
1 
 

 واقعیت یا اختراع نتانیاهو؟ :"ایران یهودستیز"

 ۵۱۰۲جوالی  ۰۱و  ۰۱و  ۰۱و  ۹و  ۸و  ۷ منتشر شده در هافینگتون پست

 اکبر گنجی

نتانیاهو و دیگر رهبران دست راستی اسرائیل به دنبال ساختن چهره ای اهریمنی از ایران و : طرح مسأله

هدف آنان این بوده و هست که دولت . ایرانیان بوده و هستند تا حمله نظامی به این کشور را موجه سازند

 :  کرده اند دو ادعای بزرگ طرحآنان . را وا دارند تا این عمل را به جای آنها انجام دهدآمریکا 

 . جمهوری اسالمی رژیمی یهودستیز است -الف

 . ایرانیان یهودستیز بوده و هستند -ب

او برای . است هولوکاستی دیگراز طریق بازتولید  ئیلنابودی اسراکه ایران به دنبال  نتانیاهو  بارها گفته 

قلمداد  ها رژیم نازیاین که تجاوز نظامی به ایران را به اصطالح توجیه کند، دائما رژیم ایران را همانند 

 (. بنگرید ۷و  ۱و  ۱و  ۴و ۳و  ۲و  ۰های  برای نمونه به لینک)کند  می

 : گفتنتانیاهو در کنگره آمریکا 

در مورد یک فرماندار ایرانی به نام هامان خوانده ایم که نقشه ای طراحی کرد که تمام مردم یهود ما همه "

نقشه را بر مال کرد و به مردم  -ملکه استر -ولی یک زن شجاع یهودی. سال پیش از میان ببرد ۲۱۱۱را 

 ". بخشیدیهودی حق دفاع از خود را 

 به را پوریم یهودی عید دیدار این آغاز در پوتین. دیدار کرد در مسکو با پوتین ۹۱اسفند  ۲۱نتانیاهو در ]

 چون گیرند می جشن را پوریم یهودیان که گفت پاسخ در هم اسرائیل وزیر  نخست. گفت تبریک نتانیاهو

 دارد تالش ایران، پرشیا، وارث هم امروز" که کرد اضافه و" کند نابود را یهودیان نشد موفق" پرشیا

 رخ پیش سال ۲۱۱۱ وقایع این که گفت پاسخ در هم روسیه جمهوری رئیس ".کند نابود را یهودیان دولت

 صحبت منطقه در روز مشکالت درباره که گفت و" کنیم می زندگی متفاوتی دنیای در حاال" و است داده

 [..کنند

اما اگر نتانیاهو . اکثر داستان های تورات و قرآن اسطوره ای هستند، نه گزارش های واقعی تاریخی

باید بپذیرد که مطابق روایت تورات یهودیان در آن زمان ت تاریخی قلمداد کند، بخواهد این داستان را واقعی

هزار تن از ایرانیان را قتل عام  ۷۱دست به نسل کشی ایرانیان زده و  -با توجه به جمعیت آن دوران -

 -۰۱: ، آیات ۹کتاب مقدس، استر، باب )و این نسل کشی را در طول تاریخ جشن گرفته و می گیرند کردند

۱ .) 

http://www.huffingtonpost.com/akbar-ganji/the-united-states-israel-_b_7740794.html
http://www.huffingtonpost.com/akbar-ganji/the-us-israel-and-antisem_b_7750296.html
http://www.huffingtonpost.com/akbar-ganji/the-us-israel-and-antisem_1_b_7758872.html
http://www.huffingtonpost.com/akbar-ganji/the-us-israel-and-antisem_2_b_7767028.html
http://www.huffingtonpost.com/akbar-ganji/the-us-israel-and-antisem_3_b_7780862.html
http://www.huffingtonpost.com/akbar-ganji/the-us-israel-and-antisem_4_b_7803610.html
http://www.haaretz.com/news/diplomacy-defense/netanyahu-iran-preparing-for-another-holocaust-1.496684
http://www.foxnews.com/world/2013/06/13/israeli-pm-warns-another-holocaust-from-iran/
http://www.haaretz.com/news/netanyahu-it-s-1938-and-iran-is-germany-ahmadinejad-is-preparing-another-holocaust-1.205137
https://www.youtube.com/watch?v=cFTzYQoEgt8
http://www.spiegel.de/international/world/it-s-1938-and-iran-is-germany-israel-s-patience-with-tehran-wearing-thin-a-664329.html
http://antiwar.com/orig/sahimi.php?articleid=11762
http://www.democraticunderground.com/discuss/duboard.php?az=view_all&address=124x154429
http://www.andrewwendt.com/2011/04/14/benjamin-netanyahu-its-1938-and-iran-is-germany/
http://www.worldpolicy.org/blog/2012/03/02/what-munich-1938-can-teach-us-about-tehran-2012
http://www.washingtonpost.com/blogs/post-politics/wp/2015/03/03/full-text-netanyahus-address-to-congress/
http://www.timesofisrael.com/rejecting-purim-spiel-putin-tells-netanyahu-to-stop-dwelling-on-past/
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دنبال  دین شناس است و نه بهنه او این بخش از این قصه اسطوره ای را سانسور می کند، برای این که 

را دنبال می و تجاوز نظامی به ایران پروژه سیاسی برهم زدن توافق هسته ای نتانیاهو . حقیقت تقرب به 

 .کند و برای این منظور به هر امری توسل می جوید

یگر هم به البی آنها و عده ای د وقتی نتانیاهو و دیگر رهبران دولت اسرائیل چنین فضایی می سازند، البته

 .بسازندراه افتاده و همین مدعیات را تئوریزه می کنند که فضای ذهنی تجاوز نظامی به ایران اهریمنی را 

واقعیت چیست؟ آیا یهودیان در ایران با تبعیض مواجه نیستند؟ آیا آنان نیز مانند : پرسش مهم این است

یهودستیز  -داقل رهبران جمهوری اسالمیسرکوب نمی شوند؟ آیا ایرانیان، یا ح( شیعه و سنی)مسلمانان

 نیستند؟

 واقعیت تاریخی یهودستیزی

قوانین بسیاری در اروپا وجود داشت که به طور . یهودستیزی از اساس پدیده ای اروپایی بوده است

یهودستیزی دارای بار اخالقی بود و توسط دولت ها و مردم . سیستماتیک حقوق یهودیان را نقض می کرد

پدر فروید برای آن که به پسر جوان خود نشان دهد که اوضاع یهودیان در وین تا چه حد . شداعمال می 

 :بهبود یافته، واقعه ای را که در مورد خودش روی داده، برای او تعریف می کند

وقتی جوان بودم، یک روز شنبه رفتم تا در خیابان های زادگاه تو قدم بزنم؛ لباس خوبی پوشیده :"او گفت"

یک مسیحی به من رسید و با یک ضربه کالهم را در گل و الی انداخت . و کاله خز نو بر سر داشتم بودم

پدرش به آرامی پاسخ داد، " تو چه کردی؟ "پرسید، [ زیگموند!" ]از پیاده رو گم شو! یهودی:"و فریاد زد

 (.۰۹۷، ص  ۰۹۱۱فروید  ")به درون خیابان رفتم و کالهم را برداشتم"

می گریختند، به جوامع اسالمی پناه می مسیحیان وقتی از یهودسیزی اسپانیا /ه جزیره ایبریشبیهودیان 

برخورد و  ، دو هزار سال تاریخ از ظهور مسیحیت تا امروز خاورمیانهبرنارد لوئیس در دو کتاب . بردند

نشان داده که در  زینت جهانماریا رزا منوکال در  .به این واقعیت بارها اذعان کرده است فرهنگ ها

از اقلیتی سرکوب شده به اقلیتی مورد حمایت تبدیل :"اسپانیای تحت حکومت مسلمانان، موقعیت یهودیان

 (. ۸۱ص ")شده بودند، از هر جهت بهبود یافته بود

و ایرانی  نازی به ایران گریختندمأموران آلمان تانی در جنگ جهانی دوم از دست یهودیان لهسشماری از 

یک دیپلمات ایرانی از . ایران فراهم آوردنددر را شرایط اقامت دائمی آنان  ها هم از آنها پذیرانی کردند و

از این . ابندامکانات سفارت ایران استفاده کرد و برای یهودیان ویزا صادر کرد تا از دست نازی نجات ی

  .نام برده می شود" شیندلر ایرانی"داستان به عنوان 

سراسر جهان را به سرزمین فلسطینی ها آوردند و  ی را از یهودیان. در قرن بیستم واقعیت دیگری پدید آمد

این دولت خود را دولتی یهودی و قومی قلمداد کرده و به اشغال سرزمین . دولت اسرائیل را تأسیس کردند

های فلسطینی ها ادامه داده و اقداماتی انجام داده که شورای حقوق بشر سازمان ملل آنها را جنایات جنگی 

 . نامیده است

http://www.amazon.com/The-Middle-East-Brief-History/dp/0684832801
http://www.amazon.com/Cultures-Conflict-Christians-Muslims-Discovery/dp/0195102835
http://www.amazon.com/Cultures-Conflict-Christians-Muslims-Discovery/dp/0195102835
http://www.amazon.com/Cultures-Conflict-Christians-Muslims-Discovery/dp/0195102835
http://www.amazon.com/Cultures-Conflict-Christians-Muslims-Discovery/dp/0195102835
http://www.amazon.com/The-Ornament-World-Christians-Tolerance/dp/0316168718
http://www.ushmm.org/wlc/en/article.php?ModuleId=10007498
http://www.bbc.com/news/magazine-16190541
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 هودستیزی معنای ی

. در عین حال در کاربرد مفاهیم نمی توان یک بام و دو هوایی بود. ندارد" کاربرد"واژه معنایی جز 

در مفاهیمی چون یهودستیزی، اسالم ستیزی،غرب ستیزی، عرب ستیزی، ایران ستیزی، اسرائیل " ستیز"

 .باید به معنای واحد و موجهی به کار رود... ستیزی، آمریکاستیزی، و

نیاهو و دیگر دولتمردان اسرائیل می کوشند تا هرگونه انتقادی از عملکرد دولت اسرائیل را یهودستیزی نتا

به دلیل تصویب رسیدگی به اتهام ارتکاب جنایات  -او حتی شورای حقوق بشر سازمان ملل را . قلمداد کنند

 :  گفتنتانیاهو در نطق مجمع عمومی سازمان ملل . به یهودستیزی متهم کرد -جنگی در غزه

رفتار جانبدارانه شورای حقوق بشر سازمان ملل علیه اسرائیل، تنها یکی از نمودهای بازگشت قدیمی "

امروز ندای اراذل و اوباش در اروپا به گوش می رسد که فراخوان . است[ یهودستیزی]صب جهانترین تع

ما صدای برخی از رهبران ملی را می شنویم که اسرائیل را با نازی ها . به قتل عام یهودیان می دهند

ین بیماری یک ا. این نه کارکرد سیاست های اسرائیل، بلکه کارکرد ذهن های بیمار است. مقایسه می کنند

 ".به آن یهودستیزی می گویند :نام دارد

ترکیه و  ،مصر ،اگر انتقاد از دولت اسرائیل به معنای یهودستیزی باشد، انتقاد از دولت های ایران

به معنای دین ستیزی  لزوما  انتقاد از هیچ دولتی . عربستان سعودی را هم باید اسالم ستیزی به شمار آورد

بدین ترتیب، انتقاد از دولت اسرائیل و مخالفت با آن را باید از . نبوده و نیستیک دین یا ستیز با پیروان 

 .یهودستیزی تفکیک کرد

به همین رویکرد اشاره کرد که برخی یهودیت را به  می با آتالنتیک ۲۰در مصاحبه باراک اوباما نیز 

سیاست های دولت اسرائیل فرو می کاهند و اگر فردی با سیاست های این دولت مخالفت ورزد، او را 

  :اوباما می افزاید. یهودستیز قلمداد می کنند

وال ببرید، این گروه از برهمین اساس اگر شما سیاست شهرک سازی های دولت اسرائیل را زیر س"

اگر شما نسبت به مرگ جوانان فلسطینی . سیاستمداران شما را ضد اسرائیلی یا ضد یهودی می خوانند

اگر به طور علنی . ابراز همدردی و تاسف کنید، آن وقت در این که طرفدار اسرائیل هستید، شک می کنند

. د یهودی می خوانندضیلی و حتی فراتر از آن با سیاست های دولت اسرائیل مخالفت کنی تو را ضد اسرائ

 ".به شدت همه این ها را رد می کنم

اگر آمریکا یا اسرائیل یا ایران یا عربستان سعودی . بدین ترتیب، باید به سوی معنای قابل دفاع پیش رفت

، با جهان یا تک تک کشورهای منطقه خاورمیانه به شمار آوریم همه مسائل و مشکالترا مسئول ...یا

 .مواجه خواهیم بود...آمریکاستیزی، اسرائیل ستیزی، ایران ستیزی، عربستان ستیزی و

نسبت می دهیم، با ...وقتی رذایل اخالقی را به طور اختصاصی به یهودیت یا مسیحیت یا اسالم یا بهائیت یا

ایی که این گونه گفتمان ه. مواجه هستیم...یهودستیزی، مسیحیت ستیزی، اسالم ستیزی، بهائیت ستیزی، و

http://www.jpost.com/Arab-Israeli-Conflict/Full-text-of-Prime-Minister-Netanyahus-UN-speech-376626
http://www.theatlantic.com/international/archive/2015/05/obama-interview-iran-isis-israel/393782/
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تمایزهای ذاتی برقرار می سازند، و از دیگری رفته رفته انسانیت زدایی می کنند، " دیگری"و " ما"میان 

 .راه حذف دیگری از قلمرو حیات انسانی را هموار می کنند

یهودستیزی در منطقه خاورمیانه بوده و میزان ایران دارای کمترین  ADLتحقیق موسسه یهودی بر مبنای 

آیا یهودیان بیش  :یکی از پرسش های این نظرسنجی این بوده. کشور یهودستیز قرار ندارد ۲۱زو حتی ج

 از اندازه درباره آنچه در هولوکاست روی داده حرف می زنند؟ 

، % ۲۴، کویت %۲۳، مصر %۲۲، عربستان سعودی % ۲۲، آمریکا % ۰۸،  ایران  %۰۱یمن  :پاسخ

، %۱۰، بحرین % ۴۱، امارات متحده عربی %  ۴۲، عمان %  ۳۳، عراق %۲۹، اردن %۲۱لبنان 

به این پرسش  درصد بیشتر از ایرانیان ۴آمریکایی ها  %.۱۴، کرانه غربی رود اردن و غزه %  ۱۲قطر 

 .پاسخ مثبت داده اند

البته شاخص هایی که برای یهودستیزی ساخته می شوند، در کاهش و افزایش میزان یهودستیزی بسیار 

جایزه نوبل برده اند؟ آیا اگر  آیا یهودیان بیش از همه: فرض کنید یکی از شاخص ها این باشد. موثرند

کسی به این پرسش پاسخ مثبت دهد، یهودستیز است؟ برخی شاخص هایی که برای یهودستیزی می سازند، 

اگر از نتانیاهو بپرسید، همه مخالفان اشغالگری و خانه سازی در سرزمین های  .چنین وضعی دارند

 .اشغالی را یهودستیز قلمداد خواهد کرد

% ۴ی ستیزی  فقط شاخصی را مثال زدیم که نشان می داد در آن شاخص خاص ایرانی ها در میزان یهود

 ۲۱۰۴سال  جرائم نفرت آمیزبرای روشن شدن بیشتر مدعا، به گزارش . کمتر از آمریکایی ها هستند

FBI بنگرید . 

