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ی در ایران درست برهمان مبنای ایدئولوژیک تکیه دارد که ایدئولوژی مبارزه امروزی ما در انقالب شایان ستایش خمین
مفهومی که ما برای یهوه خدای واحد غیرتمند و بی گذشت خود قائلیم همان مفهومی است که               .  اسرائیل بر آن تکیه دارد    

همانطور که بسیاری مسائل دیگر میان ما           ,  دیدگاههای جهانی ما کامال مشابه همدیگرند        .  خمینی از خدای اسالم دارد       
من وقتی . هر دوی ما برای دفاع از ارزشهای سنتی خود در مقابل نوآوری کفرآمیز امروزی می جنگیم    .  مشترک هستند 

جالل یهوه متبارک « را می شنوم همانقدر احساس رضایت می کنم که اسالم راستین از شنیدن شعار » اهللا اکبر « شعار 
یک امام جماعت جمهوری اسالمی هر کالمی را که از شریعت دریافت کرده است بصورت                         .  می شود خرسند  »  باد

من ساعت های متوالی مجذوب موعظه       .  درست همان کاری که ما در مورد تورات می کنیم            ,  رهنمودی تکرار می کند    
می .  و آزاد اندیشی همرزمان ما هستندزیرا آنان نیز در خط مبارزه با لیبرالیسم, های مذهبی خبرگان والیت فقیه مانده ام

 !بنیادگرایان روی زمین متحد شوید: خواهم بدانان پیام دهم که 
  )١٩٩٨ آوریل ٣٠نقل از مصاحبه خاخام اعظم فرومن با روزنامه لیبراسیون ( 
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می ))  علفهای هرزه ای   ((  ی، جهودان را به سان         فیلسوف معروف و نامدارآلمان       )  ١٨٠٣ ـ    ١٧۴۴  (  Herderهردر
 .آویخته اند و شیره ی آنان را میمكند) كل جهان ( دانست كه تقریبّا به تمامی كشورهای اروپایی 
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به یهودانی گفته . ر دوران عثمانی در جوامع مسیحی و دونمه د Marranosیهودی مخفی، معادل مارانو( آنوس، آنوسی 
می شود كه به اجبار یا بنا به دالیل سیاسی و بمنظور نفوذ در میان غیر یهودیان آیین دیگری را پذیرفته باشند و در خفا                  

به زبان عبری به فردی اطالق می شود كه تحت فشار تغییر مذهب داده و می كوشد                   )  ج ـ پ    .  به آیین یهود پایبند باشند    
  )١( .صلی خود و مراسم آنرا در خفا حفظ كنددین ا
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به نحوی كه . حافظه ی تاریخی نیست عده ای از محققین، پژوهشگران و جامعه شناسان بر این باورند كه ما ایرانیان را
به زعم این اندیشه     .   آن درسی نیاموخته ایم      در هیچ برهه ای از زمان، تاریخ سرزمین خود را به خاطر نسپرده و از                     

به باور این عده، كه باوری بحق و دارای پایه های علمی و                 !  ورزان، ما را با گذشته ی خود و نیاكانمان كاری نیست               
مستدل است، ما مردمانی هستیم كه از سرگذشت پدران خود بی خبریم  و از آنچه در طول تاریخ سراسر رنجمان بر ما          

بنابر این بدون حب  و بغض  و بدور ازتعصب های كور و بی منطق، باید گفت كه باور این                                    !  ت، همچنین رفته اس 
نسبت به تاریخ و  بی تفاوتی ما! عزیران، قولیست درست  و می بایست دل در آن بست و پذیرفت كه ما مردمانی چنینیم          

یزحاضر نیستیم از گذشت روزگار و           زمینمان به حدیست كه در سخت ترین شرایط ممكن ن                     سر سرنوشت خود و    
مان به حل مشكالت و          اندرزهای گهربارتاریخ درس عبرت بگیریم و بیاری گنجینه ی تجربیات پدران سخت كوش                      

 !معضالت عدیده مان بپردازیم
این بی تفاوتی به حدیست كه اكثر روشنفكران و پژوهندگان ما از وقایع سده های اخیر و سرگذشت احزاب سیاسی و                              

یانهای روشنفكری مملكت نیز بی خبرند و پایه های روشنگری خود را بیشتر بر اتهامات بی اساس و لجن پراكنی                            جر
 .های دشمنان مردم قرار میدهند و عمال آب به آسیاب دشمنان سوگند خورده ی میهن و خلق میریزند

 مایه  و مزدوری كه تا كنون، نقشی عظیم در چرا  و به چه دلیل؟ بدون واهمه  و ریشخند تاریخ نگاران  و قلم بدستان بی
زدودن حافظه ی تاریخی ما ایفا نموده  اند و برای تبرئه ی خود و دادن پوششی واقع گرایانه به سیاه بر روی كاغذ                                     

) تشویش ونگرانی از دسیسه و توطئه ی دیگران         (  های جانبدارانه ی خود، ما را به دارا بودن تفكر پارانویایی                ن  آورد
م می كنند، باید پذیرفت كه عدم عالقه و دلبستگی ما به تاریخ وگذشته ی میهنمان از آن روی است، كه حافظه                                 محكو

تاریخی ما همیشه دستخوش تهاجم و دستبرد دشمنان غارتگر و بی فرهنگی بوده كه در طول تاریخ، ما را بی حافظه و                        
 !سرزمین ما را غارت شده می خواسته اند

اریخ میهن و بی تفاوتی نسبت به دستآوردهای نیاكان مان در آوردگاه زندگی، سبب شده تا در دراز                       این عدم توجه به ت      
مدت، از شناسایی چهره ی دشمنان مان باز مانیم و با همه ی جانبازیها و ایثارگری های قهرمانانه ی فرزندان برومند                          

 .ور باشیمایران، هر روز شاهد تكرار تاریخ كشورمان به نوعی مضحك و خنده آ
 نمونه های    ١٣۵٧شكوه بهمن ماه       سالهای بیست تا سی و دو و انقالب با              وقایع  تكرار اشتباهات انقالب مشروطیت،        
بین و موشكافانه ی جوانان برومند ایرانی كه دل در گرو                 بایست از دیدگان تیز      مشخص و قابل توجهی است كه نمی         

این بی توجهی به تاریخ و اشتباهات مكرر و بی            .  دارند، بدور بماند  آزادی میهن و سربلندی زحمتكشان این مرز و بوم             
توجهی نسبت به آنان باعث گردیده تا دشمن هزار چهره، براحتی چهره ی كریه خود را از دید مردم مخفی نموده و هر                      

 شعارهای انقالبی و روز به رنگی دیگر و چهره ای كامال متفاوت با آنچه در گذشته بوده، ظاهر گردد و با عوام فریبی و
 ادامه  ,سوپر انقالبی به غارتگریهای همیشگی و جنایات دد منشانه خود نسبت به زحمتكشان و ارج بخشندگان زندگی                        

 .دهد
تاریخ نویسان مزدور و قلم بدستان خودفروخته نیز از این غفلت و بی توجهی ما سؤاستفاده نموده و با خاطری آسوده،                           

 .ان به قلب تاریخ و وارونه جلوه دادن چهره ی عروس زیبای حقیقت می پردازنددر راستای اهداف شوم دشمن

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 ۵

و انسان  ورز   به شهادت تاریخ و اسناد به جا مانده در دل خاك، از زمانهای بسیار قدیم، یعنی دورانی كه اجداد خرد                             
گذاشتند تا پابپای  ران میما سنگ بنای گوشه ای از تمدن بشری را برروی زمینهای آبرفتی خوزستان  و غرب ایدوست 
سازی زمین، ندای آزادگی  و خردورزی انسان را در سراسر گیتی سر دهند، تاكنون كه هزاران سال از آن تاریخ                         آباد

می گذرد، دست یا دستانی دركار بوده اند تا بنابه دالیلی روشن و مشخص چنین سرنوشت شومی را برایمان رقم زنند، و 
نشناسیم  و نیاكان مان      بطوریكه پدران مان را     !   بدون حافظه و خاطره ی تاریخی بار بیاورند         ما را بصورت انسانهایی   

 .را همچنین
تبلیغات شوم و زهرآگینی كه از سوی هدایتگران و خط دهندگان صاحبان همین دستان شوم پرداخته و پخش می شود،                          

ی مخرب  و نكوهیده ای، كه بی حافظگی تاریخیش              براین داللت دارد كه برخورداری ما ایرانیان از چنین خمیرمایه                
سرشتی مخرب و ویرانگر كه تحت هیچ شرایطی، ما ایرانیان را از آن     .  مینامند، ریشه در سرشت ازلی و ابدی ما دارد         

به زعم این قلم بدستان مزدور و شیطان صفت، این سرشت مذموم و نكوهیده چنان با خون و گوشت ما                        .  گریزی نیست 
 .كه با هیچ ترفند و حیله ای قادر به تغییر و دگرگونه نمودن آن نیستیمعجین شده 

ن مایه وقایع اتفاقیه را بدرستی نمی دانیم و از آنچه در طول تاریخ پر فراز و      بطوریكه بُ !  ما را حافظه ی تاریخی نیست     
نام تاریخ این سرزمین نگاشته      با نگاهی سطحی و گذرا به آنچه به           .  نشیب مان برما و نیاكان ما گذشته است بی خبریم            

به نحوی كه ما از ترسیم یك . یابیم كه تاریخنگاری ما مخدوش وغیرقابل استفاده و بهره برداری است      شده است، در می   
بنا بر این برای دستیابی به حقیقت و رسیدن به ! تصویر واقعگرایانه و همه جانبه از گذشته ی خود ناتوان  و در مانده ایم

قصود،  پیراستن تاریخ تا كنونی مان از اوهام، غرض ورزیها  و پندارهای یك جانبه  و سطحی تاریخ                                   سر منزل م   
 .نگاران  و وقایع نگاران خودی  و بیگانه امریست ضروری  و قابل نگرش

توجه و نگرش یك سویه و غیر پیگیرانه به تاریخ كشورمان، بدون در نظر گرفتن عوامل  و زمینه های داخلی  و                                        
رجی، سیاسی،  اجتماعی، اقتصادی  و فرهنگی راه به جایی نخواهد برد و در نهایت ما را درهمین وضعیت موجود                        خا

وضعیتی كه استحكام و امتداد آن خواست قلبی دشمنان داخلی  وخارجی ما در همه ی ادوار تاریخی    .  نگاه خواهد داشت  
 . می رساندبوده  و به حفظ منافع غارتگرانه و ددمنشانه ی آنان یاری

این دشمنان سوگند خورده و ضد بشری ما، كه بدلیل پرستش خدایان پلشتی، بشریت در بند را دشمنند، از بازیافت حافظه 
ی تاریخی و جایگاه حقیقی ما در روند تاریخ بشری، در وحشتی عظیم و توأم با مرگ بسر می برند،  لذا با صرف                                     

ستانی مزدور و خود فروخته كه خدایان زمینی را می ستایند و چشم به بدره                 هزینه های كالن  و به خدمت گرفتن قلم بد           
های زر و سفره های رنگین عوامل و كارگزاران این دشمنان دارند، بطور مستمر و پیگیرتالش می كنند تا به این آشفته 

 .فكری  و بی حافظگی ما دامن بزنند
انان برومند ایرانی و مبارزان راه آزادی و سربلندی ایران قرار            مبرم ترین وظیفه ایكه هم اكنون در پیش روی ما و جو             

گرفته، شناخت گذشته و روی آوردن به آموزه های پدران و نیاكان خرد مندی است، كه در سراسر زندگی سراسر رنج                
 .و افتخارآفرین خود، هدفی جز سربلندی ایران و بهروزی ما در همه ی عرصه های زندگی نداشته اند

، در   مان شمنان واقعی را شناخت و با سالح خرد و توانایی های تاكنون شناخته نشده و مورد استفاده قرار نگرفته                     باید د 
در جهان امروز، با توجه به پیشرفتهای شگرف تكنولوژی، یك قطبی شدن جهان و                  .   و نابودی آنان كوشید     ءطرد، افشا 

، اگرچنین نكنیم و كمر همت برمیان نبندیم، در آینده ای                حكفرمایی طال، این خدای زمینی زرپرستان بر كره ی زمین              
نزدیك به پرداخت غرامتی غیرقابل تصور و جبران ناپذیر مجبور خواهیم شد وبا همه ی پایداری و جان سختی در برابر 

 می نامالیمات و هجومهای سیاسی، فرهنگی، اقتصادی و نظامی دشمنان رنگارنگ،  به دیگر ملل گم شده در مغاك خاك
اقوام و ملل گوناگونی كه پیش از ما بر این كره ی                 .  ازگشت، آنان را همراه وهمسفرباشیم      بپیوندیم تا در این سفر بی           

 !.شنویم خاكی زیستند و امروزه از آنان جز از نام نمی
ن زمین، این   در سالهای اخیر، بر اثر تخریب بیش از حد تاریخ و تبلیغات مسموم كننده ی دشمنان پنهان و آشكار ایرا                           

 زمینی آنان    از مهر بیگانه،كه دل در گرو دشمنان خلق و سر بر آستان خدایانِ                  خدایان زمینی و اجنبی پرستانِ       بردگاِن
دارند، نسل جوان و بالنده ی مملكت مجبور شده است با این تصور مخرب و ویرانگر خو بگیرد كه در آینده، زندگیش نه 

وضعیت مخرب و     .  ها، بلكه هزاران بار بدتر و پرمشقت تر ازآنان خواهد بود                      بهتر از زندگی پدران و پدر بزرگ              
 !ویرانگری كه روز بروز نیز برای بخش بزرگی از شهروندان جامعه بدتر و سخت تر خواهدشد

 زمینی را میستایند، دوران انقالبات مردمی و جنبشهای                  به زعم خدایان دروغ و قلم بدستان مزدورآنان كه خدایانِ                   
یبخش به پایان رسیده و انسانها به دورانی گام گذاشته اند كه مجبورند در دنیای یك قطبی و تحت سیطره ی                                             آزاد

 !امپریالیسم و صهیونیسم به زندگی اسارتبار خود ادامه دهند و تسلیم بی اراده قضای آسمانی و خدای زمینی خود باشند
ها و دالیل مستدل و انكار ناپذیر بر گوشه هایی از این حافظه زدایی و ما در این نوشتار تالش میكنیم، تا با استفاده از فاكت

تاریخ نگاری دشمنان ایران زمین و نقش مخرب آنان در استمرار عقب ماندگی ایران و اسارت تاریخی ایرانیان روشنی 
ر گرو استقالل ایران و     پیگیری و ادامه ی این راه آغازشده به عهده ی جوانان و ایران دوستانی است كه دل د                      .  بیفكنیم

 .بهروزی زحمتكشان ایران دارند
 جای مانده است، از آغاز تشكیل امپراطوری پارسیان و گشوده شدن ربنا به شواهد تاریخی  و آنچه در حافظه ی تاریخ ب

ود  زمینی را در برابر عظمت خود به سج            كه خدایانِ ))  میان رودان    ((  دروازه های بابل، آن عروس زیبا و مغرور              
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 برابری انسان ها بر گستره ی زمین،            صلح بودند  و رسوالنِ      وامیداشت، بدست سربازان پارسی  و مادی كه پیامبرانِ           
دستانی اهریمنی در كار بوده اند تا تمام هستی ما،  و از جمله حافظه ی تاریخی مان را به غارت  و یغما برند و ما را به 

زراندوزانه و غارتگرانه ی آنان را دستخوش هراس و بی نظمی ننمائیم بلكه                   راهی رهنمون گردند كه نه تنها اهداف            
چون بردگانی بی اراده  و مطیع بر ثروت آنان بیفزائیم  و با رنج شبانه روزی خود معبد خدای زمینیشان را پر رونق                               

 .نگاه داریم
ریخ سرزمین ما بدست تاریخ نگارانی        این دستان اهریمنی و پنهان، با تبلیغات گسترده  و از طریق مخدوش نمودن تا                     

ورزند تا گناه بی حافظگی ما را به گردن فلك  و سرشت                   مزدور كه وقیحانه سیاه بر روی سفید می آورند، تالش می               
. نمایند ذاتی ما بگذارند و به ما بقبوالنند كه ایرانیان را به سرنوشت خود عالقه ای نیست و در مسیر تغییر آن تالش نمی

با نگاهی دقیق به گذشته  و ترسیم          !.  ل ساده كه حافظه ی تاریخی ندارند و از سرگذشت پدران خود بی خبرند                   بدین دلی 
واقعگرایانه ی تاریخ ایران، در می یابیم كه یاوه سرایی های دشمنان سوگند خورده ی این سرزمین بی پایه  و اساس                              

ی و به ودیعه گذاشتنش در وجود ایرانیان تقصیری           بوده  و چرخ ستمگر را در آفرینش وخلقت چنین سرشت  و خصلت                 
نبوده و عامل تعیین كننده در این بی عالقگی و از خود بیگانگی، تبلیغات مسموم دشمنان و نقش ویرانگرانه تاریخ                                   

 .نگاران و وقایع نگاران مزدورشان بوده است
كنند، توطئه  و توطئه گری به منظور  ویایی میبر خالف تصور و تبلیغات تاریخ نویسانی كه ما را متهم به تفكرات پاران

نیروهای اهریمنی  و     .    ویرانی ایران و در بند نگاهداشتن زحمتكشان این سرزمین، همزاد تاریخ سراسر رنج ماست                     
انیرانی كه از همان آغاز طلوع تاریخ، رقم زنندگان تاریخ  و سرنوشت ما بوده اند، عامدا  و آگاهانه با مطرح نمودن                              

ه  و تبلیغات زهرآگین و منحرف كننده ی خود، چنان زمینه ای فراهم نموده اند كه ما، در هیچ برهه ای از زمان به توطئ
 نظر دشمنان سوگند خورده ی ما بوده، ِدفكر مقابله و رویارویی با این پدیده ی ایران بر باد ده  و خانمانسوز كه همیشه َم

 !. نخیزیمنیفتیم  و به چاره جویی  و درمان آن بر
حقیقتی كوبنده، آگاه   .  یابیم  با نگاهی ژرف و نقادانه به تاریخ كشورمان، به حقیقتی گریزناپذیر  و هشدار دهنده دست می                  

با مطالعه ی دقیق و نگرش همه جانبه، مشاهده خواهیم كردكه در طول                   .  كننده و در عین حال غم انگیز و قابل تعمق             
ن سرزمین به خون نشسته  و نفرین شده، هر گاه كه محرومان  و رنجدیدگان  و                        تاریخ پر فراز و نشیب كشورمان، ای         

بهره دهان ایرانی، مبارزه پیگیرانه ی خود را علیه پدیده های اهریمنی  و پاسداران جهل اندیش  و واپسگرایی كه                                     
ق طلبانه ی توده های محروم     پاسداران ظلمتند،  آغاز كرده اند،  و در هرمقطع تاریخی كه پیكارهای آزادیخواهانه  و ح                  

و زحمتكشان دست  و پای در زنجیر، فرصتی برای تجلی و خودنمایی یافته اند، پابپای به حركت در آمدن قائمه                                         
شمشیرهای آخته  و خون فشان ستمگران،  خشم های اهریمنی سوزنده ای نیز به منظور بدنام كردن و سركوب خشن                            

بر اوراق تاریخ  ز و تاریخ نگاران مزدورشان در قالب تهمت  و دشنام  و افترا نیز            آزادیخواهان، توسط آن دستان مرمو    
 .روان گردیده است

قلم بدستان مزدور  و تاریخ نگاران جیره خوار آن دستان ناپیدای اهریمنی،  همیشه، مبارزان راه آزادی  و پیكارگران                          
 و نوید بخشی برای توده های ستم كش  و محرومان از عدالت جو را كه پیام های برابری طلبانه شان جاذبه ی شگرف               

