
 

 

 

 در ایران یهود ستیزی

 حسن داعی

 

 

 

 حسن داعیگزارش تحقیقی از 

 

 زیربنای کشورمان، بر حاکم اسالمی واپسگرائی های پایه از یکی" اسرائیل با صلیبی جنگ و ستیزی یهود" که آنجا از

 خود اندیشه و دیدگاه بایستی ایرانیان ما میباشد، منطقه در و ایران در یارگیری یرای رژیم شگردهای از و خارجی سیاست

 شود خشک همیشه برای کشورمان در واپسگرائی رشد های باتالق از یکی تا کنیم مبرا و پاک ستیزانه یهود رسوبات از را

------------------------------------------------------------------- 

 مقدمه

، هم منافع راه اندازی یک جنگ صلیبی با اسرائیل با فلسطین و مردمحمایت از بهانه  بهرژیم ایران طی سی سال گذشته، 

سیاسی لبنان توسط حزب -و هم با اشغال نظامی افزوده استدرد و رنج فلسطینیان  به ملی ما ایرانیان را زیر پا گذاشته، هم

بدین ترتیب، عمر  ترش داده وطقه را گسارژیم جنایتکار بشار اسد، بنیادگرائی واپسگرایانه خود در من از هللا و حمایت

مصاحبهبی جهت نیست که محسن رضائی فرمانده سابق سپاه پاسداران در . حکومت ضد ایرانی اش را تداوم بخشیده است
 
 

از بعد سیاسی، نبود ایران در معادالت و مبارزات ملت فلسطین، ضربه ای جبران ناپذیر به سیاست خارجی »: خود گفت

 . «ایران و منافع ملی ماست

http://www.tabnak.ir/fa/pages/?cid=117739


در همین راستا، مهدی طائب رئیس قرار گاه عمار به رابطه مستقیم حضور رژیم ایران در خاورمیانه و تأثیر آن روی بقای 

اگر دشمن به ما هجوم کند و بخواهد سوریه یا خوزستان را بگیرد : رئیس قرارگاه عمار افزود: "گفترژیم تأکید کرد و 

توانیم خوزستان را هم پس بگیریم اما اگر  وریه را نگه داریم چون اگر سوریه را نگه داریم میاولویت با این است که ما س

صدالبته که دشمنی با اسرائیل زمنیه حضور رژیم در منطقه را " .توانیم نگه داریم سوریه را از دست بدهیم تهران را هم نمی

 .فراهم میکند

با صهیونیسم و تالش برای نابودی اسرائیل به میزان زیادی مرهون موفقیت رژیم ایران در برافراشتن پرچم مبارزه 

یهود "رسوباتی که در قلب و مرکز خود روی  است،رسوبات ارتجاعی در جوامع اسالمی و در کشور خودمان ایران 

 . بیمارگونه قرار گرفته اند" ستیزی

برای حیات جمهوری اسالمی ضروری است، به همان " مبارزه با رژیم صهینونیستی"طبیعتا به همان اندازه که کارزار 

 . میزان نیز بر سرنوشت ما ایرانیان بطور مستقیم تآثیر گذاشته و نسل های کنونی و آینده کشور تاوان آن را پرداخت می کنند

یهود در جهت شناخت ی بلکه گام کوچک نیسته رفتار اسرائیل با مردم فلسطین هدف از نوشته حاضر بهیچوجه دفاع یا توجی

  .مبارزه با این پدیده واپسگرایانه میباشد ستیزی در کشورمان و

 

 

 

 

 

 تحول یهود ستیزی در ایران: بخش اول

 

 ژنو 9004در تظاهرات علیه احمدی نژاد " ویزل"   –  5491در اردوگاه مرگ بوخنوالد " الی ویزل"

 

 "ویزلالی "نگاه 

http://www.asriran.com/fa/news/257730/%D8%B1%D8%A6%DB%8C%D8%B3-%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%B9%D9%85%D8%A7%D8%B1-%D8%B3%D9%88%D8%B1%DB%8C%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%B3%DB%8C-%D9%88-%D9%BE%D9%86%D8%AC%D9%85-%D8%A7%D8%B3%D8%AA


استفاده از سوء در کنفرانس ضد نژاد پرستی به مقر سازمان ملل در ژنو رفت تا با سخنرانی، احمدی نژاد برای 9002آوریل سال 

در میان . به نمایش بگذاردکینه ضد بشری اش را در برابر دیدگان جهانیان  بهانه دفاع از مردم فلسطین،جهانی و به  این تریبون

 (Elie Wiesel) "الی ویزل"، آنکه بیش از هرکس جلب توجه میکرد، ده بودندگرد آمجمعیت زیادی که برای اعتراض به حضور وی 

ساله و برنده جایزه صلح نوبل بود که در میان جامعه یهودیان جهان و روشنفکران بین المللی از احترام فوق العاده ای برخوردار  29

ساله بود که بهمراه مادر، خواهر و پدرش دستگیر و به  61. ، شناخته شده ترین بازمانده اردوگاه های مرگ هیتلر است"ویزل. "است

جوان در کنار پدر ماند تا " ویزل. "خواهر و مادرش را از وی جدا کرده و به اتاق گاز فرستادندبه محض ورود . شداردوگاه فرستاده 

 .در کوره های نفرت نژاد پرستی سوزاندندآنکه چند ماه قبل از سقوط هیتلر، و در برابر چشمان پسر، پدر را کتک زده و 

به اعماق درد و  در اردوگاه مرگ به بازگوئی جهنمی پرداخت که روح و جسم اش را [1]"شب"وی در کتاب معروف خویش بنام 

برجسته ترین تصویری که از آن جهنم با وی ماند، کوره های آدم سوزی بود که عزیزان وی را دود کرد و به آسمان . رنج برد

 :فرستاد

ناپذیر در آورد  شبی که زندگانی مرا به صورت یک شب طوالنی وپایان. کنم آن شب را، اولین شب اردوگاه را فراموش نمی هرگز»

های کوچک را، آن  هرگز از یاد نخواهم برد آن چهره. آن دود را هرگز فراموش نخواهم کرد. و برای همیشه بر آن خط بطالن کشید

 .رفت هایی از دود در سکوت آسمان باال می صورت حلقه هکودکانی را که دیدم چطور بدنشان ب

هرگز از یاد نخواهم برد، . هایی که برای همیشه ایمان و اعتقاد را در من سوزاند و نابود کردند هرگز فراموشم نخواهد شد، آن شعله

آن لحظات را که باعث کشتن روح من، آن سکوت شبانه را که برای ابد میل به زنده بودن را در من کشت و هرگز از یاد نخواهم برد 

حتی اگر محکوم . ها، هرگز فراموش نخواهند شد این! نه. صورت کویری خشک و خالی درآورد خدای من، رویاهای من شد و مرا به

 «.ی خود خدا هم زنده باشم، هرگز فراموش نخواهم کرد باشم به اندازه

گواهی بر یکی از بزرگترین جنایات تاریخ بشر باشد، تا هیچکس آنرا فراموش نکند و هیچ  به گفته خودش، زنده ماند تا" ویزل"

مبارزی خستگی ناپذیر علیه نژاد پرستی و تبعیض شد و  وی. دیکتاتوری قادر به تکرار این نسل کشی و این میزان از درندگی نباشد

 .خواند" پیام آور صلح برای نوع بشر" از اینرو، کمیته صلح نوبل وی را 

میکرد که تالش شصت ساله وی و  پیش خود فکرشاید . در برابر احمدی نژاد ایستاده بود و به وی می نگریست" ویزل"اکنون 

تیزی، همه پوچ و عبث بوده است زیرا اکنون، دیکتاتور حقیری هزاران تن دیگر از قربانیان نازیسم برای ریشه کن کردن یهودس

ست، نفرت و کینه خویش از تأسیس شده ا برخاسته که در صحن سازمان ملل، یعنی مکانی که برای صلح و دوستی بین کشورها

دازی و تقویت حزب هللا لبنان او نماینده رژیمی است که با راه ان .در معرض دید همگان قرار میدهد بدون هیچ پرده پوشی یهودیان را

 .و حماس و دیگر جریانات ارتجاعی کمر به نابودی کشور اسرائیل بعنوان پناهگاه و خانه یهودیان جهان بسته است

 ضد بشری آتش نفرت و کینه ، یعنی همانکه قبل از آن در اردوگاه مرگ دیده بودهمان چیزی را میدید  در احمدی نژاد" ویزل"شاید 

اشتباه نمیکرد و ما ایرانیان نیز این پدیده " ویزل" .ان افسران نازی برق میزد و آنان را به جالدانی کوردل تبدیل کرده بودکه در چشم

واپسگرائی و بنیادگرائی  نام این پدیده هولناک. را به خوبی می شناسیم و سالیان سال است که آنرا با رنج روزانه مان تجربه میکنیم

 آن و هر روز بر لهیب آتش نموده، دهها هزار تن را شکنجه و اعدام تبدیل کردهن زمین را به جهنم والیت فقیه اسالمی است که ایرا

فرمان  تکفیر و جان و مالشان را حالل میکند،بهائیان را انسان های دگراندیش را ذبح شرعی میکند، که  آتشیهمان . افزدوه میشود

 .نیز هست یهود ستیز راسر زن ستیز و، و صد البته سقتل سلمان رشدی را میدهد

و  یادگرائی است، برای ادامه حیات خویش در داخل کشور، باید به منطقه گسترشنبهمین کامل و تجسم نماد در واقع والیت فقیه که 

یابد و صادر شود و از اینرو، هم کیشان و همزادان خود در دیگر کشورها را یافته، آنرا تربیت و تقویت کرده و بجان مردم  این  بسط

از همان  در افغانستان حکمتیار حکیم در عراق  و حزب هللا لبنان، حماس فلسطین، جیش المهدی و دار و دسته. کشورها انداخته است

دار و هزاران بسیجی و چماققاضی مرتضوی و الجوردی و اسدهللا سردار نقدی و امثال رورشگاهی میباشند که ده همان پیتبار و زائ

  .تجاوز در آن رشد و نمو کرده اندمکش  عربده

آن سهیم و شریک بوده اند و ساده  اولیه این همان بنیادگرائی مخوفی است که هم اسرائیل و هم آمریکا و غرب در رشد و نمو

 صدام حسین در عراق از شر ،کمر بلوک شرق را شکسته یا طمعکارانه تصور میکردند که با کمک این واپسگرایان میتوان لوحان

نیروهای ملی و دموکرات در دنیای عرب و جنبش فلسطین  خالص شد و در مرحله بعد این آتش را تخفیف داد و یا  و همینطور 

http://www.youtube.com/watch?v=0HZrPP_48gU
http://www.rferl.org/content/Nobel_Laureate_Wiesel_Condemns_Ahmadinejad_At_Geneva_Meeting/1613033.html
http://www.dw-world.de/dw/article/0,,3874543,00.html
http://nobelprize.org/nobel_prizes/peace/laureates/1986/press.html


نمیدانست که  شاید میکرد که بیناد گرائی آتشی است که فقط دیگران را می سوزاند وخام خیاالنه تصور  نیز اسرائیل. خاموش کرد

 .یهود ستیزی و نفرت از موجودیت اسرائیل در قلب این بنیادگرائی جای گرفته است

 ی علیهجنگ صلیب"کارزار مالیان به منطقه و در مرکز و قلب آن  ارتجاع اسالمی صدورچه بسا سهل انگارانه، و ما ایرانیان، 

، کمتر توجه جهنم والیت فقیهتداوم آن با بقای این رژیم در داخل کشور و  لی شوربختانه به ارتباط ارگانیکوشاهد بودیم را " اسرائیل

این  و کانونی مایه حیات این رژیم است و یهود ستیزی بخش جدائی ناپذیزشریان خون و  ،صدور بنیادگرائیباید گفت که . کردیم

  .ستیادگرائی انب

بنابراین اولین گام برای شناخت سیاست های منطقه ای جمهوری اسالمی و همچنین آشنائی با روند اوضاع در خاورمیانه با توجه به 

این . چشم انداز دستیابی رژیم ایران به سالح هسته ای، بررسی دیدگاه رژیم ایران نسبت به قوم یهود و موجودیت اسرائیل میباشد

حاصل جمع تمامی بینش های یهود ستیزانه ای دانست که طی قرنها در ایران وجود داشته و بخصوص در یکصد دیدگاه را میتوان 

 .سال اخیر بطور بنیادین تحول یافته اند

 

 یهود ستیزی سنتی در ایران با نگاه اسالمی

با تصرف بابل، دهها هزار نفر از سال قبل باز میگردد و آن هنگامی است که کورش کبیر  9000حضور یهودیان در ایران زمین به 

بخشی از اسرائیل )یهودیانی را که در آنجا بصورت اسیر نگاهداری میشدند آزاد کرد و برخی از آنان به سرزمین خود در یهودیه 