 فقط صورت گرفته ،  ۲۱۰۳که در سال  (Hate Crime) جرائم نفرت آمیز براساس این گزارش، از کل 

قربانیان % ۱۱. ۳ مسأله تعجب آور این است که . صورت گرفته است براساس مذهب قربانی% ۰۷. ۴

جرائم نفرت آمیز ].بوده اند...پروتستان ، و%  ۳. ۸کاتولیک ، % ۱. ۰مسلمان، % ۰۳. ۷،  یهودی

که قربانیانش مسلمانان، بودائیان، ارتکس . درصد افزایش یافت ۰۹. ۷به  ۲۱۰۱براساس مذهب در سال 

جرائم ضد مسلمانها و  .شرقی، هندوها، یهودیان، مورمون ها، سیک ها و  دیگر اقلیت های مسیحی بودند

اینک . یافت افزایش درصد ۹ و درصد ۱۷به ترتیب  ۲۱۰۴ سال به نسبت ۲۱۰۱ضد یهودیان در سال 

 اینجابه عنوان نمونه، به . دونالد ترامپ در آمریکا افزایش یافته استهمه آگاهند که یهودستیزی در دوران 

، مسئوالن رده باالی حزب ۲۱۰۱در مبارزات مقدماتی سال از سوی دیگر، . بنگرید اینجاو  اینجاو 

میراث " با این که برنی سندرز مدعی ،دموکرات که طرفدار هیالری کلینتون بودند، در ایمیلی نوشته بودند

باید در ایالت های جنوبی سفید پوستان . است "ملحد" اما فکر می کنم جایی خواندم که او است "یهودی

این مقایسه ها  .[بنگرید اینجاو  اینجاو  اینجابه . او رأی نیاوردراست گرا روی این مسائل تأکید کنیم تا 

 .اجازه می دهد تا  به فهم بهتری از مدعای یهودستیزی ایرانیان دست یابیم

در  بهتر است نگاهی به میزان یهودستیزی متحدانش ،گفتهسخن بار از یهودستیزی ایران  دوکه اوباما 

 ۲۱دولت آمریکا طی نیم قرن اخیر بیش از . یکا بیندازدو خود آمر ( ۳و  ۲و  ۰مثالً ترکیه )خاورمیانه

http://global100.adl.org/public/ADL-Global-100-Executive-Summary.pdf
http://www.lobelog.com/adl-survey-shows-iran-least-anti-semitic-middle-east-country/
http://www.fbi.gov/news/stories/2014/december/latest-hate-crime-statistics-report-released/latest-hate-crime-statistics-report-released
http://www.fbi.gov/news/stories/2014/december/latest-hate-crime-statistics-report-released/latest-hate-crime-statistics-report-released
http://www.fbi.gov/news/stories/2014/december/latest-hate-crime-statistics-report-released/latest-hate-crime-statistics-report-released
http://www.fbi.gov/about-us/cjis/ucr/hate-crime/2013/topic-pages/victims/victims_final
http://www.fbi.gov/about-us/cjis/ucr/hate-crime/2013/topic-pages/victims/victims_final
http://www.fbi.gov/about-us/cjis/ucr/hate-crime/2013/topic-pages/victims/victims_final
https://ucr.fbi.gov/hate-crime/2015/topic-pages/incidentsandoffenses_final
https://ucr.fbi.gov/hate-crime/2015/topic-pages/incidentsandoffenses_final
https://ucr.fbi.gov/hate-crime/2015/topic-pages/incidentsandoffenses_final
http://religionnews.com/2016/11/15/fbi-report-surge-of-anti-muslim-spike-in-anti-semitic-incidents/
http://religionnews.com/2016/11/15/fbi-report-surge-of-anti-muslim-spike-in-anti-semitic-incidents/
http://religionnews.com/2016/11/15/fbi-report-surge-of-anti-muslim-spike-in-anti-semitic-incidents/
http://ktla.com/2017/03/07/jewish-centers-across-american-receive-new-threats-all-100-u-s-senators-urge-trump-to-increase-facilities-security/
https://www.propublica.org/article/in-an-angry-and-fearful-nation-an-outbreak-of-anti-semitism
http://www.haaretz.com/us-news/.premium-1.775590
http://www.independent.co.uk/news/people/bernie-sanders-furious-over-democratic-party-plot-to-smear-him-as-an-atheist-a7153446.html
http://thefederalist.com/2016/07/22/top-dnc-official-wanted-to-smear-bernie-sanders-for-being-jewish/
http://www.zerohedge.com/news/2016-07-23/leaked-dnc-emails-confirm-democrats-rigged-primary-reveal-extensive-media-collusion
http://www.haaretz.com/opinion/.premium-1.651649
http://www.jpost.com/Diaspora/Study-anti-Semitism-most-common-prejudice-in-Turkish-media-386882
http://www.tabletmag.com/scroll/189783/will-obama-condemn-the-mainstreaming-of-anti-semitism-by-turkeys-ruling-party
http://www.nytimes.com/2015/05/31/us/us-paid-residents-linked-to-nazi-crimes-20-million-in-benefits-report-says.html?_r=0
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تن از افرادی که به جنایات نازی ها ارتباط  ۰۳۱میلیون دالر از مزایای سوشیال سکیوریتی را به بیش از 

 .داشته اند، پرداخت کرده است

 خامنه ای و تمایز مبارزه با اسرائیل از یهودستیزی

تمایز ستیزی آیت هللا خامنه ای نیز مانند آیت هللا خمینی میان مخالفت با دولت اسرائیل و صهیونیسم با یهود

 :ریدنمونه زیر بنگ چهاربه . قائل می شود

ما ...صهیونیستی ملت ایران، هیچ تعصب نژادی و مذهبی حاکم نیست آمریکایی و ضد بر مبارزه ضد"

ای نداریم و یهودیان با راحتی و آسایش در ایران اسالمی  نسبت به یهود هیچ گونه تعصب و نگاه بدبینانه

 (.۰۳۷۷/۱۰/۳۰")کنند زندگی می

 

آورند، اماِم آن جمعیت و  وقتی مخالفین در حکومت امیرالمؤمنین، خلخال از پای زن یهودی بیرون می"

یک از غّصه این که در حکومت او خلخال از پای  -اگر مسلمانی از این امر بمیرد : حاکِم حکیم می گوید

مثل امیرالمؤمنین که مبالغه نمی کند؛ می گوید اگر از این غّصه، انسان ! حق دارد -اند  زن یهودی درآورده

 (. ۰۳۷۸/۱۰/۰۱")  این، حکومت و والیت اسالمی است. بمیرد، حق دارد

 

شبختانه از همزیستی ادیان گوناگون برخورداریم؛ یهودیان، مسیحیان، البته ما در داخل کشورمان خو"

کنند؛ با ما همکاری و همزیستی  زردشتیان؛ اینها هم در کنار مسلمانان و در ظّل نظام اسالمی زندگی می

نی البته وظیفه هم دارند؛ دولت اسالمی هم نسبت به آنها به عنوان شهروندان ایرا. کنند دارند و نقش ایفا می

ای از شهروندان  ما هیچ گله. دهد دارای وظایفی است که این وظایف را باید انجام دهد و انجام هم می

کنید که وقتی تبلیغات دشمنان علیه جمهوری اسالمی شکلهای  مالحظه می. اقلیتهای مذهبِی خودمان نداریم

 (.۰۳۷۹/۱۴/۰۹")دهند کند، کلیمیان ایران اعالمیه می ای پیدا می موذیانه

 

یک روزی دنیای اسالم با صهیونیسم غاصب مقابله می کرد، دشمنان در تبلیغاتشان گفتند این "

 -ها هم مثل دیگر ادیان  در کشورهای اسالمی، یهودی. ستیزی نبود ستیزی است؛ در حالی که یهودی یهودی

امروز در کشور ما یهودی هست، مسیحی . در کنار همدیگر زندگی می کنند -، مسلمان یهودی، مسیحی

ی امنیت اسالم، همه باهم زندگی  هست، مسلمان هست، بعضی از ادیان دیگر حضور دارند و در زیر سایه

است؛ این القلب  ی با صهیونیسم غاصِب متجاوِز ظالِم قسی ستیزی نیست، بحِث مقابله بحِث یهودی. کنند می

 (.۰۳۹۲/۱۳/۰۷ ")ستیزی دروغ تحریف می کردند، می گفتند یهودیه را ب

 

 :نکته تأکید می ورزد چهاربر آیت هللا خامنه ای در این سخنان 

 

رویکرد متعصبانه و نگاه بدبینانه  ، و انکارنفی صریح اتهام یهودستیزی به عنوان دروغ و تحریف -الف

 .نسبت به یهودیان

 

http://farsi.khamenei.ir/news-content?id=11417
http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=2937
http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=3016
http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=22816
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 .ارزشو دفاع از آن به عنوان  واقعیتاعالم همزیستی پیروان همه ادیان به عنوان  -ب

 

رعایت می در ایران حقوق شهروندی یهودیان و پیروان دیگر ادیان مانند مسلمانان طرح این مدعا که  -پ

 .شود

 

اگر به یک یهودی در جامعه اسالمی ستم رود، مطابق فرامین اسالم، مسلمان حق دارد که از درد  -ت

 .غصه این ظلم بمیرد

 جمهوری اسالمی و اسرائیل

مخالفت با موجودیت دولت اسرائیل . بدون تردید رهبران جمهوری اسالمی مخالف اسرائیل بوده و هستند

در عین حال آنان از این ایدئولوژی . جمهوری اسالمی استبخشی از ایدئولوژی مشروعیت بخش رژیم 

را  جنبش سبزکار تا آنجا پیش رفته که رهبران . برای سرکوب مخالفان داخلی نیز استفاده کرده و می کنند

 .قلمداد می کنند -یا حداقل مورد تأیید دولت اسرائیل -موساد و اسرائیلعوامل 

. را متعلق به فلسطینی ها دانسته و خواستار تشکیل دولت واحد فلسطینی هستند فلسطینکل سرزمین آنان 

نشان داده ام که سخنان دن کیشوت وار آیت هللا خامنه ای درباره " نابودی اسرائیلخامنه ای و "در مقاله 

است که به نابودی اسرائیل، فقط و فقط به معنای برگزاری رفراندومی مشابه رفراندوم آفریقای جنوبی 

در  .ئیل باشدنه این که ایران به دنبال نابودی اسرا .منتهی شدسفید پوستان به سیاه پوستان  انتقال قدرت از

بارها  -از جمله محمد خاتمی در زمان ریاست جمهوری -عین حال، برخی از رهبران جمهوری اسالمی

 .گفته اند که هر راه حلی را که فلسطینی ها بپذیرند، ایران هم خواهد پذیرفت

خطر واقعاً از سوی از سوی دیگر، ایران در معرض دائمی تهدید حمله نظامی اسرائیل قرار داشته و 

کرده و قرار گیرد، از خود دفاع اسرائیل که گفته است اگر مورد تجاوز نظامی  اسرائیل است، نه ایران

 .است بمباران اتمی ایران  به تهدید وزیر دفاع اسرائیلآخرین نمونه، . واکنش شدیدی نشان خواهد داد

 جمهوری اسالمی و هولوکاست

و ظریف گفته اند که محمود احمدی نژاد با انکار حسن روحانی ، جانیخاتمی، هاشمی رفسنمحمد 

 .هولوکاست بیش از همه به منافع ملی ایران زیان وارد آورد

از جمله اهانت به پیامبر  -دولت های غربی که آزادی بیاناین است که چرا آیت هللا خامنه ای اعتراض 

را حق به شمار می آورند، آزادی بیان و تحقیق در مورد هولوکاست را  -و باورهای مسلمانان اسالم

او منکر جنایات (. ۰۳۸۱/۰۱/۱۸)به شمار می آورند" تردید درباره هولوکاست را جرم"ممنوع کرده و 

 ۰۳۸۱/۱۲/۱۴  )می خواند" اغراق آمیز"توسط نازی ها را  نازی ها نیست، بلکه آمارهای کشتار یهودیان

اما جنایات ممکن است کوره های آدم سوزی یی که یهودی ها ادعا می کنند، دروغ باشد؛ : "می گوید (.

در مقابل آن کسی که هولوکاست را مورد سؤال قرار بدهد، همه " (.۰۳۸۴/۱۲/۰۹") هیتلر دروغ نیست

هاشان ـ اما در مقابل اهانت به نبی مکرم اسالم، نه فقط  هاشان، دولتهاشان، روزنامه شوند ـ دادگاه بسیج می

http://www.huffingtonpost.com/akbar-ganji/iran-green-movement-five-years_b_5470078.html
http://www.bostonreview.net/world/ganji-khamenei-israel
http://www.aljazeera.com/indepth/opinion/2013/10/who-real-threat-iran-israel-2013101791830213883.html
http://www.aljazeera.com/indepth/opinion/2013/10/who-real-threat-iran-israel-2013101791830213883.html
http://www.aljazeera.com/indepth/opinion/2013/10/who-real-threat-iran-israel-2013101791830213883.html
http://www.aljazeera.com/indepth/opinion/2013/10/who-real-threat-iran-israel-2013101791830213883.html
https://www.youtube.com/watch?v=EBORMroqtMo
http://www.lobelog.com/israeli-defense-minister-invokes-hiroshima-and-nagasaki-in-response-to-iran-question/
http://farsi.khamenei.ir/message-content?id=235
http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=3061
http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=3290
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در یک کشوری " (.۰۳۸۷/۱۰/۱۰")ست؟این حقوق بشر ا! کنند کنند، بلکه همصدایی هم می اعتراض نمی

اعتراض می کند، می گوید من قبول ندارم؛ او را زندان می اندازند،  ی هولوکاست افسانهکسی به 

 -نداری هم نباشد حاال گیرم پ! ی پندارِى تاریخی را انکار می کنی محکومش می کنند که چرا یک حادثه

ی واقعِى تاریخی مگر جرم است؟ اگر برای کسی روشن نشد،  خیلی خوب، انکار یک حادثه -واقعی باشد 

االن در کشورهای مدعی تمدن ! ثابت نشد و او انکار کرد یا حتّی در آن تردید کرد، او را بیندازند زندان

امروز در بسیاری از کشورهای غربی کسی جرأت ندارد که " (.۰۳۹۱/۰۲/۰۸")در اروپا قضیه این است

شما ببینید در کشورهای اروپایی (. "۰۳۹۰/۱۱/۲۷")را زیر سؤال ببرد الحال هولوکاست ی مجهول واقعه

جرئت نمی کند راجع به هولوکاست حرف بزند که معلوم نیست اصل این قضیّه واقعیّت دارد یا کسی 

ی  ی هولوکاست، تردید درباره ندارد، یا اگر واقعیّت دارد، به چه شکلی بوده؛ اظهار نظر درباره

ترین گناهان محسوب می شود، جلویش را می گیرند، طرف را می گیرند،  هولوکاست، یکی از بزرگ

 (. ۰۳۹۳/۱۰/۱۰" )زندانی می کنند، تعقیب قضائی می کنند؛ مّدعی آزادی هم هستند

هولوکاست یا تردید در آن موضعی ضد اخالقی و فاجعه نفی  -اول. مواضع خامنه ای دو ایراد اساسی دارد

انکار، بهترین حربه را به دست رهبران اسرائیل داد تا دولت های غربی را این  -دوم. ضد انسانی است

 .او بدون آن که بخواهد، بیشترین خدمت را به دولت اسرائیل کرد. علیه ایران بسیج کنند

به عنوان مثال، پس . از فاجعه هولوکاست سخن گفته و به شدت آن را محکوم کرده اند دیگرانبا این همه، 

نامید، دو ماه بعد در یکی از " افسانه"هولوکاست را  ۰۳۸۴/۰۰/۰۸ت هللا خامنه ای در از این که آی

روشنفکر آته ایست ایرانی که سرنگونی جمهوری  -کلمه ای محمد رضا نیکفر ۱۷۹۳مجالت معتبر مقاله 

منتشر شد و در این مقاله منکران " دو جنبه انکار هولوکاست"ت عنوان حت -اسالمی را دنبال می کند

 .هولوکاست به رادیکال ترین شکل ممکن به نقد کشیده شدند

که هوکاست یک واقعیت تاریخی مهم است که نازی ها در  گفت ۰۳۹۴هاشمی رفسنجانی نیز در فروردین 

آن بسیار قساوت کردند و انکار آن توسط احمدی نژاد فضا را به سود اسرائیل و به زیان ایران و فلسطین 

