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علی اکبر  «؛ تخاصمایران و اسرائیل » موضوع با« 2040هاکریا» مجموعه از قسمت سومین مهمان: 2040هاکریا

ی، پرداخت و آنرا در قالب چهار سطح ملو اسرائیل دشمنی میان ایران ماهیت  تبیین به بودکهپژوهشگر پور رائفی

 :بخوانید را وگوگفت این متن توانیدمی ادامه دراسالمی، شیعی و انقالبی دسته بندی کرد. 

 

مجری: یکی از موضوعاتی که بعد از انقالب ایران مباحثی را به همراه داشته دشمنی ایران با 

ا هم توانند بشود که ایران و اسرائیل میهای اخیر هم مباحثی مطرح میاسرائیل بوده است، در سال

ینده و آیا در آاند، به چه دالیلی؟ دوست باشند، به نظر شما آیا واقعا ایران و اسرائیل با هم دشمن

 توانند با هم رابطه برقرار کنند یا خیر؟ایران و اسرائیل می

عنای تضاد ابتدای چیزی بیاید م« دش»گویند که ضد شما باشد، وقتی در زبان فارسی به کسی می« دشمن»پور: رائفی

اول باید من تعریف شود  ؛ پس«ضد من»یعنی ضد نام شما، خالف نام شما، دشمن هم یعنی « دشنام»دهد مثل آن را می

منی در کند اما وقتی این من تغییر کرد یعنی هویت تغییر کرد بله هیچ دشثابت باشد دشمن تغییر نمی« من»تا وقتی این 

 های عراق از ما پذیرایی همجنگیدند اما امروز در خیابانطول تاریخ مستمر نیست، یک زمانی ایران و عراق با هم می

جا من تغییر نکرده است بلکه آن عامل دشمنی تغییر کرده است. باید صحبت کرد از اینکه عامل یا شود. البته اینمی

عوامل دشمنی بین ما و رژیم صهیونیستی چیست. من معتقدم اگر ما کماکان همان من بمانیم و اسرائیل هم همان من 

ای شکل حل نیست. اسرائیل روی مبانی بماند، این تضادها آنقدر استراتژیک و راهبردی است که به هیچ وجه قابل

 گاه در آینده سازشی قابل تصور نیست. گرفته که هیچ

 

فرمایید در واقع مبانی صهیونیسم است. بنابراین اگر هویت دو طرف چیزی که شما میمجری: آن

 ای ایجاد شود.تغییر کند ممکن است رابطه

 سرائیل نیست، بین هر دو دشمنی این رابطه برقرار است.پور: بله، و این هم فقط منحصر به ایران و ارائفی

 

 مجری: این دالیل دشمنی چیست؟
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کنیم این دشمنی از بعد از انقالب به وجود آمده است در حالی که ای وجود دارد که فکر میپور: یک انگارهرائفی

یار روی دم ایران قبل از انقالب هم بسها دوست دارند این را بلد کنند مرسبقه تاریخی دارد. برخالف اینکه صهیونیست

ای دارند و جالب است که عامل اصلی امام یک بیانیه 2442این موضوع حساس بودند. در قضیه مدرسه فضیه در سال 

د از موضوعی آیخواهد صحبت کند نمیکنند. طبعا امام وقتی برای عامه مردم میحمله به فیضیه را اسرائیل معرفی می

ت یک پذیرفتند و این کالبد ایرانی که اسالم و تشیع را پذیرفبیگانه باشند صحبت کند. مردم این را می که مردم با آن

رند هایی دارد اما چرا مردم ما حاضچیزی داشته است که این حق طلبی را پذیرفته است. دشمنی با اسرائیل یک هزینه

 ما و یک بخشی مرتبط با ایرانی بودن ماست. ما در گذر گردد به شیعه بودنها را بدهند؟ یک بخشی باز میاین هزینه

ها تاریخ هاست که با اسالم قوام پیدا کرد. صهیونیستبینیم که پهلوانی و جوانمردی در خون ایرانیتاریخی خود می

به لحاظ عُده  هکنند و گویا با تاریخ مشکل دارند. قوم یهود نه به لحاظ عِده و نرا آنگونه که بخواهند تبلیغ و تفسیر می

به  بینید اینها مثال یک امپراطوری داشته باشند، وقتی شما راجعگاه جایگاهی در منطقه نداشته است یعنی شما نمیهیچ

اشته است. ندشود اما در باره یهود چنین چیزی کنید یک منطقه جغرافیایی بزرگ را شامل میهخامنشیان صحبت می

نچه درباره حضرت سلیمان و حضرت داوود مطرح است )که البته ما این دو را حتی در اوج دوران پادشاهی یهود آ

مان در هدانند( این پادشاهی یک پادشاهی محدود است دانیم اما آنها حضرت سلیمان و داوود را پادشاه میپیامبر می

ای مبالغه خوانید چنانها میاینکنند؛ وقتی درباره کینگ دیوید در تاریخ یک جاهایی بزرگنمایی میمنطقه شامات. 

