
 مجلس بیست و نهم 

 در منابع یهود مهای صهیونیس ویژگی

 *اکبرمؤمنیاالسالموالمسلمینعلیحجت

 اشاره

شـکل گرفـت و نخسـتین  «بازگشـت بـه سـرزمین موعـوف»با شعار فریبنـده  ،صهیونیسمجنبش 
فر شـهر بـال سـوهیس برگـزار  م۳8۱7به ریاست تئوفر هرتـزل فر سـال  ،هاهمایش صهیونیست

انجامیـد و  م۳۱19بـه صـدور اعالمیـه قیمومیـت فلسـطین فر سـال  ،های هرتزلگرفید. تالش
 م نیـز۳۱67تأسیس رسمی فولـت اسـراهیل اعـالم گرفیـد و فر سـال  م۳۱۴8فر سال  ،سرانجام

ت صهیونیسـم اسـت و هـدف کـل حرایسـتگاه او   ،اما تشکیل فولت اسـراهیل ؛قدس اشغال شد
یهـوف،   ها با استفافه ابزاری از ایدهولوژیومت جهانی یهوف است. صهیونیستکیل حکاصلی، تش

د و نـنک ریـزی مـی ومـت جهـانی خـویش برنامـهکیل حکها و تشبرای استیال بر تمامی سرزمین
یل، تجسم بخشی از نقشه صهیونیستی است. گرچـه جنـبش صهیونیسـم بـا آیـین یهـوفی هاسرا

ای مؤثر و قدرتمند  عنوان وسیله این جنبش همواره از فین و مذهب به  اما ،های اساسی فارف تفاوت
سـال از  79بـا گذشـت حـدوف  هروزاستعماری استفافه کرفه است. ام  های برای فستیابی به طرح

                                                           

 پژوهشگر پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمی. *
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ای، های سیاسی، اقتصـافی و رسـانهتشکیل رژیم صهیونیستی و نفون جهانی این رژیم فر عرصه
با استفافه از منابع یهـوف،  ،شناخت آن بیش از هر زمان فیگری ضرورت یافته است. فر این مقاله

 گیرف.های صهیونیسم مورف بررسی قرار میترین ویژگیمهم

 صهیونیسممفهوم 

ه کر آفتاب قرار فارف و پُ  کوه خشکبه معنای « صهیون»وهی به نام کفر جنوب غربی شهر قدس، 
بـه آبـافی آن  و های آن اقامـت گزیـد هنگام وروف به این سرزمین بر فراز و فامنه فاوف  حضرت

اف ه اعتقـکـمقـدس یهوفیـان شـد   انکم ،پرفاخت و آنجا را شهر فاوف نامید. صهیون بدین جهت
 ،لکفر صهیون است. هی« لکهی»ونت فارف. این اعتقاف، ناشی از وجوف کیافتند خداوند فر آن س

  خرهعنـوان خانـه خـدا و بـاأل م بـهکـ مکساخته شد و  فاوف بن ه توسط سلیمانکساختمانی بوف 
آرامگـاه حضـرت  کـه شـوفمیراث فرهنگی یهوف، مظهر فینی و جاوفانگی آنان گرفید. گفتـه مـی

اسراهیل بر باالی کوه صهیون قـرار فارف.  گروهی از انبیای بنی نیز و و حضرت سلیمان فاوف
واژه صهیونیسم که از نام کوه صهیون اخذ شده، فر اواخر قرن نوزفهم میالفی بـرای جنبشـی بـه 

م ۳8۱7از سـال  .)فلسـطین( بـوف یهوف به سرزمین اسـراهیل  کار رفت که هدف آن، بازگشت قوم
 1ه توسط تئوفور هرتزل تأسیس گرفید.کشوف  جنبش سیاسی اطالق می  کی صهیونیسم به

 های صهیونیسم ویژگی

 پرستینژاد. 1

طـور ه فر منـابع یهـوف بـ ،های صهیونیسـم اسـتترین ویژگی امتیازطلبی و نژافپرستی که از مهم
 ،باطل آنهاسـتار و پندارهای که زاییده افکاس یافته است. روحیه نژافپرستی کصریح و فراوان انع

و رفتارهای ناپسند شده است. آنان خـوف را ملـت برگزیـده خداونـد و  ها منشأ بسیاری از انحراف
 فانند.نما میها را حیوانات انسان سایر ملت

تمایز میان یهوف و غیریهـوف  3«اشنویر زالمن 2یرب  »های مطابق برخی منابع یهوف، از جمله نوشته
                                                           

؛ 1۴۱، ص يخ اورشالیمتاار ؛ سید جعفر حمیدی، «صهیون»، واژه کتاب مقدس قاموس . ر.ک: جیمز هاکس، 1
 . 16، ص بوی خونمحمدرضا واحدی، 

ی )2  شوف.(، به رهبران مذهبی یهوفی اطالق میRabbi. رب 
3  . R.Schneur Zulman. 
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روح  ؛روح حیـوانی و روح الهـی :فارای فو روح اسـت ،هـر یهـوفیر شده است: کگونه ن را این
امـا فر  ؛ایـن روح، منبـع ُشـرور اسـت .فر باالترین طبقات نیروهای شیطانی ریشه فارف ،حیوانی