 . تغییر داد و اسرائیلی ها ادعا کردند که ایران هم قصد تکرار هولوکاست را دارد

 بازیابی روشنگریفصل پنجم  . در ایران انتشار یافته است یهایدر مورد هولوکاست کتاب ها و رمان 

هانس  ساحت های معنوی ادیان جهاندر . استفن اریک برونر در مورد یهودستیزی و هولوکاست است

تاریخ فلسفه و رابرت هوالب  یورگن هابرماس نقد در حوزه عمومی  ،جان راولز  قانون مردمان ،گونگ 

رمان های . یهودی ستیزی و هولوکاست پرداخته شده استبه نیز کریستیان دال کامپانی  در قرن بیستم

هانریش بل ،  سیمای زنی در میان جمع:  بسیاری به وضعیت یهودیان در دوران نازی ها پرداخته اند

ویکتور فرانکل در   .برخی از این نمونه ها هستند  هانس هرلین طراتآلبوم خافرد اولمن ،  دوست بازیافته

گزارشی از دوران اسارت خود در اردوگاه های نازی  انسان در جست و جوی معناکتاب بسیار ارزشمند 

 .کتاب های فارسی بوده استها ارائه کرده که از پرخواننده ترین 

نشریات . کتاب در جمهوری اسالمی با مجوز دولت منتشر می شود و کتاب ها تحت سانسور قرار دارند

بدین ترتیب، اگر . هم تحت سانسور قرار دارند و روزنامه ها و مجالت بسیاری توقیف و تعطیل شده اند

http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=3424
http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=19232
http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=20980
http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=25993
http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=3330
http://hashemirafsanjani.ir/taxonomy/term/304
http://www.amazon.com/Reclaiming-Enlightenment-Politics-Radical-Engagement/dp/0231126093
http://www.amazon.com/Tracing-Way-Spiritual-Dimensions-Religions/dp/0826494234/ref=sr_1_1?s=books&ie=UTF8&qid=1432064246&sr=1-1&keywords=spiritual+dimensions+of+the+World+Religions
http://www.amazon.com/The-Law-Peoples-Public-Revisited/dp/0674005422
http://www.amazon.com/Jurgen-Habermas-Critics-Twentieth-Century/dp/0415065119
http://www.amazon.com/A-History-Philosophy-Twentieth-Century/dp/0801868149
http://www.amazon.com/A-History-Philosophy-Twentieth-Century/dp/0801868149
http://www.amazon.com/A-History-Philosophy-Twentieth-Century/dp/0801868149
http://www.amazon.com/A-History-Philosophy-Twentieth-Century/dp/0801868149
http://www.amazon.com/Group-Portrait-Lady-Essential-Heinrich/dp/1935554336
https://books.google.com/books/about/Reunion.html?id=FERufptqw6QC&hl=en
https://books.google.com/books/about/Reunion.html?id=FERufptqw6QC&hl=en
http://www.amazon.com/Mans-Search-Meaning-Viktor-Frankl/dp/080701429X
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به همه تحمیل کند، با کمترین اشاره ای به آیت هللا خامنه ای قصد داشت نظرش درباره هولوکاست را 

دستگاه های حکومتی، مانع انتشار کتاب ها و مقاله هایی می شد که فاجعه هولوکاست را به تصویر کشیده 

 .و همگان را به همدردی با قربانیان و محکومیت جانیان سوق می دهند

روحانی . نیز قابل ذکر است   PBSو  CNNمحکومیت جنایت هولوکاست در مصاحبه حسن روحانی با 

 :گفت PBSبه 

انکار بکنیم؟ ما  [هولوکاست را]چرا...کنیم ها و بقیه محکوم می ها را هم نسبت به یهودی ما جنایت نازی"

 ".کنیم کنیم بلکه محکوم می ها را انکار نمی جنایت نازی

سخنان آیت هللا خامنه ای محمد جواد ظریف هم در محکومیت جنایت شنیع هولوکاست تا آنجا پیش رفت که 

 .ناشی از ترجمه نادرست قلمداد کرد" افسانه هولوکاست"درباره 

 اعدام حبیب القانیان 

 
شاه ژاندارم امپریالیسم . میالدی ایران به شدت ضد آمریکایی و ضد اسرائیلی بود ۷۱گفتمان انقالبی دهه 

هم با آوردن یهودیان سراسر جهان و از نظر آنان اسرائیل . آمریکا در خلیج فارس به شمار می رفت

در عین حال دولت اسرائیل روابط گرمی با رژیم . اشغال سرزمین های مقدس مسلمانان تشکیل شده بود

شاه و رژیم آپارتاید آفریقای جنوبی داشت و گفته می شد که مخفیانه با عربستان سعودی هم دارای روابط 

دولت اسرائیل  از گفته می شد که  .رژیم های جهان است ینگفته می شد که اسرائیل حامی بدتر .است

 .آورد حمایت به عمل می  های شکنجه گر آمریکای التین رژیم

 

به احتمال زیاد بسیاری از آنها . موجب نگرانی یهودیان شده باشد ۰۳۱۷طبیعی است که انقالب اسالمی 

فضای عمومی به گونه ای بود که سازمان . ند در  دوران قبل از پیروزی انقالب ایران را ترک کرد

مجاهدین خلق و سازمان چریکهای فدایی خلق خواهان اعدام سریع تمامی سران رژیم شاه، تمامی 

در چنین فضایی چند صد نفر به سرعت توسط دادگاه . مایه داران بدون دادگاه بودندفرماندهان ارتش و سر

  .های انقالبی که هیچ حقوقی برای متهمان قائل نبودند، اعدام گردیدند

 

چندی ریاست جامعه یهودیان تهران را بر عهده . یکی از سرمایه داران بزرگ ایران بود حبیب القانیان

توسط آیت هللا خلخالی   ۰۳۱۸اردیبهشت  ۰۹در  بازداشت شد و ۰۳۱۷بهمن  ۲۷حبیب القانیان در . داشت

 :حکم دادگاه به شرح زیر بود. اعدام شد

 

ای که در ارتباط با  مهذحبیب القانیان سرمایه دار معروف به جرم ایجاد ترویج فساد و به عنوان اهل "

درجه اولش اسرائیل و صهیونیست به هموطنش خیانت کرد به اعدام محکوم شد و اموال خود و نزدیکان 

 .."به سود تمامی مستضعفین ایران مصادره شد

 

http://www.jpost.com/Opinion/Columnists/Rattling-the-Cage-Israel-and-dictators-besides-Mubarak
http://www.jpost.com/Opinion/Columnists/Rattling-the-Cage-Israel-and-dictators-besides-Mubarak
http://www.jpost.com/Opinion/Columnists/Rattling-the-Cage-Israel-and-dictators-besides-Mubarak
http://articles.latimes.com/2012/jun/27/opinion/la-oe-elghanayan-iran-entrepreneuers-not-nukes-20120627
http://articles.latimes.com/2012/jun/27/opinion/la-oe-elghanayan-iran-entrepreneuers-not-nukes-20120627
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سه سند از اسناد ساواک را منتشر کرده که نشان می داد القانیان در ۰۳۱۸اردیبهشت  ۰۹روزنامه کیهان 

ارتباط القانیان با کنگره آمریکا " .اسرائیل سرمایه گذاری کرده و با دولت اسرائیل در ارتباط بوده است

پیام مفصل دادگاه   ۱۸اردیبهشت  ۲۳  کیهان. بود ۱۸اردیبهشت  ۲۱تیتر صفحه اول کیهان " فاش شد

بیانیه را اعضای سازمان مجاهدین خلق . انقالب را منتشر کرد که در دست سازمان مجاهدین خلق بود

  :نوشته بودند و در آن با ادبیات خاص سازمان از اعدام القانیان دفاع کرده و گفتند

 

دادگاه انقالب اسالمی القانیان ...بود" یهودی"کلمه ای که در دادگاه انقالب اسالمی مطرح نشد کلمه  تنها"

را یک صهیونیست می دید، یک سرمایه دار وابسته، یک استثمارگر غارتگر، یک اسرائیلی 

ین بسیار پیشتر یهودیان مبارز و روشن ب... دین القانیان دین مناخیم بگین است نه دین یهودیان...چپاولگر،

 ".ها در حضور آیت هللا طالقانی نفرت خودشان را از امپریالیستها و صهیونیستها اعالم کردند از این

 

ر قم با آیت هللا خمینی دیدار و د  ۱۸اردیبهشت  ۲۴ در" اعضای جامعه کلیمیان ایران"به دنبال این اعدام، 

، قبل از انقالب می گفتند که اگر  گفتآیت هللا خمینی به آنان . نگرانی های خود را با او در میان گذاشتند

هدف همه ادیان الهی تربیت انسان . انقالب پیروز شود همه یهودیان و مسیحیان را قتل عام خواهند کرد

در صدر اسالم وقتی خلخالی را از زنی یهودی ربودند، حضرت . هت هیچ فرقی ندارندهاست و از این ج

اگر از این پس مرد مسلمانی از غم چنین حادثه بمیرد، چه جای مالمت است، که در دیده من "علی گفت 

 قرآن بیش از همه. باید میان یهودیان و صهیونیست ها تفکیک به عمل آورد".  شایسته چنین کرامت است

تعلیمات ارزنده حضرت موسی علیه مستکبران و ضد . انبیأ درباره حضرت موسی سخن گفته است

 .علیه مستضعفان اتحاد کرده اند[ آمریکا]فرعون بود، برخالف صهیونیستها که با مستکبران

 

. اند یهودیان معتقد به تعلیمات حضرت موسی پیشمان هستند از این که به اسرائیل رفتهاو به آنان گفت که 

ما با صهیونیست ها مخالف هستیم، برای . آنها می بینند که صهیونیستها چگونه بیخودی آدمکشی می کنند

. یهودیان هم از آنها متنفر هستند. این که  آنان یهودی نیستند و به نام یهودیان دست به جنایت می زنند

 :ه مردم داردجمهوری اسالمی با یهودیان همان رفتاری را خواهد داشت که با بقی

 

... ای بگذارد ابداً این طور نیست که آنها را بخواهد در مضیقه. داند اسالم بر آنها ابداً اجحاف جایز نمی"

همان طوری که خدای تبارک و تعالی برای اقشار ملتها احترام قائل است، اسالم هم احترام قائل است، 

آن وقتی که ما غلبه کردیم، ...را در مضیقه بگذارداسالم بنایش بر این نیست که یک قشری ...مطمئن باشید

هیچ کسی تعرضی به یهودی کرد؟ تعرضی به نصرانی کرد؟ تعرضی به زرتشتی کرد؟ تعرضی در کار 

خواهید دید که اسالم از همۀ مسلکهای دیگر راجع به مراعات همۀ اقشار ملت بهتر است و از همه ...نبود

کنیم، نه  ما نه ظلم می. باشید که در جمهوری اسالمی ظلم نیست و شما مطمئن...بهتر عمل خواهد کرد

 ".شویم مظلوم می

 

 .این سخنان چندان اطمینان آور نبود و مهاجرت گسترده یهودیان آغاز شد

 

http://www.jamaran.ir/fa/1557/%D8%A8%D8%A7_%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85/%D8%B5%D8%AD%DB%8C%D9%81%D9%87_%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85_%D8%AE%D9%85%DB%8C%D9%86%DB%8C/%D8%AC%D9%84%D8%AF7/%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85_%D9%88_%D8%A7%D9%82%D9%84%DB%8C%D8%AA%D9%87%D8%A7%25
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 یهودستیزی موجود
 

افراد کمی که سخنان یهودستیزانه بر  زبان جاری می . گفتمان روشنفکران ایرانی مطلقا یهودستیزانه نیست

این گونه افراد در همه جوامع یافت می . سازند، به شدت مخالف مدرنیته، روشنگری و روشنفکری هستند

 . شوند

یک خاخام مگر  انان نشده اند؟مگر برخی از روحانیون یهودی اسرائیل و آمریکا خواهان نابودی مسلم

الی بن مگر  از طریق نفرت پراکنی علیه مسلمانان اسالم ستیزی نمی کند؟  یهودی در آتالنتای آمریکا

سرپرست  -آیا رافائل ایتان؟ نخوانده است" حیوان"معاون جدید وزیر دفاع اسرائیل فلسطینی ها را داهان 

سوسک های گیج و منگ "فلسطینی ها را  -نیروهای مسلح اسرائیل و وزیر دولت های مختلف آن کشور

) ننامید؟ آیا خاخام یاکوو پرین با مخدوش کردن آموزه های تورات، در مدح بارک گلدستین" داخل بطری

یک میلیون عرب حتی به اندازه یک ناخن نگفته است که ( ترور کرد ۰۹۹۴قاتل اسحاق رابین در سال 

کودکان فلسطینی را  -ادگستری کنونی اسرائیلوزیر د -آیلت شاکتمگر ؟ یک یهودی ارزش ندارند

 قلمداد نکرده است؟ " مارهای کوچک"

آیت هللا جوادی آملی یکی از یهودستیزان آیا پیدا کردن چند روحانی مسلمان یهودستیز امر عجیبی است؟ 

 : او در تفسیر خود می نویسد . است

یهودیان و مسیحیان همواره گرفتار اختالف و . تفکر یهودیت و مسیحیت تا قیامت می ماند ولی با ذلت"

 (.۴۱۲، ص ۰۴ج ،  تفسیر قرآن کریم،  تسنیم ،  آیت هللا جوادی آملی  ")ذلت خواهند بود

 

امروز هیچ یهودی یا مسیحی ای نیست که عمل صالح داشته باشد، زیرا عمل صالح هر انسانی باید بر "

و منطبق با قرآن کریم و احکام حجت زمانش منطبق شود و در عصر ما تنها عملی صالح است که موافق 

 (.۴۱۴، ص ۰۴، ج  متسنی  ")و رهنمودهای عترت طاهره باشد

 

اکنون . ذلیل بودن یهودیان، از حیث مسکنت، نداشتن قدرت قیام و بیچاره بودن آنان است نه فقیر بودنشان"

... استعمارند و طناب دیگران را به گردن دارند، هر چند عده ای نیز مقهور آنان باشندنیز تحت سیطره 

 (.۳۷۴، ص ۰۱، ج تسنیم  ")ذلت و مسکنت حاکم بر آنان را باید در تاریخ مذلت بارشان به نظاره نشست

 

سپس می پرسد که این . علت ذلت و مسکنت همیشگی یهودیان، قتل انبیا است جوادی آملی می نویسد که

رضای به آن :"پاسخ او چنین است. قتل در گذشته روی داده و این حکم نمی تواند به آینده سرایت داده شود

قتل و حق پنداشتن آن، که وصف متأخران و پسینیان است، زمینه خفت و زبونی آنان را فراهم کرده 

 (.۳۷۱، ص ۰۱، ج  تسنیم  ")است

 

این است که درک  -که تورات را بد روایت می کند درست مانند نتانیاهو -مشکل آیت هللا جوادی آملی 

جوادی آملی نیز این قصه ها را . داستان های تاریخی تورات وارد قرآن شده است. نادرستی از قرآن دارد

http://mondoweiss.net/2014/10/genocidal-atlanta-hashanah
http://mondoweiss.net/2014/10/genocidal-atlanta-hashanah
http://mondoweiss.net/2014/10/genocidal-atlanta-hashanah
http://mondoweiss.net/2014/10/genocidal-atlanta-hashanah
http://www.timesofisrael.com/new-deputy-defense-minister-called-palestinians-animals/
http://www.timesofisrael.com/new-deputy-defense-minister-called-palestinians-animals/
http://www.nytimes.com/2004/11/24/obituaries/24eitan.html?_r=0
http://www.nytimes.com/2004/11/24/obituaries/24eitan.html?_r=0
http://www.nytimes.com/2004/11/24/obituaries/24eitan.html?_r=0
http://www.nytimes.com/2004/11/24/obituaries/24eitan.html?_r=0
http://www.nytimes.com/1994/03/09/opinion/l-from-orthodox-jewish-education-to-hebron-scripture-distorted-415430.html
http://www.nytimes.com/1994/03/09/opinion/l-from-orthodox-jewish-education-to-hebron-scripture-distorted-415430.html
http://www.nytimes.com/1994/03/09/opinion/l-from-orthodox-jewish-education-to-hebron-scripture-distorted-415430.html
http://www.nytimes.com/1994/03/09/opinion/l-from-orthodox-jewish-education-to-hebron-scripture-distorted-415430.html
https://electronicintifada.net/tags/ayelet-shaked
https://electronicintifada.net/blogs/ali-abunimah/israeli-lawmakers-call-genocide-palestinians-gets-thousands-facebook-likes
http://nashr.esra.ir/SingleNews.aspx?NewsID=37
http://nashr.esra.ir/SingleNews.aspx?NewsID=37
http://nashr.esra.ir/SingleNews.aspx?NewsID=37
http://nashr.esra.ir/SingleNews.aspx?NewsID=37
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در صورتی که این داستان ها را باید اسطوره ای به شمار . گزارش های تاریخی واقعی به شمار می آورد

 -خداوند به یهودیان فرمان می دهد که همه به عنوان مثال، پس از گوساله پرستی بنی اسرائیل، . آورد

،  ۳۲خروج، )هزار تن کشته می شوند 3در آن روز حدود . همدیگر را بکشند -دوست و فامیل و خانواده

۲۸- ۹ .) 