الم، نمونه در دوران قبل از اس. بازگشتند و عده زیادی از آنان نیز در سرزمین ایران ماندند و زندگی آرامی را شروع کردند( امروز

 .   خاصی از فشار و تبعیض عمومی علیه این قوم در ایران ثبت نگردیده است

 باداشت و رایج در کشورمان  در افکار اسالمی نمود پیدا میکرد ریشه آنانحقیر شمردن  بیشتر دریهود ستیزی سنتی در ایران که 

در این دستگاه فکری، یهودیان کسانی اند . مطابقت میکرد شت،ئی آن که طی قرنها توسط مسحیان علیه یهودیان جریان دانوع اروپا

علیه پیامبر اضافه برآن، متهم هستند که . که از روی نادانی و جهل بر دین خود باقی مانده و به دین تکامل یافته تر روی نیاورده اند

اندیشه "سایت مذهبی معروف به . ده استتیغ گذران دم علی امیر المومنین نیز هزاران تن از آنان را از و گویاتوطئه و دشمنی کردند 

که گویا برای پاسخگوئی به سواالت امت مسلمان راه اندازی شده، نظر اسالم و قرآن در مورد یهودیان را بدینگونه دسته بندی  "قم

 :کرده است

 هر زمان آتش جنگي افروختند خداوند آن : یدفرما انگیز معرفي كرده مي قرآن یهودیان را فتنه: ه انگیزي و فساد در زمینفتن

 .كنند و خداوند مفسدان را دوست ندارد  مي را خاموش ساخت و براي فساد در زمین تالش

  بود، ولي بني اسرائیل به همه آن عمل  الهي بیان شدهخداوند به قوم بني اسرائیل دین و آییني فرستاده بود كه در آن احكام

 .نكرده آن را تحریف كردند

 به ": فرماید كریم در این مورد مي هاي یهودیان دشمني آنان با مسلمانان است، قرآن از دیگر ویژگي: دشمني با مسلمانان

 ".و مشركان خواهي یافت ترین مردم نسبت به مؤمنان را، یهود طور مسلم دشمن

 پسر خداوند « ُعزیر»كردند و معتقد شدند  هایي بودند كه توحید را به شرك آلوده یهودیان جزو اولین گروه: الفت با توحیدمخ

مسیح پسر خدا است : ُعزیر پسر خدا است و نصاري گفتند: یهود گفتند»: فرماید مي قرآن در توضیح این باور آنان. است

 .یابند چگونه از حق انحراف مي خدا آنان را بكشد. كه همانند كافران پیشین استگویند  سخني است كه با زبان خود مي این

هاي فراواني  از دیدگاه قرآن، خداوند به قوم یهود نعمت" :این سایت مذهبی در پایان خصوصیات یهودیان را بدینگونه خالصه میکند

انگیزي و فساد روي آوردند و با پیامبران  ي نموده و به فتنهشكن پیمان گذاري طغیان كرده، لكن آنان به جاي سپاس اعطاء كرده بود،

  ."دترین دین بود قبول نكردن كرده، دین اسالم را كه آخرین و كامل الهي مخالفت

طبیعی است که با وجود این نگاه خصمانه و حقارت آمیز، وضعیت یهودیان در ایران با تحقیر و تبعیض همراه بوده است که بازتاب 

مشاهده کرد که آنانرا نجس، کثیف، پول در ادبیات فارسی مثل اشعار سعدی یا داستان های صادق هدایت و چوبک، وان آنرا میت

http://www.andisheqom.com/Files/faq.php?level=4&id=2930&urlId=675
http://www.andisheqom.com/Files/faq.php?level=4&id=2930&urlId=675


بعنوان مثال، سعدی در یکی از اشعار خود، جسد جهود ها را از آب  .دوست، طمعکار، حیله گر و غیر قابل اعتماد معرفی میکردند

برای مطالعه در . "ی، چه باکستیجهود مرده می شو - گر آب چاه نصرانی نه پاکست: "دنجس مسیحیان نیز پست تر میداند و میگوی

 [2]. مود کویر نگاه کنیدمح مقاله خوبمورد تصویر یهودیان و اقلیت های مذهبی در ادبیات فارسی میتوانید به 

سلطنت و  به دربارصاحب منصب حوزه بعنوان مذهب رسمی و بدنبال آن ورود روحانیون  جعفری در دوران صفویه و انتخاب شیعه

شامل همه اقلیت البته یافت که  گسترش و اذیت دیگر گرایشات دینی و مذهبی آزارپدیده زشت نفرت پراکنی و ، حیطه قدرت سیاسی

، محلی های ، با کمک آخوندبرخی از مناطقو حاکمان و والیان  کرداما یهود آزاری در دوره قاجار رشد بی سابقه ای . ها میگردید

در این دوره، همکاری نزدیک روحانیون و دربار بخصوص در زمینه سرکوب و کشتار . به آزار و سرکوب یهودیان می پرداختند

در برخی از شهرها، این جماعت را در محله های مخصوص نگه . د و وضعیت یهودیان نیز رو به وخامت گذاشتبهائیان بیشتر ش

 . میداشتند و آنان مجبور بودند لباس های مخصوص پوشیده و نشانه هایی که یهودی بودنشان را نشان میداد روی سینه خود بچسبانند

تار یهویان منجر میشد که یکی از دهشتناک ترین نمونه های آن، قتل دهها تن از در برخی از موارد نیز این تحقیر و خصومت به کش

یهودیان مشهد در روز عید قربان بود که با سردمداری روحانیون مرتجع به وقوع پیوست و همه بازماندگان این فاجعه را مجبور به 

تحت " ژاله پیرنظر" تحقیق ارزندهواقعه ضد بشری، به برای شناخت با این . رها کردن مذهب یهودی و قبول اجباری اسالم نمودند

 [3].مراجعه فرمائید" یهودییان جدید االسالم مشهد"عنوان 

ریشه . د آزاری در ابعاد گسترده ای در جریان بودیهود ستیزی بر اساس نگرش مذهبی در اروپا به کمال و تمام انجام میشد و یهو

بسیاری از باورهای غلط و کینه توزانه در مورد یهودیان را باید در رفتار مسیحیان با این قوم در طی نزدیک به بیست قرن گذشته 

 :که در این مورد انجام داده می نویسد [4] تحقیق باارزشیدر " سیما راستین"خانم . جستجو کرد

تاریخ  یهودي ستیزي در اروپا اساسا با دوران پیدایش مسیحیت و داعیه پیروان آن براي سلطه انحصاري و  به رسمیت شناساندن »

میالدي درتاریخ، ادبیات  و موعظه هاي مسیحي   و از قرن دوم. زور مدارانه دین خود به عنوان یگانه مذهب رسمي شروع مي شود

یهودي ستیزي اولیه در مسیحیت  بر كندذهني و بردگي . با پیگیري دنبال شد و به شكل تحقیردیني وقومي در آیین مسیحي تكامل یافت

كه  0و  ۴یزي در قرن یهودي ست. یهودیان، تكذیب رسالت مسیح و قتل اوتوسط یهودیان ونهایتا طرد آنان از سوي خدا تكیه دارد

در این دوره تخریب كنیسه ها، حملالت دایمي به یهودیان، تصویب قوانیني بر . مسیحیت به دین دولتي ارتقا یافت، كیفیت نویني یافت

مبناي ممنوعیت گرویدن مسیحیان به دین یهود، جلوگیري از ازدواج میان یهودیها و مسیحیان و محروم كردن یهودیان از شركت در 

یهودي ستیزي با گسترش مسیحیت در جوامع اروپایي ازمحدوده محافل دیني خارج و به بخشي از . راجع رسمي و دولتي رایج شدم

اوهامي ازقبیل به صلیب كشیدن كودكان مسیحي و استفاده از خون آنها براي مراسم مذهبي . اعتقادات مذهبي ـ خرافي عوام تبدیل شد

شمه هاي آب توسط یهودیان حتي تا میانه قرن یبستم، براي برانگیختن خشونت عمومي در میان توده و شفاي بیماران، مسموم كردن چ

میالدي در اروپاي مركزي به  6۴و  6۱خصومت ضد یهودي در قرن .  هاي مسیحي، علیه پیروان دین یهود مؤثر واقع مي شدند

 « .نها منجر شدتخریب بسیاري از مراكز مسكوني و عبادتي یهودیان و كشتار جمعي آ

 

 تحول یهود ستیزی در ایران در قرن بیستم

سنتی در  ایران شد که ماهیت، شکل و ابعاد یهود ستیزی اجتماعیچند فاکتور جدید و تعیین کننده وارد فضای سیاسی و  در قرن بیستم

 : را دگرگون نمود ایران که به نگاه مذهبی محدود میشد

 نوع نژاد پرستانه اولین فاکتور، ورود یهود ستیزی از (Semitism-Anti )نیمه این گرایش که در . از اروپا به ایران بود

قرن نوزدهم در اروپا شروع شده بود، با حکومت نازی ها در آلمان به اوج خود رسید و بواسطه تبلیغات دولت آلمان  دوم

در این نگاه جدید، یهودیان نه بخاطر اعتقادات مذهبی بلکه . تا حدودی روی مردم عادی اثر گذاشتد و وارد کشورمان ش

بواسطه  نژادشان مورد تبعیض قرار میگرفتنند و نژاد آنان را ریشه انحراف، خیانتکاری و دیگر زشتی های میدانستند که 

 .گویا این قوم به آن دچار بود

 

http://www.mahmoodkavir.com/persian/index.php?option=content&task=view&id=268&Itemid=47
http://www.fis-iran.org/fa/irannameh/volxix/mashhad-jewish-community
http://www.nilgoon.org/articles/sima_rastin_antisemitism.html
http://en.wikipedia.org/wiki/Antisemitism


  و تبعید رضا شاه، روحانیون دوباره جان تازه ای گرفتند و با تشکیل مدارس و انجمن های  6۱90پس از اشغال ایران در

وارد فعالیت های مدنی گردیدند  که عمدتا روی مبارزه با بهائیان و بی دینان متمرکز شده " امت اسالم"مذهبی برای نجات 

وپا به این سرزمین و سرانجام تشکیل دولت با مطرح شدن روز افزون مسئله فلسطین و مهاجرت یهودیان از ار. بود

شمسی، یهودی ستیزی و مبارزه با صهینونیسم جای ویژه ای در دستگاه نفرت و کینه روحانیون پیدا  5291اسرائیل در 

روحانیون ایران، تخاصم بین اسرائیل و  .کرد و از این پس، بهائیان نیز به نوکران یهود و صهمیونیسم متهم شدند

طبیعتا با ستم و ظلمی . را نه یک اختالف بر سر زمین و خاک، بلکه جنگ بین یهودیت و اسالم معرفی کردندفلسطینیان 

که بر مردم فلسطین روا میشد و با افزایش درد و رنج آنان، کارنامه سیاه یهودیان در دادگاه مذهبی روحانیون نیز سیاه تر 

 . ردیدمیشد و بر میزان نفرت آنان از قوم یهود اضافه میگ

 

 رشد گرایشات چپ و ضد آمریکائی در ایران بود که ظهور و  ی که یهود ستیزی را تقویت و دگرگون نمودعامل سوم

 کنترلاصلی آن،  هدفمعرفی میکرد که گویا  امپریالیسم آمریکا در خاورمیانه نگاهبان و نماینده منطقه ایاسرائیل را 

بطور  وجود داشت،هر آنچه کینه و دشمنی علیه آمریکا  بنابراین،. یباشدآنان ممنطقه و تسلط بر منابع نفتی  کشورهای

در نگاه چپ سنتی، تخاصم بین اسرائیل و فلسطینیان، دعوای بین امپریالیسم با  .مضاعف بر علیه اسرائیل سرازیر میشد

از منظری سیاسی به قضاوت اگرجه این نگاه لزوما یهود ستیزانه نبود و تنها . کشورهای تحت ستم منطقه معرفی میگردید

 . در مورد اسرائیل می پرداخت ولی باروت جدیدی بود که به انبار مهمات یهود ستیزان ایرانی اضافه گردید

 

  بود های مسلمان و ایراننفوذ روز افزون فرهنگ مدرن و آداب و رسوم غربی به کشور وعامل چهارم رشد مدرنیته .