« طبقـه نـور»ه فر کچرا ؛خواهی نیز هستکمنشأ خیرهای طبیعی مانند مهربانی و نی ،عین حال
 ،روح الهی؛ اما ناره عالم قدسکله عالم شیاطین به کاز شا ترین نقطهکیعنی نزفی ؛نیز ریشه فارف

 ،نه تنها فاقد روح الهی هسـتند ،بخشی از خداست. بیگانگان ،معنا کفر خدا ریشه فارف و یا به ی
تـری از عـالم هـای پـاییناز الیـه ،ه روح حیوانی آنان نیز فر مقایسه با روح حیـوانی یهوفیـانکبل

 1گیرند. شیطانی ریشه می
ه جزهـی از خداونـد باشـند. ایـن کـبر ارواح یهوف نهافه شده اسـت  ،تگوید: این من  می 2موفلت

اگـر  .آیـد ه فرزند از جوهر و نات پدر بیـرون مـیک چنان ؛زنند انه می از جوهر خداوند جو ،نفوس
تابیـد.  باریـد و خورشـید نمـی بست و باران نمی ت از روی زمین رخت برمیکیهوفیان نبوفند، بر

 های روی زمین قافر به زندگی نیستند. ملت ،بدون اسراهیلیانپس، 
هـای یهوفیان نیز برترین ملت ،ه انسان بر حیوان فضیلت فارفک گونه همان ،بر اساس تعالیم تلموف

فقـط یهوفیـان  زیـرا ؛ندک می کهای فرزندان اسراهیل را خن فل ،اند و گورهای غیریهوف روی زمین
 های مختلف حیوان نیستند.جز گونه های فیگر چیزی بشرند و ملت

تـو بایـد از او  ،رفکـگوید: هرگاه یک فرف یهوفی با غیریهوفی اختالف پیـدا تلموف به یهوفیان می
خواهـد و چنانچـه ه شریعت ما از مـا مـیکنی و به آن غریبه بگویی: این چیزی است کپشتیبانی 

م شـوف و کنی تا فر فعوا حاک کمکرا شریعت آن غریبه با یهوف همراهی نشان فهد، باید برافرت 
ه چنـین نباشـد کـخواهـد. فر صـورتی  ه شریعت تو از تو میکبه غریبه بگویی: این چیزی است 

ه کـوظیفـه فاری  ،یعنی یهوفیان فارای قاضی نباشند و قوانین مخصوص به خوف نداشته باشـند()
 3نی تا یهوفی پیروز شوف.کفام افپیرامون آن غریبه، تارهای تزویر و نیرنگ بتنی و او را فر آن 

وروش از بابـل بـه سـرزمین خـوف کـسال تبعید به فسـتور  79اسراهیل پس از  ه قوم بنیک هنگامی
بنـا  ه توسط سـلیمانک را ند معبدیکرفبازگشتند، اقدام به بازسازی خانه خدا نموفند و تالش 

                                                           

 .۱69صباورها و آيین يهود، . الن آنترمن، 1
 .ترین منبع فینی و اعتقافی یهوف است . تلموف، پس از تورات، مهم2
 به نقل از تلموف. 697ـ  696، ص دانشوران صهیونهای  ، پروتکل. عجاج نویهض3
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تبعیدشـده بازگشـته و  فیـان  ه یهوکـنان منطقـه بـاخبر شـدند کوقتی سا .نندکبازسازی  ،شده بوف
بگذاریـد مـا هـم فر »گفتنـد:  ،اسراهیل رفتهمشغول بازسازی خانه خدا هستند، نزف سران قوم بنی

پرسـتیم و تـا را مـیکچون ما هـم مثـل شـما خـدای ی ؛نیمکاری کبازسازی خانه خدا با شما هم
فهـیم فر  ه شما اجازه نمیب»ولی سران قوم یهوف گفتند: « .ایم رفهکهمیشه برای خدای شما قربانی 

اسـراهیل سـاخته  بایـد بـه فسـت قـوم بنـی ،خانه خداوند، خدای اسراهیل .باشید کار شریکاین 
  1«شوف.

عنوان یکی  با غیریهوفیان، به 2«حسید»توان از طرز برخورف و رفتار جنبش فر عصر حاضر نیز می
بش زنده و موجوف با صدها هزار از مصافیق نژافپرستی یهوفیان یاف کرف. حسیدیسم، هنوز یک جن

ی»که متعصبانه گوش به فرمان  است عنصر فعال ـی ؛خـوف هسـتند« های مقدس رب  هـایی کـه رب 
هـای بـاالی ارتـش، نفـون  برخی از آنها فر اسراهیل و فر میان رهبران اغلب احزاب و حتی فر رفه

 اند. ای به فست آورفه العافه فوق
هـای جنـبش  تـرین شـعبه کـه یکـی از مهم 4«هباف»از جنبش  3«هاتانیا»کتاب مشهور و اساسی 