اره هیچ وقت اینها در قدوقو کنند.کنید راجع به یک امپراتوری گسترده دارند صحبت میکنند که فکر میمی

کنند مثال های بزرگ را به خودشان منتسب میهای اینها این است که امپراتورییکی از رویهاند. نبودهامپراتوری روم 

ن چیزی ماند که به وسیله مردخای توانستند امپراتوری را کنترل کنند. وقتی هخامنشیان ماجرای استر را مطرح کرده

 را این است که اینها با یکمشخص شود. در ماجرای استر و مردخای ماجبیشتر دلیل این دشمنی را مطرح کنم که 

در طول سه روز قتل عام کنند. اصال ما بحثی بر سر این نداریم که درست است یا هزار ایرانی را  00ای توانستند توطئه

نیست،  اگر درسترست است خب این چه ربطی به یهودی های االن دارد. غلط! فراتر ببینیم، اصال درست است؛ اگر د

ر از اما داستان اینها فراتاین در یک کتاب دینی آمده است، حاال بیایند اصالحیه بدهند که ما این راقبول نداریم. 

شن پوریم گیرند. در جدارد اینها بابت این داستان خوشحالند و هرسال جشن میاینهاست فراتر از اینکه صحت دارد یا ن

ردمتان گویند ما با مردم ایران دوستیم. شما هر روز منبینید که میکنند. چرا بابت این کشتار خوشحالید؟ خوشحالی می

 یرند و این توهین به ماست.گدارند این موضوع را جشن می
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 مجری: همه اینها در راستای عداوتی است که با ما دارند؟

گذارند، کنند میان آتش میکنند. مجسمه یخی درست میپور: در جشن هامان سوزی ببینید چه کارهایی میرائفی

 ین دشمنی جدی تر از ملیدینی امن معتقدم ریشه های دانند. کنند که آن روز را جایز میاینقدر مسکرات صرف می

کنیم خیلی دنبال این است که خودش را سر زبان ها یهودیان محترم اند اما وقتی درباره یک نژاد صحبت میاست. 

ه یک ( است. سوراخ سوراخ کردند کبیاندازد. االن بزرگترین غارهای دست ساز بشر زیر معبد سلیمان )مسجداالقصی

چیزی پیدا کنند در همان منطقه ای که مدعی هستند ما آنجا بودیم کلی حفر کردند هیچ چیزی هم پیدا نکردند. حتی 

کنند. یک بی هویتی در این ها هست. یک زمانی یکی از مسئولین ما واژه ای استفاده با تاریخ هم صادقانه برخورد نمی

بعد هاآرتص یک مقاله ای نوشته بود و این را تایید کرده بود و حتی « صهیونیست های بی فرهنگ»عنوان با کرده بود 

، ما چه فرهنگی مشترکی داریم؟ بین یک یهودی اشکنازی یا آن یهودی سودانی «ما واقعا چه هستیم؟»سیده بود که پر

آورد با تفرقه انداختن ل هویت خودش را در بی هویت سازی دیگران به وجود میچه اشتراکی وجود دارد؟ اسرائی

است، من نمی توانم خودم را به آن  21است یکی هم هست نمره اش  24بین بقیه دارد نفس می کشد. مثال من نمره ام 

فتارهاشان همین است. رئیس عموم ریا کمتر از من!  24برسانم پس آنقدر بال سر او می آوردم که او هم نمره اش بشود 

 از اهل سنت استفاده کنیم و یک سنگری از اهل سنتاطالعات داخلی شان یکبار گفت برای مقابله با مقاومت باید 

انان را به جان تا مسلم بسازیم و یک ائتالف عربی سنی در مقابل شیعه شکل بدهیم. آمدند تکفیری ها را علم کردند

یک نگاه نژادی وحشتناک که بقیه را حیوان می دانند. به بود خودشان می رسند. در نبود دیگران اینها  هم بیاندازند،