آمریکا سردمدار انگلستان و سپس  واپسگرای ایرانی که از تهاجم مدرنیته دچار پریشانی گشته بودند، برای روحانیون

در سرزمینهای اسالمی بود که برای نابودی  انو اسرائیل نماینده آن ندتلقی میشد فرهنگ اسالمی غرب کافر و ویرانگر

یهودیان به پیامیر و به اسالم در قالبی جدید مطرح میشد در این دستگاه، خیانت قدیم  .اسالم و ملت مسلمان خلق شده بود

 .که همان همدستی با غرب برای به ذلت کشاندن امت اسالم و نابودی قران و دین بود

 

  سرانجام، آنچه یهود ستیزی در ایران را بطور بنیادین دگرگون نمود، صعود روح هللا خمینی و باند های مرتجع روحانیون

این جماعت عقب افتاده، با مخلوط کردن تمامی انواع قدیم و جدید یهود ستیزی با هم، ملغمه ای ساختند . به اریکه قدرت بود

ایران تحت تسلط روحانیون، اولین کشور جهان پس از آلمان نازی است که . که به موضع رسمی دولت ایران تبدیل شد

و با صرف میلیاردها دالر از سرمایه های کشور، برای  مواضع یهود ستیزانه را بطور رسمی تبلیغ، ترویج و حمایت میکند

 . نابودی اسرائیل به برنامه ریزی سیستماتیک اقدام نموده است

 

 به ایران از آلمان ورود یهود ستیزی نژاد پرستانه

قاجار، رو به بهبود در دوره سلطنت رضا شاه، روحانیون به حاشیه رانده شدند و وضعیت اقلیت های مذهبی در مقایسه با دوران سیاه 

، منزلت و اقتدارشان آشكارا كاهش یافته بود، دوره رضاه شاهدر مقابل علما كه در »: در اینمورد می نویسد کمبریجتاریخ . گذاشت

بهبود وضع اكثر  ،نتیجه این سیاست. نداقتصادي برخوردار شد هاي بهتر براي پیشرفت از اهمیت بیشتر و فرصت... هاي مذهبي اقلیت

جوانان یهودي  .هاي جدید به روي آنها گشوده شد ها بود كه باب تعداد زیادي از مشاغل و حرفه مسیحیان ارمني، یهودیها و زرتشتي

بازرگانیهاي كوچك و محدود یهود در ردیف دیگران به انجام خدمت وظیفه دعوت شدند، مدارس و دانشگاه به روي آنان باز شد، 

كردند،  یهودیها از تمام حقوق كشوري استفاده مي  توسعه یافت و تدریجاً بازرگانان و ثروتمندان بزرگي در میان آنها یافت شد و تقریباً 

 [5] «.شدند و مخصوصاً در دستگاه سیاسي كشور یهودیان راه نیافتند ولي عدة كمي از آنها در ادارات پذیرفت مي

http://www.ibna.ir/vdcco1q1.2bqie8laa2.html


با اینحال نشانه . هیتلر در آلمان به قدرت رسید و تبلیغات نژاد پرستانه ضد یهودی بطور گسترده ای وارد کشومان شد 6۱69در سال 

های زیادی از تغییر سیاست رسمی کشور و همچنین بدرفتاری سیستماتیک با یهودیان در دوره رضا شاه مشاهده نشده است و بنظر 

درگیری بین  6۱69حتی زمانیکه در سال . بیشتر روی مردم و طرز تلقی آنان از یهودیان تآثیر گذاشتمیرسد که تبلیغات هیتلری 

، آیت هللا عبدالکریم حائری که بزرگترین روحانی (قبل از تشکیل دولت اسرائیل)مهاجران تازه وارد یهودی و فلسطینیان باال میگرفت 

ت از مردم فلسطین و در مخالفت با یهودیان نوشت و از شاه خواست تا این نامه آن زمان و رئیس حوزه علمیه بود نامه ای در حمای

  [6]. در مطبوعات چاپ شود ولی رضاه شاه از این امر جلوگیری نمود

میباشد، از نیمه دوم قرن نوزدهم در اروپا رشد کرد ( Semite) سامییا نژاد  "سمیت"دشمنی با یهودیان بر اساس نژاد شان که همان 

 با زرورقآرام آرام ایده هائی . بیگانه و پست شمردند ،غیر خودی نیستند، آریائی و یاکه هند و اروپائی  به این دلیلو این قوم را 

پول پرستی، توطئه گری و خیانت به کشور همچون طمع ورزی،  ژنتیکی علمی شکل گرفت که گویا این قوم دارای خصوصیات

 .کار بجائی رسید که برای شکل و شمائل آنان و حتی فرم ظاهری بینی یهودیان نیز تئوریهایی ارائه گردید .میزبان میباشند

ادامه در این دستگاه نژاد پرستانه، دیگر این قوم جماعتی پست و حقیر نیست که در کشورهای مختلف، زندگی رقت بار  خود را 

در سال . میدهد بلکه برعکس، قوم یهود دارای قدرت مالی و سیاسی عجیبی میشود که مراکز تصمیم گیری جهانی را در اختیار دارد

( The Protocols of the Elders of Zion)یا " پروتکل سران صهیونیست"، پلیس مخفی تزار روسیه یک سند جعلی بنام 620۱

این سند جعلی که . یهودیان برای کنترل جهان در حال نقشه کشیدن و توطئه کردن میباشند براساس آن، گویاچاپ و منتشر نمود که 

 .رژیم خمینی در ایران چاپ شده استعوامل  پایه و اساس یهود ستیزی مدرن میباشد، بارها توسط

این قوم وارد یک کارزار همه جانبه  یمان هیتلری، این نوع یهود ستیزی را به کمال رساند و برای نابود کردن نژاد یهود و تمامآل

دولت . در آتش این نفرت و نژاد پرستی سوختند از ساکنان اروپا تنها بجرم یهودی بودن یا یهودی زاده شدنگردید که میلیونها نفر 

مستعمرات انگلیس در آفریقا و خاورمیانه وارد جنگ شده بود، تبلیغات وسیعی در کشورهای مسلمان در آلمان که برای  تصرف 

این تبلیغات بسیار موثر بود و . شمال آفریقا و خاورمیانه براه انداخت که هدف آن اشاعه یهود ستیزی و دشمنی با انگلستان بود

 .نفی شان به یهودیان بسا تاریکتر و خصمانه تر گردیدمسلمانان این کشورها تحت تأثیر این کارزار، نگاه م

از آنجا که کشور ما از موقعیت جغرافیائی و ژئو پلیتیک ویژه ای برای اهداف جنگی هیتلر برخوردار بود، تبلیغات نژاد پرستانه و 

تا  بود از اینرو تصمیم داشت یکی از مهمترین اهداف هیتلر تصرف شوروی . ضد انگلیسی بطور ویژه ای ایران را هدف قرار میداد

ایجاد نماید و هم از طریق ایران بتواند عراق و دیگر مستعمرات انگلستان در  علیه شوروی ضمن اتحاد با ایران، هم پشت جبهه ای

ای هدف از کارزار تبلیغی و نژاد پرستانه آلمان، جلب نظر مردم ایران به آرمان ه. کشورهای نفت خیز عرب را در اختیار گیرد

هیتلری و در نیتجه، فراهم آوردن زمینه های اجتماعی برای مقابله با متفقین و احتماال آماده سازی شرائط برای ورود ارتش آلمان به 

 .کشورمان بود

همکاری های اقتصادی آلمان با . نقشه کشیدن های هیتلر برای ایران با توجه به روابط خوبی که با رضا شاه داشت جدی تر شده بود

، آلمان به 62۱2قبل از شروع جنگ در افزایش یافت و  که هیتلر به قدرت رسید( شمسی 6۱69) 62۱۱بخصوص از سال  یرانا

در صد از وارادات مان از این  ۴۱در صد از صادرات ما به آلمان و  ۴4بزرگترین شریک اقتصادی کشورمان تبدیل شده بود که 

ایرانیان نسبت به آلمان را به همراه داشت و ضمنا  افکار عمومی نظر مساعد نسبیبطور  این همکاری وسیع اقتصادی،. کشور بود

دو دشمن این  نظر خوبی نسبت بهاز دیرباز  ، بدلیل سوابق استعماری انگلستان و روسیه در کشورمان،باید در نظر داشت که ایرانیان

 .بود متمایل شان بیشتر بطرف آلمان یقلب گرایشات اروپائی هیتلر نداشتند و

 فرستنده پس از اشغال کشورمان توسط قوای متفقین، بیشتر از طریقآلمان که قبل از جنگ شروع شده بود،  کارزار وسیع تبلیغاتی

دنبال میشد که در آنزمان، قویترین فرستنده اروپائی به مقصد ایران و مهمترین وسیله  Zeesen برلین بنام معروف رادیو یرادیوی

 [7] . در کشورمان بود که در فقدان رسانه های جمعی و یا مطبوعات در حد عمومی، جایگاه ویژه ای پیدا کرده بود ارتباط جمعی

میتوان گفت که میزان نفوذ این رادیو و تأثیر آن بر مردم عادی، بمراتب بیشتر و مهمتر از نقش رادیو بی بی سی هنگام انقالب بهمن 

با وجود »: گزارشگر آنزمان بی بی سی در ایران، در یکی از گزارشات خود نوشت. بوددر ایران و به قدرت رسیدن خمینی 

 «.ممنوعیت گوش دادن به این رادیو، مردم بیش از پیش به آن روی میآورند و بسیاری براین باورند که آلمان برنده جنگ خواهد بود

[8]  

http://athena.societyforum.net/montada-f7/topic-t15.htm
http://en.wikipedia.org/wiki/The_Protocols_of_the_Elders_of_Zion


مون هم نژاد بودن ایرانیان وآلمانی ها انجام میشد که گویا هر دوی این نکته ای که باید مورد توجه قرار گیرد، تبلیغاتی بود که پیرا

بدین ترتیب جریانات و گروههائی در ایران رشد و نمو کردند که با تکیه بر برتری نژاد آریائی، . ملت ها از نژاد آریائی میباشند

در ایندوره، مجالت فاشیستی و نژاد . ش مینمودندبرای بازگشت به ایران قبل از اسالم و شکوه و جالل تمدن قدیم تبلیغات و تال

بود که کار خود را تحت حمایت آلمان و " سیف آزاد"پرستانه نیز ظهور پیدا کرد که مهمترین آنها روزنامه ایران باستان به سردبیری 

 . از برلین آغاز نموده بود

دولت آلمان کرده بود، گرایشات جدید در ایران بیشتر معطوف برخی گروههای پان ایرانیستی نیز تشکیل شد ولی با همه تبلیغاتی که 

به جدائی از فرهنگ مسلط اسالم و عرب و بازگشت به گذشته بود و رنگ و بوی ضد یهودی آنچنان که مورد نظر دستگاه گوبلز بود 

هن و الگوی خویش قرار دهد، آن بخش از جامعه که بیش از دیگر بخش ها توانست تبلیغات هیتلری را جذب و آنرا ملکه ذ. نداشت

 .روحانیون واپسگرائی ایرانی بودند

 

 

 "عزرائیل"به " اسرائیل"از : بخش دوم

 نگاه روشنفکران و روحانیون ایران به اسرائیل

 

 

، دو تن از نویسندگان بزرگ کشورمان و از روشنفکران "سیمین دانشور"و همسرش  "جالل آل احمد" 6۱۴6 پائیزدر 

 .و بمدت دو هفته میزبان دولت اسرائیل بودند دهبرای بازدید از اسرائیل به این کشور سفر کر آنزمان،مورد احترام 

داریوش آشوری و زنده یاد خلیل ملکی  نیز از جمله روشنفکرانی بودند که به اسرائیل سفر کردند و قضاوت مثبتی نسبت 

 .به این کشور داشتند

ایراد نمود که گزارشی " موسسه مطالعات و تحقیقات علوم اجتماعی"در  خنرانیدر بازگشت از این سفر، یک س آل احمد 

نوشت " والیت اسرائیل"بنام  پس از آن، وی مقاله معروفی. بود (کشاورزی سوسیالیستی)های اسرائیل  در مورد کیبوتص



را دلیل اصلی تشکیل اسرائیل در آن به تاریخچه سرکوب یهودیان در اروپا اشاره کرد و فشار و سرکوب علیه این قوم که 

نگاه بسیار مثبت آل احمد به اسرائیل مورد اعتراض روحانیون سنتی ایران قرار گرفت که ازآن جمله میتوان به . دانست

   1.سید علی خامنه ای اشاره کرد که در آنزمان آخوندی تازه کار بود

و پس از شکست سنگین اعراب از  6۱۴1آنکه در سال اما قضاوت آل احمد نسبت به اسرائیل آرام آرام تغییر نمود تا 

نوشت و تمامی خصومت و خشم خویش از " آغاز یک نفرت"اسرائیل در جنگ شش روزه، وی مقاله ای تحت عنوان 

آل احمد در این مقاله، ضمن . منتشر شد" عزرائیل سفر به والیت"این مقاله بعدا در کتابی بنام . اسرائیل را بیرون ریخت

حمله به روشنفکران غرب و شرق، اسرائیل را دست پرورده و تفاله استعمار و صهیونیسم بین الملل خواند که یک جنگ 