چیـز خـوبی  کند که فر آنها مطلقاً  حسیدیسم است، غیریهوفیان را مخلوقاتی شیطانی معرفی می
اصـواًل  .با جنـین یهـوفی تفـاوت فارف ،وجوف ندارف و حتی یک جنین غیریهوفی از حیث کیفیت

 اند. یهوفیان خلق شده به هدفکاهنات فقط  است؛ زیرا تمام« زیافی»یک غیریهوفی، موجوفی 
فر میـان عمـوم،  ،و بـه طـرز وسـیعیشـده این کتاب به ففعات و فر تیراژ باال فر اسراهیل چـاپ 

قبل از هجـوم اسـراهیل بـه  خصوص به، «هباف»ه است. این تبلیغات گرفیدمدارس و ارتش منتشر 
تارها بـه مضـایقه کمـک فارویـی از به منظور وافارکرفن پزشـکان و پرسـ م۳۱87لبنان فر مارس 

شدت یافت و ایـن روش یـا ایـده شـبه نـازی، فقـط متوجـه اعـراب یـا « ن غیریهوفیامجروح»
 5شد. بلکه هر غیریهوفی را شامل می ف؛ها نبو فلسطینی

                                                           

 .۱ـ  ۳: ۴. عزرا، 1
وچرای قـوانین  چـون (، فر اصل، یک فرقه یهوفی قبل از مسیحیت بوف که اعضای آن به اجـرای بیHassidحسید ). 2

 یهوف سخت پایبند بوفند.
3  . Hatanya. 

.4 Habbad.شعبه فرعی جنبش مذهبی و اجتماعی حسیدیسیم است ، 
يخ يهود؛ آيین يهوداسراهیل شاهاک، .  5  .6۴ـ  6۱، ص تار
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هـا و فر عصر حاضـر برخـی اندیشـمندان روشـنفکر یهـوفی بـا انتقـاف از اندیشـه ،استگفتنی 
اند. اسـراهیل شـاهاک کـه  عملکرف یهوفیان متعصب را به چالش کشیدههای نژافپرستانه، سیاست

فانـد  خوبی می نویسد: هرکس فر اسراهیل زندگی کرفه باشد، بهمی ،خوف یک یهوفی منتقد است
های اسـراهیل تـا چـه حـد که نگرش تنفرآمیز و ظالمانه نسبت به غیریهوفیان فر میان اکثر یهوفی

طبعًا از فیگران )خـارج از اسـراهیل( پنهـان نگـه فاشـته شـده  ،عمیق و گسترفه است. این نگرش
 1است.

 آیین اختصاصی. 2

را خـدای « یهـوه»فاننـد کـه یافماندنی از عهـد و پیمـانی مـی یهوفیان، صحرای سینا را صحنه به
اسراهیل را امت برگزیده گرفانید. آنان معتقدند عهدی که فر صحرای سـینا بسـته اسراهیل و بنی بنی

 های آن نیز به پیمان خداوند با نوحفاشت که پیشینه ریشه فر میثاق خداوند با ابراهیمشد، 
مثابه یک لطف به وسیله ارباب فر نظر گرفته شده که بایـد وفـافاری  به ،این پیمان 2گشت.باز می

 هنگامی کـه موسـی 3سپاسگزارانه رعیت را برانگیزاند و مفاف این معاهده فر عمل تجلی یابد.
اسـراهیل ظـاهر  تری از عهد و پیمان خـدا بـا بنـیلواح شریعت را فریافت کرف، شکل بسیار فقیقا

بـه  ،شوند به آن عمل نمایند. سفر تثنیهمتعهد می ،اسراهیل آن را پذیرفته شد؛ عهدی که تمامی بنی
 بوفن این پیمان اشاره فارف: فوسویه

نمـوف و  خـواهی او سـلوک هـایطریـق بـه و اینکه توست خدای که اقرار نموفی ُهَوهیَ  امروز به»
 تـو اقـرار کـرفه شنید. خداوند امروز بـه ، آواز او را خواهیفاشته او را نگاه و اوامر و احکام فرایض

فاری و  اوامر او را نگـاه است و تا تمامی فافه تو وعده به کهچنان ؛او هستی خاص تو قوم که است
، ُهـَوهیَ  ، بلند گرفاند و تـا بـرایاست ساخته که هاییامت از جمیعو اکرام  و نام تا تو را فر ستایش

 4.«است فافه وعده کهچنان ؛باشی مقدس ، قومخدایت
تـوان بـه ایـن واقعیـت فسـت یافـت کـه انتخـاب و روشنی می با فقت فر کتاب مقدس عبری به

یهوف، تنها مشروط به ایمان به خدا و وفافاری و رعایـت عهـد اسـت و فر صـورت برگزیدگی قوم 
                                                           

 .۳8۴. همان، ص  1
يخی.  2  .۳۱، ص يهوديت بررسی تار

3  . Wenham, Gordon "Law in the Old Testament ", in: The Oxford Handbook of Biblical Studies.p 357. 
 . ۳۱ـ  ۳7: 16. تثنیه،  4
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اسـت  شکنی، این موهبت الهی از آنان گرفته خواهد شد. فر تورات به آنان هشدار فافه شدهپیمان
چنانچه فیگر خدایان را عبافت کنند و قوانین الهـی را پـاس ندارنـد، لعنـت و عـذاب خـدا و  که

گیـر هـا گریبـانها و بیماریسرگرفانی فر میان سایر ملل، و نیز انواع گرفتاریرسوایی و خواری و 
 1آنان خواهد شد.