هستی ساقط شده داشته، عده ای گردنه گیر، راهزن،  آدمكش، نوكر بیگانه، جاسوس  و وطن فروش نامیده و مردمان را 
. اندومان بوده اند، بر حذر داشته      راز همراهی و هم نوایی با آنان كه مدافعان راستین استقالل میهن و حقوق حقه ی مح                  

این قلم بدستان مزدور، با وقاحتی غیرقابل تصور و باور، به منظور بدنام كردن  و بی اعتبار ساختن فرزندان راستین                          
بطوریكه . ایران زمین، از زدن هیچگونه افترا و بستن دروغ  و ناسزایی در حق آنان دریغ نورزیده و كوتاهی نكرده اند         

 نوشته های كینه توزانه ی آنان، در میان هزاران شهید گلگون كفن  میهن و                      با مراجعه به تاریخ نگاشته شده  و دست            
قربانیان مسلخ بیداد، از دوران اقتدار هخامنشیان تا آخرین قربانی حكومت آخوندی، با یك چهره ی مردمی، انسان دوست  

 !.و وطن پرست روبرو نخواهیم شد
ریخ نگاران مزدوری كه جیره خواران توبره ی دوست و حافظان            در نتیجه ی تالش نیروهای اهریمنی  و انیرانی  و تا             

منافع غارتگران داخلی و خارجی بوده اند، بیشترمتون تاریخی ایران زمین، آكنده از عصبیت های جاهالنه و گمراه                            
ذ كننده و فحاشی و لجن پراكنی های مشمئزكننده ایست كه در حق فرزندان راستین این سرزمین بر روی صفحات كاغ                        

در سرتاسر این متون برجای مانده نه فقط انبوهی از دروغ  و تهمت  و افترا موج می زند،  بلكه                             .  روان گردیده است   
قلم بدستان جیره خواركوشیده اند حقایق  و رویدادهای تاریخی سرزمین ما را به گونه ای                                تاریخ نگاران مزدور و      

 . پرده ی زنگارگرفته ای از دروغ  و بهتان پنهان دارندواژگونه جلوه گر نموده  و حقایق تاریخی را در پشت
از دیدگاه این تاریخ نگاران مزدور، آزادگان ایثارگر، مردم دوست  و عدالت جویانه ای چون مزدك بامدادان ،  بابك                              

 دیوانه، خرمدین، هاشم بن حكیم، ارانی، روزبه، حنیف نژاد، حمید اشرف  و غیره، همگی، حرام زاده، راهزن،  بد دین،
 اجنبی  و بی ناموس به حساب می آیند  و در عوض انوشیروانها، معتصم ها،  نادرشاه ها، محمدرضاشاه ها،                                    نوكِر

خمینی ها و خامنه ایها، دادگر،  سلطان سریردین،  ظل الـله، خدایگان، امیرالمومنین، آریامهر، نایب امام  و امام لقب                          
 !.می گیرند
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زیرا در همه ی جوامع بشری و در میان اقوام گوناگونی كه بر روی                  !.   گله گذاری نیست    البته جای هیچگونه تعجب و      
زمین زندگی می كنند، این رهبران  و پیشوایانند كه برگزیدگان آن دستان پنهان و غارتگرند، نه مردم محروم  و                                         

 . و رقم می زنندمی سازندزحمتكشی كه چرخ تاریخ را به جلو میرانند و آینده ی بشریت را با چرك  و خون خود 
ناگفته پیداست، كلیه وقایعی  كه به فرمان چنین خدایگانی به رشته ی تحریر در می آید  و به حافظه ی تاریخ سپرده                                   

در چنین آوردگاهی مزدكها و بابكها نه تنها جایی          .  میشود، می بایست میدان تركتازی  و جوالنگه همین بیدادگران باشد            
های مردمی و انسان دوستانه شان تا آنجا كه امكان دارد  و نوك قلم مزدوران می چرخد باید مخدوش  ندارند، بلكه چهره 

و ضد مردمی نشان داده شود، تا آیندگان مبارز و حق طلب از ادامه ی راه آنان بازمانند و خواب خوش استثمارگران و             
 ت كه تاریخ نگاران و وقایع نگاران درباری و خودبا چنین هدف و مقصودی اس. بشری را آشفته نسازند جنایتكاران ضد

! فروخته  وظیفه ی مخدوش نمودن تاریخ  و لجن مال كردن چهره های مردمی و بشردوست را به عهده می گیرند                                    
می و بیگانگی آنان با قهرمانان و فرزندان خلف خود وظیفه ایكه در نهایت منجر به از بین بردن حافظه ی تاریخی ملتها 

 .!گردد
به گمان ما، با همه ی غارتگریها و چپاولهای اهریمنی و تحریف های تاریخی دشمنان سوگند خورده ی ایران، هنوز هم    

دیر نشده  و ما می توانیم در كوتاه مدت بر این ضعف و فتور تاریخی پیروز گردیم  و با شناسایی و طرد دشمنان واقعی    
یگاه خود را در میان سایر باشندگان زمین باز یابیم  و به شهروندانی آگاه  و و كوتاه نمودن آن دستان پنهان اهریمنی، جا  

 .دارای حافظه تاریخی قوی مبدل گردیم
برای باز یابی حافظه تاریخی خود و جلوگیری از دوباره كاریها و تكرار تاریخ با همان اشتباهات و كاستی ها، هنوز ما         

ز آن روزگاران كهن كه می توانند یاری رسان ما باشند و چهره ی دشمنان را شواهدی در دست است  و یادمانده هایی ا       
 .ما را عریان و ما را به سالح تجربیات و سنن مبارزاتی نیاكانمان مجهزسازند

مطالب گرانبهایی كه نیاكانمان در دوران حیات خود بردل سنگ خارا و خشت ها نگاشته، یا در دل خاك به دست گنجور 
د، تا ودیعه ای باشد برای ما و آیندگان سلحشوری كه از پس ما در راه اند، می توانند سنگ بنای گزند                          طبیعت سپرده ان  

ناپذیری باشند برای بنا نمودن كاخ رفیعی كه حافظه تاریخی ما را پاسداری نموده و ما را در برابر دسیسه های دشمنان        
 .سوگند خورده بیمه می نماید

باستان به رشته نظم در آمده  و بازگو كننده حقایق                   ی  انه است كه خود از روی نامه              برای مثال، ما را اثری جاود          
صخره ای خارایین و خلل ناپذیر كه در آن، حاالت  و سرنوشت                    .  فراوانیست در باره آنچه بر پدران ما گذشته است             

رفیع  و سربلند كه خداوندگارش كاخی . پدرانمان به همراه پیكارهای سازنده شان در آوردگاه زندگی به ثبت رسیده است        
آنرا با تالشی خرد مندانه پی افكنده و به مدت سی سال آنرا در دستهای معجزه گرش َورز داده تا گوهری باشد یگانه و                            

اثری  .كاخی عظیم كه نه گذشت روزگار را براو اثری است  و نه باد  و بارانش گزندی  و آسیبی تواند رسانید    .  بی همتا 
 .آنرا قرآن عجم خوانده اند, و بجارانقدر كه به حق بی نظیر و گ

با مراجعه به اثر گرانبها و ارزشمند خداوندگار توس، حكیم ابوالقاسم فردوسی، كه كاخ سخن را برافراشت و در یكی از 
ل فرهنگهای ظلمانی ترین دورانهای تاریخی، خون رفته را به كالبد نیاكان ما باز گردانید و فرهنگ و سنن ما را در مقاب

صحرانشینان و بیابانگردان عاری از تمدن، محافظت نمود، دریچه ای بس پرفروغ به دنیای گذشتگان بر روی ما گشوده 
 .خواهد شد كه روشنگر حقایقی بس گرانقدر و بی همتاست

فته بیرون آوریم و    ف های خاك گر   برماست كه این اثر گرانبها و بینظیر را از قفسه كتابخانه ها، گنجه های پوسیده و رَ                   
 .بكوری چشمان ایران ستیزان، مورد مطالعه و كنكاش قرار دهیم

الزم به یاد آوری مجددست كه هدف این نوشتار، با همه كمبودها و نواقص گریز ناپذیرش، تنها اشاره ای گذرا به تاریخ         
كف و سرود برلب در راه سربلندی فرزندانی كه جان بر. و گشودن پنجره ای بر روی فرزندان برومند ایران زمین است

با امید كه این     .  و اعتالی این مرز و بوم می رزمند و كوهها و دشتهای با صفایش را باخون خود الله گون می نمایند                            
تاریخ و سرگذشت نیاكانمان عالقه مند نماید تا از این پس با چشم و گوش بسته در دام                          ی  مختصر آنان را به مطالعه        

رده خود نیفتند و كوركورانه منافع آزمندانه بیگانگان را پاسدار و نگهبان نباشند و بیخود و بیجهت با                     دشمنان سوگند خو  
! اساس خداوندگاران دروغ و نیرنگ، در پای خدای زمینی زرپرستان و غارتگران قربانی نشوند                        تبلیغات بی پایه و     

كالت و معضالت عدیده ایكه كشور ما را به نابودی بویژه در دوران تركتازی امپریالیسم جهانخوار و رشد و گسترش مش
و ورشكستی كامل اقتصادی، سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و غیره سوق می دهد و هر روزكه میگذرد، بیش از روز بیش 

 !محرومان و زحمتكشان جامعه ما را با مرگی سیاه و جانگداز رو برو می سازد
 و سركوب های تاریخی و سیالبهای خونی كه با تحریك و دسیسه های                جای بسی امیدواری است كه با همه نامالیمات           

دشمنان سوگند خورده، از سرمان گذشته و ما را به یكی از عقب مانده ترین ملل جهان مبدل نموده ، هنوز هم ریشه ای                    
. ود و بدان دل بستریشه ایكه میتوان  به دو باره رستن و شكوفا شدنش امیدوار ب  .  شاداب  و سر زنده در دل خاك داریم         

گرچه چندین هزارسال ازعمر این ریشه بخون نشسته می گذرد و این ریشه عظیم و سترگ تیشه های بیشماری را از                            
تپه های بر جای مانده از زیگوراتهای عظیم شوش، تمدنهای . اهریمنان و حامیان داخلی و خارجی آنان تحمل نموده است

 در ه گلخانه های اولیه ما هستند  و پاسداران جاودانگی  و قدیمی بودن ریشه هایمانان  و غیرلیسیلك، مارلیك، ریشهر و 
 !دل خاك
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چرا ما را حافظه ی تاریخی نیست و از آنچه بر ما و پدرانمان گذشته است، بی خبریم؟ پاسخ این پرسش را بایست در                             
 خودفروخته ای جستجو نمود كه حفظ و            البالی سطور تاریخ های نگاشته شده ی تاریخ نگاران مزدور و قلم بدستان                    

بشری    خدای زمینی زرپرستان را بر منافع میهن ترجیح داده و به آستان بوسی این خدای منفور و ضد                            معبدِ حراسِت
همان مكانهایی جست كه ریشه های جاودانه مان را نگاهبانی و پاسداری می                  زهرش را نیز بایست در        و پاد  !مشغولند

 ِتیو هدا ه پدرانمان در این گلخانه ها و خزانه های زوال ناپذیرشان َغرس نموده  و برای استفاده                          كنند و در آثاری ك      
 .آیندگان برجای نهاده اند

 تناوری كه پدرانمان َغرس نموده  و با خون دل آبیاریشان                زوال ناپذیر درختانِ   ی  با نگاهی بر پیكره آن گلخانه و تنه             
 دستان مخفی اهریمنان و نیروهای انیرانی در كار بوده اند تا ما را                ,مه ادوار تاریخی  كرده اند، درخواهیم یافت كه در ه       

دستانی اهریمنی  و    !  در بی خبری نگاهدارند و با انواع و اقسام ترفندها و حیله ها، پیوند بین ما و نیاكانمان را بگسلند                         
 نا پاك سرشت، با هدف نابودی ما و دست                 این دستان   !بدسرشت كه ویرانگری پیشه شان بوده  و نابودی ما هدفشان                 

تاریخی ما را زدوده اند  و ی نامند، بیش از هزاران بار حافظه        می  اندازی بر سرزمین گسترده و ثروتمندی كه ایرانش          
و حیل، مارا شستشوی مغزی داده اند تا در بی خبری بمانیم  و در پی آن نباشیم كه موی دماغ خدایان                         د  با میلیونها ترفن  

 و زور شویم  و منافع حیاتی آنان  و خدای زمینیشان را كه با چرك  و خون محرومان  و زحمتكشان گیتی تغذیه می         زر
 .كند و به حیات سراسر ننگ خود ادامه می دهد، با خطر مواجه سازیم

كهنسال ما مورد درهزاره ها  و سده های گذشته، با تحریك و توطئه این دستان نا پاك سرشت، چندین  و چند بار كشور                
هر تاخت  و تازی دستآوردهای علمی  و فرهنگی مان، یا                  بیگانگان قرار گرفته و در      ُسبعانه ی     و هجوم     و تاز تاخت  

آتش زدن استخر به هنگام ( دچار حریق شده  و در میان شعله آتش خشم كوته فكران سبك مغز به خاكستر مبدل گردیده                
ا به  ی و   )نه ی مجلس شورای ملی در حكومت مالیان دستگاه خلیفه گری شیعه                 هجوم اسكندر مقدونی و سوختِن كتابخا       

به دجله ریخته شدن كتابهای موجود در كتابخانه ی تیسفون و غیره ( فرمان كوتوله ای ناقص عقل با آب روان شسته شده 
و فجایع جبران ناپذیر،     این ضربات هولناك        .   و از میان رفته است       )خلیفه ی دوم مسلمین       ,  به فرمان عمر بن خطاب      

وضعیت بغرنجی را بوجود آورده، بطوریكه امروزه چنین به نظر میرسد كه نه پدران ما را خاطره ای بوده تا ما را                                 
 !آگاهی دهند و نه مشایخ ما را اطالعاتی گسترده از آنچه ما را باید

 چون نیك می دانستند كه با آن         ,ببار آوردند دستان پنهان اهریمنی، در همه ی ادوار تاریخی، همه این ویرانگری ها را                  
همه بالیا و آن تبلیغات گسترده و همه جانبه، دیگرنه ما را حوصله كاویدن زمین  و نقب زدن به دل تاریخ است، تا باز                        

 !یابیم آنچه را كه نیاكانمان در رهگذر زمان برجای گذاشته اند و نه رغبتی به دوباره خوانی آن مصائب
نجا پیش رفتند كه به منظور رویارویی و مقابله با فرهنگ انسان ساز و بشردوستانه ایران زمین، كه آزادی                          آنان تا بدا   

 !انسان و سربلندی او را مد نظر داشت، بارها و بارها، دست به خلق خدایان دروغین و پیامبران ساختگی زدند
هر پرستی، توسط سربازان، سرداران و بازرگانان          آیین باستانی م   )  اشكانیان  (  برای مثال در دوران حكومت پارتیان          

ساكنان اكثریِت   به نحوی كه       !رومی و غیره، مرزهای پادشاهی ایران را در نوردید و به آیینی جهانگسترمبدل گردید                    
. اروپا، شبه جزیره بالكان و جزیره ی انگلستان به این آیین گرویدند و به احداث محرابه های بسیاری دست یازیدند                                 

ابه هایی كه تاكنون آثار و بقایای آنها در كشورهای ایتالیا، آلمان، انگلستان و غیره وجود دارد، و اعجاب و شگفتی        محر
 نیروهای انیرانی  و ضد بشری به سرعت دست به كار شدند و با خلق مسیحیت و                              !انگیزند  بازدیدكنندگان را برمی   

با  آیین جدید    !پرداختندلیم ضد بشری خود در لباس و قالب دیگری           و اشاعه ی تعا     به مقابله با مهرگرایان       ,اشاعه ی آن  
 قائمه شمشیر كنستانتین قیصر روم، در همه ی سرزمین های تحت                   ءبه اتكا حمایت همه جانبه ی آن دستان پنهان و               

 یكسان  خاكشقاوت و بیرحمی ددمنشانه ای با           روم گسترده شد و تمامی آثار مهریان با              امپراطوری قدرتمند    استیالی  
 !گردید

دشمن به منظور مقابله با فرهنگ مهرگرایان و سنن انساندوستانه ایرانیان، تا بدانجا پیش رفت كه تمامی زندگی ایزد مهر 
سرگذشتی كه به نام عیسی ناصری به         .  به زندگانی عیسی ناصری، پیامبر این آیین جدید مبدل نمود            را كپی برداری و       

در دل تاریخ جای گرفته است، نكته به نكته و مو به مو زندگانی ایزد  و روایات گوناگون با زبانهای مختلفثبت رسیده و 
 یعنی او نیز چون این ایزد ایرانی، از مادری باكره            !مهر، پاسدار سرزمین آریایی ما و دارنده ی دشت های فراخ است             

خورد و سپس      را با خورشید می     ش آخر بدنیا آمده است و همان سان كه ایزد مهر در پایان مأموریت زمینی خود،شام                   
خورشید به آسمان میرود، عیسی ناصری نیز، شام آخرش را با حواریون دوازده گانه اش می خورد          ی  سوار برگردونه   

 و بازگشت مجددش به زمین را به انتظار به آسمان می روددر تپه ماهورهای بیت اللحم و فردای آنروز از فراز صلیبش 
همه ی پرستگاههای مسیحیان بر روی محرابه های مهریان برپا گردید و ,  مینهای مفتوحه ی رومیان   در سرز   !می نشیند 

ممزوج و با اندكی دستكاری به دیگر آیین های ایرانی   بر جای مانده بود با مراسم        از آیین مهر    كه  نیز  ای  مراسم عبادی   
 خواندن اوراد، َبرَسم      گرفته شده و    ید از مهریان    غسل تعم   :برای مثال !  آیین مسیحیت و كلیساهای مسیحی تبدیل گردید         

 …پاشی و دود كردن كندر و دیگرمواد معطر از زرتشتیان و
 نتوانستند ما را كامال خلع سالح نمایند و همه ی دستآوردهای نیاكان ما          های مشابه  یورشفرهنگی و   های  اما این تهاجم    

 بدان معنی نیست كه ما را هیچ در دست نیست  و به                ,ریخی ما تاراج دشمنان و مخدوش نمودن حافظه ی تا         !  را بربایند 
بهانه این تهی كیسه بودن، دشمنان دیرینه ما می توانند تاریخ ما را وارونه و تروشات مغزهای علیل  و بیمارگونه                                     
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ن ما گذشته، به خودشان را در بازار مكاره ایكه بر پای داشته اند، به نام واقعیت و آنچه در هزاره های طی شده بر پدرا       
 .ما و فرزندان ما دیكته نمایند  و ما را به راهی برند كه خود می خواهند

با شیوه های تبلیغاتی     بیش از پیش     دیر زمانیست، فرزندان غیور و وطن پرست ما، كه در حال بالندگی هستند و رشد،                     
میدانند كه  به خوبی    و   شدهآشنا  دستان پنهان   ی گردانندگان و هدایتگران آن         و بلند گوهای مشمئز كننده          دشمنان  ایران  

 كه سر در آخور صهیونیسم جهانی دارند و از  ضد بشری  و انسان كشات و اندیشه های انیرانی وتفكرو مبلغین منادیان 
،  اصال و ابدا به انسانیت  و مسائل انسانی نمی اندیشند و برخالف                      آبشخور تورات و تلمود تغذیه ی فكری می شوند             

شان، ذره ای به سرنوشت ما و آینده درخشان و سعادتباریكه در صورت مطالعه سرگذشت  و سراپا كذباهای دروغینادع
 .نیاكان و بازیافتن هویت خود، در انتظار ماست دلبستگی  و عالقه ای ندارند