  :صلیبی دیگر علیه اسالم براه انداخته است

اسالم را به غنیمت بردند و این بار به  و اگر درآن جنگ های صلیبی اروپائیان باختند در عوض علم و صنعت عالم»

اور بزرگ دیگر كه استعمار بین المللی است و یك نوچه كوچك كه عبارت باشد از یكمك همان علم و صنعت و به كمك 

گل سرسبد تمدن بروژوایي غرب شش میلیون  –به مناسبت اینكه نازیسم ...  هیونیسم، از نو به همان جنگ آمده اندص

امروز دو سه میلیون عرب هاي فلسطین و غزه و غرب اردن ،  –را در آن كوره هاي آدم پزي ریخت  یهودي فلك زده

باید در حمایت سرمایه داران وال استریت و بانك روچیلد كشته و آواره بشوند ؛ و چون حضرات روشنفكر اروپایي ، در 

حاال به همان یهودي ها در خاور میانه سرپل داده اند  جنایتهاي هیتلر شریك بوده اند و در همان ساعت دم بر نیاورده اند ،

تا ملل مصر و سوریه و الجزایر و عراق شالق بخورند و دیگر خیال مبارزه ي ضد استعمار غرب را در سر نپرورند و 

 «!تف بر این تمدن گند بورژوا ! د دیگر كانال سوئز را رو به ملل متمدن نبندن

نیست و  در کشورمان یل نمونه ای منحصر بفرد در میان روشنفکران و یا مردم عادیکینه آشکار آل احمد نسبت اسرائ

برای این دسته از ایرانیان، مقوله فلسطین و اسرائیل از . مشابه آنرا میتوان در همه بخش های اجتماعی ایران سراغ گرفت

ی از جهان به وقوع پیوسته است یک جنگ قومی و دعوا بر سر آب و خاک و اشغال سرزمین دیگران که در یک نقطه ا

برای آنان، رنج و درد فلسطینیان همانند آوارگی و رنج دیگر اقوام و ملت های جهان نیست که در . بسیار فراتر میرود

مصیبت وارده بر فلسطین و زورگوئی اسرائیل، برای این بخش از ایرانیان . گوشه و کنار آفریقا و آسیا به وقوع می پیوندد

چه عواملی باعث گشته اند تا ایرانیان به این میزان به . ، عقیدتی، احساسی و گاها مهمتر از مسئله ملی استامری شخصی

 مسئله فلسطین نزدیک شده و احساس درد مشترک با آنان نمایند؟

که  ه انددر قضاوت منفی ایرانیان نسبت به اسرائیل دخیل بوددو عامل مهم گذشته از ظلمی که بر فلسطینیان رفته است، 

که منازعه بین اسرائیل و اعراب به یکی از صحنه های اصلی نبرد بین این  جنگ سرد بین شوروی و آمریکا بوداولی، 

و بخش مهمی از روشنفکران،  تبدیل گردید و به تبع آن، چپ سنتی ایرانبرای کسب هژمونی در منطقه دو ابر قدرت 

سیالیسم و امپریالیسم بین المللی بین اردوگاه سو ومی و ملی به یک نبردز یک منازعه قنگاه خود به مسئله فلسطین را ا

 .تفسیر نمود و به آن ابعادی ایدئولوژک داد

دومین عامل را میتوان رشد گرایشات اسالمی در کشورمان دانست که بخصوص پس از فوت آیت هللا بروجردی و صعود 

 در این دستگاه فکری، منازعه اسرائیل و فلسطین به. ت گرفتروح هللا خمینی به جایگاه مرجعی با نفوذ، شدت و قو

جنگ بین اسالم و کفر تعبیر میشود و ظلم بر فلسطینیان همردیف با گناه شیطان قرار میگیرد و قربانی آن نیز تنها مردم 

  .فلسطین نیستند بلکه فرد فرد مسلمانان جهان در این درد و غم شریک و در برابر آن مسئولند

را میتوان به این عامل دوم یعنی اسالمی شدن مسئله فلسطین مرتبط دانست زیرا بهمان ترتیب که نگاه " آل احمد"سی دگردی

. وی نسبت به اسرائیل تغییر میکرد، خودش نیز آرام آرام گرایشات مذهبی یافت و سرانجام دلبسته روح هللا خمینی شد

حقارت بار به  نامه ایهنگام سفر به مکه،  6۱۴۱ش رفت که در سال متاسفانه این نویسنده بزرگ و دردمند تا آنجا پی

http://book20.mihanblog.com/post/1053
http://www.irdc.ir/fa/content/10773/default.aspx


خمینی نوشت و ضمن تبریک آزادی آیت هللا از زندان، مراتب وفاداری و چاکری اش برای این مرجع تقلید واپسگرا را به 

 9:نمایش گذاشت

بودند )!( وقتی خبر خوش آزادی آن حضرت، تهران را به شادی واداشت؛ فقرا منتظر الپرواز ، حاج آقای خمینیآیت هللا »

شنیده شده که دیدم . اما اینجا دو سه خبر اتفاق افتاده است. این است که فرصت دست بوسی مجدد نشد. به سمت بیت هللا

 ...اگر آنها را وسیله ای کنم برای عرض سالمی، بد نیست

دیده . همچنان که آن بار در خدمتتان به عرض رساندم، فقیر گوش به زنگ هر امر و فرمانی است که از دستش برآید... 

نشانی فقیر را هم  .می آمد که شایستگی و وقار نداشتشده که گاهی اعالمیه ها و نشریاتی به اسم و عنوان حضرت در 

 «.والسالم. آخر کوچه فردوسی - تجریش: حضرت صدر می داند و هم اینجا می نویسم

اما قبل از آنکه رشد اسالم گرائی، صعود خمینی و تأثیر آنها بر نگاه ضد اسرائیلی ایرانیان را مورد بررسی قرار دهیم 

بهتر است به عامل دومی که نگاه بسیاری از روشنفکران وطنمان نسبت به اسرائیل را تغییر داد یعنی جنگ سرد نگاه 

 . کنیم

 

 سرد و نگاه جدید به اسرائیلجنگ 

و بعنوان یک کشور مشروع به ( de jure)اولین کشوری که تأسیس اسرائیل را به قویترین شکل و بر مبنای حقوقی 

" دو فاکتو"رسمیت شناخت اتحاد جماهیر شوروی بود و این در حالی بود که آمریکا، تشکیل اسرائیل را تنها برمبنای 

، از شناسائی این کشور جدید 5491ماه مه  51رد و انگلستان نیز با صدور اعالمیه ای در قبول ک( یک واقعیت موجود)

  2 .ماه بعد بصورت دوفاکتو موجودیت اسرائیل را پذیرفت 1خودداری نمود و 

رئیس جمهور آمریکا برخالف نظر " هاری ترومن"در آمریکا اختالف عمیقی در مورد شناسائی اسرائیل وجود داشت و 

مسئوالن سیاست خارجی این کشور تصمیم به حمایت از تأسیس کشور اسرائیل گرفت و دقایقی پس از انتشار بیانیه 

 9 .ترومن، اکثریت هیئت نمایندگی آمریکا در سازمان ملل، بعنوان اعتراض به شناسائی اسرائیل استعفا داد

هنگامیکه بحث در مورد  62۴4بعنوان مثال، در سال  .حمایت شوروی از اسرائیل به قبل از تاسیس این کشور باز میگردد

تقسیم سرزمین فلسطین به دو کشور یهودی و عرب در سازمان ملل جریان داشت، آندره گرومیکو نماینده شوروی در 

 1: بیانیه ای حمایت کامل کشورش از تاسیس اسرائیل را بدینگونه بیان نمود

سازمان ملل با توجه به منشور آن ... بسیار اندوهبار و رنج آور داشته انددر طول جنگ جهانی اخیر، یهودیان سرنوشتی »

با توجه به این حقیقت که کشورهای اروپای غربی در زمان جنگ قادر به رعایت ابتدائی . نباید به این امر بی تفاوت باشد

جالد حفاظت کنند، از اینرو، آرزوی ترین حقوق یهودیان نبودند و نتوانستند از آنان در برابر خشونت و جنایت نازی های 

نادیده گرفتن این آرزوی مردم یهود و محروم کردن آنان از این . این مردم برای تأسیس کشوری مستقل قابل درک میباشد

 «.حق، امری ظالمانه است

چکسلواکی که از اقمار شوروی بود مهمترین تأمین کننده سالح و . پشتیبانی شوروی از اسرائیل از این نیز فراتر میرفت

 62۴۴باید توجه داشت که استالین از سال . بود 62۴2تجهیزات جنگی اسرائیل در زمان جنگ اول اعراب و اسرائیل در 

معتقد بود که این کشور جدید با گرایشات سوسیالیستی به نزول  از صهیونیسم و تاسیس کشور یهودی حمایت میکرد و

  6. امپراطوری بریتانیا و نفوذ آن در کشورهای عرب کمک میکند

در اولین گام، . اما نگاه مثبت شوروی به اسرائیل با ورود به جنگ سرد و نزدیک شدن اسرائیل به آمریکا تغییر کرد

ن دشمن ایدئولوژیک سوسیالیسم و کمونیسم معرفی نمود و آرام آرام  سیاست کمیته مرکزی شوروی صهیونیسم را بعنوا



های یهود ستیزانه که در زمان تزار روسیه به اوج خود رسیده بود، بار دیگر به این کشور بازگشت و تبعیض و آزار 

ن جنگ سرد افزوده هرچه بر شدت تقابل بین شوروی و آمریکا در زما. یهودیان به سیاست رسمی شوروی تبدیل گردید

میشد و هرچه دوستی بین آمریکا و اسرائیل قویتر میگردید، به تبلغات رسمی بلوک شرق علیه صهیونیسم و خطرات آن 

ازاین پس، صهیونیسم ابزاری در خدمت یهودیان و آمریکائیان معرفی میشد . برای صلح و امنیت جهانی نیز اضافه میشد

 1. شاعه میدادکه امپریالیسم نژاد پرستانه را ا

متمرکز گشت و همانطور که مورخ " توطئه جهانی یهودیان"بدین ترتیب، تبلیغات رسمی در کشورهای بلوک شرق روی 

و  6294این تبلیغات پس از جنگ شش روزه اعراب و اسرائیل در سال » 1توضیح میدهد،  Howard Sacharبزرگ 

به اوج خود رسید و روزنامه های رسمی شوروی از مقاالت و کاریکاتورهای ( متحدان شوروی)شکست سنگین اعراب 

این بار در این ضد یهودی و نژاد پرستانه انباشته گردید و تمامی تبلیغاتی که آلمان نازی برعلیه یهودیان بکار برده بود 

 The)یا " پروتکل سران صهیونیست" قالبیسند . کشور سوسیالیستی به گونه ای زشت تر مورد استفاده مجدد قرار گرفت

Protocols of the Elders of Zion )چاپ و منتشر ل شده بود، بار دیگر در ابعاد وسیع که در زمان روسیه تزاری جع

این سند گویا نشان میداد که در اواخر قرن نوزدهم، سران صهیونیسم بین المللی برای تسلط بر جهان نقشه می کشیده . شد

 «.اند

ز این کارزار تبلیغاتی تأثیر زیادی روی افکار عمومی در کشورهای عرب و مسلمان داشت که برای شکست خود ا

از این پس، منازعه اسرائیل و اعراب به نبردی میان اردوگاه سوسیالیسم از . اسرائیل بدنبال دلیل و بهانه می گشتند

 . یکطرف و صهیونیسم جهانی و امپریالیسم آمریکا در طرف دیگر معرفی گردید

 

 فلسطین، میعادگاه انقالبیون خاورمیانه

در . نین رشد بی سابقه جریانات انقالبی در کشورهای جهان سوم بوددهه شصت و هفتاد میالدی اوج جنگ سرد و همچ

کشورهای آمریکای جنوبی، بدنبال انقالب کوبا و نقش ویژه ایکه ارنستو چه گوارا داشت، جریانات مارکسیستی و چریکی 

ت به کودتای نظامی در بسیاری  از کشورهای این منطقه رشد کرد و در مقابله با آن، آمریکا و متحدان منطقه ای اش دس

" چه گوارای"کوبای انقالبی و . و سرکوب گسترده ای زدند که مهمترین نمونه های آن برزیل، آرژانتین و شیلی میباشند

کاریسماتیک به سمبل مبارزه با تجاوزات امپریالیستی و دیکتاتورهای نظامی تبدیل گردیدند و این کشور میعادگاه انقالبیون 

 .این تحوالت بنوبه خود الهام بخش بسیاری از گروههای انقالبی دیگر در مناطق مختلف جهان بود آمریکای جنوبی شد و

تا آنجا که به خاورمیانه و کشورهای اسالمی مربوط میشد، فلسطین همین نقش را بازی میکرد و به آهنربائی برای 