اسراهیل عهد و پیمان با خدا را رعایـت  بیانگر آن است که بنی ،تاریخ یهوف و متون مقدس یهوفیان
عـذاب خـدا را ه خشم و کاسراهیل را نی بنیکشپیمان ،تورات .اندشکنی نموفه پیمان بارها ،نکرفه

رف و به پدرانت ملحق خدا به موسی گفت: تو خواهی مُ »گوید:  یافآوری نموفه و می ،فر پی فاشته
رفه، به پرستش خدایان بیگانـه کاین قوم فر سرزمین موعوف، به من خیانت  ،خواهی شد. بعد از تو

آنگاه خشم من  .ستکخواهند ش ،امه با ایشان بستهکخواهند پرفاخت و مرا از یاف برفه، عهدی را 
رف و رویـم را از ایشـان برخـواهم گرفانـد تـا نـابوف کخواهم  کور شده، ایشان را تر بر ایشان شعله

 2«.شوند
شما قوم مـن نیسـتید و مـن »شوف آنان از سوی خدا طرف شوند:  شکنی قوم یهوف موجب می پیمان

همان عهدی که عامـل اصـلی برگزیـدگی آنـان بـوف، بـه عامـل  ،نتیجهفر  3«خدای شما نیستم.
 4کننده طرف این قوم منتهی شد. تعیین

هایی است که از پیمـان از گذشته، اعتقاف یهوفیان بر این بوفه که یهوفیت، حاصل تعالیم و فرمان
                                                           

 .۱7ـ  ۳۱: 18. تثنیه،  1
 .۳7ـ  ۳6: ۱۳ . تثنیه،2
 .۱: ۳. هوشع،  3
شـدن عهـد  شکنی یهوف، از چنان اهمیتی برخورفار است که مسیحیت، موجوفیت خوف را فر راسـتای باطل. پیمان 4

پرسـتی  نمایند. مسیحیت معتقد است که تـاریخ بشـر از زمـان گوسالهخدا با یهوف و ضرورت عهد جدید، توجیه می
ای اسـت کـه بـه نظـر قابـل گونـه شکنی، بهو تعهد فوباره به اطاعت است. این پیمانیهوف، ُپر از نقض پیمان و عهد، 

رو، نیـاز بـه کند. ازایناصالح نیست. فر نتیجه، خداوند امت خویش را با اخراج و تخریب معبد به حال خوف رها می
که عهدی غیرقابل نقض کـه بـر شوف؛ عهدی وفافارانه که مبتنی بر ارافه متزلزل بشری نباشد؛ بلپیدا می« عهد جدید»

قلوب مرفم حک گرفیده باشد. به اعتقاف مسیحیان، این عهد ناگسستنی، همان اطاعت پسر است کـه تمـام نافرمـانی 
بشریت را تحمل کرف و به مرگ راضی شد. عیسی، عهد جدید را با خون خوف به انسان فافه است و شـراب فر مراسـم 

ای که به وسیله آن، گناه تمام بشر را بـه فوش به انسان هدیه شده است؛ هدیه عشای ربانی، نماف خون عیسی است که
 Ratzinger, Joseph (Pope Benedict)کنـد. کشـد و نقـض وفـافاری را بـا وفـافاری غیرمشـروطش اصـالح مـیمـی

XVI)(2011) Jesus of Nazareth.p132.) 
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سـت و یهوفیت، فینی از افیان نی ت. بنابراین،اسراهیل به فست آمده اس اختصاصی بین خدا و بنی
 ،اسـراهیل نیسـتندگیـرف. عـالوه بـر آن، غیریهوفیـان کـه از نـژاف بنـیفر کنار سایر افیان قرار نمی

یف یهوفیـت فر خصـوص توصـ ،تیمیـان یهوفیـان سـن   فر هتوانند به این آیین فرآیند. امـروز نمی
ن یهوفیـت شمرفن شأ عنوان فینی از افیان، مقاومت وجوف فارف؛ زیرا این امر به نظر آنان کوچک به

فانند؛ زیـرا معتقدنـد از آنجـا است. آنان یهوفیت را با مسیحیت، اسالم و بوفایی فر یک رفه نمی
اسراهیل فر خوف ثبت نمـوفه اسـت،  شده خدا را به شکل عهد خدا با بنی که یهوفیت، تعالیم الهام

 1نظیر است.ای خاص و بیمقوله
شـباهتی اسراهیل و تصوری که آنان از بیجارب بنیای با زندگی و تتعالیم تورات، به شکل پیچیده

تنیـدگی موجـب شـده اسـت تـأمالت کالمـی  این فرهم .خوف به فیگران فارند، گره خورفه است
تـورات فربرفارنـده پیـامی از  ،سـو ازیک .یهوفیان فرباره نسخ تعالیم یهوفی با ترفید همراه باشد

اسراهیل به ما رسیده، از اعتبـاری عـام  یای بنیپیامی که گرچه توسط انب ؛سوی خدا به انسان است
اسـراهیل  فیگر، تورات، بخش محوری  پیمان اختصاصی بین خـدای بنی ازسوی و برخورفار است

شـمول اش، یهوف است. وجوف این عناصر  نسبتًا معارض فر تورات، فو فیدگاه جهانو قوم برگزیده
 2و اختصاصی فر میان یهویان پدید آورفه است.

