ﻣﺒـﺎدا روزی دﺳـﺖ ﺻﻬﯿﻮﻧﯿﺴـﻢ از
آﺳﺘﯿﻦ ﻣﺎ ﺑﯿﺮون ﺑﺰﻧﺪ
ﻋﺎدی ﺳﺎزی رواﺑﻂ ﺑﺎ ﯾﻬﻮدﯾﺎن ﺻﻬﯿﻮﻧﯿﺴﺖ در ﺳﻄﺢ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ای اﺳﺖ
ﮐﻪ ﺻﻬﯿﻮﻧﯿﺴﻢ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻞ و اﯾﺎدی آن از ﺑﺪو ﺑﻨﯿﺎن ﻧﻬﺎده ﺷﺪن ﺗﺨﻢ
ﻧﺎﻣﺸﺮوع ﺻﻬﯿﻮﻧﯿﺴﻢ در ﺻﺪد اﺟﺮاﯾﯽ ﮐﺮدن آن ﺑﻮده و ﻫﺴﺘﻨﺪ و در اﯾﻦ
ﺑﯿﻦ ﻋﺪه ای ﺧﻮش ﺑﺎور در داﺧﻞ ﻧﯿﺰ آب ﺑﯿﺎر اﯾﻦ آﺳﯿﺎﺑﺎن ﺷﺪه اﻧﺪ.
ﺷﺮح آﻧﻼﯾﻦ – راﻣﯿﻦ ﻓﺮﻫﻮدی /در ﭼﻨﺪ روز اﺧﯿﺮ ﯾﮑﯽ از ﻣﺴﺌﻮﻻن ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ
ﺷﻬﺮداری ﮐﻼﻧﺸﻬﺮ ﺗﺒﺮﯾﺰ در اﻗﺪاﻣﯽ ﺟﺎﻟﺐ اﻗﺪام ﺑﻪ ﻻﯾﮏ ﻧﻤﻮدن ﺻﻔﺤﻪ
اﯾﻨﺴﺘﺎﮔﺮاﻣﯽ ﯾﮑﯽ از ﮐﺎرﺑﺮان ﻓﻀﺎی ﻣﺠﺎزی ﮐﺮده ﮐﻪ در آن ﺑﻪ ﻧﻮﻋﯽ از
ﺳﻨﺖ ﻫﺎی آﯾﯿﻨﯽ ﯾﻬﻮد اﺳﺘﻘﺒﺎل ﺷﺪه اﻣﺎ ﻧﮑﺘﻪ ﺣﺎﯾﺰ اﻫﻤﯿﺖ ،ﺑﯽ ﺗﻮﺟﻬﯽ
ﺑﻪ ﻧﺸﺎن “ﺳﺘﺎره ﺷﺶ ﮔﻮش” ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻧﻤﺎد ﺻﻬﯿﻮﻧﯿﺴﻢ ﺟﻬﺎﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮ
ﻣﺤﺮاب ﯾﮏ ﮐﻨﯿﺴﻪ در ﯾﮑﯽ از ﺷﻬﺮﻫﺎی ﮐﺸﻮرﻣﺎن ﺣﮏ ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﺑﮕﺬرﯾﻢ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻋﻤﻞ ﻋﺎﻣﺪاﻧﻪ ﯾﺎ ﻏﯿﺮﻋﺎﻣﺪاﻧﻪ ﺑﻮده اﺳﺖ ،و اﻟﺒﺘﻪ ﻫﻤﯿﻦ
اﻣﺮ ﻧﯿﺰ ﺑﺎری از ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﻓﺮد ﻣﻘﺎﺑﻞ را ﮐﻢ ﻧﻤﯽ ﮐﻨﺪ ﭼﺮا ﮐﻪ ﻧﺸﺎن از
ﮐﻮﺗﺎﻫﯽ دﯾﻮار ﺳﯿﺎﺳﯽ وی دارد اﻣﺎ ﻧﮑﺘﻪ اﺳﺎﺳﯽ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻫﺎی
ﻣﺠﺎزی و ﮔﺎه ﺣﻘﯿﻘﯽ ﺑﺮﺧﯽ از ﻣﺴﺌﻮﻻن ﮐﺸﻮرﻣﺎن از ﺑﺮﺧﯽ ﺟﺮﯾﺎﻧﺎت ﺧﺰﻧﺪه
ﺻﻬﯿﻮﻧﯿﺴﻤﯽ اﯾﺠﺎد ﺷﺒﻬﻪ و ﺳﻮال ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
ﯾﺎدﻣﺎن ﻧﺮﻓﺘﻪ ﮐﻪ رﺋﯿﺲ دﻓﺘﺮ دوﻟﺖ ﭘﯿﺸﯿﻦ در ﺻﺤﻦ ﻋﻠﻨﯽ ﻣﺠﻠﺲ ﺑﻪ ﺻﺮاﺣﺖ