 و اشك تمساح     یتصهیونیسگویندگان و مفسرین رسانه های گروهی          فرزندان برومند ما می دانند كه جامه دریدن های              
كه كشور ما را به زندان بزرگ ایرانیان و  به ظاهر ایرانی،  یهودی تباِرشیخاِنمالیان و تصنعی های  و زاری هاریختن 

 كه از سوی سردمداران و    استعفن و چركین    به خاطر لقمه ای نان      ,  میدان تركتازی و چپاول بیگانگان مبدل نموده اند        
بخاطر ایران و گرنه، آن جانوران بیعار و تن پرور را . بره و آخورشان انداخته می شودرهبران صهیونیسم جهانی در تو

 در  یتبشرما و   غمی بزرگ بردل ننشسته و این حیوانات خوش علف را اندیشه رستگاری  و سعادت                     ,  ایرانیاِن در بند  
 .سر نیست

, و بی آزار نشان دادن خویشهدف مظلوم نمایی بر اساس داده های تاریخی  و آنچه صهیونیست ها خود نگاشته اند تا با 
جا سازی كنند، آنان را با مقوالت انسانی  و بشری كاری نیست  و غم ایران  و و دیگر باشندگان زمین     ما  ی  در حافظه   

ا سراپی  رادیو اسراییل  و مقاالت تحلیل گرانه         ی و هر روزه ی        تبلیغات مشمئز كننده      !ایرانیشان از پای نینداخته است     
مناشه امیر در نشریه نیمروز و قلمفرسایی های مزدوران به ظاهر ایرانی صهیونیسم و                        ی  دروغ و غرض ورزانه         

فراماسونری، همه و همه با هدف گمراه كردن ایرانیان و باز داشتن آنان از شناختن چهره ی كریه دشمنان واقعی ایران           
ه آیت الـله ها و حجج اسالمی كه با پشتیبانی و حمایت                     و ایرانی پخش میگردد و دست كمی از گریه های ریاكاران                   

بی نشسته و به منظور خشنودی خدای بی رحم و             و فرمانروایی ایران     بر مسند خلیفه گری الـله          صهیونیسم بین المللی   
 !.عاطفه ی صهیونیسم، خون فرزندان ایران را به شیشه نموده و ثروت های ملی ما را به یغما برده اند، ندارد

هیونیسم  و سازمان جهنمی فراماسونری، در راستای اهداف غارتگرانه و ضدبشری خود، ما و همه جهانیان را                                ص
بردگانی می خواهند تا باتالش شبانه روزیمان بر ثروت بیكران شان بیفزائیم و زمینه خشنودی خدای بی عاطفه                                         

م، بی هیچگونه ترحمی شرمان را از سرشان كم كنند  و زمینیشان را فراهم نماییم  و آنگاه كه دیگربرایشان سودآور نبودی
همان كوره  .  بمب هایی كه شكل تكامل یافته و پیشرفته كوره های آدم سوزی هستند                   .  مان بسپارند  به بمبهای نوترونی   

ایی هایی كه صهیونیست ها، پنجاه سال پیش بر پای داشتند و عده زیادی از یهودیان و غیر یهودیان پیر و كهنسال اروپ                         
را كه به تعبیرآنان پاسداران اخالق و اقتصاد كهن بودند، در آن با آتش خشم یُهَوه صبایوت  و شعله سوزنده كینه های                              

 .چندین  و چند هزارساله قوم باصطالح برگزیده، از بشریت، آشنا نمودند
در اندیشه بر پایی حكومت     صهیونیست های دیو سیرت و جنایتكار، بر اساس رهنمودهای كتاب مقدس و اوراق تلمود،                   

جهانی كه باشندگانش . جهانی خویشند و با همه ی توان در پی آنند كه حكومت جهانی خود را به هر قیمتی بر پای دارند           
زیرا یُهَوه را با آنان چنین       .  تنها قوم به اصطالح برگزیده خداوند هستند و دیگران را در آن مكانی برای زیست نیست                      

 !تعهدی  و پیمانی اس
بنا بر تعابیر و تفاسیركتاب مقدس و اوراق تلمود، جهان فردا، جهانی است متعلق به قوم باصطالح برگزیده یُهَوه، بدون                      

چرا . ناخالصی  و رگه ای ناچیز از این همه خون كثیف كه در شریانهای سفیدها، سیاهها، زردها و سرخها جریان دارد     
متعلق به انسانهای برگزیده شده نیستند و یُهَوه صبایوت آنان , ری در شریانهاكه این رنگهای به جای مانده و خونهای جا     

را چون دیگر حیوانات آفریده تا قوم باصطالح برگزیده اش را تیمار دارند  و باتالش برده وار خویش در آوردگاه زندگی 
 !بر ثروت های بیكرانش كه از طریق غارت و رباخواری بدست آمده اند، بیفزایند

روزه جوانان ما به خوبی می دانند كه صهیونیستها، این غارتگران و توطئه گران همه ی تاریخ بشریت، حكومت                               ام
و به نیكی آگاهند كه آنان . غاصبشان را به قیمت نابودی هزاران انسان در آسیا، اروپا، افریقا و امریكا بر پای داشته اند          

 در گامهای بعدی، در كل جهان گسترش یابد، در این اندیشه شومند تا                برای تشكیل حكومتی كه باید از نیل تا فرات  و                
همه اقوام  وملل روی زمین را نابود كنند  و به خیال خام  و نا مقدس خویش،  قوم باصطالح برگزیده را درجهانی عاری 

 .از دیگر اقوام  و ملل موجود سروری بخشند
ما به  .  ی دانند كه ما را تاریخی است همزاد و هم سن با تمدن بشری               همچنین جوانان ما و در پی آنان، آیندگان بخوبی م          

اما این افتخار و شرف، باعث نمی شود تا از           .  چنین تاریخی می بالیم  و با مطالعه آن احساس غرور و شعف می كنیم                  
آفرین و سازنده بوده    دایره انسانیت خارج شویم  و به پشتوانه این تاریخ وتمدن كه دیگر باشندگان زمین نیز در آن نقش                       

اند، دیگر همنوعان خود را كه هریك در كار و ساخت این جهان  و تمدن موجود نقشی بزرگ و درخور داشته اند ،                                   
 .خوار بداریم  و نسبت به آنان به دیده تحقیر بنگریم

و آموزه های بزرگ     ما، براساس آنچه كه از نیاكان و پدرانمان برجای مانده  و باگذشت زمان باخونمان عجین شده،                           
آموزگاران بشردوست سرزمینمان، بشریت را ساخته  و پرداخته از یك گوهر ازلی و ابدی میدانیم  و به برتری فردی                           
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برفردی دیگر وقشری بر قشری دیگر، نه تنها عقیده مند نیستیم، بلكه به دارندگان چنین تفكر و اندیشه های ددمنشانه و                          
مینگریم  و آنان را چون دیگر نیروهای اهریمنی ، نشانه پلشتی و تباه كنندگان زمین می                          دیوسیرتانه ای با دیده تحقیر      

 .خوانیم
و خستگی ناپذیر، در البالی كتب  و متون تاریخی برجای مانده از قرون و اعصار، بدنبال حوادث     حال با تالشی پیگیر   

 از اوج عزت و سربلندی به حضیض ذلت و بد بختی و وقایعی میگردیم كه علل عقب ماندگی ما را در پی داشته  و ما را
سرنگون كرده و زمینه ای فراهم نموده است تا ما كه روزگارانی نه چندان دور همگام و هم پای دیگر پرچم داران علوم 

هزاره  و طالیه داران تمدن بشری در كار ساخت جهان بودیم، در عقب كاروان پیشرفت و ترقی راه بسپاریم  و درآغاز            
 !وم، همه ی هم  و غم خود را به كار بندیم و به این مهم بیندیشیم كه لنگان خرك بی رمقمان را چسان به مقصد برسانیمس

براستی علت این عقب ماندگی  و توسعه نیافتگی چیست؟ چرا كشور ما كه قبل از آغاز رنسانس در اروپا و تمدن جدید، 
منی دشمنان، در نقطه اوج تمدن ، پیشرفت فلسفه و سایر علوم قرار                     با وجود همان دستان پنهان  و توطئه های اهری               

 دچار چنان ذلتی گردید كه تا امروز نتوانسته كمر توانمندخود را راست كند؟ داشت، بیك باره به حضیض ذلت افتاد و
 ما به ناكامی  شكست مواجه گردیده و تمامی مبارزات حق طلبانه مردم           چرا همه ی تالشها وكوششهای آموزگاران ما با        

 منتهی شده است؟
  یا حمله مغوالن كه دوران حكمرانی آنان را بدرستی،                ؟حمله عرب علت العلل این نابسامانی  و عقب افتادگی است                

دوران ترور عمومی و ویرانگری ددمنشانه در ایران دانسته اند؟ اقوام وحشی  و بیابانگردی كه با وحشی گری  و                                    
لق  و خوی بیابانی خود كه با تمدن و شهر نشینی بیگانه با ُخ و دشتهای مغولستان آمدند، وقساوت قلب از صحرای گپی  

رزمین را به برهوتی خالی از سكنه         سبود، ایرانیان را از دم تیغ خون چكان گذرانیدند و شهرهای آباد و پر رونق این                      
 !ند؟تبدیل نمودند؟ آنان كه بی ترحم آمدند وكشتند و سوختند و بردند و رفت

ار؟ و در نهایت سرسپردگی خاندان جبی لیاقتی پادشاهان صفوی عقب ماندگی ما را تشدید كرد یا نا بخردی پادشاهان قا            
پهلوی به پیركفتار استعمار انگلیس و امپریالیسم بین المللی به این روند شدت بخشید یا حكومت آنوسی هایی كه در حال             

اه تحقق و پیروزی حكومت جهانی یهود، بویرانی ایران و نابودی ایرانیان                   حاضر بر اریكه قدرت تكیه دارند و در ر             
شتاب می بخشند؟ یا تسلط شیوه تولید آسیایی كه خارج از چهار چوب قوانین  و اصول ماتریالیسم تاریخی راه سپرده و                         

آمیز، جانشین شیوه تولید مسلط بر خالف قوانین تكاملی جوامع اروپایی، شیوه تولید نوینی را از راه انقالب خونین  و قهر
 !پیشین ننموده است؟ كدام؟

اما آن عامل . همه این مسائل  و اتفاقات، قابل غور و بر رسی همه جانبه و دقیق هستند و نباید آنها را از نظر دور داشت
آن دستان ناپاك     بدان اشاره شده  و بیشترین اثرات مكتوب و نگاشته شده اش با                          بازدارنده ای كه تا این لحظه كمتر           

مشایخ ما زدوده شده است، اثرات مخرب و ویرانگرحكومت پنهانیست كه از                   اهریمنی  و انیرانی از حافظه پدران و           
 !هدایت نموده است    سپیده دم تاریخ بر كشور ماحكومت رانده  و سرنوشت این كشور باستانی را در مسیر دلخواه خود                       

 ! بنام دولت پنهان یهوددهشت آفرین  و جنایت پیشه موریانه ای،
حكومت پنهان یهود كه در كشور باستانی ما ریشه ای عمیق و چندین هزار ساله دارد، مدتها توسط چهره های شناخته                           

هستند، با فرمانروایی بر ایرانیان پاك سرشت، بوده و شده یهودی، كه دارای نام و عنوانهایی نیز در تاریخ این سرزمین      
ه و با سركوب جنبش های حق طلبانه و كشتار فرزندان ایران، به غارتگری و چپاول بربرمنشانه                     به كار خود ادامه داد     

 !این مرز و بوم ادامه داده است
و تسلیم ایرانیان در برابر تازیان بدوی و           .))  آیینی كه پس از مسیحیت از بطن آیین یهود متولد شد               ((  با ظهور اسالم      

رابری همه  اقشار جامعه  و برادری همه انسانهای روی زمین، پرچم ظاهری                   جزیره العرب كه با شعار ب         صحراگرِد
غارتگران را بر افراشته بودند، بنا به مصلحت، برای مدتی در روند كار این حكومت پنهان  و مبارزه بر علیه ستمگران 

 خلفای راشدین، خلفای اموی و با تسلط رهبران جامعه یهود بر مراكز اسالمی و نفوذ یهودیان در دستگاه. تعلل بوجودآمد
به دلیل تعصب مردمان و در این برهه از زمان، . خلفای عباسی، مجددا فعالیت این دولت مخوف وتوطئه گر آغاز گردید

یهودیان با همه توان و قدرت خود، براحتی          ,  رعایت حكومتگرانی كه خود را سایه ی خدا و پاسدار اسالم می خواندند                
بنا بر این   .   و رسم  و هیئت یهودی در كشورهای مسلمان به مقامهای صدارت  و وزارت دست یابند                   نمیتوانستند با اسم     

به علت سوابق یهودیان  از ترس مسلمانان متعصب،  كه گرچه با آنان از نظرتفكر و اندیشه همزاد و هم ریشه بودند،  اما
كریه ی  تی ناپذیری داشتند،  نقاب بر چهره             و جنایات رهبران آنان در ایران و جهان،  تضادهای حل نشدنی و آش                          

جدید االسالم هایی كه در بیرون خانه مسلمانانی متعصب  و در درون خانه ! خودكشیده  و در هیئت مسلمانی ظاهر شدند
این جدید االسالم های متعصب و قسی القلب، . یهودیان معتقد و سرسپرده  به رهبران جامعه یهود و دولت پنهانشان بودند

ا سؤاستفاده از بی حافظگی ما و بمدد قلم بدستان مزدور، در میان مردم به آنچنان پایگاهی رسیدند كه توانستند حكومت    ب
نام اسالم ومذهب تشیعه به غارت و چپاول مردم بپردازند و راهگشای                     آنوسی های ایران را پایه گذاری نموده و با              

 !ی گردندغارت و چپاول دولت پنهان یهود و صهیونیسم جهان
قسمت پنهان تاریخ سرزمین ما اسناد و مداركی است در رابطه با این حكومت پنهان و عملكرد خائنانه  و ایران بر باد ده 

قسمتی از تاریخ، كه باید با دقت و وسواس آنرا مورد بررسی و                   !  آن در طول تاریخ چندین هزارساله ی ایران زمین             
ا كه تاریخ نگاران  و قلم بدستان دولت پنهان یهود و صهیونیسم به عمد بر                         كنكاش همه جانبه قرار داد وخاكستری ر          
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رخساره اش افشانده اند،  زدود و پرده استتارش را درید تا پیش چشم همگان عریان شود و چون گذشته درخشش حقیقت  
 !را مانع نگردد

زمین، در قرون گذشته آغازیدند و با         دریدن پرده استتار حكومت پنهان یهود را پیش تازان  و متفكرین بزرگ مغرب                      
. افشاگریها  و موضع گیریهای خود ضرباتی بر پیكر فرتوت و متعفن این تشكیالت مخوف ضد بشری وارد نمودند                                

 اما حركت و      !واقعیتی است كه آن بشر دوستان طرفی نبستند و نتوانستند این دشمن غدار را كامال از پای درآورند                              
دستگاه ی یشان در برابر دولت پنهان یهود ومقاومتشان درمقابل شكنجه های وحشیانه و دد منشانه فداكاری آنان  و پایدار

انگیزاسیون یهودیان كه با تبلیغات گسترده یهودیان و تاریخ نویسان صهیونیست به غلط به پای مسیحیت یهودی شده                             
 ! قابل تقدیر و ستایش برانگیز!نوشته شد، كاری است عظیم

 ش تازان عصر روشنگری، با سرهایی پرشور و دلهایی پر سودا، پس از راه یابی به دخمه های تاریكِ                            دالوران و پی   
 پنهان یهود، از مرگ نهراسیدند و با شهامت  و شجاعتی باور نكردنی، افق های جدیدی                   توطئه  و پر رمز و راز دولتِ        

ست بر غارهای تیره  و پستوهای تاریك اهریمن  و              افق هایی كه تا اندازه ای توان        .  را در برابر دیدگان بشریت گشودند      
دولت پنهان یهود روشنی افكند و توجه متفكران، اندیشمندان و مبارزین بیشتری را متوجه این دشمن پنهان نماید و جلوی 

 .غارتگری بی بند و بار آنرا تا اندازه ای سد كند
كه چرخی  ر شوروی سوسیالیستی  و پایان جنگ سرد،            فروپاشی اردوگاه سوسیالیسم واقعا موجود، سقوط اتحاد جماهی          

فضای مناسبی فراهم نمود تا پژوهشگران و محققین، , جدید در سیاست امپریالیسم فاتح و بی رقیب مانده را در پی داشت
ی جهان و به ویژه كشورهای عقب            بیش از گذشته با نقش شبكه های پنهان، در تحوالت سیاسی واجتماعی كشورها                      

دقت و وسواس بیشتری با این پدیده شوم كه بدور از تحوالت       بیش از پیش آشنا شوند و با        , شده و توسعه نیافته    نگهداشته
شجاعت پس از پیروزی     علت این امر     !آشكار تاریخی به فعالیت های پنهان وضد بشری مشغول است، بر خورد نمایند              

، در بعضی از كشورهای       ١٩۵٠ر نخستین سالهای دهه       پرده برداری از عملیات این شبكه های پنهان د             امپریالیسم و    
 عملیاتی كه توسط سازمان صهیونیست ــ ماسونیك طرح ریزی و توسط سازمان سیا               !جهان و بویژه در كشورایتالیا بود     

اعترافات جولیو اندرویوتی نخست وزیر وقت ایتالیا در باره فعالیت شبكه مخوف وگسترده               .  به مرحله اجرا در آمده بود      
 سرنوشت جهان و بشریت، شوك سنگینی بر افكار      ه بشردوستان وعالقمندانِ  جدر ایتالیا، عالوه بر جلب تو     ))  گالدیو  (  (

عمومی جهان و محافل سیاسی غرب وارد نمود و چشمان حقیقت بین دوستاران بشریت را بیش از پیش بر روی حقایق                 
 !موجودگشود

میخاییل گارباچف در شوروی و استقبال بی شائبه           برنامه ریزی شده ی        و گالسنوستی با استفاده از جو پروسترویكایی        
، در پی فشار افكار عمومی مردم ایتالیا و حقوق دانان   ١٩٩٠وی، در اوایل نوامبر     سیاست های   سیاستمداران غربی از    

شد در برابر    این كشور برای پرده بر داری  و افشای ترورهای سیاسی چند ساله اخیرآن كشور، آندرویوتی مجبور                               
گالدیو (( وی در باره سازمان . نمایندگان پارلمان ایتالیا، به وجود یك سازمان مخفی خطرناك در آن كشور اعتراف كند          

این سازمان مخفی، متشكل از شهروندانی است كه با وسواس  و دقت كافی انتخاب  و برای ترور،                                       (  :  گفت   ))  
 بمنظور ١٩۵١پنهان از سال ی آندرویوتی، این شبكه   ی   به گفته    ).ده اند خرابكاری، تبلیغات و جنگهای چریكی آماده ش       

مقابله با كمونیستها و اشغال احتمالی قاره اروپا توسط اتحاد جماهیر شوروی شكل گرفت و تا بدانجا گسترش و توسعه                         
 !یافت كه در حال حاضر هزاران مرد و زن ایتالیایی در آن عضویت دارند و به فعالیت مشغولند
 .به گفته آندرویوتی،  این شبكه در كشورهای فرانسه، هلند و بلژیك نیز سازماندهی شده است
از جمله یكی از مأموران         .  به دنبال اعترافات نخست وزیر ایتالیا، افشاگریهای زیادی در این باره صورت گرفت                          

 یكی از لژهای فراماسونی ایتالیا، از           اطالعاتی ایتالیا اعالم كرد كه این تشكیالت صهیونیست ــ ماسونیكی به همراه                    
 !سازمان های موازی ناتو بوده و سازمان جاسوسی سیا ماهیانه ده میلیون دالر به آنها كمك مالی میكرده است

