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 »تضاد يهوديت و صهيونيسم « 
 

 امللل به مناسبت  بيانيه نتوريا آارتاي بني
 ها درمحايت از انتفاضه مردم فلسطني آنفرانس نقش رسانه

 
آه خداوند به من توفيق دهد تا سخنامن وي را ... انشاءا

السالم . ورد التفات مشا حضار حمرتم قرار گريدخشنود ساخته و مهچنني م
 .عليكم
 

خواهم از اين فرصت استفاده منوده و از رهرب معظم،  مهچنني مي
مجهور و دولت ايران تشكر منامي آه امروز جمال صحبت در اين  رئيس

پروردگار براي ساليان ... انشاءا. اند مكان را به ما داده
 . موفقيت عطا فرمايدمتمادي به ايشان برآت، سالميت و

 
موضوع پيش روي ما وضعيت آنوني در سرزمني مقدس با تأآيد بر 

ها در اين زمينه  انتفاضه، و مهچنني عملكرد و سوء عملكرد رسانه
 .باشد مي

 
اي آه  اين امكان وجود دارد آه حضور يهوديان ارتدآس در حوزه

مشا حضار به جنبش مردم فلسطني اختصاص يافته است در نزد برخي از 
العملي، در درون و به خودي خود،  چنني عكس. عزيز عجيب بنظر رسد

اي تا چه  باشد آه حتريفات رسانه بزرگرتين گواه بر اين مطلب مي
 .اند ميزان درك توده مردم از درگريي خاورميانه را منحرف ساخته

حقيقت تارخيي حمض آنست آه مدهتا پيش از آنكه منايندگان جنبش 
 عمًال وارد فلسطني بشوند اين حرآت با دمشين خشمگني مواجه صهيونيسيت

 .گرديده بود
 

گرايي عربي  بلي، مدهتا پيش از آن هنضيت آه عمومًا بعنوان ملي
گرايي اسالمي معروف گرديد، جمبور به  يا بعدها به اسم ملي

رويارويي با صهيونيسم شود، مدهتا پيش از آنكه خوني رخيته شده، 
ه، يا سلب مالكييت به حقيقت بپيوندد، نربد بر عليه جنگي پديد آمد

 .صهيونيسم آغاز گرديده بود
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و يا به بيان . و آن نربد را خود مردم يهود آغاز منوده بودند
آرد تا اعتقادات و عقايد  هبرت، آن خبش از جهان يهود آه جهد مي

 .مذهيب آهن خويش را حفظ منايد اين نربد را آغاز منود
 

اعتقاد و  گرايي مادي بوده و توسط يك يهودي بي مليصهيونيسم، 
از آغاز . بدون عمل آه تئودور هرتزل نام داشت پديد آمده است

بسته شدن اين نطفه، يهوديان معتقد در سراسر جهان آنرا حمكوم 
 .اند منوده
 

دو دليل براي اين خمالفت وجود داشته است، يكي در جوهره و 
 در اين ديدگاه صهيونيسم ريشه دارد خمالفت جوهري. ديگري در عمل

آه ايشان عقيده دارند تبعيد يهود به دليل مالحظات دنيوي بوده 
است، يعين عدم توانايي فيزيكي يهود در پس گرفنت سرزمني خود 

در اين ديدگاه تنها هدف تاريخ يهود . بوسيله استفاده از زور
وروثي و سنيت به عقايد م. باشد گرا مي گذاري دوليت مادي و ملي بنيان

نگريست، بدون آنكه اين  تبعيد بعنوان تنبيهي از براي يك گناه مي
هبمني شكل، عقايد سنيت . ضعف دنيوي را با آن ممزوج منوده و بيافزايد

رهايي غايي قوم يهود و در حقيقت متامي بشريت را به نريوهاي 
معنوي، مانند نيايش، توبه، اعمال صاحل و مطالعه آتب مقدس، 

ها به دوران ماشيح رهنمون خواهد گرديد،  اين آوشش. داند ربوط ميم
اي ناگهاني از ظلم آزاد  اي آه متامي بشريت هنايتًا و بگونه هنگامه

