمدهو دست کم نیم میلیون نفر دیگر ا

کردیم. سپس  کردیم و بالفاصله اجساد را خارج می گوید: نیم ساعت پس از پخش گاز، در اتاق را باز و دستگاه تهویه را روشن می می

افروختند و روی آنان روغن انسانی جمع  ها آتش می داشتند و در چاله ی اجساد را برمیمأموران، اجساد را از اتاق خارج و دندانهای طال

 انجام خیالی بی و تفاوتی زدند تا هوا بهتر به آنها برسد. تمام این کارها را با بی پاشیدند. آنها تل اجساد آتش گرفته را به هم می شده می

 دهند. جام میان را روزمره اهمیت بی وظیفه یک انگار. دادند می

ها یعنی سوزاندن اجسادی که از مدتها قبل  خوردند و حتی موقع کار با مرده کشیدند یا چیزی می مأموران در حال حمل اجساد سیگار می

توان یافت اصرار بر احساسی کردن  داشتند. آنچه در اعترافات هوس می در گور جمعی روی هم انبار شده بودند از خوردن دست بر نمی

جسد اشباع شده از سم بسیار خطرناک را آن هم در یک فضای کوچک بدون ماسکِ ضد  ۸۱۱۱تر اینکه آنها  افسانه است و جالباین 

نویسد: در نخستین  کردند!!! رودلف هوس در کتاب خاطرات خود می خوردند جابجا می کشیدند یا چیزی می گاز و درحالی که سیگار می

( روایت دادگاه ۲۴دانم در آن چه چیزی وجود داشت.) ف گرفتند اگرچه من آن را امضاء کردم ولی نمیبازجویی ام، از من با کتک اعترا
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نورمبرگ از کشتار با گاز بسیار مبهم است و اگر کسی زحمت بررسی نحوه کشتار با گاز را به خود بدهد متوجه مضحک بودن این 

اند. گاز  ها برای کشتن میلیونها یهودی از آن استفاده کرده وکاست، نازیای که به ادعای طراحان هول اعترافات خواهد شد. ماده سمی

 بوده است. B(85) زیکلون

را با  B های زیکلون نزد طرفداران نظریه کشتار یهودیان توسط آلمانها در طی جنگ جهانی دوم بسیار رایج است که تصویری از بسته

داند که  امّا در میان خوانندگان چند نفر میبرپا کنند.ش بگذارند و هیاهوی تبلیغاتی اطالعی خوانندگان به معرض نمای سوء استفاده از بی

دانند  از آنها می معمول بوده است؟چند نفرحشره کش د.د.ت در ارتش آمریکا اندازه استفاده از ارتش آلمان بهدر  Bاستفاده ازگاز زیکلون

 (۲۶کند) افاده نمییک جعبه محتوی د.د.ت چنین معنایی را  مانگونه که تصاویرنسانها نیست، هکه این تصاویر ابداً به معنی قتل عام ا

 : شود مطرح می B اینک چند سؤال اساسی در ارتباط با اعترافات و طریقه عملکرد گاز زیکلون

 عمل کند؟ B زیکلون گاز تا بود الزم مدت چه-۱

 ماند؟ می فعال بسته فضای یک در گاز مدت چه تا-۸

 است؟ ممکن آن استعمال از پس ساعت نیم تنها هم آن ماسک بدون گاز به شده آغشته مکان به ورود اند، کرده ادعا که آنگونه آیا-۳

 (۲۷کنند؟) کار شب و روز آنان ادعای طبق توانند می سوزی آدم های کوره آیا-۴

دهد که هشت نوع گاز در  ست نشان میبروشوری که در زمان جنگ در آلمان توسط شرکت مبارزه با جانوران زیان آور چاپ شده ا

بوده است که به علت قدرت باالی مسمومیت آن برای سم پاشی در  B آلمان مورد استفاده قرار گرفته که قوی ترین آنها زیکلون

کننده  گرفته است و به طور شدید سمی و نابود ها مورد استفاده قرار می های وسیع مانند خوابگاه سربازان، سیلوها و کشتی مکان

 مورد استفاده قرار گیرد.های سلولی ذکر شده است. و از این رو تنها باید توسط افراد آموزش دیده  بافت

( مجهز باشند، در بند هفت بروشور راهنمای استفاده از ۲۲در عین حال، باید افراد به ماسک ضد گاز با قوی ترین فیلتر یعنی فیلتر جی)