ایران، كه در همه ادوار تاریخی جوالنگاه رهبران جامعه یهود و فرمانروایان دولت پنهان آنان                   مای  در كشور بال زده      
مان  و تشكیالت مخفی وعلنی از این دست وجود داشته است؟ كشوری كه از آغاز تمدن بشری در تیول                       بوده، چند ساز  

رهبران جامعه یهود و دولت پنهان آن بوده و حكمرانان بی كفایت و خود فروخته اش بنا به تصمیم  و اراده این شبكه                                
 !.جنایتكار انتخاب  و بر اریكه قدرت تكیه میزده اند؟

ست كه كشور ما ایران، در دهه های گذشته با توجه به همسایگیش با اتحاد جماهیر شوروی  و دارا بودن مرز ناگفته پیدا
مشتركی در حدود هزار ودویست كیلو متر با آن كشور، مركز نفوذ و فعالیت سازمانهای مخفی  و علنی زیادی از نوع                          

 !.بوده  و هست)) گالدیو (( سازمان 
 كمونیسم و دشمنی با كمونیستها، سبب اشتهار ساستمداران خودفروخته فراماسونری و بقای كشوری كه در آن ضدیت با     

حكومتهای ضد مردمی  و فاشسیستی بوده و خواهد بود، نمی توانسته جوالنگاه سازمانهای پنهان و مخوفی چون سازمان 
هزینه ای سرسام آور بنا شده  و وجود ده ها درجاده تهران ــ چالوس كه با )) پل ذغال (( تاسیسات نظامی !. گالدیو نباشد

ایستگاه شنود و دیدبانی امریكایی، در شمال ایران نمونه های كوچكی از فعالیتهای علنی صهیونیست ــ ماسونیكها در                         
 .ایران به بهانه رویارویی و مقابله با خطر كمونیسم بوده و هست
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و ضد مردمی از محل سرمایه های ملی ایرانیان و كیسه ملتی احداث این تأسیسات ویرانگر و تشكیل سازمانهای مخوف 
 فراماسونری به پادشاه اسالم پناه ایران، لقب آریامهری اعطا صهیونیستها و گراند لِژ از هستی ساقط شده باعث گردید تا

 !نمایند و حكومت پوشالی او را در برابر امواج خروشان انقالبی مردم تضمین نمایند
مخوف  و جنایتكار سعید امامی، معاون امنیتی وزارت اطالعات رژیم آنوسی ها در ایران كه بدنبال                          عالوه بر شبكه      

قتلهای زنجیره ای اخیر افشا گردید، تیمسار حسین فردوست، جاسوس حلقه بگوش اینلیجنس سرویس بریتانیا و یار غار               
، كه توسط     ))گالدیو   ((  به سازمان     رضاشاه پهلوی نیز درخاطرات خود به وجود سازمانی مشا                     و همنشین محمد     

 و پس از انقالب كوچكترین ضربه ای بر پیكره آن فرماسونها و سازمانهای جاسوسی غرب رهبری میشده_ صهیونیست 
یاد می كند، )) سازمان بی سیم ((  این سازمان مخفی كه فردوست از آن به عنوان           .   است ، در ایران اشاره نمود    نخورده

فردوست می  .   می شود   یس، سرویس اطالعاتی بریتانیا سازماندهی  و به فعالیت پنهان گمارده                  توسط اینتلیجنس سرو   
 :نویسد 

سازمان بی سیم یك سازمان كامال مخفی بود كه انگلیسیها بر اساس نهضت مقاومت فرانسه به تدوین آیین نامه آن                             ((  
دست زده  و سپس به ایجاد آن در برخی كشورهای           پرداخته  و در مرحله اول در خاك انگلستان  و ایرلند به تشكیل آن                  

این آیین نامه چنین بود كه در شرایط صلح باید بتدریج خانه های امن در سراسر كشور، با پوشش                    .  مورد نظر پرداختند  
ابل در هر خانه یك یا دو بی سیم بسیار قوی در جا سازی كامال مناسب  و غیر ق. بسیار باال و در نهایت اختفا، تهیه شود  

در هر خانه یك بی سیم چی ورزیده با خانواده اش در پوشش كامال موجه سكنی داده شود تا در طول         .  كشف مستقر شود  
پس از . هایی شامل سكه طال و اسلحه نیز پنهان شود) دفینه ( بتدریج در نقاط معین . سالها در محیط خود كامال جا بیفتد     

ای بی سیم به مراكز واحدهای مخفی ارتش آزادیبخش تبدیل می شود  و هر اشغال كشور توسط نیروی دشمن این پایگاهه
واحد می تواند با دسترسی به دفینه ها، كه نقشه آن از مركز اطالع داده می شود، امكانات مالی و تسلیحاتی خود را تأمین 

   )٢ ( .))باالیی را انجام دهدكند و به عملیات پارتیزانی دست زند  و در عین حال از طریق بی سیم فعالیت اطالعاتی 
پس از پیروزی انقالب  و همكاری نزدیك و تنگاتنگ حسین فردوست با رهبران آنوسی ایران در بازسازی وزارت                                

چون اطالعات و سازمانهای امنیتی رژیم، سازمان مخفی بی سیم نیز در اختیار رهبران خیانت پیشه رژیم قرار گرفت و 
 تا یاری رسان حكومت آنوسی ها و دیگر حكومتهای دست نشانده ی صهیونیسم در                   قی ماند  در مخفی گاه خود با      گذشته

به پاشی اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی نیز          حتی پس از پایان جنگ سرد و فرو         جالب توجه است كه      .    ایران باشد 
صحبتی , یای مركزی و روسیهدلیل اهمیت ایران و موقعیت سوق الجیشی آن در منطقه خاور میانه و مجاورت آن با آس           

به میان نیامد و پرده از روی برنامه ها وجنایات آن در گذشته و حال و شبكه گسترده ی آن در ایران از سازمان بی سیم  
 !برداشته نشد

چنین استنباط می شود كه سازمان بی سیم  و سازمانهای مشابه به وظایف اصلی خود كه همانا شناسایی  و شكار                                        
ن  و عدالت جویان ایرانی است اشتغال داشته و زیر نظر آنوسی های جنایت پیشه، به خیانتهای وطن فروشانه آزادیخواها

خود كماكان ادامه میدهند، بدون آنكه حتی از سوی رهبران اپوزیسیون و مخالفین رژیم آنوسی نیزمزاحمتی برایشان                           
كه می بایست مورد توجه تاریخ نگاران و پیشگامان حقیقی           نكته ای قابل تعمق     .  ایجاد شود و ذكری از آنان به میان آید          

. رهایی مردم ایران قرار گیرد، همانا سكوت سازمانها و احزاب به اصطالح دمكراتیك و مردمی در این باره است                                 
 فرزندان برومند ایران زمین ضمن در نظر گرفتن این موارد، میبایست در افشای چهره این سازمان  و گردانندگان آن،                  

 !. و از هیچ تالشی دریغ نورزندكه دشمنان ما و سرزمین باستانی مان هستند كوشا باشند
 للی، حكومت پنهان یهود، متشكل ترین و  مبر اساس داده های تاریخی و اعترافات مالیخولیایی رهبران صهیونیسم بین ال            

اط حكومت یهود توسط پادشاهان آشور با سابقه ترین تشكیالت مخوف ودهشتناكیست كه عمرننگینش به زمان برچیدن بس
 .در سده های قبل از میالد مسیح میرسد

از آن دوران كه یهودیان زرپرست و غارتگر، به تدریج دانستند كه بغیر از سرزمین موعود و مصر، نقاط دیگری نیز                         
و فلسطین، سرسبزتر و سینا و علف بر روی كره زمین، بویژه در شرق وجود دارند كه از آن تپه های خشك و بی باران 

به طمع یهودیان , دریافت و آگاهی از این موضوع در پی !آبادترند و در پاره ای موارد فردوس برین را تداعی می كنند          
یافتن طال، این خدای زمینی یهود، سرزمین موعود را ترك گفتند و با كوله باری از توطئه  و دسیسه در طلب چشمه                                

مهاجرتی . ی شهد و انگبین ودرختان پربار و سایه گستر، دست به مهاجرتی ابدی زدند های جوشان شیر و عسل، نهرها     
كه در نهایت این قوم زرپرست و توطئه گر را سروری و آقایی بخشید و خدای زمینیشان را                     پر ماجرا و مخاطره انگیز     

 !بر سرنوشت ملل گوناگون حاكم و مسلط نمود
 را برگزیدگان خدای یهود میدانند، از آنگاه كه سرزمین موعود را ترك گفته و رهبران قوم یهود كه خود  و هم نوعانشان

 با هدف چپاول جهان، روی در راه مهاجرت به دیگر نقاط جهان گذاشتند، با مشاهده آن سرزمین های زر خیز  و پر                                
هان  و ثروتهای بیكران     بنا بر این اندیشه تسلط بر ج       .  بركت به فكر تصاحب جهان و تشكیل حكومت جهانی خود افتادند            

آن  و تشكیل حكومت جهانی یهود از قدیم االیام با یهودیان  زرپرست  و رهبران دیو سیرت صهیونیسم بوده  و همچنان                 
توطئه ها و دسیسه چینی های چندین و چند هزار ساله آنان حكایت از آن دارد كه این زراندوزان آزمند                                .  خواهد بود 

خود را بر روی زمبن برپای دارند و ... فرهنگی و , نظامی, سیاسیحكومت , صادی بر جهانپس از تسلط اقتمصممند تا 
چنانكه از  .  زمین به رقص و پایكوبی بپردازند       غیر یهودی    میلیاردها نفر از باشندگان       ی  به خون خفته       بر روی اجساد   
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رسیدن به این هدف نامیمون  و درآغوش          پیشینه این جنایتكاران  و خونآشامان غارتگر بر می آید، آنان برای                 سابقه و    
هیچ شقاوت  و جنایتی روگردان نبوده  و حاضرند در راه رسیدن به این هدف شیطانی،                      انجام  گرفتن شاهد مقصود از       

 .جهانی را به نابودی  و تباهی بكشانند و جمعیت میلیاردی زمین را در كوره های آدمسوزی بسوزانند
ی د پرست كه در طول تاریخ سراسر ننگ خود، تغذیه كننده و خوراك دهنده همه                       های دیو سیرت  و نژا         صهیونیست

و اهریمنی خویش     بشری      و شوونیستی بوده اند،  برای برپایی حكومت ضد                   ناسیونالیستی,  اندیشه های نژادپرستانه    
به هر جنایتی دست    در راه رسیدن به اهداف نامقدس و نامیمون خود             حاضرند با شیطان نیز هم عهد و هم قسم شوند و               

كشتار وقتل عام ملل و اقوام غیر یهودی جزء خصیصه ذاتی آنان و از تعالیم تخطی ناپذیر صهیونیسم بین الملل                        .  بزنند
از تشكیل  هدف  ,  بر اساس رهنمود های تورات و تلمود و آموزه های رهبران سازمان جهنمی صهیونیسم جهانی                  .  است

و بر زمین    و مسلط نمودن آنان        قوم باصطالح برگزیدًه یُهَوه        به   سروری یی و فرمانروابخشیدن  حكومت جهانی یهود،      
 یكی از اركان اساسی  و شروط الزم تشكیل چنین حكومتی، نابودی  و قتل عام كلیه باشندگان غیر یهودی !استزمینیان 

 !استو مخالفین به قدرت رسیدن قوم برگزیده زمین 
 : گفتگلدامایر نخست وزیر اسبق اسراییل می

 .)) انزجار می كنم  عرب به دنیا آمده است احساِسهرروز صبح كه بیدار می شوم و می بینم كه باز یك كودِك(( 
با پشتوانه چنین تفكر بیمار گونه ای است كه نخبگان قوم باصطالح بر گزیده پس از شعله ور نمودن جنگهای صلیبی،                          

انسان ها كه طی آنها میلیون  در چهار گوشه ی جهان نگ منطقه ایججنگهای جهانی اول  و دوم  و هزاران درگیری  و 
در بوق  و كرنای منحوس جنگ و           با وقاحت و شقاوتی غیر قابل تصور           بیگناه به خاك  و خون در غلتیدند، هنوزهم               

را خونریزی می دمند و هر روز در گوشه ای از كره خاكی ما شعله جنگی تازه را بر می افروزند و كشتار دیگری                                  
 ! تا تسلط جهنمی خود را بر جهان بگسترانندتدارك می بینند

را باید پذیرفت كه صهیونیسم بعنوان مغز متفكر و سازمان دهنده بیدادگریهای و غیر قابل كتمان     این حقیقت گریز ناپذیر     
نظم نوین (( نقاب زیر , در جهان یك قطبی شده و بدون حضور اتحاد جماهیر شوروی و اردوگاه سوسیالیسم       امپریالیسم،  

نابودی  و ویرانی جهان وكشتار دستجعی نوع بشرتمام خواهدشد، تنها  بهای به در صورت تحقق و پیروزی كه )) جهانی 
(( تشكیل !. و تنها به یك چیز میاندیشد و بغیر از این اندیشه بیمارگونه و ضد بشری، فكر دیگری در مخیله بیمارش ندارد

نژادهای  زیرا وجود !و نژادهای مختلف وجود نداردمتی كه در آن جایی برای دیگرمردمان حكو))! حكومت جهانی یهود
مورد تنفر و انزجار یُهَوه قرار گرفته اند،  باعث آلودگی قوم برگزیده  , آدمكه از آغاز خلقت غیرسامی و غیر یهودی ای 

قرنها، خون پاكی در رگهایشان جریان    گذشت    البته اگر پس از   .   جریان دارد  ن كه در رگهای آنا    خواهد شد و خون پاكی    
 به حكام  و فرمانروایان       ی عروسان بنی اسراییل    ءداشته باشد  و مهاجرتها  و باصطالح آوارگی های دراز مدت و اهدا                 

چه آنان به   !  نیالوده باشد و ژنهای غیر یهودی     را به ناپاكی های موجود      و برگزیده   مقدس  های  دیگر كشورها، این خون      
خون  و حفظ اصالت نژاد باصطالح برتر، سخت پای بندند و با ریاكاری و تزویر فراوان به ندای پدرانشان در این پاكی 

 !زمینه گوش فرا می دهند
 كتابی كه تراوشات مغزی چهل نفر از متفكرین و                     .كتاب مقدس را میگشائیم و بر گوشه ای از آن نظر میافكنیم                         

له ی موسی تا یوحنا در برگرفته و زیر بنای تفكر همه ی پیروان ادیان ابراهیمی                       ایدئولوگهای قوم برگزیده را به فاص       
 !مسیحیت و اسالم را تشكیل می دهد, بویژه یهودیت

پس اآلن . آنگاه عزرای كاهن برخاسته بایشان گفت شماخیانت ورزیده  و زنان غریب گرفته جرم اسرائیلرا افزوده اید(( 
ید نمائید  و باراده او عمل كنید  و خویشتنرا از قومهای زمین  و از زنان غریب جدا                                یُهَوه خدای پدران خود را تمج        

  ) ٣( .)) سازید
كتاب مقدس به ثبت رسیده و یهودیان و اندیشه پردازان صهیونیسم البالی سطور و جمالت   ، در    نژاد پرستانه  این نگرش 

و  راه حفظ و اشاعه ی آن از هیچ كوششی دریغ نورزیده    بین المللی و نمایندگان دولت پنهان یهود، طی قرون گذشته در           
 به این فرامین تخطی ناپذیر باور دارند و بر اساس چنین فرامینی، مرزی               , آنان !از انجام هیچ جنایتی روی نگردانده اند       

 !و با سرسختی از آن پاسداری می نمایندغیرقابل نفوذ میان خود و دیگر باشندگان زمین ترسیم نموده 
طالعه ی كتاب مقدس و زیر ذره بین گذاشتن جنایات امپریالیسم در چهارگوشه ی جهان و اعمال و كردار دولت                               با م 

صهیونیسم به عنوان حامل و پاسدارچنین        صهیونیستی اسرائیل و دولتهای اسالمی ایران و افغانستان در می یابیم كه                     
 این  ! است كه جهان ما  و بشریت در بند را تهدید می كند                 تفكربیمارگونه ای، به مثابه غده چركین  و متعفنی             اندیشه و 

تفكرخشن  و نژادپرستانه قرنهاست كه مغزصهیونیست ها و رهبران جامعه یهود را به خود مشغول داشته  و بر                                         
 ربنا براین باید در برابر این خطر بالقوه هشیار بود و با آگاهی كامل در جهت مها                   .  روانهای تیره شان حكومت می كند      

 !  و نابودیش گام برداشتكردن
باز یافتن حافظه تاریخی وتربیت نسلی از فرهیخته گان و                در گرو    راه مقابله با این اندیشه بیمارگونه و ضد بشری،                 

 بشریت پایداری و مقاومت      خردمندانی است كه چون فوالد آبدیده در مقابل تبلیغات گمراه كننده و وسوسه های دشمنانِ                   
 انسانهای واالیی كه جز در برابر         !دارندو مظلوم    ل در گرو نجات و رستگاری انسانهای پای در بند                نشان میدهند و د    

 !خرد و اندیشه متعالی گردن فرود نمی آورند و در برابر هیچ خدایی به كرنش وسجده نمی افتند
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پروازانه و برتری جویانه      تفكرات بیمارگونه و نژاد پرستانه صهیونیست ها به مراتب خطرناكتر از اندیشه های بلند                         
فاشیست هاییست كه با برافروختن جنگ جهانی دوم، كره خاكی و زادگاه ما را به جهنمی هولناك و غیرقابل تصور مبدل 

برماست كه در برابر این تفكر ضد بشری به مبارزه ای همه جانبه و جهانگستر روی آوریم و مطمئن باشیم كه                        !  نمودند
 !تنها نیستیمدر این پیكار رهائیبخش 
ثبت یهودیان از بیت المقدس خبر داد كه، غروب سه شنبه حاخام اعظم ” فرانس پرس   “ ١٩٧٠در بیست و هفتم ژانویه      

 كه هیچ قدرتی در جهان نخواهد        ه است  و اعالم داشت   هممنوع كرد هستند  ازدواجهای آمیخته   ی   ثمره   ی را كه     نام كودكان 
فقط كسانی را می توان یهودی محسوب داشت كه از مادر یهودی بدنیا آمده  و یا ( : (توانست این قانون را نقض كند كه   

 . ))خود تغییر كیش داده باشند
, یعنی در مدت زمانی كمتر از سه ماه كه از سخنرانی حاخام اعظم نگذشته بود                           ,  ١٩٧٠و باالخره در دهم مارس           

پارلمان اسراییل قانونی را      :  ((   كه خبر داد وروی  ارگان مركزی حزب كمونیست اتحاد جماهیر ش          پراودا  روزنامه ی    
تصویب كرد كه به موجب آن فقط كسانی یهودی شمرده خواهند شد كه از مادری یهودی بدنیا آمده  و یا خود مذهب یهود 

 .))را پذیرفته باشند
ی بخشیدن به قوم     بدیهیست كه صهیونیسم اندیشه ای جز تسلط برجهان و نابودی ساكنین كره خاكی ما، با هدف سرور                      

این تفكر بیمار گونه قرنهاست كه در رویاهای خاكستری و ضد بشری خود، بر پایی حكومت                       .  برگزیده ی یُهَوه ندارد    
 !خواب میبیندترسیم و جهانی یهود و درخشش ستاره شش پر داوود بر بلند ترین نقطه جهان را 

با توجه به یك قطبی ه سربلندی  و سعادت بشریت میاندیشند، اگر اندیشمندان، خردگرایان، زحمتكشان و كلیه كسانی كه ب
شدن جهان و ظهور دكترین نظم نوین جهانی كه با هدف بلعیدن جهان و چپاول بیش از پیش ثروتهای ملی و منابع طبیعی 