گرديده و به اتفاق يكديگر با مسرت به پرستش خداوند در خواهند 
بنابراين صهيونيسم هنايت آفر بوده و حكومت پروردگار بر . آمد

 .منود نكار ميامور بشري را ا
 

. اند ها بلحاظ عمل غري مذهيب بوده تقريبًا متامي صهيونيست
بنابراين هدف اين جنبش و موفقيت متعاقب آن سبب گرديد تا 

 .تعاليم و اجنام دستورات تورات مقدس بشكلي گسرتده مردود گردد
 

بعالوه به متامي يهوديان معتقد به تورات فرمان داده شده است 
ن غري يهودي خود در صلح و آرامش زندگي آنند و آه با مهسايگا

اند، هم چنني تورات  ايشان نيز مهيشه سعي در اجنام اين عمل داشته
اند  از ايشان خواسته است تا در هر سرزميين آه مسكن گزيده

ها در آشورهاي اسالمي به اين  براي قرن. شهرونداني وفادار باشند
 به احرتام و با صلح و صفا شد، جائيكه با يهوديان موضوع عمل مي

 .گرديد رفتار مي
 

تنها مأموريت ما بعنوان يك قوم آنست آه در خدمت باري تعايل 
. از درگريي با ديگر اقوام بايسيت به هر قيمت جلوگريي شود. باشيم

برند حقيقت  اين ضرورت بويژه در مورد قومي آه در تبعيد بسر مي
رموده است تا وضعيت خود براي قومي آه تورات به ايشان ف. دارد

را به عنوان يك ملت در تبعيد با فروتين بپذيرند جتاوز به ديگران 
 .باشد پاسخي ناشايست مي
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ها براي آنكه آنرتل سرزمني مقدس را از دست مردم  صهيونيست
ها و بعدها بر ديگر  فلسطني درآورده و غصب آنند خنست بر انگليسي

ي بود آه يهوديان مؤمن و معتقد ا آوردند و اين صحنه دول فشار مي
محالت . به تورات با ترس و وحشت آن را به مشاهده نشسته بودند

ها به مردم فلسطني داراي اشكال بسيار زيادي، از  ويژه صهيونيست
يهوديان . مهاجرت انبوه گرفته تا درگريي مسلحانه، بود
 .ورزيدند ضدصهيونيست با متامي اين اقدامات و اعمال خمالفت مي

 
اي آه بايسيت به آن توجه منود اينست  در اين خصوص مهمرتين نكته

آه يهوديان پرهيزآاري آه در قرن هيجدهم و اوايل قرن نوزدهم در 
ايشان با . بودند سرزمني مقدس سكونت داشتند مجلگي ضدصهيونيست مي

مهاجرت صهيونيسيت آه در پايان صده نوزدهم آغاز گرديد خمالفت 
ها، اين مهاجرين قبلي از  هاي رسانه ف آليشهو برخال. منودند

اي براي غصب حاآميت از فلسطينيان  آجنائيكه هيچ طرح و نقشه
نداشتند از سوي ساآنني اين سرزمني مورد پذيرش واقع گرديده 

اين سناريو شاهد ديگري بر اين مطلب است آه هيچگاه . بودند
به امروز مشار تا . نزاعي بني يهوديت و فلسطينيان نبوده و نيست

 .اند صهيونيست در سرزمني مقدس زندگي منوده اي از يهوديان ضد گسرتده
 

گرديد آه مراآز  خمالفت با صهيونيسم در مهان جايي رهربي مي
مردمي نريوهاي دمشن در آجنا واقع شده بود، يعين در متامي شهرها و 

 .روستاهاي اروپاي شرقي و جنوبي
 

هاي هولناآي آه طي  وم و سبعيتمتأسفانه پس از جنگ جهاني د
آن بر مردم يهود روا داشته شد، مهدردي جهاني بسوي صهيونيسم 

و در ميان خود يهوديان اين تصور آه آنيسه . تغيري جهت يافت
ارتدآس بايسيت با صهيونيسم و دولت يهودي از در صلح درآيد در 
ر عقايد برخي ـ و بويژه در ميان يهوديان ارتدآس ـ بسيار بسيا