 

 -۳۱،  ۳۲خروج، )، بالی هولناکی بر بنی اسرائیل نازل می کندبه دلیل گوساله پرستی بعد هم خداوند 

۳۳.) 

 

آیت هللا جوادی آملی آن را یک گزارش . ( ۱۴و  ۱۰بقره، )تورات وارد قرآن شده استاین داستان از 

استان ها واقعی باشند،  خداوند این گونه داگر . تاریخی واقعی به شمار می آورد، نه قصه ای اسطوره ای

ن این درست همان مسأله ای است که افرادی چو .موجودی خون ریز بوده که از نسل کشی لذت می برد

 خشونت های عهد عتیق را به طور مفصل در  مقاله ] طرح کرده اند جان هیکو  پیتر سینگر، کارل پوپر

و " خشونت در کتاب مقدس"های به مقاله . بررسی کرده ام" آن از گذار های راه و ادیان در خشونت"

 [.(بنگرید"  کردند؟ گذر مقدس کتاب های خشونت از چگونه مسیحیان و یهودیان"

 

 از ایران مهاجرت یهودیانتبیین 

تبعیض در . جمهوری اسالمی رژیمی دیکتاتوری است که به نحو سیستماتیک حقوق بشر را نقض می کند

این تبعیض به شدیدترین نحو ممکن در مورد . جمهوری اسالمی همه افراد و گروه ها را در بر می گیرد

د راضی در چنین بستری، روشن است که یهودیان نیز از وضع موجو. بهائیان اعمال شده و می شود

جمعیت یهودیان . احتماالً ساده ترین راه نشان دادن نارضایتی و اعتراض، مهاجرت از ایران است. نباشند

 : به قرار زیر بوده استسال  55ایران طی 

 تعداد            سرشماری سال 

 نفر   ۱۱۲۳۲                     ۰۳۳۱

 نفر    68603                     ۰۳۴۱

 نفر   62250                     ۰۳۱۱

 نفر       26352                     ۰۳۱۱

 نفر   72131                     ۰۳۷۱

 نفر    ۹۲۱۲                     ۰۳۸۱

 (.  26ص )نفر     ۸۷۱۱                     ۰۳۹۱

http://www.amazon.com/The-Lesson-this-Century-Democratic/dp/0415129591
http://www.amazon.com/The-Lesson-this-Century-Democratic/dp/0415129591
http://www.amazon.com/One-World-Ethics-Globalization-Lectures/dp/0300103050
http://www.amazon.com/The-Fifth-Dimension-Exploration-Spiritual/dp/1851689915
https://www.radiozamaneh.com/239854
https://www.radiozamaneh.com/239861
http://amar.sci.org.ir/Detail.aspx?Ln=F&no=235625&S=TP
http://amar.sci.org.ir/Detail.aspx?Ln=F&no=167299&S=TP
http://amar.sci.org.ir/Detail.aspx?Ln=F&no=200937&S=TP
http://amar.sci.org.ir/Detail.aspx?Ln=F&no=138179&S=TP
http://www.amar.org.ir/Portals/0/Files/abstract/1390/n_sarshomari90_2.pdf
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اکثر آنها به آمریکا رفته و . درصد یهودیان در ایران باقی مانده اند ۰۱با توجه به رشد جمعیت، کمتر از 

عواملی چون شرایط تبعیض آمیز، احساس در خطر . در ایالت های نیویورک و کالیفرنیا اقامت دارند

بودن، ساده بودن پذیرش آنان در جوامع غربی و اسرائیل ، و بهره مندی از فرصت بهتر زندگی در 

 . هاجرت گسترده آنان نقش داشته استجوامع غربی در م

فرایند مهاجرت ایرانیان به خارج تنها به یهودیان اختصاص اما برای فهم بهتر این مسأله ، باید فهمید که 

 ، جدیدترین گزارش بانک جهانیمطابق . را در بر گرفته است -از جمله شیعیان -نداشته و همه مذاهب

 ۳۱۱این بدان معناست که هرساله حدود . هزار و یک نفر است ۳۱۱نرخ خالص مهاجرت در ایران منفی 

جهان قرار  ۰۱کشور در رتبه  ۰۹۳ایران در میان . کنند هزار نفر یا بیشتر از آن از ایران مهاجرت می

 . دارد

 قانون اساسی جمهوری اسالمی و یهودیان

  های  زمینه  ، در تمام همه  برای  عادالنه  ناروا و ایجاد امکانات  رفع تبعیضات"سوم قانون اساسی اصل 

ندارد   حق  مقامی  هیچ:"مطابق اصل دهم . را وظیفه جمهوری اسالمی به شمار می آورد" و معنوی  مادی

،  و مقررات  چند با وضع قوانینرا، هر   مشروع  های کشور آزادی  ارضی  و تمامیت  حفظ استقالل  نام  به

مطابق اصل . اعالم می کند" حقوق مساوی"نوزدهم همه قوم ها و زبان ها را دارای   اصل". کند  سلب

 .برخوردار هستند  " و فرهنگی  ، اجتماعی ، اقتصادی ، سیاسی انسانی  حقوق  از همه"بیستم همه افراد 

  می  شناخته  دینی  های تنها اقلیت  و مسیحی  ، کلیمی زرتشتی  نیانایرا"براساس اصل سیزدهم قانون اساسی، 

  بر طبق  دینی  و تعلیمات  شخصیه  خود آزادند و در احوال  دینی  مراسم  در انجام  در حدود قانون  شوند که

 ". می کنند  خود عمل  آیین

قانون اساسی جمهوری اسالمی مسیحیان دو نماینده و زرتشتیان و یهودیان هر کدام یک  ۱۴مطابق اصل 

میلیونی ایران  ۷۸نماینده برای جمعیت  ۲۹۱پارلمان ایران در حال حاضر دارای  .نماینده در مجلس دارند

مسلمان  حضور اقلیت های غیر از منظر .[میلیون نفر افزایش یافته است ۸۱جمعیت ایران اینک به ]است

 .، وضع جمهوری اسالمی نسبت به تمامی کشورهای منطقه بهتر استدر پارلمان

. را اعالم کرده است ۲۱۰۳در گزارشی تعداد یهودیان کشورها در سال " خانه یهودی آمریکای شمالی"

ص )نفر، یهودی دارند  ۸۸۱۱نفر، آذربایجان  ۰۱۰۱۱نفر، ایران  ۰۷۳۱۱، ترکیه گزارشاین مطابق 

با این که ترکیه و آذربایجان دارای روابط با اسرائیل هستند، اما یهودیان هیچ نماینده ای در پارلمان (. ۷۲

 .ندارنداین دو کشور 

ود، تبعیض را خدر اصول  ،ی اسالمیجمهورمتعارض قانون اساسی این واقعیت را نباید نادیده گرفت که 

 .این تبعیض فراگیر، نسبت به برخی از گروه ها نمود بیشتری دارد .نهادینه ساخته است

http://data.worldbank.org/indicator/SM.POP.NETM
http://www.jewishdatabank.org/studies/downloadFile.cfm?FileID=3113
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. فروشگاه هایی در خیابان میرداماد شنبه ها تعطیل می شوند و کسی با آنان کاری ندارددر عین حال، 

برای شهدای یهودی . برخی از جوانان مسلمان نیز گردنبندهای ستاره داوود بر گردن آویزان می کنند

 .مراسمی برای آن گرفته اندجنگ عراق علیه ایران نیز یادبودی تهیه کرده و 

 متفکران یهودیو بازار کتاب 

سانسور در این قلمرو، صدای . کتاب در جمهوری اسالمی فقط و فقط با مجوز حکومت منتشر می شود

اگر یهودستیزی سیستماتیکی در ایران وجود داشت، . حق طلبانه نویسندگان و ناشران را در آورده است

اب اش را در تا آثار بزرگترین متفکران یهودی بازار کتجمهوری اسالمی اجازه نمی داد  نظام سانسور

برخی از متفکران یهودی در ساختن . آثار یهودیان به وفور به فارسی انتشار یافته است. دست داشته باشد

برخی از متفکران  انتشار آثاردر اینجا به طور نمونه فقط به  .نقش مستقیم داشته اندهم دولت اسرائیل 

 :استناد خواهیم کرد یهودی

، اما بیشتر داشتفعالی در انتقال یهودیان اروپا به فلسطین و تأسیس کشور اسرائیل نقش او :  هانا آرنت

 انقالب  . وضع بشری . ریشه های توتالیتاریسم  .انقالب مجارستان  :کتاب هایش به فارسی انتشار یافته اند

 . حیات ذهن . میان گذشته و آینده . خشونت .

نقش او اطالع ندارند، اما کتاب های بسیاری درباره  ازشاید گمان رود که زمامداران جمهوری اسالمی 

فلسفه سیاسی  ، لسفه هانا آرنتف: زندگی و آرای آرنت انتشار یافته که همه این مسائل را گوشزد کرده اند

 . هانا آرنت و مارتین هایدگر و هانا آرنت

(. 291 -232صص )او پیوند عمیقی با اسرائیل و گروه های تروریستی چون ارگون داشت :آرتور کستلر

را نوشت و   Thieves in the Night: Chronicle of an Experiment  دزدان شب کستلر رمان

برای نمایندگان پارلمان بریتانیا ، اعضای کمیسیون ویژه بررسی تقسیم فلسطین در نسخه هایی از آن را 

وقتی رأی . ( ۲٦۸ ص ) ارسال کرد تا موجب رأی دادن آنها به تشکیل کشور اسرائیل شود سازمان ملل 

مجمع عمومی سازمان ملل درباره تأسیس کشور اسرائیل اعالم شد، آن روز را تعطیل کرد و با ویسکی 

ظلمت  . گالدیاتورها: ، آثارش به فارسی انتشار یافته و تأثیرگذار هم بوده است  با این همه. جشن گرفت

 . خزران . وصیتنامه اسپانیایی . خوابگردها . ورود و خروج . در نیمروز

حداقل به سه دلیل از صهیونیسم و تشکیل دولت اسرائیل " یهودیان بردگی و رهایی" در   او: آیزایا برلین

آرای او را در این مورد توضیح داده  آیزیا برلینجان گری در کتاب . سرزمین فلسطین دفاع کرده است در

گری این سخن استیورات همشر را نقل  .بار تجدید چاپ شده است  ۴و این کتاب به فارسی انتشار یافته و 

 :می کند که صهیونیسم 

عارضه جانبی تهییج احزاب و گروههای افراطی ناسیونالیست در اروپا بود، خصوصاً که این تهییج با "

روسیه و جنبشهای یهودستیزی در جاهای دیگر، مثل وین در اواخر قرن نوزدهم، و در قوم کشیهایی در 

http://www.haaretz.com/jewish-world/jewish-world-news/1.632532
http://www.amazon.com/The-Origins-Totalitarianism-Hannah-Arendt/dp/0156701537
http://www.amazon.com/The-Human-Condition-2nd-Edition/dp/0226025985
http://www.amazon.com/Revolution-Penguin-Classics-Hannah-Arendt/dp/0143039903
http://www.amazon.com/On-Violence-Hannah-Arendt/dp/8087888952
http://www.amazon.com/Between-Past-Future-Penguin-Classics/dp/0143104810
http://www.amazon.com/Life-Mind-Combined-Volumes-Vols/dp/0156519925
http://www.amazon.com/Arendt-Philosopher-Wadsworth-Patricia-Johnson/dp/053458361X
http://www.amazon.com/Acting-Thinking-Political-Thought-Hannah/dp/0802026257
http://www.amazon.com/Acting-Thinking-Political-Thought-Hannah/dp/0802026257
http://www.amazon.com/Acting-Thinking-Political-Thought-Hannah/dp/0802026257
http://www.amazon.com/Acting-Thinking-Political-Thought-Hannah/dp/0802026257
http://www.amazon.com/Hannah-Arendt-Heidegger-Elzbieta-Ettinger/dp/0300072546
http://www.amazon.com/Arthur-Koestler-The-Homeless-Mind/dp/0684867206
http://www.amazon.com/Thieves-Night-Chronicle-Experiment-Edition/dp/0025656708
http://www.amazon.com/Arthur-Koestler-The-Homeless-Mind/dp/0684867206
http://www.amazon.com/Gladiators-Vintage-Classics-Arthur-Koestler/dp/0099459817
http://www.amazon.com/Darkness-at-Noon-Arthur-Koestler/dp/0553265954
http://www.amazon.com/Darkness-at-Noon-Arthur-Koestler/dp/0553265954
http://www.amazon.com/Darkness-at-Noon-Arthur-Koestler/dp/0553265954
http://www.amazon.com/Darkness-at-Noon-Arthur-Koestler/dp/0553265954
http://www.amazon.com/Koestler-Arthur-Arrival-Departure/dp/0224603876
http://www.amazon.com/The-Sleepwalkers-History-Changing-Universe/dp/0140192468
http://www.goodreads.com/book/show/17225495-spanish-testament
http://www.amazon.com/Thirteenth-Tribe-Kazar-Empire-Heritage/dp/0445042427/ref=sr_1_1?s=books&ie=UTF8&qid=1432911182&sr=1-1&keywords=the+13th+tribe+arthur+koestler
http://www.amazon.com/Jewish-slavery-emancipation-Institute-Pamphlets/dp/B0006RET1S
http://www.amazon.com/Isaiah-Berlin-John-Gray/dp/0691026351
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فکر ساختن وطنی ملی برای یهودیان در فلسطین پاسخ و ...جریان ماجرای درفوس در فرانسه همراه شد

 ".واکنشی طبیعی و معقول در برابر یهودستیزی موجود بود

و به صورت بیان توفیق آمیز آن در بنیادگیری  -صهیونیسمجا دارد اضافه کنیم که :"سپس خود می نویسد

نیز واکنشی طبیعی و معقول به وحشت اخالقی بی اندازه کشتار یهودیان به دست نازیها  -کشور اسرائیل

 ".بود

نیز  زندگی نامه آیزیا برلینتحت عنوان  -فیلسوف و رهبر سابق حزب لیبرال کانادا -کتاب مایکل ایگناتیف

و استقبال زیادی از  انتشار یافته مهمتر از همه، آثار آیزایا برلین به فارسی . به فارسی ترجمه شده است

آزادی و  . مجوس شمال . ریشه های رومانتیسم . چهار مقاله درباره آزادی . متفکران روس :آنها شده است

  . قدرت اندیشه  . سرشت تلخ بشر . کارل مارکس . شش دشمن آزادی بشر: خیانت به آزادی

با این همه . او یکی از نو محافظه کارانی است که در میان لیبرال ها اصال خوشنام نیست :برنارد لوئیس

 خاورمیانه ، دو هزار سال تاریخ از ظهور مسیحیت تا امروز: اری از آثارش به فارسی ترجمه شده اندبسی

 . ؟شداز آغمشکل از کجا .  زبان سیاسی اسالم . فرقه ای تندرو در اسالمحشاشین، . برخورد فرهنگ ها .