 المللی،  به چاره جویی نپردازند و با اتحاد و همبستگی بین            ,  كشورهای در حال توسعه تدوین و برنامه ریزی شده است            
دست به اقدامی عملی و همه جانبه در برابر این دیو آدمخوار كه با پشتوانه مالی بی حد  و حصر، هردم ترفندی نو بكار 

نزنند، برآنان بالیی صد چندان فجیع ترو دهشتناك تر از فجایعی خواهد رفت كه  می گیرد و فتنه ای جدید براه می اندازد
 .ك تازی فاشیسم درنده و خون آشام رفتدر جریان جنگ جهانی دوم  و تر

صهیونیسم و حكومت پنهان یهود، خواهان بر پایی حكومت جهانی هستند  و با تبلیغات گسترده خود در راه این هدف نا                         
غفلت جهانیان  و دل بستن به تبلیغات گسترده، دروغین و زهرآگینی كه هر روزه توسط زرادخانه     .  مقدس گام برمیدارند  

ا در باره نظم نوین جهانی  و منافع عموم بشری پخش می شود، در نهایت نتیجه ای جز پیروزی نژاد                                        صهیونیسته
نظم نوین صهیونیست دكترین جهان یك قطبی ما در پناه . باصطالح برگزیده  و قتل عام جهانیان را در پی نخواهد داشت

ی بسیاری به كام مرگ خواهد فرستاد و                   كه جانها     ماسونیكی موجود، آبستن حوادثی ناگوار و دهشتناكی است                 _  
و نمونه های كوچك هم اكنون حوادث و فجایعی كه . كشورهای زیادی را از صفحه ی جغرافیایی جهان محو خواهد نمود

به زبانی ساده  .در كمین كلیه باشندگان زمین نشسته است, هستیمو ناظرآنرا در عراق و یوگسالوی شاهد پیش پا افتاده ی 
كه در واپسین روزهای موجودیت اردوگاه سوسیالیسم و اتحاد جماهیر شوروی، تحت لوای نظم اوین جهانی                   شتری  ,  تر

بنا بر این سكوت در برابر تبلیغات و جنایات            .  به راه افتاده، بزودی درب خانه ی همه ی ما را بصدا در خواهد آورد                     
 آورد و در صورت عدم مقابله  و سكوت در برابر آن، صهیونیسم در گوشه  و كنار جهان، پی آمد ناگواری به بار خواهد

بشریت میبایست یك بار دیگر شاهد كشتار انسانها و برپایی كوره های آدمسوزی ای مجهزتر و وحشتناكتر از كوره های 
 .آدم گدازی پیشین در سطح جهان باشد

. ام برمیدارند و دمی از پای نمی نشینندصهیونیسم و دولت پنهان یهود، قرنهاست كه در راه تشكیل حكومت جهانی خود گ
دولتی كه از سپده دم تاریخ  و تمدن بشریت در تداركش بوده اند و راهی بس طوالنی و پر مخاطره را بخاطرش پیموده                    

چون نیك نظر كنیم و تاریخ این قوم را مورد مطالعه و غور قرار دهیم، به این حقیقت كتمان ناپذیر دست خواهیم                            .    اند
كه آنان با همه ی درنده خوئی و جنایت پیشگی در همه ی مراحل تاریخی، از سالح مظلومیت و تبلیغات همه جانبه یافت 

آنها به این مظلوم نمایی كاذب عادت كرده اند و با . و گسترده در باره این مظلومیت تاریخی خود خواسته بهره جسته اند   
 تبهكاریهای خود پرده كشیده اند، بلكه موفقیت های شایان توجهی نیز              همین شگرد، تا كنون نه تنها بر بیشتر جنایات  و             

 .درهمه زمینه ها بدست آورده اند
پس از پایان جنگ جهانی دوم و شكست فاشیسم هیتلری درآلمان، در حالیكه جهانیان به خاطرهزاران زخم چركین  و                           

جنگ افروزان  وبانیان آنهمه فجایع ضد بشری ابراز التیام نایافتنی حاصله از جنگ رنج می كشیدند و به شدت نسبت به 
انزجار  و تنفر می نمودند، صهیونیستها با گستردن توری به وسعت جهان، در اندیشه گرفتن ماهی از آب گل آلود                                     

آنان با مظلوم نمایی  و راه اندازی ماشین تبلیغاتی خود درچهارگوشه ی جهان، و با حمایت كشورهای سرمایه                   .  برآمدند
اری غارتگر كه حافظ و مدافع شریان های مالی صهیونیستی بودند، موفق شدند تا پس از گذشت هزاران سال، كه از                         د

آنهم با بهای ویرانی     .    ویرانی هیكل سلیمان در اورشلیم می گذشت، حكومت یهود را بر ویرانه های فلسطین بنا كنند                        
 !ساكن در سرزمینهای اشغالیكشورهای عرب و كشتار و دربدری هزاران نفر از عربهای 

صهیونیستها كه به اتكا و پشتوانه مظلومیت خود، بر سرزمین فلسطین چنگ انداخته بودند، بنا به خصیصه ذاتی نفرت                       
انگیز و حیوانی خود كه همانا نفرت  و انزجار نسبت به دیگران است،  نسبت به اعراب ساكن فلسطین، همان سیاستی و 

 .دست به همان جنایاتی زدند كه به دروغ خود را قربانیان آن می دانستندروشی را پیش گرفتند و 
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تا به ما بگویند كه كشور كهنسالمان، ! بله، باید از پدرانمان بپرسیم تا ما را آگاهی دهند و از پیرانمان تا ما را مطلع سازند
یول توطئه گران  و نخبگان قوم             از جمله نادر سرزمینهایی است كه از آغازطلوع خورشید تاریخ تا كنون،  در ت                              

باصطالح برگزیده پروردگار بوده است و هم اكنون نیز، آنان به اتكا آنوسی های مقدس مآب كه ردای روحانیت شیعه را 
تا به ما بگویند كه یهودیان، این باصطالح برگزیدگان یُهَوه             !  بر تن نموده اند، بر سرزمین باستانی ما فرمان می رانند               

اران باركشورمان را باخون بیگناهان این سرزمین آبیاری نموده و با چرك  و خون عزیزان ما معبد خدای صبایوت، هز
تا به ما بگویند كه یهودیان  و رهبران دولت پنهانشان، تا نابودی كامل ایران  و به قربانگاه                        !  زمینیشان را بنا نموده اند     

تا به ما بگویند كه هم اكنون یهودیان مخفی شده در لباس               !  ستفرستادن آخرین ایرانی وطن پرست از پای نخواهند نش            
روحانیت شیعه بر ما حكومت میكنند و فرزندان ما، هر روزه به دست دژخیمان  و آدمكشان صهیونیسم بین المللی به                             

 .خاك  و خون می غلطند و در برابر خدای زمینی این زرپرستان و رباخواران همه ی اعصار سالخی میشوند
 در گذشته های دور و دراز ایران زمین، مرده خای ها و استرها با نام  و نشان یهودی، بر اجساد نیاكان پاك سرشت اگر

ما جشن خون بپا می كردند و كشتار بیش از هشتاد هزار ایرانی را به عید ملی ـ مذهبی یهودیان مبدل می كردند،  امروز 
 آیت الـله، دمكرات، اصالح طلب  و سوسیالیست به این مهم مشغولند و نقاب بر چهره كشیده، در لباس)) آنوسی های ((  

با تالشی شبانه روزی  و خستگی ناپذیر، به بهای ویرانی ایران زمین  و سالخی نمودن آزادیخواهان  و دگراندیشان                               
هیونیسم  و     و پیروزی ص    ))    حكومت جهانی یهود       ((  ایرانی در معبد خدای زمینی قوم یهود، راه را برای تشكیل                       

 .فراماسونری هموار میسازند
قبل از پرداختن به موضوع  و گوش فرا دادن به وقایع تلخ و ناگواری كه پدرانمان را درحافظه مانده است، الزم است                           

 یعنی، ببینیم كه یهودیان از چه تاریخی قدم به سرزمین ما گذاشتند  و با ساكنین فالت. كه نكاتی چند را مد نظر قرار دهیم
ایران هم خانه و همكاسه شده اند؟ تا كی  و تا چه هنگام با نام و نشان یهودی در میان ما زیسته اند و بعنوان عضو یا                                    
اعضا دولت علنی، با ظاهری ایرانی یا یهودی بر ما و سرزمین ماحكومت رانده اند؟ و از چه تاریخی در لباس آنوسی                         

ه گری كشیده اند تا خیانتها  و توطئه هایشان به پای قوم باصطالح بر                      فرو رفته اند و چهره در نقاب مسلمانی و شیع               
 گزیده یُهَوه نوشته نشود و باعث رسوایی بیشتر این باصطالح برگزیدگان یُهَوه در میان خلقهای عالم نگردد؟
هودی در دوران تاآنجاكه ازشواهد ومتون تاریخی برمی آید،  اولین گروه ازبه اصطالح آوارگان  و مهاجرین زرپرست ی

آنگاه كه یُهَوه صبایوت از غدر  و نیرنگ قوم             .  پادشاهان آشور وارد خاك ایران شدند  و در فالت ایران سكنی گزیدند                
 :برگزیده ی خود به تنگ آمد و فریاد برداشت 

فق می او را بر امت منا. وای بر آشور كه عصای غضب من است، و عصائیكه در دست ایشان است خشم من میباشد(( 
.)) فرستم و نزد قوم مغضوب خود مأمور میدارم، تا غنیمتی بربایند و غارتی ببرند و ایشانرا مثل گل كوچها پایمال سازند

 )٤ (  
یهودیان از آن تاریخ كه عصای خشم یُهَوه در دست پادشاهان آشور قرار گرفت، دسته دسته از سرزمین خود مهاجرت                       

 .، ری  و غیره سكونت گزیدند)شوشن ( از جمله شوش نمودند و درشهرهای مختلف ایران 
 : معتقد است كه Nathan Auzbelناتان آزوبل 

سارگن دوم نه فقط یهودیان رابه عنوان برده در بازارها بفروش رسانید بلكه همچنین ایشان را برای اقامت به نواحی          ((  
  )٥( .)) خاصی از امپراطوری خود گسیل داشت

ه شمار یهودیانیكه پادشاه آشور پس از درهم كوبیدن اورشلیم، باسارت گرفته  و به دیگر نقاط                               آزوبل معتقد است ك      
بطوریكه تعداد . سرزمین های  تحت استیالی خود كوچانده یا در بازارهای برده فروشی فروخته،  بسیار زیاد بوده است          

 گرفته شدند  و به بابل  و دیگر نقاط كوچانده               ،  پادشاه بابل به اسارت      )بخت النصر (  یهودانی كه بعدا توسط نبوكدنصر     
 .شدند، در مقایسه با آنان، اندك وناچیز بوده اند

از یهودیان به بابل، گروه اخیرالذكر در           پس از تسخیر یهودیه توسط نبوكدنصر و مهاجرت بخش قابل مالحظه ای                ((  
ری از یهودیان را یافتند كه از قرن هشتم پیش         سرزمینی كه در آن به اسارت برده شده بودند جماعات عظیم  و ریشه دا                

  ) ٦ .)) (فقط اندكی بر شماره ایشان افزودند… از میالد در آنجا مستقر گشته بودند، و تازه واردان
پس از جابجایی قدرت در میان رودان و درخشش بابل،  دومین گروه یهودیان كه تعدادشان ،  حدودا به چهل هزار نفر                           

پادشاه بابل به اسارت گرفته شده  و ) بخت النصر ( ان خدای یهود، و توسط برگزیده ی او، نبوكدنصر می رسید،  به فرم
 .به بابل كوچانده شدند

بنده خود نبوكدنصر پادشاه بابل گرفته ایشانرا بر این زمین  و       خداوند میگوید اینك من فرستاده تمامی قبایل شمالرا با         ((  
به اطراف آن میباشند خواهم آورد و آنها را بالكل هالك كرده دهشت  و مسخره  و خرابی      ساكنانش  و بر همه امتهاییكه        

  ) ٧ .)) (ابدی خواهم ساخت
در حالیكه آنان در . بنا به ادعای سراپا دروغ تاریخ نگاران یهود، این یهودیان به مدت هفتاد سال در اسارت بابل ماندند               

 .زمره ی خود ادامه دادند و از راه رباخواری بر ثروتهای خود اندوختندمدت زمانی كمتر، در این شهر به زندگی رو
پس از سقوط بابل بدست كورش كبیر و سربازان پارسی عده زیادی از این یهودیان كه تا آن زمان مجبور به زندگی در             

 نقاط امپراطوری    حصار بابل  و متابعت از قوانین آن سرزمین بودند،  این فرصت طالئی را بدست آوردند تا بدیگر                            
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پهناور پارس از جمله شهرهای بزرگ و پر جمعیتی چون شوش، سپاهان، ری  و غیره  بروند  و در كمال آسایش و                                  
 .امنیت به رباخواری و كار وكسب و تجارت بپردازند

سیع یهودیان رانده شده از تپه های خشك  و بی آب  و علف فلسطین،  به سرعت در سرزمین ایران، بویژه جلگه و                                      
وسرسبز خوزستان كه چشمه های جوشان شیر و عسل از آن می جوشید و بهشت عدن را تداعی می كرد، ساكن شدند  و 

آنان به سرعت نبض     .  بدان دل بستند، چرا كه آن سرزمین را صدچندان بهتراز مصر، بابل  و سرزمین موعود یافتند                       
ل افریقا گستردگی داشت، در دست گرفتند و پابپای               اقتصاد امپراطوری بزرگ پارس را كه از چین تا مصر و شما                    

 .تجارت  و بازرگانی و ربا خواری،  بساط توطئه گری و زراندوزی خود را گسترانیدند
كار یهودیان در سرزمین پهناور ایران و امپراطوری پارس، به سرعت باال گرفت، بویژه از آن زمان كه رهبران جوامع 

آنان باتوطئه های    .  ردند و توسط پادشاهان هخامنشی به كارهای كلیدی گماشته شدند               یهود، پایگاهی مستحكم بدست آو       
، كه آماده ی هر نوع        )عروسان صهیونیسم دردوران معاصر       (  رنگارنگ و كمك و مساعدت عروسان بنی اسرائیل              

ری بزرگ پارس را    فداكاری و از جان گذشتگی در راه تحقق آرمان یهود و خدای زمینی آنان بودند، مقدرات امپراطو                    
 .در دست گرفتند و به غارت و چپاول زحمتكشان ایران مشغول شدند

بنیان گذاری امپراطوری هخامنشیان توسط كورش كبیر، مصادف است با تاریخ تولد الیگارشی یهود و تشكیل دولت                            
ران، به مرور زمان دركنار     تولدی نامیمون  و نا مبارك كه در جامعه خفقان زده و آزادی كش ای                  .  پنهان یهود در ایران    

پادشاهان بی حمیت  و ساستمداران خود فروخته، رشد كرد و همچون غده ای چركین  و سمی، فضای فالت ایران را                            
 ساله ایران می شناسیم  و بدان افتخار             ٢۵٠٠به صورتیكه آنچه را كه ما به عنوان تاریخ               .  برای همیشه تسخیر نمود     

 ساله حكومت و فرمانروایی قومی خود بزرگ بین ، نژاد پرست  و زراندوز         ٢۵٠٠ریخ  میكنیم، چیزی نیست بغیر از تا     
 !بركلیه خلقهای محروم  و ستمكشی كه در فالت ایران سكونت داشتند

یهودیان را آزاد كرد و آنان را در بازگشت و آباد كردن خانه . چند قرن پیش از میالد، كورش هخامنشی بابل را گرفت((
كمبوجیه هنگام تسخیر مصر، معابد خدایان مصری را ویران كرد ولی به عبادتگاه یهودیان كاری                        .  تخدا آزاد گذاش   

تاریخ یهودیان ایران در این دوره، در كتابهای            .  ارجی كه تورات به هخامنشیان میگذارد، از همین رو است               .  نداشت
به ویژه یهودیان . یرای مهاجران یهودی می شدند مردم ایران باستان با گشاده رویی پذ       .  عزرا و نحمیا بازتاب یافته است     

 .كه مردمان آن آوازه بلندی در میهمان نوازی داشتند، وطن میگزیدند) … سمرقند، بخارا و( در ماوراء النهر
وجود یهودیان در طبقه     .  بی شك قانونهای محدودكننده مالكیت یا مقام در مورد یهودیان جایی در ایران باستان نداشت                     

زن كوروش دختر زرووابل پادشاه یهود،        (  ملكه های یهودی در بار هخامنشی          .   روزگار گواه این نكته است        حاكم آن 
در این  .  مردخای در دربار اخشورش و عزرا نبی در دربار اردشیر دوم جایگاه بلندی داشتند                )  استرهمسر خشایار شاه     

 . ))(پزشكی  و دانشهای دیگر دوران خود می پرداختندزمان استادان یهودی دانشگاههایی در ایران داشتند و به آموزش 
٨(  

. با توجه به این ادعای تاریخ نگاران یهود، سخنی به گزاف نگفته ایم و فرزندان ایران را به بیراهه رهنمون نگردیده ایم    
 تاریخ و همزمان با  بنا بر آنچه تاریخ نگاران و قلم بدستان مزدور صهیونیسم بر روی كاغذ آورده اند، یهودیان از آغاز                   

تشكیل امپراطوری پارس، برسرنوشت باشندگان این سرزمین مسلط شده و بر ایرانیان در بند و زحمتكش حكومت رانده      
در بار پادشاهان ایران محل رشد، ترقی و فرمانروایی یهودیان زراندوز و رباخوار بر توده های محروم ایران                            !.  اند

 !در گستره  امپراطوری پهناور پارس زندگی می كردندزمین  و دیگر باشندگانی بود كه 
اما، در باره ادعای قلم بدستان و تاریخ نگاران صهیونیست كه تالش می ورزند گوبلز وار، با دروغهای شاخدار خود،                        

طر ملتهای دیگرمناطق جهان را بی فرهنگ و بدور از تمدن معرفی نمایند و این توهم را دامن بزنند كه یهودیان به خا                          
 ــ ١۶٩۴(  Voltaireخدمات فرهنگی و اشاعه علوم، حقی بزرگ به گردن جهانیان دارند، الزم است به فریادهای ولتر                 

، فیلسوف، نویسنده و یكی از شخصیت های برجسته قرن هیجدهم فرانسه كه به خاطر آزاد اندیشی و صراحت               )١٧٧٨
،  گوش فرا  )١٧٢۶ ـ ٢٩(   و سه سال به انگلستان تبعید شد  )١٧٢۶ و ١٧١٧( لهجه اش دو بار به زندان باستیل افتاد 

دهیم كه هنوز از البالی سطور نوشته های جاودانه اش بگوش می رسد و پس از گذشت سالیان طراوت و تازگی و لحن 
ان  و   افشاگرانه ی خود را از دست نداده است و می تواند دستمایه تاریخ نگاران معاصر و دوستداران جان بر كف ایر                        

 .جهان در تحقیقات روشنگرانه شان قرار گیرد
 :می نویسد” یهودی “ ولتر، در فرهنگ فلسفی خود در زیرمدخل 

هركس ادعا كند كه … ملت های بزرگ نمی توانندقوانین و اعتقادات خود را ازملتی كوچك، ناشناخته و بنده اخذكنند              ((  
یان اخذ كرده اند، مانند ابن است كه ادعا كند رومی ها صنعت خود                مصریان، ایرانیان و یونانیان دانش خود را از یهود         

اقامت یهودیان در بابل و اسكندریه، كه به افراد، توان آشنایی با خرد و دانش را                   …  را ازسكنه بریتانی سفلی گرفته اند      
انی كه چشمانشان را حریص. بدرستی كه آنان رباخوارانی بیش نبودند …” می داد، به این ملت هنررباخواری را آموخت