اسالمی قدرت و نفوذی نداشتند و هژمونی در در این ایام هنوز جریانات . جریانات انقالبی و ضد آمریکائی تبدیل گشت

از گروههای تندروی آلمانی تا افراطیون ژاپنی و همچنین . اختیار گروههای انقالبی با گرایشات مارکسیستی قرار داشت

برای ( 6291)داوطلبان عرب از همه جا به لبنان و اردن سرازیر شدند تا در کنار سازمان تازه تأسیس آزدیبخش فلسطین 

طبیعی است که در چنین شرائطی، مسئله فلسطین و موجودیت اسرائیل . ست اسرائیل و امپریالیسم آمریکا مبارزه کنندشک

 . از یک منازعه قومی و سرزمینی فراتر رفته و ابعادی فراملی بخود گرفته بود

گروههای انقالبی پا به  ،6۱19بهمین ترتیب در کشور ما ایران، و بدنبال بسته شدن فضای سیاسی پس از سرکوب سال 

نمونه . عرصه وجود گذاشتند و در کنار مبارزه با رژیم شاهنشاهی، خود را همدرد با مبارزات مردم فلسطین نیز میدانستند

اعضای اصلی این گروه در سال . بهمراه دوستانش تشکیل داد" شکرهللا پاک نژاد"بارز آن گروه فلسطین بود که زنده یاد 

مبارز گرانقدر پاک نژاد . عراق برای عزیمت به لبنان دستگیر و به زندانهای طویل المدت محکوم شدند هنگام سفر به 12

 .دستگیر و پس از تحمل شکنجه های ضد انسانی اعدام گردید 6۱90در زمان حاکمیت خمینی در سال 
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د که برای مبارزه در کنار فلسطینیان در آنزمان، اردن، سوریه، لبنان و عراق پذیرای انقالبیون از کشورهای گوناگون بودن

بخش مهمی از روشنفکران بدین ترتیب، . و یادگیری مبارزات چریکی و نظامی میهمان سازمان آزادیبخش فلسطین بودند

ایرانی، مبارزات مردم فلسطین را بخشی از مبارزه ضد امپریالیستی و ضد دیکتاتوری خودشان در ایران میدانستند و 

بدینگونه، ستم اسرائیل برجسته تر شد و . ئیل بر فلسطینیان برای آنان ملموس تر و دردآور تر بودظلم و ستم اسرا

تصویر این کشور نزد روشنفکران ایرانی تیره و تاریک تر گردید که بنوبه خود، تأثیر زیادی روی افکار عمومی 

 .ایرانیان نسبت به اسرائیل داشت

 

 روحانیون و دولت اسرائیل

و  6۱60همانطور که در بخش قبلی توضیح داده شد، با رشد بی سابقه مهاجرت یهودیان به سرزمین فلسطین در دهه 

شمسی و افزایش درگیری بین مهاجران یهودی و ساکنان عرب این سرزمین، روحانیون ایرانی بطور فعال وارد  6۱90

با تشکیل کشور اسرائیل، آیت هللا ابوالقاسم . استندخویش برخ" برادران مسلمان فلسطینی"صحنه شده و به حمایت از 

کاشانی به میدان آمد و با راه اندازی تظاهرات، سخنرانی و مجالس عزاداری، رهبری مبارزه برای حقوق فلسطینیان و 

تا  فشار روحانیون و اقشار مذهبی به اندازه ای بود که حکومت شاهنشاهی. پس گرفتن سرزمین آنان را در اختیار گرفت

، دولت ایران به صورت (6200مارس  1)  6۱92اسفند دو سال جرئت شناسائی اسرائیل را نداشت ولی سرانجام در 

 4.دوفاکتو دولت اسرائل را به رسمیت شناخت

فشار روحانیون در زمان نخست وزیری دکتر مصدق افزایش یافت و از آنجا که ابوالقاسم کاشانی از نفوذ زیادی 

وی که از عقب نشینی مصدق اطمینان . ز دولت مصدق میخواست تا شناسائی دولت اسرائیل را پس بگیردبرخوردار بود، ا

باقر کاظمی ». در مصاحبه ای با روزنامه المصری بغداد گفت که فسخ شناسایی اسرائیل توسط ایران حتمی استداشت 

در مجلس حاضر و تصمیم دولت مبنی بر تعطیل کنسولگری  6۱۱0تیر  61وزیر امور خارجه کابینه مصدق نیز در 

البته دولت در اعالمیه رسمی که در روز بعد انعکاس داد علت این . ایران در بیت المقدس را به اطالع نمایندگان رساند

راب به اع اما. اقدام را کاهش درآمدها در اثر قطع صادرات نفت و الزام دولت به صرفه جویی های ارزی عنوان نمود

 4«.اشتباه اقدام ایران را به منزله فسخ شناسایی دوفاکتوی اسرائیل تلقی نمودند

پس از کودتای بیست و هشتم مرداد روابط ایران و اسرائیل گسترش یافت و دست روحانیون نیز برای تحریک افکار 

انتخابات ریاست جمهوری،  و بدنبال پیروزی جان اف کندی در 6۱۱2در سال . عمومی و فشار بر دولت کاهش یافت

فشار آمریکا بر محمد رضا شاه برای گشایش سیاسی و رفرم در کشور افزایش یافت و بدین ترتیب بمدت سه سال تا خرداد 

، فضای سیاسی نسبتا آزاد بود و گروههای قدیم و جدید فعالیت خویش را شروع کردند که مهمترین آنها جبهه ملی و 19

آیت هللا بروجردی که  6۱10در فروردین . ین ترتیب روحانیون نیز بتدریج وارد صحنه شدندبهم. نهضت آزادی بودند

مهمترین مرجع تقلید در ایران بود در گذشت و روح هللا خمینی توانست در کسوت مبارزه با شاه جایگاهی ویژه برای خود 

 .گردد مذهبی کشورمان-کسب کرده و بعنوان مرجع تقلیدی با نفوذ وارد صحنه سیاسی

خمینی پرچمدار مخالفت با اصالحات شاه ، اعطای حق رای به زنان و قانون کاپیتوالسیون گردید که توسط نخست وزیر 

را به شورش فرا خواند و در " امت مسلمان"خمینی با سخنرانی های آتشین خویش، . حسن علی منصور به تصویت رسید

یکسال بعد، یک گروه از . ردم پرداختند که دهها نفر کشته شدندنیروهای نظامی به سرکوب تظاهرات م 19خرداد  61

خمینی نیز که زندانی شده . حسن علی منصور را ترور کرد" هیئت موتلفه"طرفداران خمینی از سازمان جدید التاسیس 

 .بود، آزاد و به ترکیه و عراق تبعید گردید که تا سقوط رژیم پهلوی ادامه یافت



رط خمینی و مخالفت وی با همه مظاهر تمدن و دموکراسی، آنچه بیش از هرچیز در سخنان و گذشته از واپسگرائی مف

همین نفرت وی از یهود و اسرائیل بود که . نوشته های وی نمایان بود، دشمنی با اسرائیل و یهود ستیزی بیمارگونه او بود

 .آنان به اسرائیل را دگرگون نموداه به میزان زیادی بر افکار عمومی مردمان عادی در ایران اثر گذاشت و نگ

 

 خمینی، بنیادگرائی یهود ستیز

 

 آیت هللا منتظری از دست دادن با نماینده یهودیان خودداری کرد زیرا آنان را نجس میدانست

 

خمینی شاه را نوکر اسرائیل و یهودیان میدانست و همین مسئله را دلیل اصلی خشم مردم و بروز انقالب معرفی میکرد و در 

 او همین رابطه, یكي از دالیل مخالفت ما با شاه ایران . ما از اول نظر قاطع درباره صهیونیستها داشته ایم » : گفت 75سال 

 01« .موجب حركت مردم ایران شده است , همین قضیه. با اسرائیل بوده است 

 این جانب كرارا خطر اسرائیل و عمال آن را كه در راس آنها شاه ایران است ـ»: وی در یکی از اعالمیه های خود گفت

 ایران تا گرفتار این دودمان ننگین و; ملت اسالم تا این جرثومه فساد را از بن نكنند روي خوش نمي بینند. گوشزد كرده ام 

 00« .و عمال سیاه آن را خواستارم مسلمین و خذالن اسرائیل از خداوند متعال نصرت. است روي آزادي نخواهد دید

خمینی با گرایشات بیمارگونه و مگالومانیای خویش اعتقاد داشت که اسرائیل در حال کنترل کشور و نقشه کشیدن برای 

امروز »: اظهار داشت( خرداد 24)در قم  2431خود در عاشورای  وی در سخنرانی معروف. نابودی ایران و اسالم میباشد

یكي شاه ; شما با سه چیز كار نداشته باشید د کهه اند در سازمان امنیت و گفته انبه من اطالع دادند كه بعضي اهل منبر را برد

 این سه تا امر را كار نداشته. است یكي هم نگویید دین در خطر ; را كار نداشته باشید یكي هم اسرائیل; را كار نداشته باشید

بگوییم ما هر چه گرفتاري داریم از  اگر این سه تا امر را كنار بگذاریم دیگر چه; خوب . هر چه مي خواهید بگویید; باشید

 !عمال اسرائیلي آقا; اسرائیل سلطنت را مي برد. مملكت را به باد مي دهد اسرائیل. تمام گرفتاري هاي ما; این سه تاست 

رابطه . نزنید مي گویند از شاه و اسرائیل حرف... اعلي حضرت است یك چیزهایي یك حقایقي در كار است  اسرائیل دوست



من مسلمانم » كه ادعاي اسالم مي كند و مي گوید  این. بین شاه و اسرائیل چیست شاید به نظر سازمان امنیت شاه یهودي باشد

 01 «.دسري در كار باش و بر حسب ظواهر هم مسلمان است شاید« 

ما با كجاي تمدن »: خمینی انقالب سفید شاه را نیز دست پخت صهوینیسم و اسرائیل میدانست و با آن مخالفت میکرد

شما . برنامه هاي اصالحي شما را اسرائیل برایتان درست مي كند ما مي گوییم كه. مخالفت داریم ما با فساد مخالفت داریم 

به  شما كارشناس نظامي از اسرائیل. اي هم درست كنید دستتان را پیش اسرائیل دراز مي كنید برنامهوقتي مي خواهید 

 01 «.این مملكت مي آورید

وی در نامه ای به  01« ... آقا مگر شما یهودید مگر مملكت ما مملكت یهود است »خمینی خطاب به شاه سوال میکرد که 

اسرائیل در تمام شوون سیاسي و نظامي ایران »: روحانیون اعالم کرد که تمامی کشور زیر پای یهودیان پایمال میشود

 01« .یر چكمه ي یهود پایمال مي شودنظامي اسرائیل درآمده و كشور ز دخالت دارد و ایران به صورت پایگاه

نست و ادعا میکرد که همه ارکان قدرت در جهان در دست یهودیان است و بهمین خمینی بهائیان را با یهودیان یکی میدا

ترتیب در ایران نیز عوامل اسرائیل از طریق مزدوران خویش و در رأس آن بهائیان، برای نابودی امت مسلمان نقشه 

 :وی بهائیان را یهودی خطاب میکرد و در سخنرانی معروف خود در قم گفت. میکشد

وای بر این نجف !  این علمای ساکت وای بر! وای بر ما!  وای بر این دنیا!  ت حاکمه ؛ وای براین هیا مملکتوای براین »

شود که زیر  این سکوت مرگبار اسباب این می!  مشهد ساکت این.  این تهران ساکت است. این قم ساکت است!  ساکت

اسالم یک  اگر همه علمای...   ؛ این نوامیس ما ؛ پایمال شود؛ این مملکت ما  ها همین بهائی ؛ به دست های اسراییل چکمه

این  - که همین حزب بهائیت است -یهود ؛ حاال که خطر بر اسالم وارد شده و آن خطر یهود است و حزب مطلبی را بگویند

قا ما نمی خواهیم که یهود ؛ همه با هم همصدا بگویند که آ ؛ طالب ؛ خطبا اعالم ؛ علمای ؛ اگر آقایان خطر که حاال نزدیک شده

 01« .مقدرات مملکت ما حکومت کند بر

استقالل مملكت و اقتصاد آن در معرض قبضه صهیونیست »:  گفت 32در سال بازرگانان قم سوال به   خمینی در پاسخ

تصاد این هاست كه در ایران به حزب بهائی ظاهر شدند و مدتی نخواهد گذشت كه با این سكوت مرگبار مسلمین، تمام اق

 01«.مملكت را با تأیید عمال خود قبضه كنند

وی در . خمینی اسرائیل را به غده ای سرطانی تشبیه میکرد که در حال گسترش و نابود کردن زندگی مسلمین در جهان است

فساد را كه  سران كشورهاي اسالمي باید توجه داشته باشند كه این جرثومه... »: پیام خود به رهبران کنفرانس اسالمی گفت