آش  یکرژیمی که مرزهایش هنوز مشخص نیست، قانون اساسی ندارد، این چه نگاهی است؟ این حقوق بشر است؟ 

 تاریخ را تغییر می دهد.شود شعله قلمکاری از تضادهاست. برای اینکه معلوم ن

 

از زمان های دور است، این دشمنی پس از انقالب بیشتر شده دالیل اسرائیل مجری: دشمنی ایران و 

 چیست؟ این موضوع

با آمدن اسالم به ایران و بعدها شیعه شدن ایران و بعد انقالبی شدن این نگاه شیعی این دشمنی بیشتر شده رائفی پور: 

اسالم انقالبی دنبال یزید االن می گردد. بعد از انقالب این نگاه تقویت شد و در عمل اجرا شد. دشمنی دینی است. 

 ا بین تشیع و صهیونیسم هست.بین اسالم و یهود را کاری نداریم، ام
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 مجری: چرا بعد از انقالب پررنگ تر شده؟

ه این دشمنی در میان مردم بوده است، کاری کچرا شاه علنی سفر نمی کرد به اسرائیل؟ به این دلیل که  رائفی پور:

در حکومت  ردمبعد از انقالب صورت گرفت این دشمنی بین مردم یک ساختار حاکمیتی پیدا کرد، یعنی خواست م

قالب اسرائیل دشمنی دارد. ما بعد از انبیرون آمد هم همانند مردم با تبلور یافت. حاکمیتی که از دل مردم مسلمان شیعه 

ه البته موضوع نژادپرستی و بحث آپارتاید کآفریقای جنوبی به علت و رژیم رابطه نداریم، یکی اسرائیل و یکی د با

اسرائیل  دربارهآنجا علت دشمنی از بین رفت اما  بعدا این موضوع حل شد و روابط ما با آفریقای جنوبی برقرار شد.

یسم سلمان و یک صهیونما تضاد ریشه ای بین یک مهنوز هست. قبل از انقالب یک ایرانی مسلمان چه نگاهی دارد؟ 

داریم. یک مسلمان شیعی معتقد به شهادت طلبی و بحث معاد و قیامت است اما یک صهیونیست چنین اعتقادی ندارد. 

آن هم  و اسالم بر مبنای گفتمان خود یهود، خودشان را به چالش کشیدتمام دینشان در همین دنیا خالصه شده است. 

می گویند از فرزندان ابراهیم کسی خواهد آمد و دنیا را  این است که می گوییم ما هم یک نگاه جهانی داریم. آنها

جود دارد ما معتقدیم که حضرت مهدی عج خواهد آمد ونگاه آخرالزمانی هم این در نگاه شیعی  نجات خواهد داد،

ه چالش سالم اینها را به حضرت ابراهیم هستند ایشان! با همین نگاه او دنیا را نجات خواهد داد و اتفاقا معتقدیم از ذری

ال مبنای اصامکان ندارد این دشمنی حل شود.  کشیده است. این دشمنی ریشه ای است تا روزی که شما شیعه هستید

م که جاد کنیکشور ایشکل گیری اسرائیل چیست؟ از بس این ها تحقیر شدند تئودور هرتصل می گوید برویم یک 

االن  یعنی ما اینها را برعکس می دانیم سرو ته هستند. یعنی همینر فرانسه به جویش می گفتند شیوج، تحقیر نشویم. د

ل قطع خواهند اسرائیاگر نگاه مردم در حاکمیت ها تبلور پیدا کند درباره صهیونیست ها تمام کشورها روابطشان را با 

  کرد.

 به خاطر اسالم است؟ سطح دوم دشمنیمجری: 

بله همانگونه که تمام کشورهای اسالمی با اسرائیل دشمن هستند. کاری که امروز تکفیری های کردند این  رائفی پور:

دشمن اهم و مهم را عوض کردند. می گویند خلفای ما اول با منافقان و مشرکان داخلی جنگیدند بعد با است که 

نظر او هم صهیونیسم هم دشمن ون را حل کنیم بعد برویم سراغ خارجی. از ایرانی ها، ما هم اول باید مشکل خودم

 است اما دشمن دور و نزدیک درست کرده.

 

 مجری: سطح سوم دشمنی میشود تشیع؟
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زید با کار یکارهای رائفی پور: کسی که امام حسین راقبول دارد نمی تواند بایک ظالم دوست باشد. یزید چه بود؟ 

 صهیونیست ها مو نمی زند.