ﯾﻬﻮدﯾﺎن ﺳﺎﮐﻦ در ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ اﺷﻐﺎﻟﯽ را ﺷﻬﻮرﻧﺪان اﺳﺮاﯾﯿﻠﯽ ﻧﺎﻣﯿﺪ و از
ﻧﺒﻮد ﺑﻐﺾ و ﮐﯿﻨﻪ در ﺑﯿﻦ آﻧﺎن و ﻣﻠﺖ اﯾﺮان ﺳﺨﻦ ﮔﻔﺖ.ﺟﺮﯾﺎن ﺻﻬﯿﻮﻧﯿﺴﻢ
ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ در ﻣﺎﻧﯿﻔﺴﺖ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺧﻮد رﺳﺎﻧﻪ را ﻋﺎﻣﻞ ﺑﺮﺗﺮی و ﺣﮑﻮﻣﺖ
ﺧﻮد ﻋﻠﯿﻪ ﻏﯿﺮ ﯾﻬﻮد ﻋﻨﻮان ﮐﺮده و اﯾﻦ ﺣﻘﺪ و ﮐﯿﻨﻪ ﺗﺎرﯾﺨﯽ را ﺑﻪ
ﺻﺮاﺣﺖ ﺑﯿﺎن داﺷﺘﻪ اﺳﺖ.
ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺘﻌﺎل در ﻗﺮآن ﮐﺮﯾﻢ ذﯾﻞ آﯾﺎت ﺷﺮﯾﻔﻪ  ۱۴و  ۱۵ﺳﻮره ﻣﺠﺎدﻟﻪ
ﻣﯽ ﻓﺮﻣﺎﯾﺪ” اﻟﻢ ﺗﺮ اﻟﯽ اﻟﺬﯾﻦ ﺗﻮﻟﻮا ﻗﻮﻣـﺎ ﻏﻀﺐ اﻟﻠﻪ ﻋﻠﯿﻬﻢ ﻣﺎ ﻫﻢ
ﻣﻨﮑﻢ و ﻻ ﻣﻨﻬﻢ و ﯾﺤﻠﻔﻮن ﻋﻠﯽ اﻟﮑﺬب و ﻫﻢ ﯾﻌﻠﻤﻮن* اﻋﺪ اﻟﻠﻪ ﻟﻬﻢ
ﻋﺬاﺑـﺎ ﺷﺪﯾﺪا اﻧﻬﻢ ﺳﺎء ﻣﺎ ﮐﺎﻧﻮا ﯾﻌﻤﻠﻮن  /آﯾﺎ ﻧﺪﯾﺪهای ﮐﺴﺎﻧﯽ را ﮐﻪ
ﻗﻮﻣﯽ را ﮐﻪ ﻣﻮرد ﺧﺸﻢ ﺧﺪاﯾﻨﺪ ﺑﻪ دوﺳﺘﯽ ﮔﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ آﻧﻬﺎ ﻧﻪ از ﺷﻤﺎﯾﻨﺪ
و ﻧﻪ از اﯾﺸﺎن و ﺑﻪ دروغ ﺳﻮﮔﻨﺪ ﯾﺎد ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ و ﺧﻮدﺷﺎن )ﻫﻢ(
ﻣﯽداﻧﻨﺪ؛ ﺧﺪا ﺑﺮای آﻧﺎن ﻋﺬاﺑﯽ ﺳﺨﺖ آﻣﺎده ﮐﺮده اﺳﺖ راﺳﺘﯽ ﮐﻪ ﭼﻪ ﺑﺪ
ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ”  .ﻓﺮﻣﺎﯾﺶ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺘﻌﺎل ﻋﺪم دوﺳﺘﯽ و ﺗﻤﺎﯾﻞ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻗﻮم را

ﺑﺮ ﻣﺴﻠﻤﯿﻦ ﯾﺎدآور ﺷﺪه اﺳﺖ ﺣﺎل آﻧﮑﻪ ﺑﺮﺧﯽ ﺑﺎ ژﺳﺖ ﻫﺎی روﺷﻨﻔﮑﺮی در
ﺻﺪد ﮐﺸﯿﺪن دﺳﺖ ﻧﻮازش ﺑﺮ ﺳﺮ ﺗﻔﮑﺮی ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ از ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺗﺎ ﺣﺎل ﺑﺮای
اﯾﺮاﻧﯿﺎن ﻣﺎﯾﻪ دردﺳﺮ ﺑﻮده اﻧﺪ.