ای تبلیغـی وجـوف فارف؛ هـ شمول، تلقی مثبتی نسبت به امر تبلیغ فیـن و فعالیتفیدگاه جهان فر 
شـد ای معرفی میگونه ویژه فر فوران امپراتوری روم و پیش از آغاز سلطه مسیحیت، یهوفیت به هب

 فرازهـای .گرویدن به یهوفیت نیز معمـول بـوف ،روازاین .ها حامل پیام استکه برای تمامی امت
 نماید:زیر از عهد جدید نیز این موضوع را تأیید می

نورفید تا یک نفـر را ریاکار  شما فریا و خشکی را فرمی 3وای بر شما ای علمای فین و فریسیان  »
 4«سازید.وقتی چنین کرفید، او را فو چندان بدتر از خوف، فرزند جهنم می به فین خوف بیاورید و

                                                           

 .11ـ  1۳، ص های يهودیباورها و آيین. ر.ک: َالن آنترمن،  1
 .1۱ـ  11. ر.ک: همان، ص  2
  رهبـران  گـروه  تـرین بزرگ  حـال،  بوفنـد و فر عـین  عیسی  زمان  مذهبی یهوفی فر  رهبران  ، بانفونترین . فریسیان 3

فاشتند. بـه   و سنن  قوانین  به  گیرانه نسبت نظری سخت  متعصبی بوفند که  شدند. آنها قانونگذاران می  مذهبی محسوب
را   ولـی فیگـران  و کامـل،  بوفند. آنان خوف را عافل  ، معروف و ریاکاری خویش  طمعکارانه  ، به جهت روحیه کلیطور 

 پنداشتند.قاصر و گناهکار می
 .1۱: ۳6. متی،  4
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گراییی ییییی یهیود تد یید برخی یهودیان مترقی، با هدف پیرویابی، بر همه ،های جدیدتردر دوره
ینیان مزی    ،تر است؛ زیرا در ین صورتگرایی قابل قبولاما برای یهودیان معاصر، ویژه ؛نمایندمی

پرست باشیند  بیا نگیاه ها بتت ه ین سن  اییمگر  ؛های دینی را منکر شوندتسایر سن    ه نیستند
دربردارنیده اییی  ،گرایییامیا پیریره همیه ؛تر اسیت، تکثرگرایی و تحمل دینی راحتگراییویژه

گیررد؛ از یهودیت می ،ییینی همگانی است و یگانه راه برای رسیدن به خدا ،معناست  ه یهودیت
 1داند های مختزفی به سوی خدا را مجاز میراه ،گرایی ه ویژه درحالی

اییی اسیت  یه یهیودی  یسیت   ،ها در اسیراییلونیستی صهیهای جد  یکی از چالش ،امروزه
از یغیاز برپیایی دولیت  ،«تیوان یهیودی دانسیت سی را می چه »ه کموضوع هویت یهودی و این

ران و کیدانیان، متف میداران، حویو  مورد بحث و جدل همیه سیاسیت ،اسراییل و حتی پیش از ین
 دهد:نشان می خوبی ایی موضوع را به ذیل،رهبران دینی بوده است  ماجرای 

حی   ماپیا    نشییی  و نماینیده عضو شورای شهر ناصریه عزیا )منطوه یهودی« ریتا یتیانی» خانم
 ،مخالفیت ورزیید و اییی امیر  های مالی به میدار  دینیی کم با پیشنهاد اعطای  هابود  وی بار

ب را برانگیخت و به تحویق در گرشته او پرداختند  او اصال خشم دیی یلمیانی  کیی تا  گرایان متعص 
هیا  ه پدره به دست نیازیکه مادره دیی مسیحی و پدره یییی یهودی داشتند و پس از ین  بود

هیا بیرای  ه انگزیسیی یبیه اردوگیاهی  ،سپس  زیست نشیی ورشو می یهودی  در محزه ،شته شد 
بیه   7491انتویال یاتیت و سیرانجا  در سیال  ،رده بودنید یهودیان در قبر  برپا   ان موق تکاس

شیوهر یهیودی  کرد و خدمت وظیفه خود را در ارتش گرراند و با یی اشغالی مهاجرت   تزسطیی
تابعییت اسیراییزی   7491رد و در سیال  یرد و ترزندان خود را به شیوه یهیودی تربییت  ازدواج 
 گرتت  
ه  یخواسیت   از وی ،حی   دینیی مفیدال بیود ه عضیو یشور  شف گرشته او، وزیر  به دنبال 

 ی  گری مر مسترد نماید  حاخامی ،رده بود ر  دریاتت  اسا  اظهارات  ه بر اه را  مهگررنا
رات کیه برابیر اح مرد یهودی را غیرمشروع دانست و از او خواست  کنی  ازدواج او با ی ا  و مویر 