چسبد، اتاقی که آغشته به  فع با تهویه سخت و طوالنی ، با توجه به اینکه این گاز شدیداً به سطوح میآمده است: قابلیت د Bگاز زیکلون

ساعت بعد از انتشار گاز نباید وارد آن شد. افرادی هم که دارای ماسک قوی هستند باید بعد از یک  ۸۱است حداقل تا  B گاز زیکلون

های گاز ضروری  ( در حالی که هیچ یک از شرایطی که برای اتاق۲۱خارج شوند.) B دقیقه به سرعت از اتاق آغشته به گاز زیکلون

ای نه  اندازد. هیچ وسیله ها وجود نداشت، و هر کسی که در آنجا کار کرده باشد جان خود و اطرافیانش را به خطر می هستند در اردوگاه

 (۱۱است وجود نداشت.) Bد و وسایلی که مورد نیاز گاز زیکلونبرای تهویه و نه برای توزیع هوا و نه هیچ امکانی برای افزودن موا

های بسیار ضخیم باشد، زیرا به  های فوالدی ضخیم و یا شیشه شود باید دارای جداره استفاده می Bیک اتاق گاز که در آن از گاز زیکلون

ار فضاحت بار است که اتاقهای گاز ادعایی را علت خالئی که در این اتاق باید ایجاد گردد هر لحظه امکان انفجار وجود دارد و بسی

اند. بدون اینکه هیچ اثری از ماشین آالت مورد نیاز برای کشتن نه یک نفر  کنند که از سنگ و گچ و رنگ ساخته شده مکانی معرفی می

صهیونیستی و ضد نازیسم  ( خالصه اینکه دادگاه نورنبرگ در فضایی کامال۱۱ًبلکه میلیونها زن و مرد و کودک به جای مانده باشد.)

 …شکل گرفت و با لحاظ اینکه هیتلر چون مرتکب جنایت شده است، باید قبول کرد که او شش میلیون یهودی راکشته است
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برای پی بردن به اینکه چرا صهیونیسم در افسانه هولوکاست از میان همه روشهای کشتن و قتل عام جمعی روی روش سوزاندن 

 :دلیل عمده را برشمرد ۳وان ت متمرکز شده است می

های عاطفی این جریان تأکید دارد و  الف( از آنجایی که صهیونیسم در خلق این افسانه برای تحت تأثیر قرار دادن مردم بیشتر به جنبه

یغ آن با برای تحریک عواطف عمومی، بهترین راه، استفاده از احساسات انسانی آنان است، دست به انتخاب این روش برده و در تبل

ها سعی در ایجاد همدردی در میان مردم دارد. همچنین آنها با شرح جزئیات حادثه، با استفاده از نیروی  استفاده از فیلم، داستان و رمان

تخیّل مخاطب، سعی در عمق بخشیدن در حادثه دارند. مثالً در اعترافات هوس همانطور که گذشت از زبان وی بی تفاوتی مأموران و 

تر  تر کردن داستان ماندگاری آن را در اذهان مخاطبان طوالنی اند تا با احساسی رو کردن اجساد برای بهتر سوختن را گنجانیده زیر و

بینیم با اینکه در طول جنگ جهانی اول و دوم تعداد بسیار زیادی از مردم کشته  کنند. نتیجه این تبلیغات همین است که امروزه می

میلیون یهودی همیشه در ذهن مردم باقی مانده است  ۶تعداد کشته شدگان کشور خود را هم ندانند، امّا رقم خیالی شدند امّا مردم شاید 

 .دهد که نه اتفاقی و ناشیانه بلکه بسیار دقیق و ماهرانه کشیده شده است و این نشان از طرحی می

ی به دنبال یافتن کوهی از استخوان که بواسطه کشته شدن ب( با تأکیدِ صهیونیسم بر کشته شدن یهودیان از طریق سوختن دیگر کس

میلیون یهودی از بین رفته باشند و یا حتی بسیار کمتر از  ۶باشد و اگر غیر از این باشد مثالً بواسطه تیر باران  یهودیان پدید آمده نمی

عالوه بر آنکه سوختن  .ی بزرگ خواهد بوداین، باید مقدار قابل توجهی از استخوانهایشان باقی مانده باشد که این خود دردسر

 )۱۸افزاید.) استخوانها، خود بر تحریک عواطف می

ج( سومین دلیل در تأکید صهیونیسم برسوختن برای بخشیدن رنگ و لعاب دینی و متقاعد کردن یهودیان بر الهی بودن ایجاد اسرائیل 

منبع الهام آنها فقراتی از سِفر الویان است که بنابر مفاد آن هنگام است. سوختن در فرهنگ دینی یهود جایگاهی الهی و قدسی دارد. 

