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نفوذ صهیونیسم بر کشورها و پنهانسازی قدرت پوشالی آن
*

م رارضائیاز 

مقدمه

واژه صهیونیسم همیشه با نیرنگ ،دسیسه و دورویی همراه بوده است .حرکت صهیونیسام باا
هد تشکیل دولت یهودی ،در آغاز بر اساس توطئه بنیان ذاشته شد .سپس با حیله و فریاب و
اتکا به قدرتهای امپریالیستی ،نضج رفت و با توسل به زور و اعماال جنایات و برقاراری جاو
ترور ،وحشت و تجاوز به سرزمینهای دیگران و اشغال آنها ،نیمی از اهدا خاود را باه پایش
برد ،اما چون ترفندهای اعمال شده در جهت تشکیل دولت یهودی که هد اصلی و ابتدایی این
جنبش بود ،نتوانست رؤیای رهبران آن را عملی کند و آرزوی صهیونیستها برای برپاایی دولات
یهود را محق سازد؛ حربهای بزرگتر و کاراتر الزم بود تا همه چیز را به نفع صهیونیسام د ر اون
کند .این جنبش کوشید با نفوذ در کشورها و سازمانهای جهاانی ،ضامن تحقا بخشایدن باه
رؤیای تشکیل دولت بزرگ یهودی و تسلط بر مردمان جهان ،ضاعف و قادرت پوشاالی خاود را
پنهان کند ،اما بیداری شکل رفته در جهان و بهویژه جهان اسالم و قدرت جبهه مقاومت هر روز
بیشتر از پیش ضعف درونی آنها را نمایان کرده است .در این مقاله ضمن بیاان تفااوت یهاود و
صهیونیسم ،سازمانها و صنایعی که تحت نفوذ صهیونیسماند ،به اختصاار بیاان و چالشهاای
نظامی و امنیتی آن بررسی میشود
 .1معنای صهیونیسم و تفاوت آن با یهود

صهیونیسم به معنای مرام و مسلک حزب بینالمللی یهود و روهی است که خواهان غلبه و
* کارشناس ارشد علوم قرآن و حدیث.

  312رهتوشه فصلنامه علمی ــ تخصصی ویژه مبلغان

چیر ی یهودیان بر اقوام و ملتهای دیگر است 1.این جنبش از اواخر قرن نوزدهم و برای تشکیل
میهن یهودی در سارزمین فلساطین باه وجاود .آماد 2.در واقاع صهیونیسام ،جنبشای از آرماان
مسیحیان طایفه بنیاسرائیل است که برای رسیدن به سرزمین موعاود و تشاکیل دولات و ملتای
واحد مایه رفته است .منظور از یهود نیز پیروان دین حضرت موسی

هستند که کتاب تورات

را به عنوان کتاب آسمانی پذیرفتهاند و با ظهور اسالم ،از پذیرش آن سرباز زدند و بار دیان خاود