 . فلسفه روشنگری . زبان و اسطوره . اندیشه اسطوره ای: فلسفه صورت های سمبلیک  :ارنست کاسیرر

 . رساله ای درباب انسان  . فرد و کیهان در فلسفه  رنسانس . اسطوره دولت

 

عروسک و .  اثر هنری در عصر تکثیر مکانیک . خیابان یک طرفه .  نقد خشونت  :والتر بنیامین

 .گزیده مقاالت: نشانه ای به رهایی. مقاالتی در باب زبان و تاریخ : کوتوله

 . روانکاوی و دین . انسان برای خویشتن، پژوهشی در روانشناسی اخالق .  گریز از آزادی :اریک فروم

 . هنر عشق ورزیدن . جامعه سالم . زبان ازیادرفته؛ درک و تعبیر رویا، داستان های کودکان و اساطیر

: آیا انسان پیروز خواهد شد؟ . سرشت راستین انسان . ذن بودیسم و روانکاوی . رسالت زیگموند فروید

جزم اندیشی مسیحی و جستارهایی در  . فراسوی زنجیرهای پندار . سانه در سیاست جهانیحقیقت و اف

انقالب  . شما باید به خدایان مانید . دل آدمی و گرایشش به خیر و شر  . مذهب، روانشناسی و فرهنگ

آناتومی ویران  . بحران روانکاوی . های عوامل غیراومانیستی و اومانیستی جامعه صنعتی در ریشه: امید

 . نام زندگی  به . داشتن یا بودن؟ . سازی انسان

 . آزادی ، قدرت و قانون.  بهیموت: نتس نویمانفرا

 . ملت و ملی گرایی . عصر نهایت ها . عصر امپراتوری . عصر سرمایه . عصر انقالب :اریک هابسبام

تاریخ اقتصادی و اجتماعی : صنعت و امپراتوری . جهان در آستانه قرن بیست و یکم . راهزن اجتماعی

 ۰۱۱: اهمیت کنونی مارکس . یکمجهان در آستانه قرن بیست و .  ۰۹۱۱بریتانیا از انقالب صنعتی تا دهه 

 . سال بعد از گروندریسه 

http://www.amazon.com/Isaiah-Berlin-life-Michael-Ignatieff/dp/0099577313
http://www.amazon.com/Russian-Thinkers-Penguin-Philosophy-Isaiah/dp/0140136258
http://www.amazon.com/Liberty-Incorporating-Four-Essays/dp/019924989X
http://www.amazon.com/Roots-Romanticism-Mellon-Lectures-Fine/dp/0691156204/ref=sr_1_1?s=books&ie=UTF8&qid=1431797431&sr=1-1&keywords=The+Roots+of+Romanticism
http://www.amazon.com/The-Magus-North-Origins-Irrationalism/dp/0374196575
http://www.amazon.com/Freedom-Its-Betrayal-Enemies-Liberty/dp/0691114994
http://www.amazon.com/Freedom-Its-Betrayal-Enemies-Liberty/dp/0691114994
http://www.amazon.com/Freedom-Its-Betrayal-Enemies-Liberty/dp/0691114994
http://www.amazon.com/Karl-Marx-His-Life-Environment/dp/0195103262
http://www.amazon.com/Crooked-Timber-Humanity-Isaiah-Berlin/dp/0691058385
http://www.amazon.com/The-Power-Ideas-Isaiah-Berlin/dp/0691092761
http://www.amazon.com/The-Middle-East-Brief-History/dp/0684832801
http://www.amazon.com/Cultures-Conflict-Christians-Muslims-Discovery/dp/0195102835
http://www.amazon.com/The-Assassins-Bernard-Lewis/dp/0465004989
http://www.amazon.com/Political-Language-Islam-Lecture-Series/dp/0226476936
http://www.amazon.com/What-Went-Wrong-Between-Modernity/dp/0060516054
http://www.amazon.com/The-Philosophy-Symbolic-Forms-Metaphysics/dp/0300074336
http://www.amazon.com/Language-Myth-Ernst-Cassirer/dp/0486200515
http://www.amazon.com/The-Philosophy-Enlightenment-Ernst-Cassirer/dp/069114334X
http://www.amazon.com/The-Myth-State-Ernst-Cassirer/dp/0300000367
http://www.amazon.com/The-Myth-State-Ernst-Cassirer/dp/0300000367
http://www.amazon.com/The-Individual-Cosmos-Renaissance-Philosophy/dp/0226096076
http://www.amazon.com/Essay-Man-Introduction-Philosophy-Culture/dp/0300000340/ref=sr_1_1?s=books&ie=UTF8&qid=1432562518&sr=1-1&keywords=Ernst+Cassirer%2C+An+essay+on+man
http://english.columbia.edu/files/english/content/Critique_of_Violence.pdf
http://www.amazon.com/One-Way-Street-Writings-Classics-Series/dp/185984197X
http://www.amazon.com/The-Work-Art-Mechanical-Reproduction/dp/1453722483
http://www.amazon.com/Escape-Freedom-Erich-Fromm/dp/0805031499
http://www.amazon.com/Man-Himself-Inquiry-Psychology-Ethics/dp/0805014039/ref=pd_sim_14_2?ie=UTF8&refRID=03QZAGF5FJYWTK1KDWNJ
http://www.amazon.com/Psychoanalysis-Religion-Terry-Lectures-Series/dp/0300000898
http://www.amazon.com/forgotten-language-introduction-understanding-dreams/dp/B0006ASU7Y/ref=sr_1_fkmr0_1?s=books&ie=UTF8&qid=1431885149&sr=1-1-fkmr0&keywords=%E2%86%91+Forgotten+language%3B+an+introduction+to+the+understanding+of+dreams%2C+fairy+tales%2C+
http://www.amazon.com/forgotten-language-introduction-understanding-dreams/dp/B0006ASU7Y/ref=sr_1_fkmr0_1?s=books&ie=UTF8&qid=1431885149&sr=1-1-fkmr0&keywords=%E2%86%91+Forgotten+language%3B+an+introduction+to+the+understanding+of+dreams%2C+fairy+tales%2C+
http://www.amazon.com/The-Sane-Society-Erich-Fromm/dp/0805014020/ref=pd_sim_14_4?ie=UTF8&refRID=0PHVWAZP206JARP8B4R1
http://www.amazon.com/The-Art-Loving-Erich-Fromm/dp/0061129739/ref=pd_sim_14_3?ie=UTF8&refRID=0W59KFG3KGEADRFK52BM
http://www.amazon.com/Sigmund-Freuds-Mission-Personality-Perspectives/dp/B000HMNN3M/ref=sr_1_1?s=books&ie=UTF8&qid=1431885343&sr=1-1&keywords=Sigmund+Freud%27s+mission
http://www.amazon.com/Sigmund-Freuds-Mission-Personality-Perspectives/dp/B000HMNN3M/ref=sr_1_1?s=books&ie=UTF8&qid=1431885343&sr=1-1&keywords=Sigmund+Freud%27s+mission
http://www.amazon.com/Psychoanalysis-Zen-Buddhism-Erich-Fromm-ebook/dp/B00BPJODFS/ref=sr_1_1?s=books&ie=UTF8&qid=1431885442&sr=1-1&keywords=Psychoanalysis+and+Zen+Buddhism
http://www.amazon.com/Marxs-Concept-Man-Philosophical-Manuscripts/dp/1472513959/ref=sr_1_1?s=books&ie=UTF8&qid=1431885517&sr=1-1&keywords=Marx%27s+Concept+of+Man
http://www.amazon.com/May-Man-Prevail-Inquiry-Fictions-ebook/dp/B00BPJODA8/ref=sr_1_1?s=books&ie=UTF8&qid=1431885617&sr=1-1&keywords=May+Man+Prevail%3F
http://www.amazon.com/May-Man-Prevail-Inquiry-Fictions-ebook/dp/B00BPJODA8/ref=sr_1_1?s=books&ie=UTF8&qid=1431885617&sr=1-1&keywords=May+Man+Prevail%3F
http://www.amazon.com/Beyond-Chains-Illusion-Encounter-Impacts/dp/082641897X/ref=sr_1_1?s=books&ie=UTF8&qid=1431885736&sr=1-1&keywords=Beyond+the+Chains+of+Illusion
http://www.amazon.com/Dogma-Christ-Religion-Psychology-Culture-ebook/dp/B00PTIKUMG/ref=sr_1_1?s=books&ie=UTF8&qid=1431885797&sr=1-1&keywords=The+Dogma+of+Christ+and+Other+Essays+on+Religion
http://www.amazon.com/Dogma-Christ-Religion-Psychology-Culture-ebook/dp/B00PTIKUMG/ref=sr_1_1?s=books&ie=UTF8&qid=1431885797&sr=1-1&keywords=The+Dogma+of+Christ+and+Other+Essays+on+Religion
http://www.amazon.com/Dogma-Christ-Religion-Psychology-Culture-ebook/dp/B00PTIKUMG/ref=sr_1_1?s=books&ie=UTF8&qid=1431885797&sr=1-1&keywords=The+Dogma+of+Christ+and+Other+Essays+on+Religion
http://www.amazon.com/Dogma-Christ-Religion-Psychology-Culture-ebook/dp/B00PTIKUMG/ref=sr_1_1?s=books&ie=UTF8&qid=1431885797&sr=1-1&keywords=The+Dogma+of+Christ+and+Other+Essays+on+Religion
http://www.amazon.com/Heart-Man-Genius-Good-Evil/dp/1590561864/ref=sr_1_1?s=books&ie=UTF8&qid=1431885919&sr=1-1&keywords=The+Heart+of+Man%2C+its+genius+for+good+and+evil
http://www.amazon.com/You-Shall-Gods-Interpretation-Testament-ebook/dp/B00BBPWBCS/ref=sr_1_1?s=books&ie=UTF8&qid=1431885975&sr=1-1&keywords=You+Shall+Be+as+Gods
http://www.amazon.com/REVOLUTION-HOPE-Erich-Fromm/dp/B000HCL9EM/ref=sr_1_1?s=books&ie=UTF8&qid=1431886045&sr=1-1&keywords=The+Revolution+of+Hope
http://www.amazon.com/REVOLUTION-HOPE-Erich-Fromm/dp/B000HCL9EM/ref=sr_1_1?s=books&ie=UTF8&qid=1431886045&sr=1-1&keywords=The+Revolution+of+Hope
http://www.amazon.com/REVOLUTION-HOPE-Erich-Fromm/dp/B000HCL9EM/ref=sr_1_1?s=books&ie=UTF8&qid=1431886045&sr=1-1&keywords=The+Revolution+of+Hope
http://www.amazon.com/Crisis-Psychoanalysis-Essays-Social-Psychology/dp/0805016074/ref=sr_1_1?s=books&ie=UTF8&qid=1431886100&sr=1-1&keywords=The+Crisis+of+Psychoanalysis
http://www.amazon.com/Anatomy-Human-Destructiveness-Erich-Fromm/dp/080501604X/ref=sr_1_1?s=books&ie=UTF8&qid=1431886151&sr=1-1&keywords=The+Anatomy+of+Human+Destructiveness
http://www.amazon.com/Anatomy-Human-Destructiveness-Erich-Fromm/dp/080501604X/ref=sr_1_1?s=books&ie=UTF8&qid=1431886151&sr=1-1&keywords=The+Anatomy+of+Human+Destructiveness
http://www.amazon.com/Anatomy-Human-Destructiveness-Erich-Fromm/dp/080501604X/ref=sr_1_1?s=books&ie=UTF8&qid=1431886151&sr=1-1&keywords=The+Anatomy+of+Human+Destructiveness
http://www.amazon.com/Anatomy-Human-Destructiveness-Erich-Fromm/dp/080501604X/ref=sr_1_1?s=books&ie=UTF8&qid=1431886151&sr=1-1&keywords=The+Anatomy+of+Human+Destructiveness
http://www.amazon.com/Have-Be-Bloomsbury-Revelations/dp/178093680X/ref=sr_1_1?s=books&ie=UTF8&qid=1431886192&sr=1-1&keywords=To+Have+or+to+Be
http://www.amazon.com/For-Love-Life-Erich-Fromm/dp/0029109302
http://www.amazon.com/Behemoth-Structure-Practice-Socialism-1933-1944/dp/1566638194
http://www.amazon.com/The-Age-Revolution-Eric-Hobsbawm/dp/0679772537
http://www.amazon.com/The-Age-Capital-Eric-Hobsbawm/dp/0679772545
http://www.amazon.com/The-Age-Empire-Eric-Hobsbawm/dp/0679721754
http://www.amazon.com/The-Age-Extremes-History-1914-1991/dp/0679730052
http://www.amazon.com/Nations-Nationalism-since-1780-Programme/dp/1107604621/ref=pd_sim_14_1?ie=UTF8&refRID=1A4MQ6YPV05W9RPZCRHG
http://www.amazon.com/Bandits-Eric-Hobsbawm/dp/1565846192/ref=sr_1_8?s=books&ie=UTF8&qid=1432564155&sr=1-8
http://www.amazon.com/Bandits-Eric-Hobsbawm/dp/1565846192/ref=sr_1_8?s=books&ie=UTF8&qid=1432564155&sr=1-8
http://www.amazon.com/Industry-Empire-Birth-Industrial-Revolution/dp/1565845617/ref=pd_sim_14_7?ie=UTF8&refRID=120H30V7JS8J3AR6SDR6
http://www.amazon.com/Industry-Empire-Birth-Industrial-Revolution/dp/1565845617/ref=pd_sim_14_7?ie=UTF8&refRID=120H30V7JS8J3AR6SDR6
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تسلی بخشی های  . تواند زندگی شما را دگرگون کند؟پروست چگونه می  .  هنر سیر و سفر :آلن دوباتن

 . دین برای خداناباوران . معماری شادمانی . خوشی ها و مصائب کار .  یک هفته در فرودگاه . فلسفه

 

شماره  -هفته نامه شهروند امروز. بوده است دوست بن گورین و جاسوس اسرائیلمادر بزرگ آلن باتن 

اختصاصی با وی انجام داد و او از ترجمه آثارش به فارسی ابراز  نیز مصاحبه ای -۰۳۸۱دی  ۲، ۳۱

  .شگفتی کرد

 

تفسیر و نقد  . در باب مدارا . در دفاع از کثرت گرایی و برابری: حوزه های عدالت :مایکل والزر 

تهاجم به چه " ."عذرتراشی برای تروریسم". خاستگاه هنجارهای اخالقی: فربه و نحیف.  اجتماعی

دیگر کتاب ها و مقاله های ". چپی که قبولش ندارم" ." اسالم گرایی و چپ" ."  کشوری موجه است؟

 .والزر در حال انتشار به فارسی هستند

 

 . دیالکتیک منفی . زبان خاص اصالت . دیالکتیک روشنگری :نوتئودو آدر

 

  .گفت و گویی با اشپربر . نقد و تحلیل جباریت . قطره اشکی در اقیانوس: مانس اشپربر

 

طرف خانه سوان ، در سایه دوشیزگان شکوفا ، طرف )جلد زمان از دست رفته  ۷: مارسل پروست

 (.، زمان باز یافته  البرتین گمشده، اسیر ، گریخته ،   سدوم و عمورهگرمانت ، 

 

 . بهای نابرابری . پیشکامان اقتصاد توسعه :جوزف استیگلیتز

  . تنهایی دم مرگ :سنوبرت الیا

 

 -مانند آدرنو -باومن که قربانی نازیسم بود . اشارت های پست مدرنیته . عشق سیال :زیگمونت باومن

روشنگری مدرنیته و عقالنیت ناشی از آن را عامل قساوت، ظلمت، سرکوب، شکنجه و هولوکاست به 

 .شمار می آورد

 

 . ویورکگانه نی سه . ها کشور آخرین . مون پاالس.   کتاب اوهام . خاطرات زمستان: استر بنجامینپل 