بلكه خطر و ضرر آن متوجه همه خاورمیانه , تنها براي سركوب ملت عرب نمي باشد, در قلب كشورهاي اسالمي گماشته اند

نقشه استیال و سیطره صهیونیسم بر دنیاي اسالم و استعمار بیشتر كشور سرزمین هاي زرخیز و منابع سرشار , است

ابوس سیاه استعمار پایداري و اتحاد دولت هاي اسالمي مي توان از شر این ك, ريكشورهاي اسالمي مي باشد و فقط با فداكا

 21« .رهایي یافت

 

 نگاهی به اظهارات خمینی در مورد یهودیان و اسرائیل

خواهد  خواهد در این مملكت قرآن باشد؛ اسرائیل نمى خواهد در این مملكت دانشمند باشد؛ اسرائیل نمى اسرائیل نمى»

آقا، یك حقایقى در كار است، ... خواهد در این مملكت احكام اسالم باشد مملكت علماى دین باشند؛ اسرائیل نمىدر این 

شما آقایان در تقویم دو سال پیش از این یا سه سال پیش از . گیرد؛ یك حقایقى در كار است من باز سرم دارد درد مى

حقوق زن و مرد، رأى عبدالبهاء است؛ آقایان از او تبعیت تساوى : نویسد این بهاییها مراجعه كنید؛ در آنجا مى

این را به تو تزریق كردند كه ! آقا. تساوى حقوق زن و مرد: گوید رود باالى آنجا، مى آقاى شاه هم نفهمیده مى. كنند مى



جبارى عمومى تعلیم ا. نكن اینطور! نكن اینطور؛ بدبخت. بگویند بهایى هستى، كه من بگویم كافر است؛ بیرونت كنند

 01"  «(پیشوای بهائیان) نظامى كردن زن، رأى عبدالبهاء است

 

است که گویا قرار است  در تمام کشور توسعه ( بهائیت)دستگاه تبلیغاتی تلویزیون متعلق به یک دسته اقلیت منفور»

رفته ؛ کارخانه پپسی ؛ عالوه بر اینکه اقتصاد مملکت ما را در دست گ( حبیب ثابت پاسال)صاحب آن . پیدا نماید 

سالروز )دیماه  25در تلویزیون قصد دارند نمایش زنان سابق و امروزی را در . کوال یک کانون جاسوسی است

خوب است آقایان به ادارات مرکزی خود گزارش دهند ……بدهند(شمسی 2432کشف حجاب رضا خانی در سال 

دمی که اعصابشان تحریک شده ؛ وسیله دستگاه دی را بیش از آنچه که هست جلوه ندهند و مر 25که مراسم 

دستگاه بهائیت  و کارخانه پپسی کوال؛ دستگاه جاسوسی یهود فلسطین . تلویزیون بهائیها تهییج ننماید 

 11 «است(اسرائیل)

  

ما کاری به شما نداریم ؛ مشروط برآنکه شما هم کاری :من در آخرین جلسه مالقات دکتر صدر وزیر کشور گفتم »

و با  منتها کم کم ؛ امروز بهائیت را در ادارات راه می دهند؛. ولی نه ؛ اینها کار دارند. به دین ما نداشته باشید

 10 «از قانون الغا شود  دین باید یهودیها ارتباط برقرار می کنند و فردا می گویند اصال

 

است که حقیقتا عمال اسرائیل ( بهائیت)آقایان باید توجه فرمایند که بسیاری از پست های حساس به دست این فرقه"

 11 «.هستند

 

این قانونی را که میخواهند در مملکت شیوع بدهند ؛ درحزب آقای علم طرح شده ؛ و آقای علم بدانند که مردم از »

دولت ؛ خوب است ....... نمی نشینند تا الیحه لغو شود ؛ و پس از تشکیل مجلس نیز ساکت نخواهند نشستپای 

ما به همان . وظیفه خود را بداند ؛ ما زیر یک مشت کلیمی که خود را به صورت  بهائی در آورده اند پایمال ننماید 

 11 «.آن را هم درج کنند نحو که درروزنامه ها تصویب الیحه را نوشتند ؛ می خواهیم لغو

 

استان های این کشور را که باید مسلمانان حفظ و اداره . حاال دست دراز کرده اند به قران و نوامیس مسلمین »

اینها می خواستند با تصویب الیحه های انجمن های ایالتی و والیتی و الغای شرط اسالم از رای دهنده و . نمایند 

اگر استان های این . مسلمین را به دست غیر مسلمانان مانند یهودیهای بهائی  بسپارندانتخاب شونده ؛ مقدرات 

کشور به دست غیر مسلمان بیفتد چه بسا ممکن است از حلقوم خبیث آنان صدایی غیر از اسالم شنیده شود و آن 

ه تمام حیثیات شما روز است که خطرهای بزرگی متوجه می شود ؛ نه تنها اسالم و قرآن حفظ نخواهد شد ؛ بلک

اجانب به . ای مومنین بیدار باشید . اقتصادیات  ؛ بازار ؛ ذخایر مملکت ؛ همه و همه خواهد رفت . خواهد رفت 

مردم را متوجه کنید تا به ..........جزقرآن مانعی نمی بینند . فکر از بین بردن ایران و کشور مسلمین افتاده اند 

آگاه باشید خطر . استان های این کشور تحت تصرف بهائی نما های یهود در آید ما حاضر نیستیم : دولت بگویند 

 12  «.قرآن و دیانت اسالم بر مردم حقها دارد. بزرگ و تکلیف مهم است 

 

مراکز حساس، مراکز . هاست بینی که یکی از این گذاری می این عمال اسرائیل در ایران هر جا انگشت می»

ها بودند که در شمیران توطئه  ها آن این. ها ملتفت نیستند این. اک برای تاج این آقاخطرناک، وهللا مراکز خطرن

در . دانید تاریخ که می. شما تاریخ نگاه کنید. مملکت ایران را قبضه کنند[ و]شاه را بکشند  کردند ناصرالدین

یک عده هم در تهران بودند که  شاه را ترور کنند و در نیاوران چند نفر رفتند ناصرالدین. نیاوران توطئه کردند

( آلت دست یهودیان، توضیح از من –بهائیان ) ها این. دانند اینها حکومت را از خودشان می. حکومت را قبضه کنند

وجود  اند حکومت مال ماست، باید ما یک سلطنت جدیدی به شان نوشته اند، در مقاالت شان نوشته های در کتاب



« .ها اند این یک جانورهایی. ها آقا بترسید از این... وجود بیاوریم، حکومت عدل بیاوریم، یک حکومت جدیدی به

11   

 

 

 بنیاد گرائی اسالمی و یهود ستیزی: سومبخش 

 

  امام زمان در قامت آدولف هیتلر

برخی از ماههاست که گزارشات متعددی از منابع گوناگون به ما میرسد و حکایت از آن دارد که در مناطقی از ایران، »

روحانیون در منابر خود به مومنان میگویند که وعده خداوند سرانجام به وقوع پیوسته و امام زمان بصورت آدولف هیتلر 

سفارت ما اصال در این تبلیغات دخالتی ندارد و این دسته از روحانیون، آلمان و پیشوایمان هیتلر را . ظهور کرده است

گزارش سفیر آلمان در تهران به وزارت خارجه این کشور، ) « .ها معرفی میکنند بعنوان ناجیان بشریت از تمام زشتی

 [1] (اسناد وزارت خارجه آلمان - 2432فوریه 

در گرماگرم جنگ جهانی دوم و در اوج جنایات ضد بشری آلمان نازی، سمپاتی برخی از روحانیون واپسگرای ایرانی به 

ی یپوسترها و از مشاهده[2] آن گزارش میفرستاد  سی با حیرت و ناباوری در بارهخبرنگار بی بی  هیتلر باندازه ای بود که

و به مسلمانان این پیام را القاء  بود قرار دادهو آدولف هیتلر را در کنار هم " علی"میداد که عکس حضرت  خبردر تهران 

 .  امام آخر شیعیان است" هیتلر"امام اول و " علی"که گویا  میکرد

این پدیده درکشورهای خاورمیانه سکه ای  مسلمانان مرتجع به هیتلر امری نادر و منحصر به ایران نبود واز  برخی گرایش

ار در کنار رایش سوم قرار از رهبران مذهبی بطور آشک ، شماریفلسطین، اردن و عراقدر مصر، .رایج و مورد پسند بود

بود که به آلمان رفت و پس از مالقات با  اورشلیممفتی اعظم  "حاج امین الحسینی"برجسته ترین نمونه آن،  که داشتند

الحسینی با  امین[3] .هیتلر در برلین اقامت گزید و برای چند سال از گردانندگان رادیوی دولتی نازی ها به زبان عربی بود

آتشین برای هیتلر و تئوریهای  پرداخت و مبلغی می پیوند دادن اسالم با نازیسم، به آشکار ترین شکل به تبلیغ کشتار یهودیان

رهبری یک گروه از مسلمانان  این روحانی واپسگرا ضمن همکاری عملی با افسران اس اس،. نژاد پرستانه وی گردید

در  او .پرداختکشتار مردم بیگناه در بوسنی  به یوگسالوی را برعهده گرفت و با سازماندهی آنان در یک گروه شبه نظامی،

آلمان تصمیم گرفته است تا برای مسئله یهود یک »: سل کشی یهودیان دفاع کرد و گفتاز ن 2494یش در گفتار رادیویی خو

برای آشنائی با مفتی اعظم میتوانید این دو فیلم کوتاه ) [4] «.راه حل نهائی پیدا کند و جهان را از این بدبختی نجات دهد

 (فیلم دوم – فیلم اول: را مشاهده نمایئد [5]مستند 

نورنبرگ نازی خود در دادگاه  به اسارت فرانسه درآمد و قرار بود که در کنار اربابان" مفتی"، هنگامیکه جنگ پایان یافت

نیز بدنبال محاکمه وی برای پاسخگوی به جنایاتش در یوگوسالوی بود اما فرانسه و انگلستان " تیتو"محاکمه شود و ژنرال 

که بیشتر به آینده روابط خویش با دنیای عرب و اسالم می اندیشیدند و از آزردن خاطر امت مسلمان پرهیز میکردند 

در مصر،  از شهرها ، بسیاریینمفتی جنایتکار به فلسط هنگام بازگشت. ن فرستادندسرانجام وی را آزاد کرده و به فلسطی

 . اردن و سوریه چراغانی بود و از وی همچون قهرمانی بزرگ تجلیل به عمل آمد
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اخوان المسلمین که . محبوبیت مفتی اعظم نشانی از رشد بی سابقه یهود ستیزی آلوده با خشونت در در این کشورها بود

و تنها در مصر صدها هزار عضو رسمی  رین سازمان سیاسی و مذهبی آن زمان در خاورمیانه و جهان اسالم بودبزرگت

 .به تبلیغ واپسگرائی و نفرت علیه یهودیان می پرداخت مفتی اعظم،پا بپای  داشت، 

که تنها چند " با یهودجنگ ما "، یکی از رهبران بزرگ و تئوریسین این سازمان در جزوه معروف خویش بنام "سید قطب"

: اظهار داشت هیتلر را فرستاده شده از طرف خداوند معرفی کرد و منتشر شد 2491در  جهانی دوم سال پس از پایان جنگ

قوم یهود بار دیگر به اعمال شیطانی روی آورد و خداوند به مسلمانان قدرت داد تا بر آنان مسلط شوند و  ،در زمان پیامیر»

سپس بار دیگر این قوم به سرشت شیطانی اش بازگشت و خداوند دوباره عده ای ... آنان را از شبه جزیره عرب بیرون کنند

این بار خداوند هیتلر را آورد . تا اینکه به دوران جدید رسیدیم( وپامسیحیان ار)دیگر از بندگانش را بر این قوم مسلط نمود 

اکنون،  قوم یهود بازهم به شیطنت خودش روی آورده است تا با تشکیل اسرائیل، به دشمنی با صاحبان  .تا بر آنان حکم راند

 «...مجازات را نصیب یهودیان کند پس بگذار تا هللا همچنانکه وعده داده است بدترین. این سرزمین یعنی اعراب ادامه دهد

[6]  

تا  ه شدافزود مسلمانان نسبت به قوم یهود بر آتش کینه ،ای پی در پی بین اعراب و اسرائیلجنگ هبا گذشت زمان و بدنبال 

کار " برادر هیتلر"آنجا که مقاله نویس روزنامه االخبار، یعنی دومین روزنامه مصر در سرمقاله ای نوشت که ایکاش 

 [7] :بود ساخته یشنصیب خویهودیان را تمام کرده و دعای ابدی مسلمین را 

ولوکاست هیچ چیز مگر یک توطئه همچنانکه دانشمندان و محققان فرانسوی و بریتانیائی ثابت کرده اند، تمامی داستان ه»