پایبند ماندند 3.پیروان دین یهود با پایبندی به اصول و مقررات تورات ،میکوشیدند بر اسااس آن
رفتااار کننااد .ا اار چااه انحرا هااای سیاساای بساایاری در ایان دیان آساامانی رخ داده و برخاای
فرصتطلبان برای بهرهبرداری شخصی و دنیوی خود در آن دست بردهاند ،بعضی باورمندان این
دین نیز هستند که با این تحریفها مخالف و جو یای حقیقتاند.
صهیونیسم سیاسی در برابر سنت کهن یهود ،نوعی فساد و تبااهی ملی رایاناه و اساتعماری
است که ریشه آن به ملی رایی و استعمار رایی اروپای قرن نوزدهم باز می ردد .صهیونیسام باا
زینش پیامهای و یژهای از متن تورات که پایه و اسااس آن ،انحارا واقعای از برناماه خداوناد
است ،از آن به عنوان پوششی برای پنهان کردن اهدا سیاسی خود بهره میبرد .بنابراین انحرا
صهیونیسم از آیین یهود آشکار است؛ از این رو صهیونیسم بیشتر به عنوان یک نهضات سیاسای
مطرح میشود که به برنامههای مذهبی یهود پایبند نیست .برای مثال تئاودور هرتازل ،بنیان اذار
صهیونیسم به بسیاری از مسائل مذهبی یهود پایبند نبود .این در حالی است که یهودیان دینی نیز
درباره طرح «اشغال فلسطین» و آواره ساختن مردم این سرزمین باا صهیونیساتها مخالفاناد.
نمونه این تضاد را میتوان در انعقاد وعدهنامه «بالفور» یافت؛ زیرا این وعدهنامه پس از سه ساال
مناقشه و مبارزه میان صهیونیستها و یهودیان منتشر شد .در ا ار فشاارهای یهودیاان انگلیسای،
جنبش صهیونیسام ناچاار شاد بارای حفاظ حقاوق حقاه سااکنان اصالی سارزمین فلساطین
تضمینهایی بدهد؛ اما برای پیشابرد اهادا اساتعماری خاود باه صهیونیساتهای آمریکاایی
متوسل شدند تا بریتانیا را برای پذیرش پیشنهادهای خود زیر فشار قرار دهد .مباارزه یهودیاان باا
صهیونیستها ویای آن است که صهیونیسم با استعمار بریتانیا پیوند حیاتی دارد و دشمن یهاود
 .1حسن مصطفوی ،التحقعق فی کلمات القرآن ،ج ،14ص 2۷2و ناصر جمالزاده ،اصالحات سعاسی ،ص.59
 .2مهشید مشیری ،فرهنگ زاان فارسی ،ص.6۷9
 .3علی جدید بناب ،مملکرد صهعونعسم در اراار جهان اسالم ،ص.25
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به شمار میرود.
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 .2نفوذ صهیونیسم بر تشکیالت و سازمانهای جهانی

صهیونیسم با آرزوی تسلط بر جهان کوشیده است به شیوههای مختلفی بر کشورهای جهاان
تسلط یابد و بدین منظور در سازمانهای جهانی و صانعتهای بازرگ و تأ یر اذار نفاوذ داشاته
باشد .در این بخش به برخی از این سازمانها و صنایع اشاره میشود
الف) نفوذ بر رسانهها و خبرگزاریهای جهانی

خبر زاریها تأمینکنند ان خبر و توزیع کنند ان آن در جهان اطالعات ،نقش اول را دارناد.
از این رو ا ر تولید اطالعات دچار تمرکز و انحصار شود ،میتواند در سمت و سو دادن اندیشهها
خطرآفرین ردد .این واقعه از دیروز تا امروز جهان اطالعات رخ داده است .صهیونیسم جهاانی
توانسته است با برنامهریزیهای زیرکانه و تسلط بر خبر زاریهای مهم ،نبض اطالعرسانی دنیا را
در دست یرد .با شروع جنگ جهانی دوم و حمله هیتلر نازی باه کشاورهای اروپاایی ،آناان باا
استفاده از این فرصت و با در دست داشتن رسانههای خباری ،اعماال هیتلار را بزرگنماایی و از

کشتارهای جمعی و تنورهای ازی ،اخبار دروغینی به ماردم ارائاه کردناد 2.رساانههای تبلیغای
صهیونیسم با تمرکز بر چهره زنان و کودکان ،نشانههای ترس و وحشت آنان را به وناهای نمایاان
میکردند تا عواطف مردم جهان بهویژه اروپا و آمریکا را به سوی خود متمرکز کنند .ایان تاالش
آنان آ اری به دنبال داشت که برخی از آنها بدین شرح است
 .1انعطا افکار عمومی جهانی بهویژه اروپاییان و آمریکاییان به سوی یهود ،به وناهای کاه
آنان خود را در مقابل یهود ناهکار میپنداشتند؛
 .2آماده ساختن افکار عمومی برای قبول هر طرحی جهت اسکان یهودیاان در فلساطین باا
عنایت به مراعات حقوق اهالی فلسطین؛
 .3جلب افکار و آرای مردم به ترحم بر یهود و بیاهمیتی به ملت فلسطین.
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 .1ر.ک مرتضی صانعی ،استرهای شکلگعری صهعونعسام ،معرفات ادیاان ،پااییز  ،1398ص 12۷و موسای کایم،
اندیشه و تفکر حکومت صهعونعسم ،دوفصلنامه پژوهشی تأمل ،پاییز و زمستان  ،1396ص 89و .90
 .2علی اقلیدینژاد ،روشهای پعدا و پنهان صهعونعسم ،مبلغان ،زمستان  ،1380ص.5۷
 .3فؤاد بن عبدالرحمان الرفاعی ،نفوذ صهعونعسم ار رسانههای خبری ،ترجمه حسین سروقامت ،ص 11و .12