 . تیمبوتکو . مردی در تاریکی .  هیوال . اختراع انزوا

 

 . شیءوقتشه ساکت  . هدیه هومبولت . سلطان باران .  مرد معلق . هرتزوگ . دم را دریاب :سال بلو 

 .برجسته استی سال بلو بسیار هویت یهودی در رمان ها    .  رولشتاین

 

 . داستان های کوتاه کافکا. تمثیالت.  آمریکا.  محاکمه.   قصر .  مسخ :فرانتس کافکا 

 

http://www.amazon.com/The-Art-Travel-Alain-Botton/dp/0375725342
http://www.amazon.com/How-Proust-Change-Your-Life/dp/0679779159
http://www.amazon.com/The-Consolations-Philosophy-Alain-Botton/dp/0679779175
http://www.amazon.com/The-Consolations-Philosophy-Alain-Botton/dp/0679779175
http://www.amazon.com/The-Consolations-Philosophy-Alain-Botton/dp/0679779175
http://www.amazon.com/The-Consolations-Philosophy-Alain-Botton/dp/0679779175
http://www.amazon.com/Week-at-Airport-Alain-Botton/dp/0307739678
http://www.amazon.com/Pleasures-Sorrows-Work-Alain-Botton/dp/037542444X
http://www.amazon.com/The-Architecture-Happiness-Alain-Botton/dp/0307277240
http://www.amazon.com/Religion-Atheists-Non-believers-Guide-Uses/dp/0307476820
http://www.haaretz.com/weekend/magazine/.premium-1.558039
http://www.amazon.com/Spheres-Of-Justice-Pluralism-Equality/dp/0465081894
http://www.amazon.com/On-Toleration-Castle-Lectures-Series/dp/0300076002
http://www.amazon.com/Interpretation-Social-Criticism-Tanner-Lectures/dp/0674459717
http://www.amazon.com/Interpretation-Social-Criticism-Tanner-Lectures/dp/0674459717
http://www.amazon.com/Interpretation-Social-Criticism-Tanner-Lectures/dp/0674459717
http://www.amazon.com/Interpretation-Social-Criticism-Tanner-Lectures/dp/0674459717
http://www.amazon.com/Thick-Thin-Argument-Abroad-LOYOLA/dp/0268018979
http://prospect.org/article/excusing-terror
https://www.law.upenn.edu/live/files/1516-walzerthe-moral-standing-of-statespdf
https://www.law.upenn.edu/live/files/1516-walzerthe-moral-standing-of-statespdf
https://www.law.upenn.edu/live/files/1516-walzerthe-moral-standing-of-statespdf
https://www.law.upenn.edu/live/files/1516-walzerthe-moral-standing-of-statespdf
http://www.dissentmagazine.org/article/islamism-and-the-left
http://www.dissentmagazine.org/article/islamism-and-left-exchange
http://www.amazon.com/Dialectic-Enlightenment-Cultural-Memory-Present/dp/0804736332
http://www.amazon.com/Jargon-Authenticity-Routledge-Classics/dp/0415289912/ref=sr_1_1?s=books&ie=UTF8&qid=1431727495&sr=1-1&keywords=The+Jargon+of+Authenticity
http://www.amazon.com/Negative-Dialectics-Ppr/dp/0826401325/ref=sr_1_1?s=books&ie=UTF8&qid=1431727253&sr=1-1&keywords=Negative+Dialectics
http://www.amazon.com/Wie-eine-Tr%C3%A4ne-im-Ozean/dp/3423128356/ref=sr_1_1?s=books&ie=UTF8&qid=1431985282&sr=1-1&keywords=Wie-eine-Trane-im-Ozean
http://www.amazon.com/s/ref=nb_sb_noss?url=search-alias%3Dstripbooks&field-keywords=Zur%20Analyse%20der%20Tyrannis
http://www.amazon.com/Frontiers-Development-Economics-Future-Perspective/dp/0195215923
http://www.amazon.com/The-Price-Inequality-Divided-Endangers-ebook/dp/B007MKCQ30
http://www.amazon.com/Loneliness-Dying-Norbert-Elias/dp/0826413730
http://www.amazon.com/Liquid-Love-Frailty-Human-Bonds/dp/0745624898
http://www.amazon.com/Postmodernity-Its-Discontents-Zygmunt-Bauman/dp/0814713033
http://www.amazon.com/Winter-Journal-Paul-Auster/dp/125000909X
http://www.amazon.com/The-Book-Illusions-A-Novel/dp/0312429010
http://www.goodreads.com/book/show/447.Moon_Palace
http://www.amazon.com/Country-Last-Things-Paul-Auster/dp/0140097058
http://www.amazon.com/The-New-York-Trilogy-Contemporary/dp/0140131558
http://www.amazon.com/The-Invention-Solitude-Paul-Auster/dp/0143112228
http://www.amazon.com/The-Invention-Solitude-Paul-Auster/dp/0143112228
http://www.amazon.com/Leviathan-Paul-Auster/dp/0140178139
http://www.amazon.com/Man-Dark-Novel-Paul-Auster/dp/0312428510
http://www.amazon.com/Timbuktu-A-Novel-Paul-Auster/dp/0312428944
http://www.amazon.com/Seize-Penguin-Classics-Saul-Bellow/dp/0142437611
http://www.amazon.com/Herzog-Penguin-Classics-Saul-Bellow/dp/0142437298
http://www.amazon.com/Dangling-Penguin-Classics-Saul-Bellow/dp/0143039873
http://www.amazon.com/Henderson-Rain-King-Penguin-Classics/dp/0143105485
http://www.goodreads.com/book/show/11494.Humboldt_s_Gift
http://www.amazon.com/Him-His-Foot-Mouth/dp/0141195746
http://www.amazon.com/Ravelstein-Penguin-Great-Books-Century/dp/0141001763
http://www.amazon.com/Ravelstein-Penguin-Great-Books-Century/dp/0141001763
http://www.amazon.com/Metamorphosis-Franz-Kafka/dp/1557427666/ref=sr_1_1?s=books&ie=UTF8&qid=1432567754&sr=1-1&keywords=Metamorphosis
http://www.amazon.com/Castle-Franz-Kafka/dp/0805211063/ref=sr_1_1?s=books&ie=UTF8&qid=1432567963&sr=1-1&keywords=Franz+Kafka++%2C+Castle
http://www.amazon.com/Trial-Xist-Classics-Franz-Kafka-ebook/dp/B00W68DV50/ref=asap_bc?ie=UTF8
http://www.amazon.com/Amerika-Franz-Kafka/dp/0805210644/ref=sr_1_1?s=books&ie=UTF8&qid=1432568107&sr=1-1&keywords=Franz+Kafka++%2C+America
http://www.amazon.com/Selected-Short-Stories-Colony-Metamorphosis/dp/B002C98DG0/ref=sr_1_3?s=books&ie=UTF8&qid=1432568481&sr=1-3&keywords=Franz+Kafka++%2C+Short+stories
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  گفت و گو با فیلسوفان تحلیلی . قرائتی از رساله مهمانی افالطون: خطابه آلکیبیادس . ارسطو:  مارتا نسبام

 

 . فریاد ناشنیده برای معنا.  پزشک و روح.  انسان در جست و جوی معنا:  ویکتور فرانکل

 

انحراف، : خطابه ارتجاع.  نفسانی و منافعهواهای . خروج،  اعتراض و وفاداری :آلبرت هیرشمن

تجربه : پیش رفتن با جمع.  نفع شخصی تا کنش همگانی: دگردیسی مشغولیت ها.  بیهودگی، مخاطره

 . گذر از مرزها.  اقتصاد توده ای در آمریکای التین

 

. موهبت روان درمانگری. درمان شوپنهاور. مسئله اسپینوزا .وقتی نیچه گریست : یالوم. اروین د

فلسفه ای برای . هنر درمان. خیره به خورشید نگریستن. مامان و معنی زندگی. دروغگویی روی مبل

 .گروهیروان درمانی . روان درمانی اگزیستانسیال. انسان موجودی یکروزه. زندگی

 

، توسط دو تن وقتی نیچه گریستبه عنوان مثال، . آثار گرانسنگ یالوم از پرخواننده ترین کتاب ها هستند

آثار او به . ، یکی به چاپ بیستم و دیگری به چاپ پانزدهم رسید ۰۳۹۴سال  تا. به فارسی ترجمه شده است

 .در جهان و هولوکاست را مطرح می سازند طور گسترده ای مسأله یهودی ستیزی

 

در این مورد . ، آخرین سفیر اسرائیل در ایران نیز به فارسی انتشار یافته است کتاب خاطرات مئیر عزری

 .موضوع بحث فراتر از یهودی بودن است و کتاب یک دولتمرد اسرائیلی درباره ایران منتشر شده است

 

به فارسی ترجمه شده که  ...(از جمله نوام چامسکی، ریچارد فالک، و)یهودی دیگر آثار صدها متفکر

متفکران بزرگ یهودی دوران مدرن . جهان اجتماعی مخلوق ذهن و زبان آدمی است.  بدانها استناد نکردیم

بوده و  گفتمانی که آنان خلق کرده اند، جهان ساز. در ساختن جهان اجتماعی ایرانیان نقش مهمی داشته اند

اگر جامعه یهودستیز بود، یا اگر . تأثیر مهمی حداقل در نسل تحصیل کرده و روشنفکر ایران داشته است

حکومت دیکتاتوری جمهوری اسالمی که همه کتاب ها با مجوزش منتشر می شوند یهودستیز بود، این آثار 

افرادی چون نتانیاهو اختراع می که " ایران یهودستیزی"واقعیت های ایران با  .در ایران منتشر نمی شد

 .کنند، تفاوت شگرفی دارد

 

 تبلیغ دین یهود
 

. خطوط قرمزی وجود دارد که رعایت می شوند و نمی شوند. گرفتار سانسور استکتاب ایران حوزه نشر 

 ۰۳۹۴اردیبهشت  ۰۴ به سر ویراستاری کریستوفر پاتریج به فارسی ترجمه و در سیر ادیان جهانکتاب 

با این حال، ناشر بخش . خامنه ای هدیه داده شده استآیت هللا به لمللی کتاب تهران در نمایشگاه بین ا

تبلیغ دین یهود ممنوع است، اما آثار عارفان و . بهائیت و هولوکاست کتاب را به فارسی برنگردانده است

 : و می شود  ارسی ترجمه شدهاالهی دانان یهودی به ف

https://books.google.com/books/about/Aristotle_s_De_Motu_Animalium.html?id=ISD05P7TcOAC
http://chicagounbound.uchicago.edu/journal_articles/3181/
http://www.amazon.com/Key-Philosophers-Conversation-Andrew-Pyle/dp/0415180376
http://www.amazon.com/Mans-Search-Meaning-Viktor-Frankl/dp/080701429X
http://www.amazon.com/The-Doctor-Soul-Psychotherapy-Logotherapy/dp/0394743172
http://www.amazon.com/Mans-Search-For-Ultimate-Meaning/dp/0738203548
http://www.amazon.com/Exit-Voice-Loyalty-Responses-Organizations/dp/0674276604/ref=asap_bc?ie=UTF8
http://www.amazon.com/Passions-Interests-Albert-O-Hirschman/dp/0691015988/ref=asap_bc?ie=UTF8
http://www.amazon.com/Rhetoric-Reaction-Perversity-Futility-Jeopardy/dp/067476868X/ref=asap_bc?ie=UTF8
http://www.amazon.com/Rhetoric-Reaction-Perversity-Futility-Jeopardy/dp/067476868X/ref=asap_bc?ie=UTF8
http://www.amazon.com/Rhetoric-Reaction-Perversity-Futility-Jeopardy/dp/067476868X/ref=asap_bc?ie=UTF8
http://www.amazon.com/Shifting-Involvements-Private-Interest-Public/dp/0691042314/ref=asap_bc?ie=UTF8
http://www.amazon.com/Getting-Ahead-Collectively-Grassroots-Experiences/dp/0080316166/ref=asap_bc?ie=UTF8
http://www.amazon.com/Getting-Ahead-Collectively-Grassroots-Experiences/dp/0080316166/ref=asap_bc?ie=UTF8
http://www.amazon.com/Getting-Ahead-Collectively-Grassroots-Experiences/dp/0080316166/ref=asap_bc?ie=UTF8
http://ketabsa.com/29747-%D8%AE%D8%A7%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%A6%DB%8C%D8%B1-%D8%B9%D8%B2%D8%B1%DB%8C-%D8%A2%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D8%B3%D9%81%DB%8C%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%DB%8C%D9%84-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%25
http://ketabsa.com/29747-%D8%AE%D8%A7%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%A6%DB%8C%D8%B1-%D8%B9%D8%B2%D8%B1%DB%8C-%D8%A2%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D8%B3%D9%81%DB%8C%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%DB%8C%D9%84-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%25
http://www.amazon.co.uk/The-Worlds-Religions-Lion-Handbook/dp/0745951287/ref=sr_1_2?ie=UTF8&qid=1367715476&sr=8-2&keywords=partridge+religions
http://www.nasimonline.ir/detail/News/525786/0
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 . کسوف خداوند .  من و تو  :مارتین بوبر

 

 . از وجود به موجود :امانوئل لویناس

 

  . جریانات بزرگ در عرفان یهودی :گرشوم شالوم

 

 . بررسی تاریخی: یهودیت : ایزیدور اپستاین

 

 . فلسفه در عصر رنسانس اسالمی .احیای فرهنگی در عهد آل بویه  :کرمر. جول ل

 

روانکاوی  اغلب محققان یهودی. آثار فروید به فارسی انتشار یافته استتقریباً تمامی : زیگموند فروید

فروید " روش"آبراهام رباک مدعی است که . باز می گردانند -کباال -فروید را به نمادگرایی عرفان یهودی

که  نتیجه می گیرد رباک. نمادگرایی فلسفه عرفانی یهود است که کباال نامیده می شود" قویاً یادآور"

کارهای فروید  باکان نیز مدعی استدیوید . (۰۸۱ص )"کل حاوی تمایلی عرفانی است رروانکاوی د"

یافت و برخی از  (Zohar)را می توان در زهر فروید مایه های روانکاوی . ادامه سنت عرفانی یهود است

گفته است که در کتابخانه  -محقق معروف کباال و هسیدیزم -حییم بالخ .این مایه ها در تلمود وجود دارد

 .فروید مجموعه ای از کتاب های یهودی را دیده که شامل آثار کبالیستی و از جمله زهر بوده است

D Bakan, Freud and the Zohar: An Incident. Commentary, ۲۹, ۱۱- ۱۱. 