ﮐﺸﺘﺎر اﯾﺮاﻧﯿﺎن دوران ﻫﺨﺎﻣﻨﺸﯽ ﺑﺎ ﺗﺤﺮﯾﮏ “اﺳﺘﺮ” ﻫﻤﺴﺮ ﯾﻬﻮدی اﻻﺻﻞ
ﺧﺸﺎﯾﺎرﺷﺎه و ﻋﻤﻮی ﻣﺘﻌﺼﺐ وی “ﻣﺮداخ” ﮐﻪ ﺑﺎ ﻗﺘﻞ وزﯾﺮ اﯾﺮاﻧﯽ و
زرﺗﺸﺘﯽ درﺑﺎر ﻫﺨﺎﻣﻨﺸﯽ” ﻫﺎﻣﺎن” ﻫﻤﺮاه ﺷﺪ ﻫﺮﮔﺰ از ﯾﺎد اﯾﺮاﻧﯽ
ﻏﯿﺮﺗﻤﻨﺪ ﻧﻤﯽ رود .اﯾﻦ ﺗﻔﮑﺮ ﺷﻮم ﯾﮏ ﺳﻮم اﯾﺮاﻧﯿﺎن را در آن دوران
از دم ﺗﯿﻎ ﮐﯿﻨﻪ ﺗﻮزی ﺧﻮد ﮔﺬراﻧﺪه و اﮐﻨﻮن ﻧﯿﺰ ﺑﺎ ﻧﻔﻮذ در ﺳﺎﺧﺘﺎر
اﻋﺘﻘﺎدی و ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻣﺴﺌﻮﻻن در ﺻﺪد ﭘﯿﺪا ﮐﺮدن روزﻧﻪ ای از اﻣﯿﺪ ﺟﻬﺖ
ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺑﻪ ﭼﺎرﭼﻮب ﺣﮑﻮﻣﺖ اﺳﺖ ﺗﺎ ﻋﺮﺻﻪ ﻫﺎی ﺑﻠﻨﺪ ﭘﺮوازاﻧﻪ ﺧﻮد در
زﻣﺎن ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻣﻨﺤﻮس ﭘﻬﻠﻮی را ﺑﺎر دﯾﮕﺮ اﺣﯿﺎ ﮐﻨﻨﺪ.
ﭘﯿﻤﺎن ﺷﮑﻨﯽ ،ﻗﺴﺎوت ﻗﻠﺐ ،ﺻﺪﻣﻪ ﺑﻪ ﺳﺎﺧﺘﺎر اﻗﺘﺼﺎدی ﻫﺮ ﻣﻠﺖ ،ﻟﺠﺒﺎزی،
ﻧﮋادﭘﺮﺳﺘﯽ ،ﻇﻠﻢ و ﺟﻨﺎﯾﺖ از ﻣﺸﺨﺼﺎت ﺑﺎرز اﯾﻦ ﻗﻮم اﺳﺖ ﮐﻪ در اﮐﻨﺎف
ﻋﺎﻟﻢ ﺷﻬﺮه اﺳﺖ ﺑﻪ ﻧﺤﻮی ﮐﻪ ﻣﺴﯿﺤﯿﺎن ﺑﯿﺖ اﻟﻤﻘﺪس ﻫﻨﮕﺎم ﺗﺴﻠﯿﻢ اﯾﻦ
ﺷﻬﺮ ﺑﻪ ﺻﻼح اﻟﺪﯾﻦ اﯾﻮﺑﯽ ﺳﺮدار ﺑﻨﺎم ﮐﺮد ﺳﻮری در ﺧﺼﻮص ﻣﯿﺪان ﻧﺪادن
ﺑﻪ آﻧﻬﺎ در اداره اﻣﻮر ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ از وی ﻗﻮل ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ.