اما من، با نگاهی به این . عظیم نیست که توسط خود اسرائیل براه افتاد تا از دولت آلمان و کشورهای اروپائی باج بگیرد

داستان دروغ  باید به هیتلر شکایت کنم و به او از صمیم قلب بگویم که ای برادر، اگر واقعا تو اینکار را کرده بودی و این 

 «.استان حقیقتا اتفاق افتاده بود آنوقت جهان نفس راحتی میکشید که از دست این شیاطین خالص شده استد

 

 تولد بینادگرائی اسالمی در قرن بیستم و رشد یهود ستیزی

بیش از هرچیز در این اظهار نظرها جلب نظر میکند، نفرت روزافزون و افراطی مسلمانان نسبت به یهودیان است که  آنچه

تا قبل از آن در این جوامع مشاهده نشده بود زیرا علیرغم بینش تحقیرآمیزی که نسبت به این قوم وجود داشت و با وجود 

تبعیض هائی که بر این اقلیت روا میشد اما مسلمانان در مقایسه با مسیحیان اروپائی به مدارای نسبی با یهودیان شهرت 

بنابراین، چه . علیه آنان در این جوامع وجود نداشت تماتیکی از خشونتداشتند و بجز سرکوب های موضعی، روند سیس

 شرائط جدیدی در کشورهای مسلمان بوجود آمده بود که آنان را تا این میزان از یهودیان متنفر کرده بود؟

رشد بی سابقه یهود  فاکتورهای متعددی را میتوان برای توضیح این تغییر منش مسلمانان بر شمرد اما نبایستی این پدیده یعنی

ستیزی را مجزا و مجرد از دیگر تحوالتی دانست که در آندوره در کشورهای مسلمان این منطقه در حال رخ دادن بود و 

در این جوامع، گذار از جامعه سنتی به . مهمترین آن، تولد یک اسالم سیاسی جدید با بینشی واپسگرا و بغایت بنیادگرایانه بود

روال طبیعی انجام نگرفت زیرا برای بخش مهمی از مسلمانان این کشورها، مدرنیته و دنیای جدید  دنیای مدرن در یک

ازاینرو، بسیاری از . همان استعمار انگلستان و دنیای کفر بود که فرهنگ و مذهب مسلمین را مورد تهاجم قرار داده بود

هراس از این تحولی که تمامی منطقه را در خود میگرفت،  مسلمانان، بجای پذیرش دنیای جدید به ستیز با آن برخاستند و در

به اسالم سنتی پناه بردند و  بازگشت به روش های صدر اسالم و دوران طالئی پیامبر را بهترین راه برای حفظ و صیانت 

نیای غرب، دوری به اعتقاد برخی از رهبران مسلمان، علت عقب ماندگی این جوامع در مقایسه با د. دین و دنیای خود یافتند

از اسالم و سیره پیامبر بود و تنها راه نجات و بازگشت به جالل و شکوه شرق، دوری گرفتن از فرهنگ غرب و پناه بردن 

 .  به قرآن و دین بود



  2411در سال این دستگاه فکری ارتجاعی به روشن ترین شکل در رفتار و گفتار سازمان اخوان المسلمین مشاهده میشد که 

سید "نوشته های . صر تاسیس شده بود و با صدها هزار عضو، رهبری فکری بنیادگرائی در منطقه را بر دوش میکشیددر م

عود الی »مقاله ای به نام  در وی. رهبر و تئوریسین این سازمان نمادی از دشمنی بیمارگونه با دنیای جدید بود" قطب

حیات غرب بدون شک هم لذیذتر است و هم راحت »: [9]نوشتو  فرهنگ غرب را فرهنگی حیوانی و پست خواند« الشرق

آری . حیات غرب حیاتی است که زن در آن از هر قیدی رهاست. تر ولی از نظر انسانیت بهتر، واالتر و گرامی تر نیست

 در غرب هیچ. لکن حیاتی است پست تر از حیوان، زیرا فقط غرایز جنسی دیده می شود. حیات غرب، حیات لذیذی است

بله آزادی است اما نه آزادی روح بلکه آزادی بدن، آزادی حیوانیت نه آزادی . قیدی نیست و این را آزادی می نامند

 «.انسانیت

غرب و امپریالیسم و کولونیالیسم یا اومانیسم و فساد "داریوش آشوری ریشه این نوع کین توزی و ستیز در این جوامع با 

بایستی این را نیز اضافه کنیم . توضیح داده است" گذار از شرق به جهان سوم"عنوان  را در نظریه خود تحت"  اخالقی اش

بخش مهمی از کشورهای اسالمی تا پایان جنگ جهانی اول در قلمرو امپراطوری عثمانی قرار داشت که همچون خالفت  که

با شکست عثمانی، این کشورها در کنترل بریتانیا قرار . المی تلقی میشد و سلطان عثمانی نیز خلیفه مسلمین خوانده میشداس

گرفتند و از همین رو، گرایشات استقالل طلبانه در جوامع مسلمان رنگ و بوی دفاع از مذهب نیز گرفت و با کینه و دشمنی 

ت یهودیان به سرزمین فلسطین که تحت الحمایه بریتانیا بود، وجهه اسالمی این با شروع مهاجر. با غرب کافر بهم آمیخت

 .مبارزات استقالل طلبانه پررنگ تر شد

در دستگاه فکری بینادگرایان، مهاجرت یهودیان به فلسطین و تشکیل کشور اسرائیل، مهمترین نشانه تهاجم غرب کافر، 

و " تفاله غرب"اسالم بود و از اینرو، تمامی خشم و نفرت مسلمین به سوی این مدرنیته ویرانگر و استعمار بریتانیا بر علیه 

که برای نابودی اسالم خلق شده بود سرازیر گشت و مسلمین  با جستجو در سنت و سیرت اسالمی " غده سرطانی"این 

نان که طی قرنهای گذشته از طرف دیگر، مسلما. خویش، صدها آیه و روایت، دلیل و برهان برای یهود ستیزی خویش یافتند

به وجود یهودیان بعنوان جمعیتی فرودست و تحقیر شده عادت کرده بودند اکنون با پدیده جدیدی روبرو میشدند و آن، تشکیل 

 . دولتی مستقل از همین یهودیان در سرزمین های اسالمی و آنهم در قبله اول مسلمین بود

با تشکیل اسرائیل و ظلم و مقدمتآ  ،از یهودیان هم کیشان عرب آنهاو  یرانیروحانیون واپسگرای ا و کینه بیمارگونه نفرت

را  یهود جستجو نمود که قوم اسالم ارتجاعی فکریستم بر فلسطینیان آغاز نگشته است و ریشه آنرا باید در دستگاه 

جنگ جهانی دوم، ظهور  استعمار انگلستان، .مظهر تمامی بدی ها و سرچشمه درد و رنج مسلمانان و نوع بشر میداند

را فعال،  را باید عواملی دانست که این تفکرات ضد یهودی و تشکیل کشور اسرائیل فلسطینسرزمین اشغال  هیتلر و سپس

نژاد پرستانه و خشونت  و بارور کرد و با زدودن گرد و غبار قرون و اعصار، آنرا به آخرین تئوریهای ضد بشری تشدید و

 . نمود" زبه رو"مجهز و  ،گرایانه

جهت نیست که روزنامه جمهوری اسالمی در سرمقاله خود در مورد یهودیان، این قوم را فاسد و ستمکار معرفی کرده  بی

ظلم  "آمریكا"و  "لاسرائی"حاكمه  قوم یهود كه امروز در چهره صهیونیسم بین الملل ظاهر گردیده و در هیات هاي»: است

و فساد و قتل و جنایت در گستره جهان را برنامه ریزي و سامان دهي مي كند از ابتداي بعثت رسول گرامي اسالم به 

همین تحركات در . تحركات مخرب ضد انساني براي نابودي اساس این دین مبین و هویت و موجودیت مسلمانان پرداخت 

در هر عصر و با هر چهره  "حق "و از آنجا كه این قوم فاسد با  شتنیز به شدت تداوم دا( ع )دوره رسالت حضرت عیسي 

و در هر تجلي رفتاري توسط پیامبران الهي و پیروان صدیق آنان عناد و دشمني مي ورزیده اند تعقیب و تهدید و تعدي و 

  [8] «.كشتار و ستم از عملكردهاي طبیعي آنان محسوب مي گردیده است

رهبر فکری اخوان المسلمین نیز نمونه کاملی از بینش یهود ستیزانه در دستگاه بنیادگرایی اسالمی " سید قطب"بهمین ترتیب،

نفرت و کینه خود از یهودیان را به مارکس و فروید نیز که قبل از تشکیل اسرائیل می زیستند  او. را به نمایش میگذاشت

در جزوه ضد یهودی  وی. ا یکجا به یهودیان نسبت میدادر" تمدن ویرانگر غرب"همه بدی ها و پلشتی های  تعمیم میداد و

http://ashouri.malakut.org/2009/09/post_63.html#more


که با کمک عربستان سعودی در میلیونها نسخه چاپ و در جهان اسالم منتشر شد این قوم را " دجنگ ما با یهو"اش تحت نام 

معتقد هستم که هرکجا دعوتی برخالف اخالق و دعوت به بی »: میگویدریشه همه ویرانی های اجتماعی و اخالقی دانسته و 

کارل مارکس یهودی بود و از پشت پرده کمونیسم . عفتی و اشاعه فحشاء و ربا و جنگ است، دست یهودیان در کار است

یلت و اخالق را از میان برد و دورکهایم با نقاب جامعه شناسی و اخالل در سازمان خانواده فض. اخالق و ادیان را کوبید

ژان پل سارتر یهودی و یا نیمه یهودی از ماورای اگزیستانسیالیسم و احترام منتهی به حیوانیت فرد ـ و فروید یهودی از 

 [9] «.اینها یک تصادف نیستند. پشت منطق روانکاوی ـ غریزه جنسی را مرجع احساس دینی، هنری و خانوادگی دانست

 

 هیتلری در کشورهای مسلمانتبلیغات آلمان 

بسیاری از محققان براین عقیده اند که تبلیغات نژاد پرستانه آلمان نازی در کشورهای مسلمان، یکی از عوامل موثر در 

اگرچه از میزان این تأثیر نمی توان با قاطعیت سخن گفت اما بدون . افزایش یهود ستیزی افراطی در این کشورها بوده است

همانطور که در بخش قبلی توضیح داده شد، قسمت مهمی از . ت واقعی که شایسته مطالعه و بررسی استتردید امری اس

متمرکز شده بود و بهمین منظور، (  منجمله ایران)کارزار جنگی آلمان هیتلری روی تصرف کشورهای مسلمان خاورمیانه 

ات ضد انگلیسی و همچنین ضد یهودی موجود، گرایشات تبلیغات وسیعی در این کشورها براه انداخت تا با استفاده از احساس

 .مردمی را بطرف خویش جلب کرده و زمینه های ورود نیروهای نازی به منطقه را فراهم نماید

طبیعتآ گرایشات قلبی بیشتر مسلمین متمایل به آلمان شده بود که دلیل عمده اش خصومت و کینه آنان نسبت به قدرت 

الزم به یاداوری است که در جنگ جهانی اول نیز دولت آلمان متحد مسلمانان . ن دوران بوداستعماری بریتانیا در آ

قبل از جنگ جهانی اول نیز آلمان سیاست درازمدتی برای دوستی با کشورهای مسلمان آغاز . بود( امپراطوری عثمانی)

دوست مسلمین میخواند و کار بجائی رسیده کرده بود و با گسترش روابط فرهنگی و تجاری خویش با این کشورها، آلمان را 

 .خطاب میکرد" حاج ویلهلم"بود که در برخی از تبلیغات، امپراطور ویلهلم را 

با توجه به همین پیشینه تاریخی، دستگاه هیتلری کارزار وسیعی براه انداخت تا این سمپاتی های دیرینه مسلمانان به آلمان را 

مهمترین وسیله تبلیغاتی آلمان، رادیوی موج کوتاه برلین بود که با . گی اش بکار گیردبازسازی کرده و در خدمت منافع جن

کارمند و کارشناس به زبان فارسی و عربی برنامه داشت و بعنوان مهمترین و با نفوذترین وسیله ارتباط  271بیش از 

 . جمعی در آندوره، تأثیر زیادی روی افکار عمومی مردم خاورمیانه داشت

و همچنین  روی اسناد وزارت خارجه آلمان ]Jeffrey Herf  ]10و  Matthias Küntzel  قیقات مهمی کهتحس براسا

مسلمان، عمدتا به تبلیغ کارزار هیتلری در کشورهای  معلوم میشود که اند انجام داده متون پیاده شده برنامه های رادیو برلین

بدینگونه، . در همین راستا، رهبران سنتی مسلمان را متحد طبیعی خویش یافته بود دشمنی با یهودیان می پرداخت و