 :هایی برای سوختن به حضور خدا پیشکش کنند حضورشان در سرزمین مقدس بنابر دستور خداوند موظف بودند قربانی

طراف مذبح که نزد درِ خیمه اجتماع هارونِ کاهن، خون را نزدیک بیاورند و خون را بر ا پس گاو را به حضور خداوند ذبح نمایید و پسران

ها و سر و پیه را بر هیزمی  هارونِ کاهن قطعه هارون کاهن آتش بر مذبح بگذارند و هیزم بر آتش بچینند و پسرانِ است، بپاشند و پسران

بر همین مبنا از دیدگاه  (۱۳هایش را به آب بشویند و کاهن همه را بر مذبح بسوزانند.) که بر آتش مذبح است بچینند. و احشایش و پاچه

 (۱۴شوند) ادبیات دینی یهود، یهودیانی که جانشان را در راه خداوند فدا کردند قربانیان معبد مقدس محسوب می

کند تا جایی که  صهیونیسم برای اینکه به هدف شوم خود یعنی مهاجرت به اسرائیل برسد حتی از کالم و الهیات یهودی نیز استفاده می

 !کشته شدن یهودیان را انتقام الهی دانستند. چرا که آنان به سرزمین مقدس هجرت نکرده بودند ای دیگر عده

 ساختن صابون از اجساد یهودیان

تغییراتی در  ۱۱۴۸( آن را رایج کرد، از این قرار بود که وی در سال ۱۵یکی از شوم ترین داستانهای تخیلی که سیمون وایزنتال)

هایی برای جمع آوری چربی یهودیان به منظور صابون سازی  و مدعی شد که این اتاقها دارای زهکشی اتاقهای اعدام ایجاد کرد،

های روی این صابونهای ساخته شده از چربی اجساد یهودیان عالمت  نوشت که نازی ”R.J.F“ ای تحت عنوان (. وی در مقاله۱۶اند) بوده

 باشد. می” یهودیروغن خالص ”به معنی Rein Judisches Fettکلمه ۳کردند که مخفف  را حک می R.J.Fاختصاری 
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( امّا طولی نکشید که دروغ بودن ایـن  ۱۷های آن را تأیید کرد.) آنکه اقدام به آنالیز شیمیایی این صابونها کند، نمونه دادگاه نورمبرگ بی

برد، ناچار شد تا تولید صابون  اده چرب رنج میادعا روشن شد. چرا که داستان از این قرار بود که آلمان که طی دوران جنگ از کمبود م

بـود کـه عالمـت     R.I.F حرف ۳نبود بلکه  R.J.F را تحت نظارت حکومت قرار دهد و آنچه بر روی قطعات صابون حک شده بود حروف

را ” تأمین مواد چـرب ی رایش، )آلمان( برای  اداره“به معنی  Reichsstella Fur Industrielle Fettersergung اختصاری عبارت آلمانی

 شد. صابون تولید میخواندند و مدعی شدند از چربی اجساد یهودیان  R.J.Fرا R.I.F ای به عمد یا به خطا کند. حال عده مشخص می

 اصوالً طراحان افسانه هولوکاست برای تحت تأثیر قرار دادن عواطف انسانی به نفع صهیونیسم از هر ابزاری استفاده کردنـد و بـا ابـزار   

داد.  تبلیغی وسیعی که در دست داشتند در تمام اروپا پخش کردند، این تبلیغات چنان وسیع بود که به کسی اجازه فکـر کـردن را نمـی   

کردند.با توجـه بـه مطـالبی کـه      کرد وی را طرفدار نازیسم معرفی می مضاف بر این که هر کس کوچکترین تردیدی در اصل ماجرا می

های خود بیشترین تکیه را بر استفاده کردن از ادبیات الهی  که متفکران جنبش صهیونیسم در طرح نظریهتوان نتیجه گرفت  گذشت می

ای بیش نیست امّا به خاطر انسجام درونی آن و مبتنی بودن بر  و فرهنگ مخاطب دارند و همانطور که گفتیم اگر چه هولوکاست افسانه

ای از تاریخ به صهیونیسم بکنـد و کمتـرین آن تشـکیل حکومـت غاصـب       در برهه های دینی یهود، توانست بزرگترین خدمت را آموزه