رد و میاجرا را بیه  یاما خیانم یتییانی بیر اییی تصیمیمات اعتیرا   ؛دینی، به دیانت یهود بگرود
ار عمیومی قیرار گرتتیه کیه تحت تشار شدید ات شور  شانید و وزیر  ار عمومی کها و ات روزنامه

                                                           

  12، ص های یهودیباورها و آیین  َالی ینترمی،  1
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ران، کـم قبلی خـوف را پـس گرفـت. فر ایـن جریـان، بسـیاری از متفکح م۳۱66فر مارس  ،بوف
نامیدنـد و آنهـا را « یکنژافپرسـتی بیولـوژی» زی راکـگـری مر شور و حاخـامیکتصمیمات وزیر 

گرایـان  هـا و فیـن حاخـام  هکـاین ماجرا نشان فاف  فر ضمن، ها شناختند. نازیهمانند نژافپرستی 
از  ـ ه آتیـانی عضـو آن بـوفکـ  مکحا  ار عمومی و قدرت حزبکمتعصب چگونه فر برابر فشار اف

 1نند.ک نشینی می گذرند و از موضع اعتقافی خوف عقب افعاهای خوف می
 ستیزیبیگانه. 3

-قوانین بسیار بی ،فر کتاب تلموف .های صهیونیسم استترین ویژگیماز جمله مه ،ستیزی بیگانه

اسـراهیلی بـا  ـ نویسنده یهـوفی ،اسراهیل شاهاک .غیریهوفیان نوشته شده است فربارهای رحمانه
 کـه یهوفیان و غیریهوفیان، معتقد اسـت  اشاره به تأثیر فراوان تلموف بر قوانین حاکم بر روابط میان

هـای اسـراهیل سـر توان از صهیونیزم و سیاست تن تأثیر عمیق قوانین تلموف، نمیبدون فر نظر گرف
 فاند: تب تلموف را حافثه زیر میکفر آورف. وی نقطه انزجار خویش و بازگشت از م

از تلفنش به منظـور  2یهوفی بسیار مذهبی اجازه نداف تا فر روز شنبه که یکروز متوجه شدم  کی
رفه بـوف، کـته کسـ (اورشـلیم) ه فر همسـایگی اوکـ  غیریهـوفی کفرخواست آمبوالنس برای ی

مالقـات بـا  طـی   نم،کـسافگی به مطبوعات گـزارش  ه موضوع را بهکجای آن  استفافه شوف. من به
ـیکه متشکاعضای فافگاه شرع اورشلیم  آنـان  اسـراهیل بوفنـد، از  منصـوب فولـت هـای ل از رب 

ه یهـوفی مـورفنظر که آیا این رفتار با تفسیر آنان از فین یهوف مطابقت فارف؟ پاسخ فافند کپرسیدم 
                                                           

 . 189ـ  17۱، ص سیاست و ديانت در اسرائیل. محمد ماضی عبدالفتاح،  1
وکار فر آن تعطیل است. همواره مناقشه فرباره قداسـت  . مطابق متون فینی یهوف، شنبه، روزی مقدس است و کسب 2

، «آموس نـابو»که  گونهفاران افراطی یهوفی و یهوفیان سکوالر فر اسراهیل وجوف فاشته است. آن روز شنبه فر میان فین
فاران افراطـی، خواهـان تشـدید قداسـت روز  ه خوف نوشته است: فین، فر مقال«ایدهوت آحرونوت»نویسنده روزنامه 

ها  ها و کاباره وآمد خوفروها فر این روز متوقف شوف؛ مراکز تجاری به استثنای رستوران که رفت ای گونه شنبه هستند؛ به
اسـت کـه   ش رفتـههای خدمات زیربنایی متوقف شوف. این موضوع تا آنجا پی فر عرصه  تعطیل گرفف و هرگونه فعالیتی

« منـاخیم»آنها پیشنهاف کرفند شنبه هر هفته، برق مراکز عمومی خاموش شوف و خطوط تلفنی نیز قطع گرفف. حاخام 
گوفات یسراییل»از حزب  تهدیـد کـرفه   ها فر اسراییل شده اسـت. وی ، خواهان توقف هرگونه فعالیت فر روز شنبه «آ

کاری کـارگران واحـدهای مختلـف  زهای شنبه از حرکت باز ایستد و اضافهنیز باید رو« گوریون بن»است که فروفگاه 
دارها  دينشوف. )ر.ک: نافذ ابوحسنه،   شوند، متوقف تولیدی و اقتصافی و خدماتی که فر روز شنبه مشغول به کار می

 (۳۱9، ص و سکوالرها در جامعه اسرائیل



311    9316رمضان ويژة  ،توشه راهيان نور ره 

  کمـرا بـه یـ ،رفه اسـت و بـرای ففـاع از ایـن رأی خـوفکشناسانه رفتار  فرست و فر واقع، وظیفه
 نوشته شده، ارجاع فافند.  ه فر همین قرنکالقوانین تلموف  پاراگراف از متن خالصه و معتبر مجمع