صلحياما در اينجا عبارتي آليدي وجود دارد يعين . متداول گشت
پذيرد اجنام است) بايد نظر ايشان  .آه منظور

 
)    

 
ديد اما استدالل  دار و عيبناك مي اين موضع دولت را اصوًال خدشه

منود آه چون اين مسأله ديگر رخ داده، مصلحت بر آنست آه مبنظور  مي
مشابه اين مطلب . ر آن شراآت داشتوتو منودن امور دولت بايسيت د

توان در مورد فلسطينياني ديد آه براي دستيابي به اهداف  را مي
 .نشينند مي) پارملان رژمي صهيونيسيت(خويش در آنيست 

 
و در . اين موضع از سوي صدها سازمان ديگر مردود شناخته شد

ه امللل افتخار دارد آه در اين زمر ميان آهنا نتوريا آارتاي بني
 .قرار گرفته است

 
ترين و  از اينرو، ما يهوديان ضدصهيونيست معرف آهن

 . باشيم ترين ديدگاه يهود در زمينه جنبش صهيونيسم مي باثبات
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و با برخورداري از مهني نقش است آه امروز ما با مشا سخن 
 . گوييم مي

 
ما براي مدت مديدي است آه بر ضد موجوديت دولت صهيونيسيت به 

روهاي ما توسط طرفداران صهيونيسم  دنباله. امي ارزه منودهسخيت مب
مورد ضرب و شتم قرار گرفته، به زندان افكنده شده، و گاهي 

اند، آه اين مسأله از زمان قيمومت بريتانيا  مواقع به قتل رسيده
آغاز گرديده و تا به مهني امروز و حتت مهني حكومت نيز ادامه يافته 

ساده يهوديت ) ديين(ونيسم بر عليه اعمال سابقه ددمنشي صهي. است
 .باشد آلود مي طوالني و خون

 
ما هم به جهت مسايل متافيزيكي و هم بلحاظ عملي متقاعد 

هنگام آه حكومت صهيونيسيت وجود دارد در  امي آه تا آن گرديده
بعالوه ما . خاورميانه هرگز هيچ صلح پايداري وجود خنواهد داشت

حق متامي سرزمني مقدس، آه  ني تنها حاآمان ذيمعتقدمي آه مردم فلسط
باشند و ما شكل  البته دربرگرينده متامي اورشليم و االقصي است، مي

 . گذارمي دقيق اين دولت آتي را به ايشان وا مي
 

توانيم به  در اينجا سخنان آلي من به پايان آمده و حال مي
ن خصوص ها در اي منازعات آنوني در سرزمني مقدس و نقش رسانه

 .بپردازمي
 

در سراسر فلسطني و در متامي جهان يهودياني وجود دارند آه در 
اين . باشند مورد مسأله تبعيد و آالم مردم فلسطني با ايشان مهدل مي

حق ) برخورداري از(افراد در خصوص خواسته و آرزوي فلسطينيان به 
يان اين يهود. آنند تعيني سرنوشت خود با ايشان احساس مهدردي مي

اي  هاي بريده و نااميد ملت حتت سلطه نزاع آنوني را مهچون نفس
 .باشد بيند آه بدنبال نيل به اهداف خويش مي مي

 
ما اعضاي نتوريا . مانند اين يهوديان ساآت باقي منانده و مني

امي آه  امللل در صف پيشني سازماهناي يهودي قرار داشته آارتاي بني
هاي صهيونيسم  امي تا برعليه سياست آمدهبارها و بارها به خياباهنا 

 .در قبال فلسطينيان اعرتاض مناييم
 

اين فعاليتها آار دولت صهيونيسيت در دست زدن به سياستهاي 
دنياي اسالم و عرب نيازمند . صفتانه را بسيار سخت مينمايد حيوان

املللي برجسته منوده و بر آن  ها را در جمامع بني آنست آه اين فعاليت
 .آيد آندتأ

 
ما بعنوان يهوديان ضدصهيونيست خنستني آساني هستيم آه متايل 

ما در . امي هاي غربي به حتريف مسائل خاورميانه را جتربه منوده رسانه
اعرتاض به حكومت اسرائيل، آه يا نسبت به اعمال آن و يا صرفًا 
نسبت به موجوديت اين آشور بوده است، غالبًا تعداد آثريي از 