  314رهتوشه فصلنامه علمی ــ تخصصی ویژه مبلغان

فعالیت سترده تبلیغی صهیونیسم یهودی برای زیبا وانمود کردن چهره منفور خود ،با زشات
جلوه دادن چهره اعراب در دید ان مردم جهان همراه بود .آنها در پنهان کوشیدند افکار عماومی
جهان را متقاعد کنند که عرب ،دشمن تاریخی تمدن مسیحیت است.
امروز خبر زاریهای بسیار همچون «رویتر»« ،آسوشیتدپرس»« ،یونایتدپرس اینترنشانال»،
مجلههای فاسد و کفرآمیز «ساندی تایمز»« ،ساان» کاه هار هفتاه میلیونهاا نساخه باه چاا
میرساند« ،نیوز آو ِد ورد» که هار هفتاه حادود چهاار میلیاون نساخه چاا میکناد« ،دیلای
اکسپرس»« ،دیلی میل»« ،منچستر اردین» » ،رافیک»« ،سندی بابیل»« ،سفیر» و مجلههای
بسیار دیگری که تیراژ بسیار باالیی نیز دارند ،تحت نفوذ و سلطه صهیونیسم جهانی است 1.ایان

در حالی است که امروزه علیرغم همسویی بسیاری از خبر زاریها و نشریات پرتیراژ جهانی با
صهیونیسم یهودی ،جنایتهای آنها در کشتار مردمان بی ناه فلسطین و شکستهای پیدرپای
آنان از حزبالله لبنان در جنگهای مختلف و نیز حتی شکست خفتبار آنان از مردمان سانگ
به دست فلسطین ،چهره پوشالین و دروغین آنان را در انظار مردمان جهان بایش از پایش نمایاان
ساخت و موجب نفرت بیشتر از آنان شد.
ب) نفوذ بر صنعت سینما و شبکههای تلویزیونی

ً
صهیونیساام ساایطره نساابتا کاااملی باار شاارکتهای تولیااد و تهیااه فیلمهااای سااینمایی دارد.

شرکتهای بزر ی مانند «فاکس» « ،لدن»« ،برادران وارنر»» ،پارامونات» و دیگار شارکتهای
فیلمسازی تحت نفوذ و سلطه آنها هستند .در واقع صنعت ساینما در آمریکاا یهاودی اسات و
بیآنکه احدی در این عرصه با او منازعه کند ،بر آن حکم میراند .هر کسی کاه باه آناان وابساته
نباشد و با آنها ساز اری نداشته باشد ،از سینمای آمریکا حذ میشود .تماام کاارپردازان ایان
صنعت ،صهیونیستها یا دستپرورده آنهایند .در واقع صهیونیسم با صانعت ساینما و باهویژه
سینمای هالیوود ،فضایل اخالقی را قربانی نموده ،مفاسد را رواج میدهد و برای آبارو و حیثیات
مردم کمترین ارزشی قائل نیست .آناان افاراد را وادار میکنناد کاه در تعمایم و نشار نقشاههای
جنایتکارانهشان که تحت پوششهایی همچون عرفانهای نوظهاور قارار رفتاه اسات ،تاالش
 .1خبر زاری مهر ،صهیونیستها دست پشت پرده رسانههای جهان ،1392/0۷/05 ،کد خبر 2143۷21

https://www.mehrnews.com/news
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کنند.