انی جههای میزبان یهود در طول جنگ  شوردالر از ک اینکه با دستاویز قرار دادن همین افسانه یهودیان میلیاردها بود.عالوه براسرائیل 

 ند.م منفور خود را استحکام بخشیدهای رژی اول و دوم غرامت گرفتند و پایه

های غربی و آمریکا، حتی تحقیق در مورد این واقعه ساختگی قانوناً جرم تلقی شده و چه بسیار  با این همه هنوز هم در بسیاری از کشور

های آن  اند.که از نمونه های فراوان قرار گرفته اندیشمندانی که به بواسطه تردید در وقوع آن حتی در کشور خود مورد آزار و اذیت 

به روژه گارودی متفکر فرانسوی اشاره کرد که با نوشتن کتاب تاریخ یک ارتداد و تشریح ساختگی بودن هولوکاست محاکمه توان  می

شد.اما گذشته از عوامل داخلی یهودیان که موجب شکل گیری صهیونیسم شد، از سویی دیگر عللی بیرونی و حتی در مواردی 

توان پروتستانتیزم مسیحی نام  ر شکل گیری این جنبش دخیل بود که مهمترین آن را میهای خود یهودیان د قدرتمندتر از زمینه سازی

شد. حال  برد. به نظر پژوهشگران اگر جنبش اصالح مذهب پروتستانتیزم نبود، مطمئناً صهیونیسم به صورت قدرتمند امروزی ظاهر نمی

 .پردازیم اجماالً به بررسی روابط متقابل این دو می

 پروتستانتیزم

( کشیش آلمانی در عصری که فروش سند آمرزش ۱۱( است. مارتین لوتر)۱۲پروتستانتیزم در لغت به معنای مکتب اعتراض و مخالفت)

( را ۱۱۱گناهان از سوی کلیسای کاتولیک در اروپا رواج داشت، بر ضد این پدیده و خودکامگی این کلیسا شورید و مذهب پروتستان)

را در باورهای آیین مسیحیت پدید آورد.لوتر فهم حقایق دینی را از محدوده اعضای رجال کلیسا خارج  تأسیس کرد. وی تحوالت زیادی

ساخته و آن را در دسترس ادراک شخصی افراد قرار داد. در حالی که قبل از آن، کلیسای کاتولیک با رد حق استقالل مردم در فهم 

را، تنها از کلیسا بگیرند. کلیسا و نه کتاب مقدس، تنها مرجع معارف دینی مردم به  معارف الهی بر آن بود که آنان باید عقاید دینی خود

ها واظهار نظرهای متنوع و مختلف  آمد امّا لوتر انسان را آزاد معرفی کرده و تقلید از کلیسا را نفی کرد. این امر میدان استنباط شمار می

 ا به روی ارباب غرض و بدعت گشود.از کتاب مقدس ر
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نین همین رویکرد باعث شد تا باب گرایش و عنایت به تورات در میان پیروانش گشوده شود، و عهد عتیق )تورات( بخش مهمی از همچ

ای ناگسستنی و جاودانه بین یهودیان و  های توراتی، رابطه منابع اعتقادی مذهب پروتستان را تشکیل داد که بر اساس همین آموزه

اند و  کل گرفت، که بر اساس آن یهودیان از سرزمین اصلی خویش که فلسطین بوده است اخراج شدهها ش فلسطین در ذهن پروتستان

( در حالی که اعتقاد کلیسای کاتولیک آن بود که آن چه به عنوان ملت ۱۱۱های موجود در تورات باید بدان بازگردند.) بنابر پیشگویی

به جرم به صلیب کشیدن عیسی مسیح، از فلسطین اخراج کرده است. همچنین شود، از میان رفته و خداوند آنان را  یهود نامیده می

های مربوط به بازگشت یهودیان به فلسطین اشاره  م ( بر این باورند که پیش گویی ۴۳۱ـ۳۵۴ها به پیروی از قدیس آگوستین ) کاتولیک

 صورت پذیرفت.به بازگشت آنان از بابل دارد که در عمل به دست کوروش، پادشاه ایران باستان 

جنبش اصالحی لوتر اعتبار فراوانی برای زبان عِبری قائل شد و با طرح ضرورت بازگشت یهودیان به سرزمین فلسطین به عنوان مقدمه 

کرد که یهودیان ملت برگزیده خدایند و علی رغم  و تمهید ظهور مجدد عیسای مسیح خدمت بزرگی به یهودیان کرد. او تأکید می

ا مسیح، وعده خداوند با آنان هنوز پابرجاست و از این رو هر کس با این طایفه به مخالفت برخیزد و مانع بازگشت آنان به مخالفت آنان ب