 .))برق طال می نوازید  و شامه شان را بوی طال تحریك می كرد
مخدوش نمودن تاریخ، تاریخ ادبیات و فرهنگ جامعه از سوی صهیونیست ها و رهبران جامعه ی یهود و بی حافظگی                      

بیرونی، شهاب الدین    تاریخی ما باعث گردیده كه سیطره ی علمی و فرهنگی بزرگانی چون ابوعلی سینا، ابوریحان                          
سهروردی، زكریای رازی، حكیم عمر خیام نیشابوری، خوارزمی و غیره بر دانشگاههای مغرب زمین و نقش آن                                 
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بزرگان در پیشرفت علوم و تمدن بشری نیز نادیده گرفته شود و راسیست ها، ما را در ردیف ملل عقب مانده و مصرف   
 . آرندكنندگان تولیدات فرهنگی مغرب زمین به شمار

نخبگان قوم باصطالح برگزیده خداوند، مدت زمانی طوالنی در سرزمینهایی چون آشور و بابل كه در روزگاران خود                      
به گواهی تاریخ  و به گفته ولتر،  این           .  محسوب می شدند زندگی كردند     ))  میان رودان   ((  از مراكز علمی  و فرهنگی         

ین مراكز علمی  و فرهنگی و مردمان متمدنش چه آموختند تا آموخته               زر پرستان بی مقدار و رباخواران حرفه ای از ا           
های بی بدیل خود را دراختیار سایرملل جهان بویژه ایرانیان قرار دهند؟ آنان زرپرستان و رباخوارانی بودند كه                                       

 .درخشش طال چشمانشان را نوازش می كرد و شامه ی زرپرستشان را مینوازید
ی و خود بزرگ بینی حقیرانه باعث میشود تا آنان خود را دانشمندانی ازلی بدانند و با                         عقده های حقارت، برتری طلب      

 !زیرپا گذاشتن تمام واقعیت های موجود خود را طلب كار  و آموزگار همگان بدانند
ی  یعن ١٨٩۶تئودور هرتسل، از بنیان گذاران صهیونیسم و پدر روحانی این اندیشه نژادپرستانه و ضد بشری، در سال                      

در آستانه دوره امپریالیسم كه سرمایه داری غارتگر و بی ترحم دوران درندگی و گندیدگی خود را آغاز مینمود، كتابی                       
 :او در این كتاب چنین نوشت. در لندن منتشر كرد)) دولت یهود (( تحت عنوان 

یك برج  .  ه آسیا را تشكیل بدهیم      باید بخشی از برج و بارو و استحكامات اروپا علی             )  سرزمین فلسطین    (  ما درآنجا    ((  
  ) ٩ .)) (دیدبانی تمدن علیه وحشیگری بسازیم

این تفكر مالیخولیایی و برتری جویانه، بدون در نظرگرفتن وتوجه به برخورد و مقابله خرد ورزانه دیگران بارها و                              
. گوناگون به چاپ رسید     بارها توسط رهبران و اندیشه پردازان صهیونیسم تكرار گردید و در نشریات و مطبوعات                            

فرانسه (   دریك مصاحبه رادیویی با رادیو شرق         ١٩٩١ نوامبر   ١١محمود درویش، روشنفكر آزاده و مبارز عرب، در           
 :، در برابر این یاوه گویی های مكرر و پایان ناپذیر صهیونیست ها، چنین پاسخ داد)

ش را از گفتگو و مراوده انسانی با دیگران، هركه باشد اسراییلی ها خود را در یك گتوی فرهنگی زندانی كرده و خوی(( 
در حالی كه در منطقه ای از جهان و در یك قاره عربی بسر میبرند كه دارای تاریخ و فرهنگی عربی           .  محروم كرده اند  

ود، این اگر قوانین طبیعت بر روابط بین اسراییلیان و اعراب جاری ش. و زبان عربی است كه آنها از آن شناختی ندارند 
زیرا ممكن نیست فرهنگ عبری بتواند         .  اعراب هستند كه اسراییلیان را به لحاظ فرهنگی در خود هضم خواهند كرد                    

تاریخ عظیم فرهنگ عرب را كه یكی از فرهنگ های پایه ای تاریخ بشر بوده نابود سازد یا ببلعد و در خود هضم                                       
 ...))كند

 ماسونیك های ایرانی و غیر ایرانی بر سر فرهنگ و تاریخ جامعه كهن                  بالیی كه رهبران جامعه یهود و صهیونیست ـ         
آنان به كمك تاریخ نگاران و ادیبان خود فروخته و فراماسون، . سال و دیر پای ما آورده اند، وحشتناك و هول انگیز است

یغ نورزیده اند، بلكه     نه تنها به شستشوی مغزی و زدودن حافظه تاریخی ما پرداخته و در این راه از هیچ كوششی در                          
 !.انبوهی از دروغ و اتهام نیز بنام تاریخ و تاریخ ادبیات وارد فرهنگ ما نموده اند

تاریخ نگاران متعهد و دلسوز وظیفه دارند كه با كوششی شبانه روزی و خستگی ناپذیر، سره را از نا سره جدا نمایند و                   
ر خروار الی و لجن دروغ و اتهامات واهی انباشته شده توسط             چهره واقعی تاریخ این سرزمین را از زیر هزاران هزا           

با توجه به تحوالت سریع جهان امروز و توطئه          .  یهودیان و فراماسونرها بیرون بیاورند و در اختیار آیندگان قرار دهند             
جهت های گسترده و رنگارنگ صهیونیسم و سازمان فراماسونی به منظور اغوای باشندگان زمین و منحرف نمودن                           

 .از این فرصت باید حداكثر استفاده را نمود. مبارزاتی زحمتكشان جهان، مافرصتی كوتاه و بسیار كم  در اختیارداریم
 : دانشمند آلمانی با تكیه به داده های تاریخی  و شواهد بدست آمده، می نویسد Lujo Brentanoلوجو برنتانو

 كه یهودیان انتقال یافته،  در امر بازرگانی فعالیت درخوری داشته متون میخی ای كه اخیرا بدست آمده نشان می دهد(( 
  ) ١٠.)) ( رباخواری را كه در میان بابلیان شایع بوده پیشه خود كرده و سوداگرانی ثروتمند بودند. اند

ز دست  رهبران نژاد پرست اسرائیل، این مبلغین  و مروجین نادانی  و تباهی كه برای تشكیل حكومت جهانی یهود، ا                            
یازیدن به شنیع ترین جنایات بشری روی گردان نیستند و آماده اند تا بدون ذره ای شرم  و احساس، میلیاردها انسان                                  
شریف  و زحمتكش را كه گناهی به غیر از مبارزه با بی عدالتی  و استثمار انسان از انسان ندارند، به دیار عدم بفرستند 

  و پایكوبی بپردازند، بغیر از دشمنی  و نفرت نسبت به دیگران چیزی نیاموخته                     و بر اجساد بخون تپیده آنان به رقص          
 .آنان در شمار دشمنان سوگندخورده جهانیان بطور اعم  و ایرانیان خردگرا بطور اخص هستند. اند

ی غیر قابل    آنان در درازای تاریخ زندگی انگلی و نكبت بارخود كه با انواع  و اقسام توطئه گریها و پیمان شكنی ها                               
جبران، حتی با یُهَوه صبایوت، خداوندگار اسرائیل كه آنان را از اسارت مصر و آشور و بابل رهانید و برای هدایت آنان 
از جهل  و نادانی  و ظلمت ذاتی رسوالن بسیاری فرستاد، همراه بوده است، نفرت خود نسبت به دیگران را به نفرتی                             

بطوریكه در میان اقوام و ملل جهان، كمتر قوم و ملتی را می توان یافت كه                  !  ه اند همگانی نسبت به خودشان مبدل نمود      
علت چیست؟ چرا تاریخ  و تاریخ ادبیات ملل جهان، انباشته از داستانهایی است در باره          .  از آنان متنفر و منزجر نباشند     

كه خود را برگزیده خداوندگار می   غدر، ریاكاری، توطئه گری،  زرپرستی، سنگدلی  و قساوت قلب این قوم زرپرست                 
 داند؟

به گواهی تاریخ و حتی به اعتراف تاریخ نگاران  و قلم بدستان صهیونیسم  و یهود، ایرانیان مردمانی انساندوست،                                  
آنان در طول تاریخ سراسر رزم  و پیكارخود، هیچگاه بردیگران ستم روا نداشته و به دیگراقوام                    .  مهربان و خردگرایند  
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اقوام مهاجم و مهاجر، پس از رسیدن به خاك ایران و زندگی در بین ایرانیان چنان . تی با دیده تحقیرننگریسته اندوملل گی
شیفته فرهنگ پر بار و برخورد انسانی مردمانش شده اند كه پس از گذشت سالیان نه تنها خود جذب چنین سلوك و                                    

كه ایران را ترك گفته  و به سرزمین های دیگر و زادگاه خود                 برخوردانساندوستانه ای شده اند، بلكه پس از مدت زمانی          
كوچیده اند، چون رسوالنی دلسوز و مسئول، مبلغ  و مبشر این فرهنگ پر بار در میان دیگرملل روی زمین و باشندگان 

 .سرزمین خود گردیده و به ترویج آن همت گماشته اند
سرای بزرگ توس را نیز به واكنش منفی، نسبت به آنان واداشته غدر، ریاكاری و دنائت قوم برگزیده بحدیست كه سخن 

همانطور كه میدانیم و اطالع داریم، حكیم ابوالقاسم فردوسی، این خداوندگار سخن و انسان بی آالیش و نمونه،                          .  است
ام اقوام و ملل    خرد را میستاید و خداوند جان و خرد را برترین و بلندمرتبه ترین هستی بخش جهان میداند، نسبت به تم                        

بطوریكه اسكندر مقدونی را برادر دارا  و كتایون رومی را همپایه رودابه  . روی زمین، بینشی انسانی وبشردوستانه دارد
و پیران ویسه تورانی را خردمندتر  و آگاه تر و جهان بین تر از كیكاووس پادشاه ایرانی میداند كه بر اورنگ كیان جای   

چنین انسان واال و روشن بین و خردمندی كه داد را میستاید، در برخورد با                !  دورز فرمان میراند  دارد و بر ایرانیان خر    
قوم باصطالح برگزیدًه یُهَوه، در داستان بهرام گور، پادشاهی كه بنا به ادعای یهودیان و تاریخ نگاران صهیونیست از                         

 !كه مردیست فریبنده  و بدگهر جمله پادشاهان یهودی ایران زمین است ، آبراهام را بر میگزیند 
 براهام مردیست پر سیم و زر

 جهودی فریبنده  و بدگهر
… 

 از آن پس ببهرام گفت ای سوار
 چو این داستان بشنوی یاد دار
 بگیتی هرآنكس كه داردخورد

 سوی مردم بی نوا ننگرد
… 

 ببردند ز ایوان براهام را
 جهود بداندیش  و بدكام را
 دندچو در بارگه رفت بنشان

 یكی پاك دل مرد را خواندند
 بدوگفت رو بارگی ها ببر
 نگر تا نباشی بجز دادگر
 بخان براهام شو بر گذار
 نگر تا چه بینی نهاده بیار
 بشد پاك دل تا بخان جهود
 همه خانه دیبا  و دینار بود
 زپوشیدنی هم  ز گستردنی

 زافگندنی  و پراگندنی
 یكی كاروان خانه بود و سرای

  بیرون نبودیش جایكزان خانه
 ز ّدر و ز یاقوت  و هر گوهری
 زهر بدره یی بر سرش افسری
 كه داننده موبد مرآن را شمار
 ندانست كردن ببس روزگار
 فرستاد موبد بدانجا سوار

 شترخواست از دشت جهرم هزار
قاسم فردوسی  در فرهنگ چنین مردمانی میهمان دوست و خردگرا، و در سخنان سخن سرایی بزرگ چون حكیم ابوال                        

توسی، چرا ضدیت و نفرت نسبت به قوم باصطالح برگزیده خداوند راه یافته است؟ مردمانی كه عالوه بر رهنمودهای                       
انسان دوستانه ی فرهنگ پر بار باستانی خود، پس از گرویدن به اسالم و پذیرفتن آیین بیایان گردان شبه جزیره ی                                   

در سرزمینی كه یهودیان از طلوع خورشید تمدن . رادرانه با یهودیان شده اندعربستان نیز موظف به احترام  و برخورد ب
 !در كنار مردمانش زیسته اند و هم اكنون نیز خود را به دروغ از خیلی از ایرانیان ایرانی تر می دانند

منشی بدانیم،  این ادعا اگر آغاز تاریخ را برای یهودیان ایرانی ، آزادی این قوم از اسارت بابل به دست پادشاهان هخا(( 
 ١١.)) ( هستند» ایرانی تر« به میان خواهد آمد كه یهودیان این سرزمین به احتمال زیاد از خیلی از هموطنان دیگر خود 

(  
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این باصطالح برگزیدگان گمراه خداوند و ایرانی های ایرانی تر از بیشتر ایرانیان، همواره بر علیه منافع انسانی  و                                
ترقیانه شهروندان شریف  و زحمتكش ایران مبارزه كرده و با مخدوش نمودن تاریخ، تاریخ ادبیات و                               اندیشه های م    

فرهنگ این مرز و بوم از سویی  و كمك به حكومت های ضد مردمی و دست نشانده ی خود كه با ترفندهای گوناگون بر 
هیچ كوششی دریغ نورزیده اند، مدام بر ریشه این اریكه قدرت نشانده  و در تداوم فرمانروایی و حكومت جابرانه آنها از 

دانشمند و فیلسوف آلمانی سنگ بنای تمدن بشری را بر زمین گذاشته اند،                  »  هگل«  ملت كهنسال و خردمندكه به گفته          
تیشه زده  و با تالشی نامیمون برآن بوده و هستند، كه تا نابودی كامل ایران  و بخاك  و خون كشیدن فرزندان ایران                                     

 .مین از پای ننشینندز
نگاهی گذرا به لیست نخست وزیران ایران و وابستگیهای آنان به صهیونیست ـ ماسونیكهای ضد بشری، از دوران                                

 كه امریكائیان و كنسرسیوم نفت را برسرنوشت ایرانیان حاكم نمود، ١٣٣٢ مرداد٢٨فتحعلی شاه قاجار تا وقوع كودتای 
یست تا فرزندان برومند ایران را از عمق و ژرفای فاجعه ایكه براین ُملك رفته است، بر اساس شواهد و اسناد تاریخی كاف

 .آگاه نماید
فرزند آشریهودی نخستین صدراعظم عصرقاجار و فتحعلیشاه          )  اعتمادالدوله  (  حاج میرزا  ابراهیم خان شیرازی             ـ ١

 . شمسی١١٧۶ هجری قمری ١٢١٢
 . شمسی١١٨٠دارای روابط خصوصی با بریتانیای كبیر،  ـ میرزا محمد شفیع بند پئی مازندرانی ٢
 .١١٩٨ حاج محمدحسین صدراصفهانی حقوق بگیردولت انگلستان،_  ٣
 .١٢٣٩ ـ عبدالـله خان امین الدوله وزیر اعظم حقوق بگیر انگلستان، ۴
  .١٢۴٠ ـ الـله یارخان آصف الدوله عامل انگلستان ۵
 .ای روابط خصوصی با انگلستان ـ میرزا عبدالوهاب نشاط اصفهانی دار۶
 . شمسی١٢١٣ قمری ١٢۵٠ ـ میرزا ابوالقاسم قائم مقام فراهانی ٧
یار غار خاندان قوام شیرازی، دشمن قائم مقام فراهانی و آلت دست                    )  مالعباس ایروانی    (   ـ حاجی میرزا آقاسی          ٨

 .١٢۵٣فراماسونری، 
 . شمسی١٢٢٧ ـ میرزا تقی خان امیركبیر، ٩
 .١٢۶٨تبعه انگلیس، ) اعتمادالدوله(  آقاخان نوری  ـ میرزا١٠
 .١٢٨١) كشیكچی باشی(  ـ میرزا محمدخان سپهساالر اعظم ١١
 .١٢٨٨ ـ میرزا حسینخان مشیرالدوله فراماسونر، ١٢
 .١٢٩٣ ـ میرزا یوسف مستوفی الممالك فراماسونر ١٣
 .١٣٠٣ ـ میرزا علی اصغرخان امین السلطان اتابك اعظم، فراماسونر١۴
 .١٣١۵ ـ میرزا علیخان امین الدوله فراماسونر، ١۵
 . ـ محمودخان حكیم الملك، فراماسونر١۶
 . ـ عبدالحسین فرمان فرما، فراماسونر١٧
 . ـ حسینقلی خان مخبرالدوله، فراماسونر١٨
 . ـ میرزا علی اصغرخان امین السلطان، اتابك اعظم، فراماسونر١٩
 .، فراماسونر ـ عبدالمجید میرزا عین الدوله٢٠
 . ـ میرزا نصرالـله خان نائینی، فراماسونر٢١
 . ـ سلطان علی خان وزیر افخم٢٢
 . ـ میرزا علی اصغر خان امین السطان، اتابك اعظم، فراماسونر٢٣
 . ـ میرزا احمد خان مشیرالسلطنه٢۴
 .فراماسونر) ناصرالملك(  ـ میرزا ابوالقاسم خان قراگزلو٢۵
 . السلطنه ـ حسینقلی خان نظام٢۶
 .انقالب مشروطیت، مركب از دوازده نفر كه همگی فراماسونر بودند(  ـ هیئت مدیره انقالب ٢٧
 . ـ محمد ولیخان تنكابنی، سپهساالر اعظم، عامل سرسپرده٢٨
 . ـ حسنخان مستوفی الممالك، فراماسونر٢٩
 . ـ محمد ولی خان تنكابنی، سپهساالر اعظم، عامل بیگانه٣٠
 .خان صمصام السلطنه بختیاری، فراماسونر ـ نجفقلی ٣١
 . شمسی١٢٩١.  ـ میرزا محمدعلیخان عالالدوله، فراماسونر٣٢
 .١٢٩٢بهمن ماه .  ـ میرزا حسنخان مستوفی الممالك، فراماسونر٣٣
 .فراماسونر) پیرنیا(  ـ میرزا حسنخان مشیرالدوله ٣۴
 .١٢٩۴ماه  ـ عبدالمجید میرزا عین الدوله، فراماسونر، اردیبهشت ٣۵
 . ـ میرزا حسنخان مستوفی الممالك، فراماسونر٣۶
 .١٢٩۴ ـ عبدالحسین میرزا فرمانفرما، فراماسونر، دیماه ٣٧
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 .١٢٩۵ ـ محمد ولیخان تنكابنی، سپهساالر اعظم، بهمن ماه ٣٨
 .١٢٩۵فراماسونر، شهریور) وثوق الدوله(  ـ حسنخان وثوق ٣٩
 .١٢٩۵نر، خردادماه  ـ محمد علیخان عالالدوله، فراماسو۴٠
 .١٢٩۶ ـ عبدالمجید میرزا عین الدوله، فراماسونر، آبان ماه ۴١
 .١٢٩۶ ـ میرزا حسنخان مستوفی الممالك، فراماسونر، بهمن ماه ۴٢
 .١٢٩٧ ـ نجفقلی خان صمصام السلطنه بختیاری، فراماسونر، فروردین ماه ۴٣
 .١٢٩٧ ماه فراماسونر، مرداد) وثوق الدوله (  ـ حسن خان وثوق ۴۴
 .١٢٩٩، فراماسونر، )پیرنیا(  ـ میرزا حسن خان مشیرالدوله ۴۵
 .فراماسونر) سردار منصورسپهدار اعظم( ـ فتح الـله اكبر، ۴۶
 .١٢٩٩ اسفند ماه ۶ ـ سید ضیاالدین طباطبایی، نخست وزیر كودتای رضاخان میرپنج و عامل اینتلیجنس سرویس، ۴٧
 .١٣٠٠ خردادماه ۵، فراماسونر، )قوام السلطنه(  ـ احمد قوام ۴٨
 .١٣٠٠ بهمن ماه٣فراماسونر) پیرنیا( حسن خان مشیرالدوله۴٩
 .١٣٠١ خردادماه ٢١، فراماسونر، )قوام السلطنه(  ـ احمد قوام ۵٠
 .١٣٠١ بهمن ماه ۵ ـ میرزا حسنخان مستوفی الممالك، فراماسونر، ۵١
 .١٣٠٢ آبان ماه ۶انگلیس،  ـ رضاخان میرپنج، سردار سپه برگزیده دیپلماسی ۵٢
 .١٣٠۵ تیرماه ۵ ـ حسنخان مستوفی الممالك، ۵٣
 . ـ حسنخان مستوفی الممالك، كابینه دوم۵۴
 .١٣٠۶، فراماسونر، كابینه اول، مردادماه )مخبرالسلطنه(  ـ مهدی قلی خان هدایت ۵۵
 .١٣٠٧ ـ مهدی قلی خان هدایت، كابینه دوم، مردادماه ۵۶
 .هدایت، كابینه سوم ـ مهدی قلی خان ۵٧
 . ـ مهدی قلی خان هدایت، كابینه چهارم۵٨
 .١٣١٢ شهریور١٢، از یهودیان بغداد، فراماسونر، )ذكاالملك(  ـ محمد علی فروغی ۵٩
 .١٣١۴ آذرماه ١۴ ـ محمود جم، فراماسونر، ۶٠
 .١٣١٨ آبان ماه ٣ ـ دكترمتین دفتری، فراماسونر، ۶١
 .١٣١٩ماه  ـ علی منصور، فراماسونر، تیر۶٢
 .١٣٢٠ شهریورماه ۵، فراماسونر، )ذكاءالملك(  ـ محمد علی فروغی ۶٣
 .١٣٢٠ ـ علی سهیلی، فراماسونر، بهمن ماه ۶۴
 .١٣٢١، فراماسونر، مردادماه )قوام السلطنه(  ـ احمد قوام ۶۵
 .١٣٢١ ـ علی سهیلی، فراماسونر، بهمن ماه ۶۶
 .١٣٢٣ ـ محمد ساعد، فرماسونر، فروردین ماه ۶٧
 .١٣٢٣ آذرماه ۴) سهام السلطان(  ـ مرتضی قلی بیات ۶٨
 .، استاد لژهای فراماسونری)حكیم الملك(  ـ ابراهیم حكیمی ۶٩
 .، عامل سرسپرده و معروف به جالد باغشاه)صدراالشرف(  ـ محسن صدر٧٠
 ).حكیم الملك(  ـ ابراهیم حكیمی ٧١
 ).قوام السلطنه(  ـ احمد قوام ٧٢
 ).حكیم الملك( كیمی  ـ ابراهیم ح٧٣
 .١٣٢٧خردادماه ٢٢ ـ عبدالحسین هژیر، عامل شناخته شده و سرسپرده انگلیس، ٧۴
 .١٣٢٧ آبان ماه ٢۵ ـ محمد ساعد، فراماسونر، ٧۵
 .١٣٢٩ فروردین ماه ١۴ ـ علی منصور، فراماسونر، ٧۶
 .١٣٢٩ تیرماه ١۴ ـ سپهبد حاجعلی رزم آرا، ٧٧
 .لعمر لژهای فراماسونری ـ حسین عالء استاد مادام ا٧٨
 .١٣٣٠ اردیبهشت ماه ٧، عضو جامع آدمیت، )مصدق السلطنه(  ـ دكتر محمد مصدق ٧٩
 ).قوام السلطنه(  ـ احمد قوام ٨٠
 .١٣٣٢ مردادماه ٢٨ روز چهارشنبه ٢،۵ ـ دكتر محمد مصدق تا ساعت٨١