 

. آرای مستشرقین یهودی درباره اسالم نیز با این که مخالفان فراوانی دارد، به فارسی برگردانده شده است

گرایش های تفسیری در میان و  هایی درباره اسالم درس:  ایگناز گلدزیهربه عنوان نمونه ، دو کتاب 

تورات و برخی از این مستشرقین قرآن را وحی به شمار نمی آورند و آن را کپی . قابل ذکر است مسلمانان

 .انجیل به شمار می آورند

 

 نمایی و سریال های تلویزیونییفیلم های س
 

رادیو و تلویزیون دولتی هستند که مطابق قانون اساسی رئیس . در ایران تلویزیون خصوصی وجود ندارد

فیلم های سینمایی و سریال های در همین تلویزیون تحت نظر رهبری، . آن را رهبر تعیین می کند

 .بسیاری از آنها جنایات نازی ها را به تصویر کشیده اند. تلویزیونی ساخته یهودیان به نمایش در آمده است

از سوی دیگر برای  اما ،قرار داردد تحت سیطره صهیونیسم وکه هالیوبرخی ادعا می کنند از یک سو 

در تلویزیون بارها رخی فیلم های اسپیلبرگ و بدی چون سه گانه ماتریکس وجذب بیننده فیلم های هالیو

یکی از ترفندهای جمهوری اسالمی در  مواقعی که مردم به خیابان ها می ریزند این  .نمایش داده می شوند

http://www.amazon.com/I-Thou-Martin-Buber/dp/1578989973
http://www.amazon.com/Eclipse-God-Martin-Buber/dp/1573924016
http://www.amazon.com/Existence-Existents-Robert-Bernasconi/dp/0820703192
http://www.amazon.com/Trends-Jewish-Mysticism-Gershom-Scholem/dp/0805210423
http://www.amazon.com/Judaism-Historical-Presentation-Pelican-Books/dp/B0006BYGLM
http://www.amazon.com/Philosophy-Renaissance-Islam-Sulayman-Al-Sijistani/dp/9004072586
http://philpapers.org/rec/ILEJII
http://www.amazon.com/Sigmund-Mystical-Tradition-Psychology-Medicine/dp/0486437671
http://www.amazon.com/Muslim-Studies-v-Ignaz-Goldziher/dp/0202307786/ref=asap_bc?ie=UTF8
http://www.amazon.com/Schools-Koranic-Commentators-Introduction-Schrifttums/dp/3447054751/ref=asap_bc?ie=UTF8
http://www.amazon.com/Schools-Koranic-Commentators-Introduction-Schrifttums/dp/3447054751/ref=asap_bc?ie=UTF8
http://www.amazon.com/Schools-Koranic-Commentators-Introduction-Schrifttums/dp/3447054751/ref=asap_bc?ie=UTF8
http://www.amazon.com/Schools-Koranic-Commentators-Introduction-Schrifttums/dp/3447054751/ref=asap_bc?ie=UTF8
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دی را نمایش می دهد که واست که برای کاستن از حضور خیابانی انبوه جمعیت، فیلم های مشهور هالیو

 .ندآن نقش داشته اساختن یهودیان در 

 

با  ،۰۹۷۷سی در سال . بی. ، محصول بی( Secret Army)ارتش سری ضد نازی سریال تلویزیونی 

 . حذف تمامی صحنه های سکسی، در تلویزیون نمایش داده شد و مورد استقبال بسیار بینندگان قرار گرفت

 

چند روز قبل از روز قدس " مبارزان جنگل"با عنوان ادوارد زوییک   Defiance (2008) مقاومت  فیلم 

 فیلم داستان سه برادر یهودی در جنگ جهانی دوم است که . از شبکه چهار تلویزیون نمایش داده شد ۰۳۸۹

 .فرار حدود هزار تن از یهودیان از دست نازی ها در اروپای شرقی را رهبری می کنند

 

به کارگردانی جان شلزینگر و بازی داستین هافمن بارها در ( Marathon Man) فیلم دونده ماراتن 

 .تلویزیون ایران نمایش داده شده است

 

ارها از شبکه های مختلف تلویزیون بو  ی که برخی بنیادگرایان آنها را صهیونیستی خوانده اند،چهار فیلم

 :مجدداً از شبکه نمایش پخش گردیدند ۰۳۹۲شده بودند، در سال نمایش داده 

 

  (2005)بری جان می/ جلیقه(. ۲۳خرداد، ساعت  ۲۱)  ــ  Cutter(2005) The ویلیام تانن/ الماس تراش

  The Jacket (2006)  اسپایک لی/ نفوذی(. ۲۳تیر، ساعت  ۱)ــ Inside Man تیر، ساعت  ۰۷)  ــ

 (.۲۳تیر، ساعت  ۲۱)  ــ Firewall (2006)  ریچارد النکرین/ دیوار آتشین(. ۲۰

 

را تحت کنترل دارد، به مردم دی که نشان می دهند دولت آمریکا، دولتی فاسد است که همه وفیلم های هالیو

تحلیل گر هم  قبل یا بعد از . وفور در شبکه های مختلف تلویزیون دولتی ایران به نمایش گذارده می شوند

نمایش فیلم به بینندگان توضیح می دهد که در این فیلم با انتقادهای جزیی از سیستم، کل سیستم را نجات می 

بریتانیا را برمال می که فساد قدرت در ( House of cards) "خانه پوشالی" به عنوان نمونه سریال. دهند

در ایران نمایش داده شد و مدتی است که محافظه کاران ایرانی به استقبال سریال  ۰۳۷۱کرد، در دهه 

 .دیوید فینچر رفته اند که فسادهای نظام سیاسی آمریکا را افشا می کند" خانه پوشالی"چهار بخشی 

 

گزارش به نمایش گذارده و در آن وضعیت یهودی ها ها تلویزیون درباره دوران نازی  گوناگونیمستندات 

 .حداقل دو بار از تلویزیون ایران پخش شد )The World At War(مستند دنیا در جنگ  . شده است

 

 .استایران نمایش داده شده سینمای روبرتو بنینی نیز در " زندگی زیباست"فیلم 

 

همه . به فروش می رسد -و یهودیان -نمایی و تلویزیونی غربییتمامی آثار س  در ایران در کنار خیابان ها

فهرست . تمامی فیلم های سینمایی در کنار خیابان ها کمتر از یک دالر فروخته می شودسی دی های 

 The Boy in the Stripedو رومن پالنسکی  )The Pianist(پیانیست  ،( Schindler's List(شیندلر 

http://www.screenonline.org.uk/tv/id/1127944/
http://en.wikipedia.org/wiki/Defiance_%282008_film%29
http://www.imdb.com/title/tt0074860/
http://en.wikipedia.org/wiki/The_Cutter
http://en.wikipedia.org/wiki/The_Jacket
http://en.wikipedia.org/wiki/The_Jacket
http://en.wikipedia.org/wiki/Inside_Man
http://en.wikipedia.org/wiki/Firewall_%28film%29
http://www.imdb.com/title/tt0098825/
http://www.netflix.com/WiMovie/70178217
http://www.amazon.com/The-World-War-Laurence-Olivier/dp/B0002F6AH0
http://www.imdb.com/title/tt0118799/
http://www.imdb.com/title/tt0108052/
http://www.imdb.com/title/tt0108052/
http://www.imdb.com/title/tt0253474/
http://www.imdb.com/title/tt0914798/
http://www.imdb.com/title/tt0914798/
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)Pajamas ) به کارگردانیMark Herman  به طور از سوی دیگر، افراد . نمونه از این آثارند سه

 .مجانی تمامی فیلم ها را از روی اینترنت دانلود می کنند و می بینند

 

 ۰۳۸۸/۱۲/۲۳در  او . همه این ها در حالی رخ می دهد که نظر آیت هللا خامنه ای به هالیوود منفی است

ادعا می کند  ۰۳۸۸/۱۹/۱۹در . که هالیوود و دولت آمریکا را سیاست استکباری واحدی می چرخاند گفت

ی سیاسی دستگاه منسجمی هستند که  ها و مؤسسات سینمایی در هالیوود مظهر اراده بیشتر شرکت: " که

". ها نیز قرار گرفته است ریکا قرار دارد و حتی در برخی موارد، فراتر از دولتی سیاست ام پشت صحنه

می گوید دولت . بر هالیوود هم سیطره دارد -که لزوماً یهودی نیست -مدعی است که صهیونیسم بین الملل

دستگاه عظیم فیلمسازی هالیوود و شرکتهای "های آمریکا و اسرائیل عوامل اصلی اسالم ستیزی هستند و 

به  -(  American Snipe)م تک تیرانداز یلدرباره ف.". هالیوودی برای اسالم ستیزی مأموریت پیدا کردند

 : می گویدهم   -رگردانی کلینت ایستوودکا

 

تیرانداز که حاال سروصدایش بلند شده و هالیوود آن را درست کرده، تشویق می کند یک   همین فیلم تک"

آید، مسلمان را  تواند و از دستش برمی جواِن مثالً فرض کنید مسیحی یا غیر مسلمان را که تا آنجایی که می

 ".اذیت بکند، اصالً تشویق می کند این معنا را

 

جایزه وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی را  موضوع جالب توجه دیگر یک تهیه کننده یهودی است که

، رئیس هیأت مدیره ۱۷ -۷۰" جامعه روشنفکران یهود"رئیس  -۰۳۰۴متولد  هارون یشایایی. دریافت کرد

، فعالیت در همه عرصه ها برای حفظ میراث یهودیان و جامعه یهودی  ۷۰ – ۸۱" انجمن کلیمیان تهران"

در بیست و هشتمین جشنواره فیلم فجر، از طرف منتقدین سینمای ایران، به عنوان  ۰۳۸۷در سال  -ایران

یشایایی صدها فیلم . ده در سی سال پس از انقالب انتخاب و جایزه سیمرغ  دریافت کردبهترین تهیه کنن

ناخدا خورشید، در مسیر تندباد، هامون، کیمیا، اجاره )فیلم سینمایی ۰۱تبلیغاتی، سه فیلم مستند و بیش از 

جوایز داخلی و بین تهیه کرده که بسیاری از آنها ( نشین ها، ای ایران، نون و گلدون، شهر زنان، هنرپیشه

 .المللی دریافت کرده اند

 

فیلم، موسیقی و مد پدیده هایی هستند که صدها میلیون انسان را در سراسر جهان متحد و هم هویت می 

متقابل زبان  (self- display)نمایشگری  -از طریق خود (expressivist)فرهنگ دروننمایی گرا . سازند

در ساختن این فرهنگ نقش مهمی بازی  سینما. مشترکی ایجاد کرده که در شکل و شمایل افراد تجلی دارد

 .دیگران در حال ساختن هویت مشترکی هستیم اوقتی این فیلم ها را می بینیم، گویی همزمان ب. کرده است

چگونه با بازی  تام کروز و داستین هافمن ( Rain Man)هنوز به یاد داریم که نمایش فیلم مرد بارانی  

 .عینک تام کروز را به مد روز جوانان ایران تبدیل کرد

 

 سخنرانی متفکران یهودی در تهران
 

http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=6772
http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=6772
http://farsi.khamenei.ir/news-content?id=8452
http://farsi.khamenei.ir/news-content?id=8452
http://farsi.khamenei.ir/news-content?id=8452
http://farsi.khamenei.ir/news-content?id=8452
http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=26418
http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=26418
http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=26418
http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=26418
http://www.amazon.com/American-Sniper-UltraViolet-Bradley-Cooper/dp/B00RGZ94SG
http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=28943
http://www.7dorim.com/tasavir/Yeshayaee.asp
http://www.google.com/imgres?imgurl=http://www.gstatic.com/tv/thumb/movieposters/11323/p11323_p_v7_aa.jpg&imgrefurl=http://google.com/search?tbm%3Disch%26q%3DRain%2BMan&h=720&w=480&tbnid=4aG1mcQbRCfVBM:&zoom=1&tbnh=186&tbnw=124&usg=__KoJR7Agm1NGByoc0XzDSgK
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رسی ترجمه شده ابه فاش   نظریه ای در باب مدرنیته  اگنس هلر یکی از متفکران یهودی است که کتاب 

  هنرمندان ایران درباره  او را به ایران دعوت کردند و در خانه. پدر آگنس هلر در آشویتس درگذشت. است

 .سخنرانی کرد" راسی در اروپای شرقیگذار به دموك"و " شكسپیر در تاریخ"

 

او .  او به فارسی انتشار یافته است شایست و ناشایستمایکل کوک یکی از متفکران یهودی است که کتاب 

به شهر قم سفر کرده و از . را به ایران دعوت کرده و جایزه جشنواره فارابی را هم به وی اهدأ کردند

در حالی که مایکل کوک به همراه پاتریشیا کرون در پایان   .مراکز دینی آنجا نیز بازید به عمل آورده است

  :ه بودنددرباره اسالم نوشت هاجریسمکتاب 

 

هایی که در یهودیت به سکوالریزه شدن از نوع مارکسیستی آن و در  در اسالم معادلی برای پتانسیل"

تنها صورت واروی  .مسیحیت پروتستانی به سکوالریزه شدن از نوع فرویدی آن انجامید، وجود ندارد

العمل واقعیت محسوسی دارد و  اما این عکس .های مسلمان است جدیت عبوس اسالمی هرهر خندیدن زن

اما تسخیر . نظام جمعی جامعه اسالمی مدتها قبل فرو ریخت. دار است در زندگی معمولی مردان معنی

بدین ترتیب . حیات خانوادگی از سوی کنیزان به گستردگی تسخیر حیات جمعی از سوی مملوکین نبود

مسجد مسلمین از فراسوی   :حیطه خصوصی پناه یافت حرمتی که از حیطه عمومی رخت بر بسته بود در

شاید این آخرین . گاه اوست ای دارد و خود قبله ها به سوی مکه جهت گرفته اما خانه هر مسلمان قبله صحرا

 (. ۰۴۷ -۰۴۸صص، ") بازمانده فتوحات مسلمانان است که بتوانند الاقل در خانه خود امن و امان باشند

 

  دوستی راه رهایی از نفرت
 

طور ضمنی یهود ستیزانه هستند در ه بسیاری از مفاهیم، روایت ها و اسطوره هایی که صریحاً و یا ب

 .بیستم، از اروپا به ایران وارد شدند نخصوص اواخر قرن نوزدهم و اوایل قره ، ب گذشتهقرون 

  

البته یهود ستیزی مدرن و وارداتی در کنار برخی سنت های ضد یهود که از قبل در ایران وجود داشت 

زه های در عین حال این ادعا که آمو. شرایط زندگی حاوی حقوق برابر را برای جامعه کلیمی سخت کرد

ضد یهودی منحصر به ایران بوده است و ایران به عنوان یک ملت و کشور یهود ستیز است نه تنها با 

طور کامل مطابقت نداشته، بلکه به نوعی بی انصافی در قضاوت تاریخی در ه واقعیت های ایران ب

ی یغربی و آسیایهود ستیزی متأسفانه پدیده ای است که در بسیاری از کشورهای . خصوص یک ملت است

طور روز افزونی مشاهده می شود، و هنوز تالش های جامعه بشری نتوانسته است آنها را از بین ببرد، ه ب

در چنین وضعیتی ایران امروز در مجموع در بافت . شدن استأ و حتی در برخی جوامع در حال احی

. شه های ضد یهود را می پذیردفرهنگی و فرهنگ سیاسی خود نسبت به گذشته بسیار کمتر گرایشات و کلی

البته این در کنار گفتمان های سیاسی مقامات و جریان های سیاسی ای است که معموالً در حاشیه قرار 

 .    داشته ولی پر سر و صدا هستند

 

http://www.amazon.com/A-Theory-Modernity-Agnes-Heller/dp/0631216138
http://www.amazon.com/Commanding-Right-Forbidding-Islamic-Thought/dp/052113093X
https://ia802300.us.archive.org/7/items/Hagarism/Hagarism%3B%20The%20Making%20of%20the%20Islamic%20World-Crone%2C%20Cook.pdf
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مداران پروژه ایران ستیزی بدان توجه دنکته بسیار مهمی که برخی مواقع سر: اسرائیل و یهودستیزی

خصوص دولت راستگرای ه ب -آن را دست کم گرفته اند، نقش سیاست های تندروانه اسرائیلنداشته و یا 

 پارلمان فعلی اسرائیل، .در تقویت گرایش ها، اظهارات و بعضاً آموزه های ضد یهود است -نتانیاهو

مایکل مورل، معاون سابق رئیس سازمان سیا ، در  .تاریخ اسرائیل  است پارلماننژادپرست ترین 

ه با شاخه القاعده در دهد ک ای با روزنامه راستگرای اسرائیلی جروزالم پست به اسرائیل اندرز می مصاحبه

کند که دولت اسرائیل به مخالفان   تأیید می هآرتص اسرائیل .همکاری نکند -النصره  جبهه  یعنی -سوریه

تأیید کرده که  ۲۱۰۱ و ۲۱۱۹ال شورای حقوق بشر سازمان ملل در س. اسالم گرای سوریه کمک می کند

اسرائیل به هیچ وجه خواهان صلح با فلسطینیانی که . اسرائیل در غزه مرتکب جنایات جنگی شده است

آمریکا، روسیه، " طرح صلح تشکیل دو دولت" یعنی نه. سرزمین هایشان را اشغال کرده است، نیست

اتحادیه اروپا و سازمان ملل را می پذیرد؛ نه حاضر به تشکیل یک کشور اسرائیلی است که به همه 