آید. به خاطر همین نظرات بود که کلیسای کاتولیک لوتر را یهودی یا دست کم  فلسطین شود دشمن خدا و عیسای مسیح به شمار می

 بدعت و ضاللت خواند.نیمه یهودی خواند، و وی را اهل 

باشد و میان این مذهب و فراماسونری  حتی بعضی تا بدانجا پیش رفتند که گفتند اساساً مذهب پروتستان، ساخته و پرداخته یهودیان می

ل (. لوتر، در آثار خود، همآهنگ با لحن و منطق تَلمود اظهار داشت که جهان جز به خاطر بنی اسرائی۱۱۸پیوندی اصیل وجود دارد)

م منتشر و در همان سال هفت بار به چاپ رسید نوشت: ۱۵۸۳که در سال ” مسیح یهودی متولد شد“آفریده نشده است و در کتاب خود 

مشیّت روح القدس بر آن تعلق گرفته است که تمام کتاب مقدس، تنها از مجرای قوم یهود نازل شود، یهودیان فرزندان خدایند و ما بی 

 (۱۱۳!)…افتد ارتزاق کنیم ولی نعمتمان فرو می دست از چه آن از سگان چون که باشیم خشنود باید و …یمکسان میهمان آنان هست

امّا وقتی مشاهده کرد  .کرد جذب کردن آنان به مسیحیت بود وادار به تمجید و تعریف از یهودیان می را لوتر آنچه الظاهر علی امّا

کردن مسیحیان دارند وی آنان را برای مهاجرت به فلسطین ترغیب کرد و این  یهودیان به جای پذیرش دین مسیح سعی در یهودی

 .آغاز جنبش صهیونیسم مسیحی بود

 جنبش صهیونیسم مسیحی

ای از مسیحیان به  ای از باورهای دینی که در زمینه تحقق اهداف صهیونیسم در میان عده صهیونیسم مسیحی عبارت است از مجموعه

های دینی تأسیس رژیم  ترین و مؤثرترین ریشه (. با توجه به اینکه عمده۱۱۴یسای پروتستان شایع است)ویژه رهبران و اتباع کل

های گذشته  دریغِ آشکار و پنهانی که در طول سده های بی صهیونیستی در جنبش صهیونیسم مسیحی نهفته است و بسیاری از حمایت

گیرد  قرن اخیر، در ایاالت متحده آمریکا به عمل آمده از همین جا نشأت می تا امروز در کشورهای غربی و به ویژه در طی بیش از نیم

نخستین کسی که اصطالح صهیونیسم مسیحی را به کار برد ل بیشتری مورد بررسی قرار بگیرد.مقتضی است که این موضوع با تأم

ه از جمله ثروتمندانی بود که دست یاری به ( مؤسس صلیب سرخ جهانی ک۱۱۵تئودور هرتزل بود. او در گفتگوی خود با هنری دونانت)

های مسیحی بود که برای شرکت در  سوی جنبش صهیونیسم سیاسی دراز کرده بود این تعبیر را به کار برد. دونانت از معدود شخصیت

 م دعوت شده بود.۱۲۱۷بال در سال  نخستین کنفرانس صهیونیستی شهر
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های بعد این  داد امّا کم کم در دوره ای بود که صهیونیسم را مورد حمایت قرار می یآن زمان صهیونیست مسیحی تنها به معنای مسیح

های الهی در تورات که  اصطالح رنگ دینی به خود گرفت و به معنای کسانی به کار رفت که به کمک خداوند در راه تحقق پیش گویی

یسم مسیحی اسرائیل تنها یک امر دنیوی و انسانی و حتی کوشند. در نگاه صهیون شود، می منجر به شکل گیری رژیم صهیونیستی می

د از مشیت الهی های اسرائیل گناهی نابخشودنی و تمرّ سیاسی نیست، بلکه آن، تحقق قضای الهی است. از این رو، مخالفت با سیاست

های مالی و بازاریابی  و اقتصادی و کمک تقویت نظامیجلب خشنودی خداوند بوده وحمایت و تأیید آن،امّا از سوی دیگر،آید. به شمار می

ساخت شرکتهای صهیونیستی این رژیم واندازی مؤسسات سرمایه گذاری به سود راهت تولیدی و فروش اوراق قرضۀ آن وبرای محصوال

 (۱۱۶است) شرعی تکالیف و دینی التزامات از همه …در اراضی اشغالی و تنظیم و توسعه سفرهای توریستی به این سرزمین و