ه انتشـارش کـرفم. گزارشـی کـگزارش «هاآرتص»زبان  من هم این حافثه را به روزنامه مهم عبری
 های گروهی شد. موجب بروز رسوایی فر رسانه

اسـراهیل و   مقامـات روحـانی یـک از هیچ نونکمنفـی بـوف. تـا برای من نسبتاً  ،نتایج این رسوایی
یهـوفی نبایـد قـانون  که یکرا فر این مورف خوف   ، رأی روحانیون جوامع یهوفی خارج از اسراهیل

غیریهوفی زیـر پـا بگـذارف، تغییـر ندافنـد. مقـدار زیـافی هـم  کی  حفظ جان جهتشنبه را به 
ه چنانچه تبعات چنین عملی،جان یهوفیـان را فر معـرض کمآبانه فر این جهت مقدس  مهمالت

 1شد، به آن افزوفند.خواهد   خطر قرار بدهد، زیرپا گذاشتن قانون شنبه مجاز شمرفه
امـا فر برخـی  ؛اعتنایی به سایر اقوام اسـتفضای حاکم بر تورات نیز بیانگر برتری قوم یهوف و بی

-گونه فرمانحال آنکه این 2نماید؛تورات، یهوفیان را به فوستی با اقوام غیریهوف ترغیب می ،موارف

 ندارف.های افراطی با فیگران جایگاهی فر تعامل صهیونیست ،ها
 ترویج فساد و فحشا. 4

بنـدوباری فر میـان جوامـع غیریهـوفی، ترویج فسـاف و بـی ،هاهای صهیونیستاز جمله ویژگی
 ،ویژه جوامع مسـلمان اسـت. سـران صهیونیسـم فر پروتکـل شـماره یـک فانشـوران صـهیون هب

وباری سـوق فافه بنـداند که جوانان غیریهوفی به وسیله عوامل آنان به بیصراحت اعتراف کرفه به
ه فر کـاین مأموریت از طریق افرافی چـون معلمـان خصوصـی، خـدمتکاران، زنـانی  .شوندمی

ها و کارمندان امور ففتـری و زنـان یهـوفی کـه فر نند، منشیک فاری می ثروتمندان بچه  های خانه
ور فسـاف و بـه منظـ که شوف. از این پدیدههای عیاشی اشتغال فارند، انجام می ها و محل دهکعشرت

   3یاف شده است.« انجمن بانوان»به  ،شده  عیاشی طراحی
ها برای رسیدن به اهداف خـوف و نیـز توسـعه نفـون خـویش، از ابزارهـای گونـاگون صهیونیست
عنوان نمونـه،  بـه ؛هاسـتل جنسـی و تقـدیم فاحشـههها، مسـا راه یکی از این .نماینداستفافه می

                                                           

يخ يهود؛ آيین يهود. اسراهیل شاهاک،  1  .19ـ  ۳۱پرست، ص  آستانه، ترجمه رضا تار
و   ، خوراک فاشته  را فوست  کند و غریبان می  را فافرسی  زنان و بیوه  شما... یتیمان  ، خدای یُهَوه: »۳۱ـ  ۳7: ۳9. تثنیه،  2

 «بوفید.  مصر غریب  فر زمین  فارید؛ زیرا  را فوست  ، غریبان فهد. پس می  ایشان  به  پوشاک
 .166، پروتکل شماره یک، ص های دانشوران صهیونپروتکل. عجاج نویهض،  3
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ار ایوب»  کند که فر زمـانی کـه وی رهـیس زنـدانماجرایی را نکر می فر خاطرات خوف« عبدالجب 
 نویسد: او می ؛فر عراق بوفه، برای وی اتفاق افتافه است«وتک»
  رفنـد تحـت مراقبـتکروز از سوی حکومت، سه زندانی مهم را به من سپرفند و سـفارش  کی»

آنـان را شـدت  شدید قرار گیرند. من نیز به جهت اهمیت موضوع و اجـرای فسـتور، نگهبـانی از
یهوفی از بغداف نزف من آمده و گفتنـد: سـه زنـدانی  فو تاجر مهم   ،وتاهیکبخشیدم. پس از مدت 

خواهیم از طریـق احساسـات فینـی  فر این زندان هستند. ما نمی ،ه از یهوف هم نیستندکمسلمان 
به لحـاظ انسـانی اسـت و نیـز از  صرفاً  ،ما فر رابطه با آنان  ه سخنکبل ؛نیمکگو و فرباره آنان گفت

  ای سـافه برند. لذا از تـو خواسـته سر میه و فرزندان آنان فر وضع ناگواری ب  ه خانوافهکاین جهت 
تـو زیـانی   ه بـهکـو ایـن چیـزی اسـت  1نـیکه ایشان را بـه زنـدان بغـداف منتقـل کفاریم و آن این

ار، خـدمتی انسـانی کـس بـا ایـن کبـرع  هکبل ؛نه فر برابر فولت و نه فر برابر وجدان ؛رساند نمی
ــام فافه ــی و  انج ــرت موس ــخنانی از حض ــد و س ــرآن خواندن ــاتی از ق ــن آی ــرای م ــاه ب ای. آنگ