املقدس و جاهاي ديگر   را به خياباهناي نيويورك، لندن، بيتيهوديان
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متامي اين تظاهرات انبوه مهيشه از جانب مطبوعات . امي آورده
از اينرو، عقايد خمالف . اند اي ثابت ناديده گرفته شده بگونه

اغلب اوقات ما با خربنگاري . شود هيچگاه به منظر عموم آورده مني
نظر قصد دارد تا ديدگاه ما را ارائه شومي آه ب دلسوز مواجه مي

منايد، اما روز بعد به هيچ عنوان چيزي را در روزنامه او 
 .اند روشن است آه مقامات باالتر مقاله را حذف منوده. يابيم مني

 
هاي غربي نسبت به  چه بايد آرد تا اين خاموشي آه در رسانه

شود  عقايد ضدصهيونيسيت مسلمانان و يهوديان روا داشته مي
 با انفجاري از ميان رفته و به روشنايي مبدل گردد؟

 
آنيم اولني قدم آنست آه فريب حيله مكارانه اين  ما احساس مي

هايي آه سعي دارند تا آنچه را  رسانه هاي متخاصم را خنورمي، رسانه
باشد چنني به تصوير در آورند آه  آه آًال نربدي بر عليه صهيونيسم مي

متأسفانه . رعليه يهوديت و مردم يهود استگويي اين آارزاري ب
يكسري عوامل مانند عدم توانايي ما در خارج ساخنت پيام خود، 

ها از خود بعنوان منايندگان يهود و  توأم با تصويري آه صهيونيست
اند، باعث گرديده است تا بدين ترتيب  يا يهوديت ترسيم منوده

تضاد خود با افرادي در دنياي اسالم طعمه اين دام گشته و 
. صهيونيسم را بعنوان تضادي با يهود و يهوديت توصيف آنند

هاي غربي بشدت به چنني اظهاراتي چنگ زده و از آهنا  رسانه
جنبش دادگرانه ضدصهيونيسم . منايند هاي تبليغاتي هنگفيت مي استفاده

ما بايسيت . شود بوسيله مربوط ساخنت آن به آنيت مسيتيزم لكه دار مي
از اينرو آهننگام . يكديگر به مقابله با اين خيال بپردازميهبمراه 

هاي تبليغاتي اين  آه احساسات تند جواني در صفوف مشا به حيله
تر و خونسردتر بايسيت ايشان  هاي پخته دهند، ذهن ها تن در مي رسانه

را هوشيار سازند آه اين تنها جنبش خود ايشان است آه صدمه 
 .بيند مي

  
ن اين مطلب آه جنگ مشا نه با يهوديان و يهوديت با روشن منود

ها از  باشد رسانه آه بلكه بر عليه شيطان صهيونيسم و حكومت آن مي
آهنا قادر  . اي خنواهند داشت گزارش منودن ادعاهاي بر حق مشا وامهه

خواهند بود تا بدون ترس از اينكه برچسب آنيت مسيتيك بر ايشان 
 .سازندزده شود پيام مشا را منتقل 

 
ها هستند آه امروزه دليل  شگفت آنكه اين دقيقًا خود صهيونيست

 . باشند اصلي احساسات ضد يهودي در جهان مي
 

آه مهگي ما مورد رمحات خداوند متعال قرار گرفته و ... انشاءا
ارزش آنرا پيدا مناييم تا بويژه پايان حكومت صهيونيسيت و بطور 

تداد صهيونيسيت را مشاهده ار) زندگي و موجوديت(آلي پايان 
خداوند متعال ما را مورد عطاياي خويش قرار ... و انشاءا. مناييم

داده و بزودي روزي بيايد آه نام پروردگار در متامي اقصي نقاط 
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مهراه با يكديگر و ... جهان پرآوازه گرديده و متامي بشريت انشاءا
 .م عليكمالسال. آمني . در صلح و آرامش به پرستش او بپردازند