از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ﻣﮕﺮ در آﯾﯿﻦ ﻫﺎی اﺳﻼﻣﯽ ﻣﺎ از ﻗﺒﯿﻞ ﺣﺞ ،ﻋﯿﺪ ﻓﻄﺮ،
ﻗﺮﺑﺎن ،ﺷﻬﺎدت رﺳﻮل ﮔﺮاﻣﯽ اﺳﻼم)ص( ﮐﻪ ﺑﻪ ﻋﻤﺪ ﺑﺎ ﺗﻼش ﻫﻤﯿﻦ ﻗﻮم ﺑﺎ
ﻋﻨﻮان رﺣﻠﺖ در ﺗﻘﻮﯾﻢ ﻫﺎی ﻣﺴﻠﻤﯿﻦ ﺛﺒﺖ ﮔﺮدﯾﺪه ﭘﯿﺎم ﺗﺒﺮﯾﮏ ﯾﺎ ﺗﺴﻠﯿﺖ
درﯾﺎﻓﺖ ﮐﺮده اﯾﻢ ﮐﻪ اﻣﺮوز ﯾﮏ ﻣﺴﺌﻮل ،ﺑﺎ ذوق ﻓﺮاوان ﭘﺎی ﻣﺮاﺳﻤﯽ را
ﮐﻪ اﺻﻞ و رﯾﺸﻪ اش ﺑﺮاﯾﺶ ﻣﻌﻠﻮم ﻧﯿﺴﺖ ﻻﯾﮏ ﻣﯽ زﻧﺪ.
ﻋﯿﺪ ﺳﻮﮐﻮت ﻋﯿﺪی ﻫﻔﺖ روزه اﺳﺖ ﮐﻪ ﻋﯿﺪ ﺳﺎﯾﺒﺎن ﻫﺎ ﻧﺎﻣﯿﺪه ﻣﯽ ﺷﻮد و
ﯾﺎدآور ﺳﺮﮔﺮداﻧﯽ  ۴۰ﺳﺎﻟﻪ ﻗﻮم ﯾﻬﻮد در ﺻﺤﺮای ﺳﯿﻨﺎ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻋﺪم
اﻃﺎﻋﺖ از ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺘﻌﺎل اﺳﺖ.
در ﭘﺎﯾﺎن ﺣﺴﻦ ﺧﺘﺎم اﯾﻦ ﯾﺎدداﺷﺖ ﻫﻤﯿﻦ ﺑﺲ ﮐﻪ رﻫﺒﺮ ﻣﻌﻈﻢ اﻧﻘﻼب در
ﻓﺮﻣﺎﯾﺸﺎت ﺧﻮد در اﺟﻼس ﺳﺮاﺳﺮی ﻧﻤﺎز ﮐﻪ ﺳﺎل  ۱۳۸۷اﯾﺮاد ﻓﺮﻣﻮده اﻧﺪ
ﺿﻤﻦ ﮔﻮﺷﺰد ﮐﺮدن ﺧﻄﺮ ﯾﻬﻮد ﻓﺮﻣﻮده اﻧﺪ ”:ﺻﻬﯿﻮﻧﯿﺴﺖ ﻫﺎ ﻫﺮ ﻧﻘﻄﻪ ی
دﻧﯿﺎ ﮐﻪ ﺧﻮاﺳﺘﻨﺪ ﯾﮏ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﯽ ﺑﺴﺎزﻧﺪ ،آن ﻋﻼﻣﺖ ﻧﺤﺲ ﺳﺘﺎره ی داوودی
را ﺳﻌﯽ ﮐﺮدﻧﺪ ﯾﮏ ﺟﻮری روﯾﺶ ﺗﺜﺒﯿﺖ ﮐﻨﻨﺪ”.
ﻫﺮ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺟﺎﯾﮕﺎﻫﯽ در ﻧﻈﺎم ﻣﻘﺪس ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان ﭘﯿﺪا ﻣﯽ ﮐﻨﺪ
ﺑﺎﯾﺪ اﯾﻦ ﺟﻤﻠﻪ را ﻫﺮ روز ﺑﺎ ﺧﻮد ﺗﮑﺮار ﮐﻨﺪ ﮐﻪ “ﻣﺒﺎدا دﺳﺖ
ﺻﻬﯿﻮﻧﯿﺴﻢ از آﺳﺘﯿﻦ ﻣﻦ ﺑﯿﺮون ﺑﺰﻧﺪ”.