 

 مجری: سطح چهارم هم می شود سطح انقالبی. و از جامعه به حاکمیت رسید.

رائفی پور: بله سیاست شد عین دیانت، خدا در قرآن می فرماید دشمن خدا دشمن شماست. ما هم گفتیم اسرائیل چون 

 دشمن خداست دشمن ما هم هست. 

 

رائیل مطرح می کنند ایران و اسرائیل می توانند با هم دوست باشند، مثال فیلم مجری: االن در اس

 اسرائیل می توانند با هم رابطه داشتهمثل فالفل اتمی، و مطرح کرده که ایران و  هایی هم ساخته اند

 باید کرد؟ باشند. در قبال این هجمه رسانه ای چه

باید می داند این دشمنی مردمی است، عامل اصلی دشمنی مردمی است، اون را ر را می کردم. اومنم هم بودم این کا

ردم است. کلی کار کردند تا تقلیل بدهند این حل کند. او می گوید نگاهی که در حاکمیت وجود دارد معلول نگاه م

هرچی این نگاه غیراسالمی تر شود صهیونیست ها موفق ترند. هیچ  تنها راه حل ماندنشان هم همین است.دشمنی را. و

بین ما  یاز اسرائیل بدش نیاید اما اسرائیل برای خودش زمان می خرد. یک زمان مسلمانی پیدا نمی کنید )عموم مردم(

ایرانی ها نگاه ضد عربی و بین اعراب نگاه ضدایرانی را بولد می کرد. می گفتند شط العرب حدودی شاه ایران یهودی! 

یستی ندر بین مردم کسانی که نگاه ضدصهیو می گفتند اگر یهودی برای دشمن است شاه ایران برای شما اولویت دارد.

ند همیشه موفق بوده اند. در مصر خرماهایشان را براساس کسانی که ضدصهیونیسم هستند درجه بندی می کردند. دار

ردم از او م اردوغان زمانی که می خواهد محبوبیت کسب کند در داووس یک فاز ضدصهیونیست به خود می گیرد و

روزه نوار غزه، روش نوشته بود من خدا  12می کنند. من یک تصویری دیدیم از جوانی که در جریان جنگ  استقبال

 را قبول ندارم اما به اسرائیل فحش داده بود. 

 

 حتی اگر ادیان دیگری باشند می توانند با اسرائیل دشمن باشند. مجری: اگر در جوامعی



 
0202جمموعه هاکریاوم سدر قسمت  پورائفیروگوی منت گفت 6  

ارد را ایران اینکه رابطه با اسرائیل سود د له در کشور خودما مسیحیان و کلیمی ها مشکل دارند با اسرائیل.رائفی پور: ب

شکسته است. در بین برخی از مذاهب یهود اینها خودشان ضد صهیونیست هستند. از قضا خیلی هم دین محور هستند. 

در ایران می توانیم دینمان را حفظ کنیم. دولت کانادا د چون می گویندبرخی درخواست پناهندگی به ایران داده ان

 این اجازه را نداد. با حجاب هم هستند. صهیونیست ها می خواهند بگویند این نیست. 

 

 مجری: نهایت این دشمنی کجاست؟

ا از آرمان های ه اینکه ما مسلمان نباشیم، حتی به نگاه ملی خودمان هم پشت پا بزنیم یا اینکه صهیونیسترائفی پور: 

خود برگردند. حالت دوم که بعید است و این سو هم ماجرا جور دیگری دارد رخ می دهد این دشمنی دارد عمیق تر 

از داخل اسرائیل خبرهای خودسوزی مردشمان بیرون می آید،  می شود مردم با یک عملیات روانی گول نمی خورند. 

کاف ها را بپوشانند. امروز اسرایئل دور خودش دیوار کشیده است و بیخیال از نیل تا و امروز دیگر نمی توانند این ش

فرات شده است! مردم باید حواسشان جمع باشد که اسرائیل متالشی است. در نهایت این دشمنی یکی نباید باشد و 

ند. در ه است که نابود می شوطبق آیات قرآن پایانی برای اسرائیل خواهد بود بلکه خودشان هم در منابعشان این آمد

که خود کابالیست های اسرائیل می گویند نفرین علمای اسالمی درباره اینها « نفرین آیت اهلل ها»اینترنت سرچ کنید 

 دسته جمعی ایران را نفرین کنیم. گفتیک خاخام کابالیست حتی محقق می شود! 

 