1

دلسپرد ی بازیگران مطرح جهاانی باه آرمانهاای صهیونیساتی از یکساو و اساتفادههای
تبلیغاتی از این ونه هنرمندان برای ترویج آرمان نخبهساالری یهود از جانب دیگر ،مشکل بزرگ
و اساسی سینمای جهانی از جمله هالیوود است که جای بسی تأمل و درنگ دارد .دندانهای تیز
صهیونیستی حتی برخی متفکران غربی را نیز به هراس واداشته است؛ زیرا آنان نیاز میدانناد کاه
یهود تنها به خود میاندیشد .یکای از متفکاران غربای دربااره خطار نفاوذ یهودیاان در ساینما و
رسانههای روهی فته است
یهود به وسیله خبر زاری جهانی شاما را شستوشاوی مغازی داده ،وادار میکناد کاه
جهان و واقعیات آن را آن ونه که آنان میخواهند ،ببینید؛ نه آنچه که در حقیقت وجاود
دارد ...یهود به وسیله فیلمهای سینمایی جوانان و فرزندان ما را تغذیه میکند و [ذهان
آنها را از آنچه خود میخواهد ،سرشار میسازد و در خالل تنها دو ساعت کاه مادت
نمایش یک فیلم سینمایی است ،آداب و فرهنگی را کاه معلام ،مربای و خاانواده طای
ماهها تعلیم و تربیت در اذهان جواناان ماا باه عناوان نسالی برومناد ایجااد کردهاناد،
میزداید.

2

چنگال اختاپوسی صهیونیسم به شبکههای تلویزیونی آمریکا و کشورهای اروپایی نیز رسیده
است؛ چنانکه مقام معظم رهبری فرموده است «اماروز دنیاا ،دنیاای رساانهها و تبلیاغ و تبیاین
ً
است .امروز در مقابل شما امپراتوری خبری دشمنان دنیای اسالم قرار دارد کاه غالباا در کنتارل
صهیونیستهاست .امروز یک اتوبان یکطرفه خبر و تحلیل از طر رسانههای خبری به سمت
افکار عمومی دنیا ا از جمله افکار عمومی کشورهای عربی و اسالمی و خود مسلمانان ا جاری
است».

3

 .1ر.ک فؤاد بن عبدالرحمان الرفاعی ،نفوذ صهعونعسم ار رسانههای خبری ،ترجمه حسین سروقامت ،ص،43 – 46
سایت مؤسسه آینده روشن ،تسل فرهنگی صهعونعسم ار سعنمای جهان ،1388/03/06 ،کد خبر 151

http://www.intizar.ir/article/

 .2فؤاد بن عبدالرحمان الرفاعی ،نفوذ صهعونعسم ار رسانههای خبری ،ترجمه حسین سروقامت ،ص.44
 .3بیانات در دیدار شرکتکنند ان در همایش بینالمللی رسانههای جهان اساالم در حمایات از انتفاضاه فلساطین،
.1380/11/11

https://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=3103
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ج) نفوذ بر مؤسسات بینالمللی

صهیونیسم برای تسلط بر تمامی جهان (جهانیساازی) ساازمانهای بازرگ جهاانی را نیاز
تحت سلطه پنهاانی خاویش رفتاه اسات .بخشای از ایان ساازمانها عبارتاناد از «مجماع
عمومی» سازمان ملل متحد که یهود از نخستین روزهای تشکیل این سازمان بر آن سیطره داشته
است؛ «شورای امنیت» که در واقع به دنبال اجرای نقشههای صهیونیستهاسات و از هماین رو
نیز ح وتو را برای پنج عضو دائمی آن در نظر رفته است؛ «سازمان خوار و باار و کشااورزی»
ملل متحد که در ظاهر با هد باال بردن سطح تغذیه و زند ی تشکیل شده و در واقعیت به دنبال
تسلط بر سبک زند ی مردم جهان از طری مواد غذایی است؛ «مرکز اطالعات» ساازمان ملال
متحد که به دسات یهودیاان اداره میشاود؛ «باناک بینالمللای تارمیم و توساعه» کاه یهودیاان
ادارهکننده آن هستند؛ «کمیساریای عالی پناهند ان» که در واقع به دنبال اسکان یهودیان در نقاط
مهم و استراتژیک جهان است؛ «یونسکو» که از بارزترین فعالیتهاای ایان ساازمان تاالش در
جهت اغوای ملتها به وسیله مفاسد مراکاز ،فسااد ،ساینما ،تئااتر ،رادیاو و ...برجساته کاردن
هنرمندان ،کمونیستها و افراد روتمند عیاش در کتابهای درسی به صورت انسانهایی بازرگ
و بیبدیل است؛ «صندق بینالمللی پول» که با مقدرات ملل ضعیف بازی میکند و باه وسایله
استعمار مسیحی امور اقتصادی آنان را بازیچه دست خویش قرار داده است؛ «سازمان بهداشت
جهانی» که به ظاهر هد آن باال بردن سطح بهداشت در جهان است و «داد اههای ناورمبرگ»
که یکی از دالیل روشن سیطره صهیونیسم جهانی بر ادارات و بخشهای مختلف ساازمان ملال
متحد است.
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 .3نفوذ بر کشورها ،طرحی برای پنهانسازی قدرت پوشالی