الم( را بیان کرفند. اما با این همه سخن مالطفت )علیهما عیسی آمیز... با انتقال آن سه زنـدانی  الس 
فوباره بازگشتند و بـا  ،از چند روز ست انجامید... پسکرفم و تالش آنان به شکبه بغداف مخالفت 

ی از آنـان گفـت: کـار فشواری بـوف. یک ،رفن ایشان و مخالفت با آنانک قانع .گو کرفندو من گفت
صد فینار بـه تـو  ،لمهکبرای هر  2«.لدی مانع ال»ار سختی نیست: کلمه برای تو کنوشتن این سه 

  چـه م. لـذا بـرای ترغیـب بیشـتر مـن گفـت:ده او را نیز نپـذیرفتبناما این پیشنهاف فری 3فهیم. می
رفم. کـخواهی بگیر. باز هـم قبـول ن خواهی؟ خانه؟ انتقال آنان به بغداف را بنویس و هرچه می می

 رفتند. و  ای نداشت... اما فایده ؛رفندکاصرار 
 ؛رفندکرار کبه همراه سه فختر جوان بسیار زیبا بازگشتند و خواسته خوف را ت مجدفاً  ،چند روز بعد

از اتـاق خـارج شـدند و مـرا بـا آن سـه فختـر جـوان تنهـا  ،نوشیدن آب  رفم. به بهانهکاما من رف 
العمل مـن جویـا شـدند و پاسـخ  سکبازگشتند و از آنان فر مورف ع ،گذاشتند. پس از چند لحظه

یت گفت: جنابکآنگاه ی منفی شنیدند. ار ایوب» ی از آنان با جد  ل کمشاین  ابتدا حل  «  عبدالجب 
بـاز هـم رف  ؛از راه مـال ،رفی. سـپسکـ  مخالفت ؛را از راه عاطفی و انسانی از تو خواستار شدیم

                                                           

ـار یهـوفی بـه علـت  . ظاهرًا علت فرخواست انتقال آنان به بغداف، سهولت آزافی 1 شان از زندان بوفه است؛ زیـرا تج 
 آسانی زندانیان را آزاف کنند. توانستند به روابط خوف با مسئوالن فر بغداف، می

 . از نظر من، منعی ندارف. 2
 فر آن زمان، این مبلغ بسیار زیاف بوف؛ زیرا برای مصرف ماهیانه یک خانوافه، صرفًا چند فینار کافی بوف..  3
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آنگـاه مـرا  ن.کـخـوف را بـرای بـال آمـافه  ،نپذیرفتی. پـس  باز هم ؛خره از راه فخترانرفی. و باألک
منتقـل زندان عزل و به پست فیگـری   ه من از مدیریتکشید کطولی ن .واگذاشتند و خارج شدند

 1«.اند سه زندانی، پس از انتقال به بغداف، آزاف شده  فریافتم آن ،رفمکه تحقیق کبعد  .شدم
ها فر آنها اقامـت  ه سیاحان و توریستکهایی  های اخالقی و معنوی فر هتلانهدام ارزش ،امروزه

بـه  ،نـدک شورهای عربـی جـدا مـیکیل را از سایر هه اسراکنار مرزهایی کفر  ،نند و همچنینک می
یل همواره تعدافی از نگهبانان ارتشی زن، هنار مرزهای اسراکباالترین میزان خوف رسیده است. فر 

و  (هـای شـورای امنیـت گشـت) فر حال گشت و نگهبانی هستند تا با نیروهـای پاسـدار صـلح
ه کـ سـانیکهمـان  ؛بار فاشته باشند ای ننگین و خفت المللی بیگانه، مراوفه سربازان نیروهای بین

یل از طریق این زنان و فختران، آنـان را هروند و اسرا ناپذیر اسرار یهوف به شمار می منبع مهم و پایان
 ند.ک تخلیه اطالعاتی می

 ند:ک می  اش مطبوعاتی چنین اعترافکنکتحقیق و  کفر ی ،«هبولم هازیه» مجله
یهوفی نداشته باشـد    ای ه رفیقهکافسر پلیس را نخواهی یافت  کنیروی پاسدار صلح و یا ی کی»

انـد، نثـار معشـوقه خـوف  خریـده  های عربی ه به قیمت ارزان از سرزمینکآنان هدایای خویش را 
فرشـت خـوف را نیـز اراهـه  اخبـار و اطالعـات ریـز و ،همچنـین ،ننـد و همـراه ایـن هـدایاک می
 2«.نمایند می

آنـان  .چیز جدیدی نیسـت استمرار و ممارست یهوف بر ابتذال و فسق و فجور، که رسد به نظر می
انـد؛ از جملـه فر های ناروایی به رهبران و پیـامبران الهـی فافهحتی فر متون مقدس خوف، نسبت

حرمـت  کی از افسـران خـویش هتـکبه همسر ی فاوف :شده فعلی، گفته شده تورات تحریف
ه گرفیـدران به تصویر کشیده شده و افعا  ای شهوت چهره یمکح 4از سلیمان ،همچنین 3 نموف

 5 معشوقه بوفه است ۱99زن و  799  که او فارای
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