تبلیغات ضد یهودی هیتلری که در کشورهای اروپائی محتوایی نژاد پرستانه داشت، در کشورهای مسلمان رنگ و بوی 

 .ا پیامبر مسلمین و توطئه های آنان  علیه اسالم را غبارزدائی کرد و روی آنتن فرستادمذهبی گرفت و دشمنی قوم یهود ب

رادیو سخنان خویش را با آیات قرآن  بخش فارسی اینبهرام شاهرخ گوینده  رادیو برلین شکل مذهبی یافت و  بعنوان مثال،

آیه هائی از قرآن که به دشمنی  در بخش عربی نیز مفتی بزرگ اورشلیم و دستیاران عرب زبان وی با تفسیر .شروع میکرد

 .، احساسات ضد یهودی آنان را تحریک میکردم و توطئه چینی آنان مربوط میشدیهودیان با پیامبر و اسال

صهیونیست ها، توانست دشمنی مسلمانان با  تبلیغات هیتلری با معرفی انگلستان و روسیه بعنوان آلت دست یهودیان و 

در سالهای پایانی جنگ و با ورود آمریکا به صحنه، تبلیغات . انگلستان و کینه قدیمی آنان نسبت به یهودیان را بهم پیوند دهد

ود هیتلری رنگ و بوی ضد آمریکائی نیز گرفت و رئیس جمهور این کشور و تمامی دستگاه سیاسی ایاالت متحده بنوبه خ

 . بعنوان نوکران بی قدرتی معرفی شدند که بازیچه دست صهیونیسم بین المللی قرار گرفته اند

http://www.irdc.ir/fa/content/5190/default.aspx
http://www.bu.edu/historic/conference08/Herf.pdf


که تا  یهود قوم مسلمانان خاورمیانه داشت این بود که در نظر آنان، نژاد پرستانه هیتلری روی  مهمترین تأثیری که تبلیغات

گویا برای گاهی بین المللی و صاحب نفوذ پیدا کرد که پست تلقی میشد، ناگهان جایمطرود و آنزمان جماعتی حقیر و 

در بسیاری از برنامه های رادیو برلین صراحتا گفته میشد . تصرف و تسلط بر جهان و همچنین امت اسالم نقشه ها میکشد

تورات که اصوال جنگ جهانی دوم با درخواست یهودیان و صهیونیست ها شروع شده است و متفقین تنها اجراء کنندگان دس

 .این جماعت مخوف و توطئه گر میباشند

یکی از مشکالتی که کارزار تبلیغاتی آلمان با آن روبرو بود به مواضع نژاد پرستانه هیتلر در مورد نژادهای غیر آریائی 

یعنی  مربوط میشد که بر طبق آن، اعراب و مسلمانان نیز نژاد پست محسوب میشدند و بنابراین شایسته دوستی با نژاد برتر

از طرف هیتلر و دیگر ایدئولوگ های نازی، مسلمانان و " فتوا"بهیمن جهت، دولت آلمان با انتشار چند . ژرمن ها نبودند

عرب ها را از یهودیان مجزا نمود و آنانرا همردیف و هم سطح اروپائیان غیر آریائی قرار داد و حتی ازدواج آلمانیها با 

این دلجوئی از مسلمانان کار ساز بود و بخصوص حضور مفتی فلسطینی در . ار گرفتمسلمانان ترک نیز مورد تآیید قر

نظر حقارت آمیزی به آنان دارد را راحت " پیشوا"آلمان و دیدار و دوستی اش با هیتلر، خیال مسلمانان از این مسئله که گویا 

 . نمود

 

   تشکیل کشور اسرائیلروحانیون ایران و 

آغاز شد و این  جدیفلسطین بصورتی سرزمین با گسترش یهود آزاری در اروپا در پایان قرن نوزدهم، مهاجرت این قوم به 

هیتلر به قدرت و آغاز نسل کشی یهودیان، این مهاجرت  دست یابی پس از. روند در جریان جنگ جهانی اول شتاب گرفت

درگیری بین یهودیان و فلسطینیان افزایش یافت و . به فلسطین سرازیر شدندابعاد بی سابقه ای یافت و دهها هزار تن از آنان 

 . کم کم به بحرانی بین المللی تبدیل شد

را  بین یهودیان و اعراب فلسطین سرزمین سازمان ملل تقسیم مجمع عمومی 2435سرانجام پس از پایان جنگ، در سال 

اما بدلیل . رعهده داشت ماموریت یافت تا برای تحقق این امر اقدام نمایدو بریتانیا که قیمومیت  این منطقه را ب تصویب نمود

مخالفت اعراب با این موضوع و از آنجا که بریتانیا نمی خواست روابط آتی خویش با این کشورها را به مخاطره بیندازد، 

در ماه مه . نیز جلوگیری میکرد اقدام موثری در این زمینه انجان نداد و حتی از مهاجرت یهودیان اروپا به این سرزمین

و همزمان با پایان قیمومیت رسمی بریتانیا بر این منطقه، اسرائیل بطور یکطرفه استقالل خویش را اعالم کرد و  2431

کشورهای عرب به مخالفت با آن برخاستند و فردای . آمریکا و شوروی و دیگر قدرت های جهان نیز بالفاصله آنرا پذیرفتند

که اولین  ی در این سرزمین ادامه داشته استاز آنزمان تاکنون جنگ و خونریز. به اسرائیل حمله کردند ترکامش همانروز

 .قربانی آن مردم فلسطین میباشند

با تشکیل دولت اسرائیل و آوارگی و رنجی که بر فلسطینیان تحمیل شد، انعکاس گسترده ای در ایران یافت و روحانیون 

و عزاداری توانستند رهبری جریانات ضد اسرائیلی در کشور را بدست گرفته و آنرا مسئله ای اسالمی تظاهرات  برگزاری

آیت هللا ابوالقاسم کاشانی که ظاهرا یکی  .نمایندو توطئه ای از طرف غرب برای ویران کردن اسالم و امت مسلمان معرفی 

از مردم برای کمک به  و خواند ذلیل ترین قوم جهانیان را یهود ای بیانیهبود در  آندوره از روشنفکرترین روحانیون

 [11] :فلسطینیان درخواست همراهی نمود

ها در معرض مصادره از طرف یهود  اند؛ خانه و النه آن برادران مسلمان ما در فلسطین گرفتار حوادث رقت آوري شده»

مسلمانان دنیا باید با مسلمین . شود واقع شده و جان و مال و عرض و ناموس آنها زیر پاي یهود لجوج پایمال شده و مي

در مقابل مسلمین این ذلیل ترین ملل عالم  رواستها بشتابند؛ آیا  كمك آن فلسطین ابراز همدردي كنند و تا درجه امكان به

 « فجایع را مرتكب شود و مسلمین آرام بنشینند؟

http://www.tabnak.ir/fa/pages/?cid=113739


ها  ایجاد دولت پوشالي اسرائیل، یكي از هزاران تبهكاري»: کاشانی هدف از تشكیل دولت اسرائیل را بدینگونه تحلیل میکرد

در باره فعالیت های کاشانی در  مقاله ای" تبیان"سایت حکومتی « .لمانان مرتكب شدبود كه اجنبي برای نابود ساختن مس

 [12]: دفاع از فلسطینیان منتشر نمود و چنین نوشت

که تاءسیس دولت غاصب اسرائیل  . ش 2411اسالم غافل نبود؛ از این رو سال آیة هللا کاشانی هیچگاه از مسائل جهان »

اعالم گردید، اعالمیه ای خطاب به مسلمانان جهان صادر کرد و در آن ، ضمن بر شمردن اهداف تشکیل سازمان ملل و 

ره کرد و راءی این شعارهای دروغین آن ، به موضع گیری ظالمانه سازمان ملل درباره اندونزی ، مصر و فلسطین اشا

او مسلمانان را . سازمان در تقسیم سرزمین فلسطین بین صهیونیستهای مهاجر و مردم عرب و مسلمان آن را زیر سؤ ال برد

نسبت به فسادی که دولت غاصب اسرائیل در آینده ایجاد خواهد کرد، هشدار داد و از آنان خواست تا تمام کوشش خود را 

او مردم ایران را به تظاهرات بر ضد اسرائیل غاصب دعوت کرد که  .ده سرطانی بکار گیرندبرای ریشه کن کردن این غ

بار  2415وی در سی ام اردیبهشت  .، بیش از سی هزار نفر در تهران به این دعوت لبیک گفتند1326در روز بیستم دیماه 

ر تظاهر کنندگان سخنرانی نمود و وضع دیگر مردم را به تظاهرات بر ضد اسرائیل فراخواند و خود در اجتماع پر شو

 «.نابسامان مسلمانان را نتیجه دخالت استعمارگران در امور آنها و از بین رفتن روح اتحاد و دوری از احکام اسالم دانست

شمسی، بخش عمده فعالیت روحانیون به مبارزه با بهائیان و توده ای ها  41و  11اما در این دوره تاریخی یعنی دهه 

ف شده بود و بین محمد رضا شاه و روحانیون بزرگی همچون آیت هللا بروجردی هماهنگی های عملی در این زمینه معطو

وجود داشت و آخوند فلسفی که نقش برجسته ای در تحریک مردم داشت، یکی از کارگزاران اصلی این اتحاد بین روحانیت 

 .و دربار بود

انجام داده است، تحریکات ضد بهائی روحانیون و " محمد توکلی طرقی"که پژوهشگر ارجمند  تحقیق جالبیبراساس 

مرکز  "حظیرة القدس"به "  امت مسلمان"به اوج خود رسید و پس از حمله  2443همکاری دربار در این زمینه در سال 

اصلی بهائیان که به تحریک فلسفی و با همکاری مستقیم مآموران دولت انجام شد، افکار عمومی جهان نسبت به سرکوب این 

. اقلیت مذهبی برانگیخته شد و شاه جوان نیز بر اثر فشار آمریکا، به همکاری خویش با روحانیون در این زمینه پایان داد

ند سال قبل از آن، برای سرکوب حزب توده و کودتا علیه دکتر مصدق باندازه کافی به باید اضافه کرد که روحانیون طی چ

از سال " توکلی طرقی. "دربار کمک کرده بودند و محمد رضا شاه دیگر رغبتی به ادامه همکاری نزدیک با آنان نداشت

گسستی که در . سست بین این دو میداندبعنوان نقطه عطفی در رابطه بین دربار و روحانیون یاد میکند و آنرا آغاز گ 2443

 [13] :با ظهور روح هللا خمینی به اوج خود رسید 2432سال 

پیوند تاریخي دولت و روحانیت را  "یکسره کردن کار بهائي ها"دوري گرفتن ناگهاني دولت و دربار از خواست علماء براي »

وب دولت در مبارزه با بابیان و بهائیان و پاسداري از اسالم و از دوران محمد شاه و ناصرالدین شاه قاجار نهادهاي سرک. گسست

مجتهدان . با ساماندهي مبارزه علیه بابیان و بهائیان دولت از حمایت و پشتیباني فعال علماء برخوردار شد. تشیع شکل گرفته بود

شده بودند، در روند مبارزه با بابیان و شیعه نیز که پس از پیروزي اصولیان براخباریان به مراجع قدرت دیني خودمختاري تبدیل 

مبارزه با حزب توده که دشمن اسالم قلمداد شده بود، دولت و  5220و آغاز دهه  5290دردهه . بهائیان هماهنگ و منسجم شدند

قدس با اشغال حظیرة ال. روحانیت که در دوره رضاشاه در مقابل یکدیگر قرار گرفته بودند بار دیگر همرزم و هماهنگ شدند

القدس، علماي شیعه، خصوصاً آیت  اماتغییرروش دولت در اوج بحران حظیرة.این هماهنگي به اوج خود رسید 5229دراردیبهشت 

 5229بدین سان روحانیت که تا . بودند رنجیده خاطر کرد "مملکت شیعه"هللا بروجردي، را که نگران افزایش تعداد بهائیان در 

ادامه روندي بود که با اشغال حظیرة القدس آغاز  5299خرداد  51واقعه . مدافع سلطنت بود به تدریج به مخالفت با آن برخاست

 «.اشغال حظیرة القدس هم اوج و هم آغازه گسست همکاري هاي دربار و روحانیت بود. شده بود

شمسی و شروع اصالحات شاه تحت نام انقالب سفید، مخالفت روحانیون و در رأس آنان روح هللا خمینی با  31دهه  با آغاز

از این نقطه، میتوان بینادگرائی اسالمی را به روشن ترین شکل در افکار و گفتار خمینی یافت و روندی . دربار اوج گرفت

 یهود ستیزی و نفرت بیمارگونه از اسرائیل، . شد دنبال نمود منجر 2475را که به قبضه قدرت توسط روحانیون در 
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