 و چندساله ی تاریخ این سرزمین بالكشیده بیش          چنانچه از این لیست ارائه شده پیداست، در امتداد زمانی یكصد و هفتاد              
از پنجاه نفر از برادران ماسونی، حدود هشتاد بار در رأس كابینه ها قرارگرفته و با خیانت آشكار به منافع خلق  و                                     

 .میهن، از منافع دولت پنهان یهود و صهیونیسم بین المللی پاسداری نموده اند
سراغ دارید كه با مشاهده و مطالعه این لیست تحقیركننده، خجالت زده نشود و كدام وطن پرست صادق و جان بركفی را 

 عرق شرم برپیشانیش ننشیند؟
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براستی دشمنان قسم خورده ی ایران زمین و حافظان منافع بیگانگان در این سرزمین اهورایی، به خاطر خیانت های                          
 ریخ و مردم ستم كشیده ایران چه پاسخی دارند؟پنهان و آشكار خود به حقوق محرومان و زحمتكشان، در برابر تا

سیاستمداران خود فروخته و متملق و تاریخ نگاران مزدوری كه حقایق را در پرده ای تاریك و غیرقابل نفوذ الپوشانی                        
نموده و به این كوتوله های تاریخ لقب سردار، سپهدار و فرزندان وطن داده اند، چطور؟ ننگ ابدی نثارتان باد كه از                               

 !سالله ناپاكان و دست پروردگان اهریمن بدكنشت هستید
پر واضح است كه در چنین سرزمینی، احزاب و سازمانهای سیاسی از گزند صهیونیسم، فراماسونی و امپریالیسم نه تنها 

، احزاب و به زبان ساده تر و گویاتر .  در امان نخواهند ماند بلكه جوالنگه عوامل نفوذی پنهان و آشكار آنان خواهند بود               
سازمانهای سیاسی اعم از چپ و راست به مركز شناسائی ارتجاع و دشمنان خارجی مبدل خواهند شد تا بدون دغدغه ی 

نگاهی به تاریخ فعالیت     .  خاطر فرزندان ایران زمین را شناسائی و در موقع مقتضی روانه ی مسلخ های بیداد نمایند                        
 .و حكومت بیست و دو ساله ی آنوسی های جنایتكار مؤید این مدعاستاحزاب و عملكرد آنان در دوران رژیم پهلوی 

عالوه بر این، هنوزخاطره حمایتهای گسترده دولتمردان اسرائیلی از رژیم مزدور، منفور و كودتایی پهلوی كه بر روی                 
رداد و مبارزین   م٢٨ساخته » سیا« اجساد مجاهدین انقالب مشروطیت،  شهدای سی تیر، جان باختگان كودتای ننگین و 

و آزادی خواهان سربلند راه استقالل وآزادی ایران، بنا شده بود، فراموش نشده  و از اذهان مردم ایران، بویژه                                             
ایرانیان بخوبی می دانند كه در تمام دوران حكومت پهلوی، دولت ودربار . روشنفكران و جوانان جان بر كف نرفته است

نوسی هایی چون محمدعلی فروغی جهود و خاندان علم، هویدا، قوام شیرازی و غیره ایران در دست فرزندان اسراییل وآ
بود و همه جنایاتی كه در این دوران سیاه در ایران اتفاق افتاد بدستور مستقیم رهبران جامعه یهود و سازمان جهنمی و                          

 .ضدبشری صهیونیست ـ ماسونیك، جامه عمل پوشیده است
، و به قربانگاه فرستادن گلهای سرسبد جامعه ی ایران، بمنظور حفظ منافع                           ١٣٣٢مرداد٢٨پس از كودتای ننگین         

كمیته مشترك  .  صهیونیسم و امپریالیسم جهانخوار، صهیونیستها، سازمان جهنمی ساواك شاهنشاهی را مدرنیزه كردند                  
در تمام  .  طین بنیان نهادند  شاهنشاهی را براساس مدلی ازكمیته های امنیتی ـ پلیسی اسراییل در سرزمینهای اشغالی فلس                

دوران حكومت محمد رضاشاه پهلوی، سگ زنجیری امپریالیسم و نوكرحلقه به گوش صهیونیسم، دربار و ارتش                                    
 .نفوذی كه تا واپسین لحظات زندگی ننگین پهلوی ها ادامه داشت. شاهنشاهی كامال زیرنفوذ اسراییل قرار داشت
 : خود می نویسد١٣۵۴دربارشاهنشاهی در خاطرات نوزدهم مهر ماه آنوسی اسدالـله علم،  نخست وزیر و وزیر

. امشب دوساعتی را با وزیر اطالعات در باره این كه تصویر بدی از ما در خارج منعكس می شود، به گفتگو پرداختم(( 
برنامه «  با  رابط اصلی مابا اسراییلیها در ارتباط           »  گ  .  م  «  .  گزارشی آماده كردم كه تقدیم حضورشاه خواهم كرد            

 ))… اما حتی وزیرهم در جریان وجود طرحمان قرار ندارد. نیز حضور داشت» اطالعاتی 
عالوه بر این اعترافات تكان دهنده، مردم ایران بیاد دارند كه در آخرین روزهای سلطنت ننگین پهلوی،  درحالیكه مردم 

ـ فراماسون ایران قدم در میدان مبارزه ای نابرابر و                 بپاخاسته ایران، بر علیه بیدادگریهای شاه و درباریان آنوسی ـ                 
سرنوشت ساز گذاشته بودند،  كوماندوهای اسرائیلی با چه شقاوتی سینه فرزندان ایران را هدف قرار دادند و ژاله را                             

وزكه به  به خون نشستن ژاله و قتل عام ایرانیان بی دفاع بدست كوماندوهای جنایتكار اسراییلی در آن ر                   .  بخون نشاندند 
 !جمعه سیاه معروف شد، هیچگاه از خاطره فرزندان ایران زدوده نخواهد شد

در روزهای سرنوشت ساز انقالب بهمن  و پس ازبخون كشیده شدن ژاله كه مردم آزاده  و بشردوست میهنمان از زمین           
هفته نامه گاردین،چاپ   :  رفتندو هوا مورد تهاجم جالدان خونآشام  و دیو سیرت آنوسی  و كماندوهای اسراییلی قرار گ                      

 : نوشت١٩٧٨لندن، هفته دوم، سپتامبر 
درست در ساعت نه و بیست  و پنج دقیقه روز              )  ، ج ـ پ      ١٣۵٧ شهریور   ١٧كشتارشرم آور وضدبشری     (  فاجعه  ((  

وان كه به   سربازان بسوی جمعیتی در حدود پنجهزار زن  و مرد و ج            .  در میدان ژاله اتفاق افتاد    ]  هشتم سپتامبر [  چمعه  
برای رژیم ایران این شانسی بزرگ است كه تظاهر كنندگان معموال غیرمسلح                 .  رژیم شاه معترض بودند شلیك كردند        

در كشتار ایرانیان به مناسبت پوریم در زمان پادشاهی اردشیردوم هخامنشی، كشتارمزدكیان  وكشتارسیاه                         .  (  هستند
در آن روزهم ) ج ـ پ . ه عباسی نیز، قتل عام شدگان غیرمسلح بودندجامگان و ابومسلم خراسانی در زمان منصور خلیف

تظاهركنندگان بر روی آسفالت خیابان با آرامش نشسته بودند  و شاید باورنكردنی باشدكه عده ایاز برقراری حكومت                           
  ) ١٢.)) ( نظامی كه فقط دو ساعت قبل شروع شده بود بی خبر بودند

در شهرشایع كرده اندكه : ((  خود به همین مناسبت نوشت كه١٩٧٨ سپتامبر٩ر شماره و روزنامه لوموند چاپ پاریس د   
  ) ١٣.)) ( كماندوهای اسرائیلی دست به قتل عام مردم در خیابان ژاله زده اند

آقای فلیپ كلوتصنیك، رییس كنگره جهانی یهود، دیروز از ایران به اسراییل بر گشت و اظهار داشت، اغتشاشات                          ((  
ی در ایران ناشی از این است كه شایعه پراكنی شده كه شاه ایران از سربازان اسراییلی برای سركوب كردن                          ضدیهود

  )١٤ .)) (استفاده كرده است) در جمعه هشتم سپتامبر در خیابان ژاله( تظاهر كنندگان 
دی خود نوید روزهای بهتر و این در حالیست كه روحانیون آنوسی و پاسداران منافع دولت پنهان یهود، به همكیشان یهو            

 .عدم تجاوز به حقوق شهروندی آنان را میدهند و از آنان میخواهند كه با صبر و بردباری، آرامش خود را حفظ كنند
روز ششم نوامبر، سران روحانی یهود ایران از یهودیان درخواست كرده اند كه برای ثبات وضع خود و مملكت                               ((  

رویهمرفته اغلب مسلمانان از یهودیان خوششان نمی آید، ولی سران . ده توسعه می یابد   آتشی كه روشن ش   .  روزه بگیرند 
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شنیده میشود ولی كسی    ”  مهاجرت كنید “  فریاد؛  .  روحانی مسلمان اطمینان می دهند كه آسیبی به یهودیان نخواهد رسید             
  ) ١٥.)) ( گوشش بدهكار نیست

هبران روحانی آنها، از نشان دادن دشمنی وعناد خود نسبت به مردم             نكته جالب  و قابل توجه این است كه یهودیان و ر             
اخاسته و نیروهای انقالبی  ایران هیچگونه ابایی ندارند و با وقاحت هرچه تمام تركینه و نفرت خود را نسبت به ملت بپ     

ادین قرار دارد، درحال تغیر و تحول بنی در روزهای آتش وخون و زمانی كه سرنوشت كشوری ظاهرا         .  می دارند   ابراز
نیرویی كه در قدرت . رهبران جامعه یهود، برای دو نیروی متخاصم به یك اندازه دل می سوزانند وغمشان را میخورند                

 جنایات یاست  و برای حفظ خود به هرجنایتی متوسل می شود و نیرویی كه در راه است  و برای گرفتن قدرت و ادامه 
 . لوای اسالم و آنوسی گری خیز برداشته استرژیم قبلی، تحتسبعانه و ددمنشانه 

سران روحانی مسلمان نیز به آنان        .  شاه از یهودیان محافظت می كند  و پیشرفت كشور را مدیون وجود آنان می داند                      
از یك سو ضمن به خاك و . آنان نیز قدر شناسند و دعاگوی طرفین. اطمینان میدهند كه هیچ خطری آنها را تهدید نمی كند

كشیدن زنان و مردان ایرانی،  در خیابانهای شهرهای كوچك و بزرگ، روزه میگیرند و از خدای خود می خواهند   خون  
تا  ثبات  و آرامش را به مملكت برگرداند  و شاه را آن توان بدهد كه انقالبیون راسركوب كند، ازسوی دیگرنیروی هفت 

مانان به تظاهرات علیه رژیم شاه بپردازند  و روحانیت بی              هزارنفری خود را به میدان می فرستند تا دوش بدوش مسل              
همه این موضع گیریهای فرصت طلبانه را نیز به حساب ترس از مردم و                  .  آزار و یهودی دوست را به قدرت برسانند          

 .خصلت یهودی ستیزانه آنان میگذارند
ها یهودی، ارمنی  و مسیحی اند كه از ترس اغلب این. روزی سه تا چهار هزار نفر از تهران به خارج پرواز می كنند(( 

اكثر یهودیان شاه را دوست دارند و احساس میكنند كه اگر او برود آنها در                  .  بنیادگرایان مسلمان ایران را ترك می كنند        
ما ایران را برای همیشه ترك       «  :  مردی یهودی میانه سال در فرودگاه مهر آباد بما گفت             .  مخاطره قرار خواهند گرفت    

طبق پاره . احساسات ضد اسرائیلی در اینجاخیلی قوی است» .وقتی اوضاع آرام شد، دوباره برمیگردیم به ایران. كنیمنمی
كمتر از ده   .  ایاز گزارشات، از هزار و صد اسرائیلی كارمند، بازرگان ومتخصص، فقط سیصد نفر آنها باقی مانده اند                     

  )١٦) ( .)درصد از یهودیان تاكنون ایران را ترك گفته اند
 توسط ١٣۵٧ نیروی هوایی ایران در روزهای آتش  و خون سال        ١۴ماجرای دزدیدن  و بغارت بردن هواپیماهای اف ـ         

خلبانان نیروی هوایی رژیم صهیونیستی، در راستای حفظ منافع صهیونیسم  و جهان خواران بین المللی در ایران نیز، از 
خیانتی كه چون . گان دولت پنهانشان به ملت زحمتكش  و شریف ایران استجمله خیانتهای رهبران جامعه یهود و نمایند

سایر خیانتهای زرپرستان بین المللی  و دشمنان تاریخی ایران زمین،  هرگز از خاطره ایرانیان آزاده  و وطن پرست                            
تی كه چون سایر     خیان.  نخواهد رفت و در البالی سطور تاریخ این سرزمین كهن سال و باستانی به ثبت خواهد رسید                        

موارد، هیچگاه از سوی رهبران جمهوری اسالمی ایران و احزاب سیاسی ضد امپریالیست و ضد صهیونیست، پی                              
 .گیری نشد و بصورتی معجزه آسا بدست فراموشی سپرده شد

ر یكی از   د.  هنگامی كه معلوم شد، كارشاه پایان یافته است، اسرائیل با شتاب برای حفظ منافع خود دست بكار شد                         ((  
 نفر ۴٨كه پیش از بسته شدن فرودگاه تهران به این شهر پرواز نمود، اسرائیل  »  EL ALالعال ـ « آخرین هواپیماهای 

 .خلبان را با لباسهای غیرنظامی جا داده بود
لبانان كه بعدها اعدام شد، خ      )  سپهبد امیرحسین ربیعی      (  چند روزبعد، با همكاری كامل فرمانده نیروی هوایی ایران                 

  ) ١٧.)) (  را از ایران خارج كردند  و به پایگاهی در شمال سینا منتقل نمودندF - 14 جت ۴٨اسراییلی 
شیر مردان و شیرزنان ایرانی بویژه آنان كه دوران نوجوانی وشباب را می گذرانند  و در تالش برای ساختن ایرانی                              

ای دوران هشت ساله جنگ با كشور همسایه عراق را از یاد                  آزاد و آباد دمی از پای نمینشینند، مصائب  و سختی ه                  
چسان ممكن است خاطره آن همه شهید، معلول  و مفقود االثر را در باتالقهای هویزه،  هورالهویزه، جزایر . نخواهند برد

بدست گلزارهای شهدای برپا شده در شهرها  و روستاهای كشورمان               !  مجنون  و بیابانهای اطراف فاو فراموش كرد؟          
قامت های خمیده  و سیاهپوش          !.  آنوسی های زشت طینت،  این پیام آوران ویرانی  و جنایت جلوی چشمان ماست                           

هزاران یتیم بی  !.  هزاران مادر داغدار  و عروسان سیاه بخت در كوچه ها و خیابانهای غم گرفته كشورمان در حركتند                   
چگونه ممكن است ویرانی     !.  جلوی چشمانمان رژه می روند     پدر كه حتی رنگ و روی پدر را نیز ندیده اند، هر روز                    

شهرها، روستاها،  مراكز صنعتی  و مناطق مسكونی را بر اثر انفجار موشكهای اسكات  و بمبارانهای شبانه روزی                              
 مسئولیت این فجایع ضد بشری به گردن كیست؟ بدون گفتگو به گردن رهبران جامعه یهود و! خلبانان عراقی از یاد برد؟

آنوسی های حاكم بر ایران كه با افكار مالیخولیایی خود در اندیشه برپایی حكومت جهانی یهود و سروری بخشیدن به قوم 
 !.باصطالح برگزیدًه یُهَوه هستند

قابل ذكر است كه در این دوران هشت ساله ی جنگ، شیعیان ایرانی و عراقی به كشتار یكدیگر پرداختند و همدیگر را                    
 !لقی و مجوس به دیار عدم فرستادندبه عنوان اف