تا من  گفته است ۲۱۰۱مارس  ۰۱در  نتانیاهو .حقوق شهروندی می دهد -همچون یهودیان -فلسطینیان

 -وزیر دفاع اسرائیل -موشه یاالن. نخست وزیر اسرائیل هستم، کشور مستقل فلسطینی تشکیل نخواهد شد

که صلح با فلسطینی ها تا زمانی که من زنده هستم صورت نخواهد  گفته است ۲۱۰۱جون  ۹هم در 

توضیح داده است که بشار اسد حاضر بود از ایران جدا شود،  مقاله مهمیشیرین هانتر اخیراً در  ].گرفت

اما اسرائیل این معامله . به شرطی که اسرائیل در برابر صلح، بلندی های جوالن را به سوریه بازگرداند

نتانیاهو تأکید کرده و می کند که بلندی های جوالن سوریه را که اشغال کرده، هرگز به آن . را نپذیرفت

و  اینجاو  اینجابه عنوان نمونه  . شور باز نخواهد گرداند و آن را جزیی از اسرائیل به شمار می آوردک

 [.را ببینید اینجا

 

دست به جنایت بزنند، اسالم بدنام شده و اسالم مطابق یک قضیه شرطیه ، اگر گروه های تروریستی به نام 

مطابق همین قضیه شرطیه ، اگر اسرائیل به نام یهودیت دست به . مسلمان هراسی هم رواج می یابد

. دستیزی رواج می یابدیهودیت بد نام شده و یهو اشغالگری، جنایات جنگی و ایجاد سلطه آپارتایدی بزند،

توده های مردم فیلسوف نبوده و نیستند که به طور منطقی اقدامات دولت ها و گروه های تروریستی را از 

 .متمایز سازندو پیروانشان ادیان 

 

علیرغم اظهارات و ادعاهای حاوی گرایشات یهود :نقش منفی دولت اسرائیل در تحوالت جامعه ایران

از تریبون های رسمی و غیر رسمی، روند کلی جامعه  ایران  سمی و نیمه دولتیستیزانه برخی مقامات ر

و حتی تحوالت نهادی پس از انقالب حاکی از شکستن تدریجی نمادها و سنت های مردود و باطل یهود 

این تحوالت در سطح بحث های بین مذاهب، تقریرات و تفسیرهای نوگراتر متون دینی . ستیزانه بوده است

بعالوه، افزایش سطح سواد و آموزش عمومی، ارتباطات گسترده دیجیتالی . نیز قابل مشاهده است و فقهی

طور محسوسی انگاره ها و باورهای غیر تساهل آمیز در خصوص اقلیت های ه و ساختار جوان جمعیتی ب

ولی تهدیدات مکرر نتانیاهو، انگشت . آورده است دوجوه دینی را مورد چالش قرار داده و روند مثبتی را ب

تبعیض ها و ی و در هر موردی، و مهم تر از همه ادامه هاتهام دراز کردن در برابر ایران در هر بزنگا

علیه فلسطینی ها، روند زدودن رگه های یهود ستیزانه از باورها و ذهنیت ها را  ساختاریهای ستمگری

یهود با ایران و حتی کلیت جمهوری  کردن همه صور گوناگون ضد خلط. خدشه دار کرده و می کند

http://www.haaretz.com/opinion/1.663102
http://www.jpost.com/International/A-Mideast-briefing-from-Customer-No-1s-briefer-406523
http://www.jpost.com/International/A-Mideast-briefing-from-Customer-No-1s-briefer-406523
http://www.jpost.com/International/A-Mideast-briefing-from-Customer-No-1s-briefer-406523
http://www.jpost.com/International/A-Mideast-briefing-from-Customer-No-1s-briefer-406523
http://www.haaretz.com/news/diplomacy-defense/1.632418
http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/HRC/CoIGazaConflict/Pages/ReportCoIGaza.aspx
http://www.timesofisrael.com/netanyahu-no-palestinian-state-under-my-watch/
http://www.independent.co.uk/news/world/middle-east/israeli-defence-minister-on-prospect-of-peace-with-palestinians-says-not-in-my-lifetime-10307803.html
https://lobelog.com/irans-geopolitical-predicament-and-its-consequences/
https://www.wsj.com/articles/israel-will-never-return-golan-heights-to-syria-says-netanyahu-1460900220
https://www.nytimes.com/2016/04/18/world/middleeast/israel-will-never-give-golan-heights-to-syria-netanyahu-vows.html
https://www.alaraby.co.uk/english/news/2017/3/10/irans-presence-in-syria-blocks-peace-netanyahu-warns-putin
https://www.alaraby.co.uk/english/news/2017/3/10/irans-presence-in-syria-blocks-peace-netanyahu-warns-putin
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بالقوه و عمالً می تواند ، اسالمی که در ساختار خود گرایش های مختلف و بعضاً متضاد را پرورش داده 

 . به یهود ستیزی دامن زند و یا آهنگ روندهای مثبت را کند سازد

 

بستگی با ملت فلسطین و اقدامات عملی حمایت از تردیدی نیست که ایران پس از انقالب با شعار هم

اگر تمامی این باورها و حمایت ها از فلسطینی ها را صرفاَ پروژه ی . فلسطینی ها ممزوج شده است

احساسات و ابراز همدردی با ملت . در تفسیر و تحلیل بهتر شرایط به گمراهی رفته ایم ،حکومتی بدانیم

یت با کشور اسرائیل و سیاست های آن را به ارمغان آورده است که فلسطین الجرم با خود نوعی از ضد

بخشی از این گرایشات خود ناشی از . در بسیاری از مواقع با بیانات و مواضع ضد یهود گره خورده است

احساس تهدید دائمی جمهوری اسالمی و حاکمان ایران از طرف قدرت های خارجی بوده که آن هم به نوبه 

عنوان ه متبلور شده که ایران در یک رقابت استراتژیک برای ابراز وجود و تثبیت خود ب خود در شرایطی

بنابراین سیاست . "(میلیارد دالری ایران  ۰۱۱تروریسم "رجوع شود به مقاله )یک قدرت منطقه ای است

نیز  ،داخلی و خارجی نابخرادنه جمهوری اسالمی و واکنش محافل تندرو در آمریکا و اسرائیل بدانها

 . کمکی به روند طبیعی مقابله با یهود ستیزی نکرده است، بلکه در برخی مواقع آن را مخدوش کرده است

 

کردن توافق هسته ای و بهبود روابط درست برخالف آن چه نتانیاهو می اندیشد و عمل می کند، نهایی 

ایران و اسرائیل هم باید به خصومت ها علیه . ایران و آمریکا ، دریچه ای به سوی حل مسائل منطقه است

خاورمیانه . اده و با عدم ایراد سخنان تحریک کننده، راه های برقراری روابط را بگشایندیکدیگر پایان د

ادالنه مسأله فلسطین و تشکیل دولت فلسطینی در کنار دولت عاری از سالح های کشتار جمعی، حل ع

پایان دادن به نزاع های قومی و اسرائیل، طرح مشترکی که امنیت کلیه کشورهای منطقه را تضمین کند، 

جنگ بدترین سناریوست که نه  .؛ فرو خواباننده خشم و نفرت و کینه دینی و قومی و مذهبی است...دینی، و

 .ای را حل نمی کند، بلکه هزاران مسأله الینحل جدید پدید می آوردتنها هیچ مسأله 

 

را اختراع می کند  "ایران یهودستیز"دولت اسرائیل و البی قدرتمندش : تاریخ سازی نتانیاهو و خامنه ای

اختراع ایران یهودستیز برای به حاشیه راندن و  .تا اهریمنی بسازد که همه نگاه ها به آن معطوف شود

مسأله اشغالگری، تبعیض، آپارتاید و جنگ دائمی و بی ثباتی  .فراموشی مسائل اصلی و واقعی منطقه است

 .است بلند مدت

 

دموکراتیزه شدن منطقه و بهبود وضعیت حقوق بشر در گرو امنیت جمعی، تبعیض زدایی، صلح از طریق 

کدام دولت . کشتار جمعی استرفع اشغال سرزمین های دیگران و پاک سازی کل منطقه از سالح های 

  مخالف منطقه عاری از سالح های کشتار جمعی است؟

 

آیت هللا خامنه ای نیز همچون نتانیاهو که با ایران هراسی کار خود را پیش می برد، می کوشد تا با سخن 

   ۰۳۹۱مهر  ۲۴او در . گفتن از سیطره صهیونیسم بر جهان، مشکالت داخلی و منطقه ای خود را حل کند

 : گفت

http://original.antiwar.com/Akbar_Ganji/2015/07/07/iran-deal-good-for-regional-peace/
http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=17597
http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=17597
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امروز بسیاری از مشکالتی که در کشورهای اروپائی، مثل انگلیس، مثل فرانسه، مثل آلمان، مثل ایتالیا "

ی خبیث صهیونیستی بر دولتهای این کشورها حاکم  وجود دارد، ناشی از این است که سیاستهای شبکه

 زنند و حساب می داران صهیونیست که در دنیا زیادند، چشم می داران و کمپانی اینها از سرمایه. است

ی معمول در بین قدرتمندان  گوئی به صهیونیستها، یک شیوه تملق. در آمریکا هم همین جور است. برند

 -چه ملتهای اروپا چه ملت آمریکا،  -وقتی ملتها . در اروپا هم کم و بیش همین جور است. آمریکاست

شان  ی شیطانی و اهریمنی این شبکه است، یقیناً انگیزه ها ناشی از سلطه بدانند که خیلی از این بدبختی

 ."بیشتر خواهد شد، حرکتشان شدیدتر خواهد شد

یکدیگر را به شدت تقویت می کنند و خواهان بقای  -علی رغم دشمنی با همدیگر -خامنه ای و نتانیاهو

نتانیاهو . مسائل اصلی را به حاشیه برانند و نادیده بگیرنددیگری هستند تا بتوانند با اختراع تاریخ ، 

 .یستماتیک حقوق بشر رااشغالگری و آپارتاید را به حاشیه می راند و خامنه ای دیکتاتوری و نقض س

را  "اسرائیل به عنوان دولت یهودی"خامنه ای حکومت خود را اسالمی می نامد و نتانیاهو نیز پذیرش 

 .شرط صلح با فلسطینیان قلمداد می کند

مبارزه تعطیل "خامنه ای با طرح شعارهای دن کیشوت وار نابودی اسرائیل، نفی هولوکاست و  آیت هللا

خود را به خادم دولت اسرائیل تبدیل کرده و هزینه بسیار سنگین این شعارها را " ناپذیر با دولت آمریکا

 .ان باید بپردازندایران و ایرانی

مثالً رویکردهای برنارد لوئیس و  -اختراع تاریخ برای جنگ های دینی: عدالت سیاسی برای صلح جهانی

این گونه نظریه ها به مذاق جنگ طلبان همه . کنشی خطرناک و مصیبت زا است -ساموئل هانتینگتون

واقعیت پلورالیسم  باید درک کنیم که  .اما برای صلح، باید تاریخ دیگری اختراع کرد. ادیان سازگار است

آموزه های جامع دینی و اخالقی و فلسفی نباید موجب  .فقط از طریق سرکوب هولوکاستی محو شدنی است

 overlapping)، اجماع همپوشان  لیبرالیسم سیاسیو  نظریه عدالتجان راولز در . جنگ و نزاع شوند

consensus) را برای ایجاد وفاق پایدار پیشنهاد می کند.  

در . (PL, 147)قی ساخته می شود تصور سیاسی از عدالت توسط آموزه های جامع دینی و فلسفی و اخال

دل هر یک از این آموزه ها مواد خام خوبی وجود دارد که باید گزینش شوند تا عدالت سیاسی جهانی را 

 .بدین ترتیب اجماع همپوشان اختراع می شود. بسازند

 

. این درست همان چیزی است که جنگ طلبان نمی خواهند: خاورمیانه و منافع ملی آمریکا نکلنگی کرد

به شدت تمام آمریکا را به حمله نظامی به عراق تشویق می کرد و وعده می داد   ۲۱۱۲نتانیاهو در سال 

 . د و جوانان ایرانی هم از آن درس خواهند گرفتکه عراق دموکراتیک خواهد ش

 

درست قبل از هجوم به . های اسرائیل برای تغییر کامل خاور میانه با هجوم به عراق پایان نیافت اما رویا

 :عراق، روزنامه هارتض گزارش داد

 

http://www.huffingtonpost.com/akbar-ganji/israel-palestine-apartheid-_b_5223149.html
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http://www.amazon.com/Political-Liberalism-Columbia-Classics-Philosophy/dp/0231130899
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مشاور امنیت های مسلح اسرائیل و افراد نزدیک به نخست وزیر آریل شارون، مانند  افسران ارشد نیرو"

افرایم هالوی، تصویری رویایی از آینده یی درخشان ترسیم می کنند که پس از حنگ در انتظار   ملی

آن ها اثر سلسله وار این تحوالت را انتظار می کشند که با سقوط صدام حسین سایر دشمنان . اسرائیل است

های ایران، و شاید معمر  سد، مالیاسر عرفات، حسن نصرهللا، بشار ا: اسرائیل نیز سقوط خواهند کرد

 (. ۲۱۷، ص  البی اسرائیل و سیاست خارجی آمریکا )"قذافی

 

 ۳در یک کنفرانس در . که رژیم صدام حسین سقوط کرد، توجه اسرائیل بر سوریه متمرکز شد آن پس از

 اسد تحت تاثیر نفوذ بد می": در انستیتو واشنگتن برای سیاست خاور نزدیک، هالوی چنین گفت ۲۱۱۳  مه

واشنگتن پست  ۲۱۱۳در میانه ماه آوریل ." خود رها شود  های قدیمی حال خود با حقهه باشد و نباید ب

در حال روغن ریختن بر روی آتش شائول موفاز دفاع اسرائیل وزیر آریل شارون و ": گزارش داد

اسد  رئیس جمهورهای  های جاسوسی درباره فعالیت های بر ضّد سوریه هستند و به آمریکا گزارش فعالیت

روزنامه نیویورک دیلی ای در  ها مقاله زو چفتز، رئیس سابق دفتر دولت اسرائیل برای رسانه." دهند می

 ."دارد[ رژیم]ها سوریه نیز احتیاج به تغییر  دوست تروریست"نوشت با عنوان  ۲۱۱۳آوریل  ۰۱نیوز در 

 

. پروژه حمله نظامی آمریکا به ایران را دنبال می کند -از طریق اختراع ایران یهودستیز -نتانیاهو همچنان

ردن افغانستان، عراق، لیبی، سوریه و یمن به سود منافع ملی که آیا کلنگی کارزیابی کند دولت آمریکا باید 

تمام است؟ بدون تردید کلنگی کردن و شخم زدن این کشورها و نابودی آنان به سود اسرائیل بوده آمریکا 

اختراع ایران یهودستیز فقط و فقط به درد دولت . منطقه به سود هیچ کس نیست اما بی ثباتی بلند مدتشده، 

نتانیاهو کاری به حقیقت ندارد، او . اسرائیل می خورد، اما به زیان منافع ملی آمریکا است دست راستی

 دولت آمریکا همچون عروسک خمیه شب  یک پروژه سیاسی را پیش می برد، و گمان می کند که بتواند از

نتانیاهو برای ایران می ، بمب اتمی ای که  ۰+۱ با توافق هسته ای ایران و .استفاده کنداین تراژدی ازی ب

دنیا دوست داشتنی ترین ! نتانیاهوی بیچاره : "به همین دلیل هارتض نوشت. ساخت، دود شد و به هوا رفت

 ".را از او گرفت -بمب ایران  -اسباب بازی اش 

 

 خاورمیانه، به رهبرانی چون گاندی، مارتین لوترکینگ و نلسون ماندالجهان امروز و خصوصاً منطقه 

هر جا نا امنی گسترده و جنگ فراگیر باشد، دموکراسی و : این حقیقت را دائماً تکرار کنیم. نیازمند است

 .حقوق بشر و آزادی نابود خواهند شد یا امکان جوانه زدن نخواهند یافت
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