الزم به ذکر است که اصطالح صهیونیسم مسیحی به معنای خود، پیوندی ضروری میان صهیونیسم و مسیحیت نیست. زیرا صهیونیسم 

ها  ورزند و حتی ده مسیحی در شرق وجود ندارد و دو کلیسای کاتولیک و ارتدوکس بر اساس دین مسیحیت با صهیونیسم مخالفت می

( صهیونیسم ۱۱۷ی پروتستان نیز وجود دارند که بر مبنای اصول مسیحیت با صهیونیسم مخالفند.)اندیشمند مسیحی در غرب مسیح 

شود.  ( نام برده می۱۱۲مسیحی مبتنی بر نوعی برداشت خشک و انعطاف ناپذیر از کتاب مقدس است که امروزه از آن با نام بنیاد گرایی)

رود. بنیاد گرایان در فهم  نعطاف ناپذیر در برابر عقیده و اخالق به کار میبنیاد گرایی به معنای جمود دینی و موضع گیری خشک و ا

ورزند و آن عبارت است از اسرائیل و ملت مقدس و برگزیده آن و ضرورت دفاع از  عهد قدیم)تورات( بر یک موضوع اساسی تأکید می

  .این طایفه و تعلق ابدی سرزمین موعود، یعنی فلسطین به این قوم

کنند. الزم به ذکر است که  سک ظاهری به کلمه کلمه ی متن کتاب مقدس واژه اسرائیل را به معنای رژیم فعلی تفسیر میآنان در تم

دانند. به عبارت دیگر  مسیحیان هر دو بخش کتاب مقدس یعنی هم عهد قدیم )تورات( و هم عهد جدید )انجیل( را مقدس و معتبر می

متّی، مُرقس، لوقا و یوحنا( اعمال رسوالن، رسائل رسوالن و مکاشفه یوحنای رسول، )چهارگانه کتاب مقدس مسیحیان عالوه بر اناجیل 

 (۱۱۱باشد.) گانه موسی )پیدایش یا تکوین، خروج، الویان، اعداد و تثنیه( اسفار تاریخی، اسفار منظوم و اسفار انبیا نیز می ۵شامل اسفار

ای در مورد سرنوشت یهودیان در آنان  ن صهیونیست باعث شکل گیری باورهای تازهرجوع به عهد قدیم و مطالعه آن توسط مسیحیا

 :توان به موارد زیر اشاره کرد شده که از مهمترین آنها می

 :آنچه در گذشته واقع شده عبارت است از اینکه

 .الف( خداوند یهودیان را به عنوان ملت برتر برگزیده است

 .د قرار داده استب( خداوند فلسطین را میهن قوم یهو

 .کند ج( یهودیان به خاطر مخالفت با تعالیم الهی مورد کیفر واقع شدند در عین حال خداوند از عهدش در مورد آنان تخلف نکرده و نمی

 :ایمان نیاوردند.و آنچه در آینده واقع خواهد شد د( خداوند عیسای مسیح را برای نجات جهانیان فرستاد، امّا یهودیان به او 

 .لف( تقدیر الهی متضمن بازگشت مجدد مسیح استا

 .ب( بازگشت ملت یهود به سرزمین مقدسِ موعود )فلسطین( شرط ظهور مجدد عیسای مسیح است

م در فلسطین و سیطره کامل یهود بر اورشلیم پس از دو هزار سال، بارزترین نشانه قریب الوقوع ۱۱۴۲ج( تأسیس اسرائیل در سال 

 .باشد قدس میبودن بازگشت مسیح م
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های  آیند زیرا موجب تأخیر در تحقق پیش گویی د( همه افراد، گروهها و دولتهایی که با اسرائیل مخالفند دشمنان خدا به شمار می

 …کرد ها و بنیادهای پیوند یهودیان با اراضی مقدسه)فلسطین( را تبیین نمی شوند. این گونه است که اگر مسیحیت، ریشه تورات می

 (۱۱۱)آمد نمی وجود به هرگز اسرائیل

شود،  های ظهور مسیح تلقّی می بر تحقق وعده تشکیل دولت اسرائیل که از جانب مسیحیان صهیونیست به عنوان یکی از نشانه عالوه

های کتاب مقدس یاد شده و نقطه توافق میان یهودیان و مسیحیان  گویی ای به عنوان یکی از پیش از دیگر مسائلی که به گونه

 .باشد نبرد هرمجدون است یونیست میصه
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