صهیونیسم جهانی علیرغم نفاوذ ساتردهای کاه در ساازمانها و صانایع بازرگ جهاانی و
بسیاری از کشورهای جهان دارد ،ضعف بنیادینی دارد .در واقع صهیونیسم با نفوذ در کشاورهای
جهان و سازمانهای جهانی ،کوشیده است باا باه نماایش ذاشاتن قادرت و برتاری ظااهری،
ضعفها و نواقص بنیادین خاود را پنهاان کناد .رژیام اشاغالگر قادس را میتاوان مصاداقی از
 .1ر.ک فؤاد بن عبدالرحمان الرفاعی ،پعشعن ،ص 106 – 116و پایگاه صهیونپژوهی خیبر ،نگاهی ااه پارو ه نفاوذ
صهعونعسم در آمریکا و سازمانهای اعنالمللی؛ .( http://kheybar.net) 1399/05/13
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جامعهای دانست که صهیونیسم جهانی به دنبال تشکیل آن است؛ از همین روسات کاه هماواره
کوشیده با البی ری با کشورهای اروپایی و آمریکا ،آن را قدرت برتر در جهان نشان دهد .این در
حالی است این رژیم که با چالشهای امنیتی ،سیاسی ،نظامی و اجتماعی زیادی روبهروسات،
این روزها با شکست امنیتی و سیاسی نیز مواجه شده و یکی از مؤلفههای قدرتی که همیشه به آن
تکیه داشت و به ابهت پوشالی خود افتخار میکرد ،در معرض فروپاشی است .در بعاد نظاامی،
ارتش این رژیم که روز اری پنجمین ارتش قدرتمند جهان بود ،اکنون در رتباه هفادهم جهاان

قرار دارد 1.روز اری این رژیم معتقد بود که برتری تسالیحاتی آن میتواناد امنیات ایان رژیام را
تأمین کند و میتواند برای سایر کشورهای عربی همسایه نیز چتار نجااتی باشاد؛ اماا مقاومات
روههااای فلسااطینی و جنگهااای سااالهای ذشااته از جملااه جنااگ  51روزه غاازه 33 ،روزه
حزبالله لبنان 22 ،روزه غزه و نیز جنگ یازده روزه غزه نشان داد که رژیم صهیونیستی با وجاود
داشتن توانایی و برتری نظامی ،نه تنها توان درهم شکستن روههای مقاومت فلساطین را نادارد،
بلکه بیشتر از همیشه در تیررس موشکهای محور مقاومت قرار دارد .ناکارآمادی ساامانه نباد
آهنین رژیم صهیونیستی در جلاو یری از موشاکهای مقاومات کاه اماروز دقیا تر ،نقطاهزن،
هدایتپذیر و دوربردتر شادهاند و پهپادهاای جدیاد روههاای مقاومات نشاان داد کاه برتاری
تسلیحاتی و امکان بازدارند ی رژیم صهیونیستی در معرض خطر است.
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از نظر امنیتی نیز این رژیم با چالشهای فزایندهای روبهروست .فرار حیارتآور شاش اسایر
فلسطینی از زندانهای فوق امنیتی این رژیم ،بار دیگر امنیت پوشالی آنان را به نمایش ذاشاته و
قدرت امنیتی و اطالعاتی رژیم صهیونیستی را به چالش کشیده است .این اقدام اسرای فلسطینی
موجب شکا بیشتر در میان مقامات رژیم صهیونیساتی شاده اسات ،به وناهای کاه هار یاک
انگشت اتهام به سوی دیگری نشانه رفته است .وزیر امنیت داخلی رژیم صهیونیساتی فارار ایان
شش اسیر فلسطینی از زندان فوق امنیتی جلبوع را یک شکست امنیتی بارای ایان رژیام دانساته

 .1خبر زاری بینالمللی قدس ،قدرتنمایی از اعرون ،فروپاشی از درون ر یم صهعونعستی ،1400/06/25 ،کد خبر
.(http://qodsna.com/fa) 360162
 .2ر.ک سید زکریا محمودی رجا و دیگران ،اررسی محور مقاومت و آینده نظاام سالطه ااا اساتفاده از نظریاه نظاام
جهانی ،فصلنامه علمی پژوهشی مطالعات بیداری اسالمی ،پاییز و زمستان  ،139۷ص.13 – 15
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است.
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انفجار بزرگ در ماه آوریل  2021که در یک مرکز حساس نظامی ساخت موتورهای موشک
در اسرائیل رخ داد ،ویای آن است که دیگر مؤلفههای باقیمانده قدرت رژیم صهیونیستی نیز به
شدت در معرض فروپاشی است و این رژیم که زمانی باه ایان مؤلفاهها تکیاه میکارد و باه آن
میبالید ،دیگر دستانش خالی شده و مؤلفههای قدرتش یکی پس از دیگری در حاال فروپاشای
است .حمله به کشتی اسرائیلی در دریای عمان در مرداد ماه سال جاری و متهم کاردن ایاران باه
رژیم صهیونیساتی
دست مقامات این رژیم و نیز مقامات غربی ،نشان میدهد که ستاخیهای ِ
روز به روز از سوی محور مقاومت به چاالش کشایده میشاود .جمهاوری اساالمی ایاران نیاز
تهدیدات مقامات غربی و رژیم صهیونیستی را ژستهای تبلیغاتی قلمداد کرده در هماان زماان
هشدار داد هر ونه اقدامی علیه منافع و امنیت ملی ایران با پاسخ شدید و قاطع روباهرو خواهاد
شد.

2

نتیجهگیری

صهیونیسم با استفاده از روشهای پیشرفته و همپایی با فنآوری و توسعه جهانی ،مستمر باه
دنبال اجرایی کردن اهدا خویش است .خبرسازی ،استفاده از ابزارهای ارتباط جمعی ،هجاوم
به فرهنگها ،شکستن قداستها ،رواج فرهنگ برهنگی ،نفوذ در کشورهای قدرتمند و مجامع
بینالمللی همچون ساازمان کشااورزی ،یونساکو ،ساازمان بهداشات جهاانی و ...روشهاای
ونا ونی است که در این مجال به اختصار به برخی از آنها اشااره شاد .ایان روشهاا در یاک
سیستم و فرآیند باههم پیوساته و هماهناگ در خادمت آرمانهاای صهیونیسام قارار رفتهاناد.
علیرغم چنین تشکیالت ساترده و باه ظااهر پار نفاوذی ،خاناه عنکباوتی و قادرت پوشاالی
صهیونیسم نه تنها در فلسطین اشغالی ،بلکه در تمام جهان در حال شکستن و نابود شدن اسات.
آنچه میتواند نسل امروز و فردا را در مقابل ایان هجاوم بیاماان بیماه کناد و از خطار برهاناد،
 .1خبر زاری ایسنا ،فرار  6اسعر فلسطعنی اسطوره امنعتی دروغعن اشغالگران را ارمال کرد ،1400/06/29 ،کاد خبار
.(https://www.isna.ir/news/)14006292192۷
 .2خبر ازاری ایساانا ،حملااه اااه کشااتی اس ارائعلی در دریااای ممااان  2کشااته داشاات ،1400/05/08 ،کااد خباار
.(https://www.isna.ir/news/)1400050805302
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هویتسازی فرهنگی و آشنایی همهجانبه باا روشهاای مباارزاتی صهیونیسام در تماامی ابعااد
زند ی است.
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