در میان ایرانیان كمتركسی را می توان یافت كه ازكمكهای بی شائبه دولت اسرائیل به رهبران دیو سیرت  و جنگ طلب 
بر هیچ كس پوشیده .  جمهوری اسالمی،  این آنوسی های ریش  و تسبیح دار، در دوران جنگ هشت ساله بی خبر باشد              

حات مرگبار به جنگ افروزان ایران بر باد ده  و كمك به سیاست فرسایشی نمودن جنگ، كه هدفی نیست كه فروش تسلی
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جز نابودی ایران و خاكسترنشین نمودن ایرانیان در پی نداشت، توسط رهبران جامعه یهود و صهیونیسم بین المللی و                          
 .آنوسی های حاكم بر ایران صورت گرفته است

بر اثر توطئه های شوم صهیونیسم جهانی  و اندیشه تاریِك نخبگاِن قوم باصطالح برگزیده                   ایرانیان بخوبی می دانند كه       
یُهَوه صبایوت، سرمایه های مادی  و معنوی دوكشور همسایه چسان بر باد رفت و دو ملت باستانی منطقه كه هریك به                           

در حالیكه صدام حسین تكریتی با       .  دندنحوی مورد تنفر و انزجار صهیونیستها بوده و هستند، به چه مصیبتی گرفتار آم                 
همه جنایات و خیانت های آشكارش برعلیه ملتهای محروم عراق و ایران و كویت هنوز برسریر قدرت نشسته و آنوسی            
های حاكم بر ایران نیز كماكان در حال غارتگری و كشتار فرزندان ایران در مسلخ خدای زمینی یهود هستند،  تا                                      

 !یهود را جلب و روح عطشان وتشنه به خون این دیوان آدمیخوار را سیراب نمایندرضایت رهبران جامعه 
بر اساس شواهد تاریخی، بویژه كتاب مقدس، تورات، تلمود، تاریخ یهود و كتابها  و نشریاتی كه توسط تئوری پردازان                         

هود با ایران زمین  و باشندگان        و باصطالح ایرانشناسان یهود به چاپ رسیده است، دشمنی رهبران و اندیشمندان قوم ی                 
همانطوركه همدستی و همگامی آنان با رژیم ها و حكومتهای ضد ایرانی نیز كار             .  شریف  و خردگرای آن تازگی ندارد       

با نگاهی گذرا به    .  دیروز و امروز نیست و ریشه ای كثیف در تاریخ دوهزار وپانصدساله این سرزمین كهن سال دارد                     
 از سوی تئوری پردازان یهود كه بدون شك نه برای افشاگری  و روشن نمودن اذهان ایرانیان،                       اسناد و مدارك منتشره    

بلكه با هدف ارضای روح حقیر آنان،  تحقیر ایرانیان  و مخدوش نمودن تاریخ این سرزمین به رشته تحریردر آورده                             
، به محض خروج ازاسرائیل  و اسكان           اند، به این حقیقت دست مییابیم كه بزرگان  و رهبران نژادپرست جامعه یهود                   

یافتن در فالت ایران،  دولت مخفی خود را تشكیل داده و در همه ادوار تاریخی با ترفندهای مختلف، خود را به حاكمان، 
قدرتمندان و غارتگران ایران زمین نزدیك كرده و ضمن پر نمودن انبانهای آز خود، بر علیه منافع مردم بیدفاع و                                     

 !.سرزمین به توطئه گری و دسیسه چینی پرداخته اندزحمتكش این 
بگواهی این اسناد و مدارك تاریخی، نخبگان قوم باصطالح برگزیده كه در سرزمین ایران، همیشه ساكن ومقیم كوی                            
حكومت گران بی كفایت بوده اند، در تمام دورانهای تاریخ پر فراز ونشیب این سرزمین، از هیچگونه تالش  و كوششی             

ور سركوب و به شكست كشانیدن مبارزات عدالت جویانه مردم و بخاك و خون كشاندن حركتهای آزادی طلبانه شان بمنظ
 .دریغ نورزیده اند

آنچه از البالی سطور تاریخ سرزمینمان ، بر چهره ما سیلی می زند تا ما را به بیداری و برخاستن از خواب سنگین                                
كه رهبران و بزرگان جامعه یهود نسبت به مردم این سرزمین كهنسال كه تاكنون وادارد، این واقعیت كتمان ناپذیر است  

خارائین ایستاده  و با خردمندی  و خردگرایی، به قدرقدرتی                    برابرحوادث و نامالیمات روزگار چون صخره ای             در
تحقیرو خداوندان زر و زور و تزویر كه در وجود نخبگان قوم باصطالح برگزیده خالصه شده است، بدیده                                                     

 .كینه ای حیوانی، ددمنشانه و نامیمون.پرورانند تمسخرنگریسته اند، كینه ای عمیق و باورنكردنی می
صهیونیست ها كه به برگزیدگی قوم خود از سوی یُهَوه، یعنی خدای یهود و برتر بودن نژاد خود باور دارند وبا همین                              

كه در درازای تاریخ سودجویانه شان زنگاری ضخیم و               تبلیغات حیوانی برتری جویانه، روح و روان حقیرخود را                   
غیرقابل زدودن از كینه و نفرت نسبت به دیگران بخود گرفته است،  تسكین می دهند، تالش می ورزند كه خود را از                             

 می  نظر علمی و فرهنگی، باالتر از سایرین بدانند و بدیگران بقبوالنند كه آنچه آنان،  یعنی یهودیان، در باره دیگران                           
 .نویسند ومی گویند عین حقیقت است

. ادوار، نفوذ خود در دربار پادشاهان و امیران را به حساب دانش وفرهنگ برتر خود می گذارندی این زراندوزان همه  
بدون آنكه كوچكترین اشاره ای به زرپرستی وآزمندی امیران و پادشاهانی بكنندكه اكثرا بیسواد و دزد و گردنه گیر بوده       

پادشاهان . و پشتیبانی سپاهیانی كه هدفی جز غارت و چپاول نداشته اند، به قدرت رسیده اند  قائمه شمشیرء نها به اتكاو ت
و امیران جاه طلب و زرپرستی كه نه تنهاهیچ گونه برتری و مزیتی بررهبران جامعه یهود نداشته اند، بلكه به اتفاق آنان 

رابطه با    همه ادوارتاریخی در     دو روی سكه ای كه در       .  را تشكیل میداده اند    دو روی یك سكه قلب وسیاه و نكبت بار              
 !.غارت ونابودی. ایران و ایرانی هدفی واحد و یك سان را دنبال می نمودند

از سوی دیگر، آنان فاكتور مهم  و اساسی عروسان بنی اسرائیل را در البالی سطور نوشته های خود یا مخفی می كنند    
یهودیان بروی مباركشان نمی آورندكه جهان زیبای ما را دو . عمدا به حساب نمی آورند بخشی آنان را   ثرو یا قدرت و ا    

عنصر خواسته و زن كه مبارزه آزمندانه در راه تصاحبشان، تداوم بخش حكومت اهریمن است، به تباهی و نابودی                                
منشیان و تشكیل امپراطوری مقتدر پارس بدست دوی این عناصر، بویژه زن، از آغاز بقدرت رسیدن هخا هر. كشانده اند

دست رهبران صهیونیسم و جامعه یهود برای تطمیع  و تنبیه كسانی كه در برابر خدای                      كورش كبیر وسیله ای بوده در      
 .زمینی آنان یعنی طال، مقاومتی از خود نشان می داده اند

خربندگی به سرداری رسید و بر  ـله سجستانی كه ازبراستی كسانی همچون چنگیز خان مغول، ارغون شاه مغول یا عبدال
دانش چه میدانستند تا در دربار خویش به افرادی دانشمند وخردمند نیاز                    سرنوشت ملك و ملتی حاكم گردید، ازعلم و           

داشته باشند؟ آنان بنا به خصلت بیابانی وخرافی خود، دشمنان علم  و دانش و بندگان حریص و آزمند قدرت و زر و                                  
رقص های اوهام  برانگیز و عملیات خرافی شمنی مغولی كه همیشه در كنارخان بزرگ مغول بسر                              !  ت بودند  شهو

میبرده  و خان بزرگ را در تصمیمات سیاسی، فرهنگی، نظامی  و پزشكی یاری میرسانیده، هزاران بار ارزشمندتر و                   
 !ریحان بیرونی بوده استگرامی تر از معجزات پزشكی ابوعلی سینا، نبوغ خوارزمی  و نجوم ابو
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علم، دانش و ادب را چه بهاییست در سرزمینی كه پادشاهان آنوسی و خدمتگزار دولت پنهان یهودش،  با شیهه اسبی                             
درنده و غران برمی داشتند و         بقدرت می رسیدند یا چون معركه گیران كوچه  و بازار، تاج كیانی را از میان دو شیر                       

یا از كله های ! قتل عام می كردند تا هوای اطرافشان را آلوده نكنند    رخود، هزاران نفر را     برای تسكین درد درمان ناپذی    
 باشندگان شهری را !مؤذنین خوش آواز، مؤمنین را به نماز بخوانند, بر فراز آن مناره هامردمان مناره ها می ساختند تا 
د تا گوارای وجود علیل و مالیخولیایی شان            و از مغز سرجوانان خورشتی می ساختن            از نعمت چشم محروم مینمودند      

 !باشد؟
د ستیزان  و دشمنان قسم  جهانیان شاهد و ناظرند كه این خرَ       !.  دولت آنوسی های ایران هم اكنون در پیش چشمان ماست          

علم  و دانش، در آغاز هزاره سوم میالدی چه بر سر اندیشمندان و متفكران این سرزمین می آورند و چسان                         ی  خورده  
شكنجه، زندان، تبعید و اعدام پاداش رایجی است كه دیو سیرتان آنوسی ایران در حق روشنفكران !.  دارند  رامیشان می گ

 !.ورزان ایرانی روا می دارند و خرد
در این سرزمین كه دولت پنهان یهود و حاكمان بی مقدارش قرنها برآن فرمان رانده  و خون ملتی را در شیشه نموده اند، 

 امان ها، بزرگمهرها، جوینی ها، جعفربرمكی ها، میرزا تقی خان امیركبیرها و قائم مقام فراهانی ها را علیا    سرنوشت ه 
مخدره های حرمسرا نشین، عروسان بنی اسراییلی، یهودیان بر مسند نشسته، مالهای آنوسی و فراماسونهای ماورا                            

 ندارند رقم می زدند و سرنوشت كارگران، زحمتكشان          بحاركه هدفی بغیر از خدمت به قوم باصطالح برگزیده نداشته و           
و مردم بپاخاسته را، شعبان بی مخ ها  و پری بلنده هایی كه به دالرهای امریكایی  و دست نوازش صهیونیست ــ                                         

 !ماسونیك های خون آشام نیازی مبرم و حیاتی دارند
 به روابط حسنه ایرانیان  و یهودیان اشاره می             در سراسر تاریِخ ساخته و پرداخته نژادپرستان صهیونیست، هركجا كه            

شود، منظور نزدیكی و همدلی رهبران جامعه یهود  و دولت پنهانشان با حاكمان غارتگر  و چپاولگر ایرانی است كه                            
از . دانسته و آگاهانه خدمتگزار یُهَوه خدای آسمانی یهود و طال این خدای جنایت پیشه و فاجعه آفرین زمینی آنان بوده اند

پادشاهان دست و دل باز هخامنشی، ساسانی و اشكانی گرفته تا ایلخانان جنایتكار مغول  و رژیمهای جنایتكار  و آدمكشی 
چون رژیم منفور پهلوی و جمهوری اسالمی آنوسی ها كه درآستانه قرن جدید با عوام فریبی های رذیالنه مردم را به                            

می كنند و ویرانی مملكت را نه نتیجه غارتگری غارتگران یهودی تباری از خواندن دعای باران و زلزله و غیره دعوت 
قماش حبیب الـله عسگراوالدی تازه مسلمان و سیاست تعدیل اقتصادی دیكته شده از سوی بانك جهانی و صندوق بین                           

 فرامین آنوسی     الیگارشی یهود، بلكه بازتاب روی برتافتن مردم از اسالم و                     قدرتمند   بازوی مالی        المللی پول، دو     
 .جنایتكاری چون سید علی حسینی خامنه ای می دانند

شكوه  .تاریخ نویسان و نخبگان قوم یهود، خود نیز بدین حقیقت معترفند و گله ای از پادشاهان و دولتمردان ایرانی ندارند
 ستم پادشاهان و كارگزاران ملتی كه گاه و بیگاه از. شكایتی هم اگر دارند از ملت بی فرهنگ و عقب مانده ایران است و

 !بهره كشی آنان خلل وتعللی وارد نموده است مردمی به جان آمده، بپای خاسته  و در روند غارتگری و حكومتهای ضد
 : وقتی پادشاهی ازملكه حرمسرای خودكه یكی ازعروسان بنی اسراییل است، میپرسد. البته حق با آنهاست

تراچه شده است  و درخواست تو چیست، اگرچه نصف مملكت باشد بتوداده                          و پادشاه او را گفت ای استرملكه                «  
  )١٨. ( ».خواهد

 :، پشت چشمی نازك میكند و جواب می دهد استمأمور و خدمتگزار قوم باصطالح برگزیدهكه ملكه  و
روز عمل نمایند و ده كه در شوشن میباشند اجازت داده شود كه فردا نیز مثل ام  یهودیانیه  اگرپادشاه را پسند آید ب    «…  [

  )١٩( ] ».پسر هامان را بر دار بیاویزند
فرستند، چه جای گله وشكایتی از پادشاه        و بدنبال آن در مدت سه روز هشتاد هزار نفر ایرانی  بیدفاع را بدیار عدم می                  

ان بشریت قرار می     جنایتكار، سبك مغز، هرزه  و دین پناه باقی میماند؟ این مردمانند كه مورد نفرت و انزجار دشمن                           
 .گیرند زیرا وقایع را در خاطره خود نگاه می دارند و به آیندگان منتقل می نمایند

 !نتیحه ی این برخورد و كینه ی مقدس مردمی در آثار بجا مانده از پدرانمان چنین آمده است
 :دركتاب آثار الباقیه جشن اسپندارمذگان چنین توصیف شده

 زمین است و نیز بر زن های درست كار و عفیف وشوهر دوست و خیرخواه موكل است                        اسفندمذگان فرشته متوكل    ((
  ) ٢٠ ()).زمان گذشته این ماه، بویژه این روز، عید زنان بوده و در این عیدمردان بخشش مینمودند ودر

بنام وشتی را رها واقعیت تاریخ فوق چنین است كه، اردشیر دوم، در سومین سال سلطنت،  ملكه عفیف و پاكدامن خود ( 
كرده و در هفتمین سال دختری بنام هدسه به معنای استر یا ستاره را كه دخترعموی مردخای یهودی و از اسرای بابل                           

) پریزاد ( تاریخ اسپندارمذگان، تاریخ مسموم وكشته شدن استر توسط پروشات  )كتاب استر . ( بود ملكه ایران می نماید
  ) ٢١( } .مادر اردشیر دوم می باشد

پادشاهان و فرمانروایانی كه سرنوشت ملك و ملتی را ملعبه دست و هوا و هوس زنی یهودی مینمودند و جاده غارت،                           
پرست باز می گذاشتند، می بایست مورد احترام و تقدیر یهودیان،  چپاول و قتل عام رعایای خودرا بر روی یهودیان زر    

 .ند و از جانب رهبران جامعه یهود به بهمن ملقب گردندتاریخ نگاران مزدور و دروغ پرداز قرار گیر
 !به نمونه ای از تحریف تاریخ و شیوه ی داستان نویسی، توسط قلم بدستان و مزدوران صهیونیسم، نظر می افكنیم
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هما ناطق، در كتاب كارنامه فرهنگی فرنگی در ایران، باجعل یك قصه یهودی كه در یكی از اسناد یهودی به نحوی                               
 :ر به رشته تحریر در آمده است، عمق كینه خود نسبت به ایرانیان را نشان می دهد و به دروغ می نویسددیگ
شاه،   چنانكه در دوران محمد     .  حق را باید گفت، یهود آزاری در ایران هرگز از سوی حكومت و دولتمردان نبود                        ((  

سردسته توطئه گرانی كه با كمك  و      (  یرزا آقاسی   یهودیان  و جهانگردان فرنگی از منش دادگرانه آن پادشاه و حاجی م              
قوام، قائم مقام  راهنمایی فراماسون ـ صهیونیست، میرزا ابوالحسن خان شیرازی، معروف به ایلچی، داماد خاندان مقتدر

ج ! دصدارت تكیه بزند و منافع صهیونیسم و دولت پنهان یهود را پاس بدار              برمسند  تا خود   فراهانی را بدیارعدم فرستاد   
گهگاه پیاده به محله یهودیان , به گفته مورخان یهودی، محمدشاه. نسبت به اقلیت های مذهبی به نیكی یاد كرده اند )  ــ پ   

 كردند و گوشتش را به تنگدستان می قربانی می همه اهل محل بدیدارش میشتافتند، به افتخارش گوسفند سفید    .  سرمیكشید
اما از آنجاكه پشت و پناه نداشتند . یز، به گفته خودشان آزاری ازسوی حكومت ندیدنددر دوره ناصرالدین شاه ن  .  »  .دادند

  ) ٢٢ .)) (همواره دستخوش هوی  و هوس  و آزمندی این و آن بودند
عین همین حكایت را نقل ! در آغاز به یاری یكی دیگر از منابع یهودی كه صد در صد موردتایید هما ناطق بوده و هست 

بیشتر با شیوه آشنای تاریخ نگاری و امانت داری منادیان قوم باصطالح برگزیده كه خود را از همه ی                                تا  .  می كنیم 
چنین آمده  » ٢١٠تروعا، یهودیان ایرانی در تاریخ معاصر،  صفحه « در كتاب . ایرانیان، ایرانی تر میدانند، آشنا شویم  

 :است 
شاه یك زن  جزو حرم محمد« : ران معروف است، می خوانیم كه در یاد داشتهای كهن صدیق، كه از جمله وقایع نگا       ((  

یهودی تهرانی بود كه اغلب برای سركشی محله یهودیها به محله می رفت  و یهودیان جلو پای او گوسفند قربانی می                              
 ))» .كردند

 یك زن یهودیست، جایش حرم شاه اسالم پناه كه! داستانی بدین كوتاهی،  بداستانی طویل مبدل می شود، آنهم چه داستانی
رنگ گوسفند مشخص می ! این شاه پیاده به محله یهودیها می رود و همه اهل محل بدیدارش می شتابند. را به شاه میدهد   

چون شاه حتما بدلیل اندیشه سخیف نژادپرستانه و صهیونیست ـ شوونیستی خود، از گوسفندهای سیاه، بور و   !  سفید.  شود
صد در صد صدقه بگیران ! گوسفند هم بین تهی دستان  و مستمندان محله تقیسم می شده استگوشت ! غیره بدش می آمده

 !هم فقرای مسلمان محله بوده اند كه به گوشت گوسفند، آنهم از نوع كاشر عالقه فراوانی داشته اند
ستم به همكیشان، شیوه     ناطق آگاهانه خود را به فراموشی می زند و از یاد میبرد كه یهود آزاری و                           عالوه برآن، هما   

زیرا آنوسی ها و یهودیانی كه به یهودآزاری          .  مرسوم و معمول یهودیان و آنوسی های خدمتگر دولت پنهان یهود است               
می پردازند، نسبت به فتوای پدر روحانی صهیونیسم و یهودیت، تعصب  و تعهد دارند و بر اساس رهنمود و فرموده                               

انی كه با كالسه نمودن اندیشه صهیونیسم و رهنمودهای داهیانه خود، یهودیت را                       این پدر روح   .  ایشان عمل مینمایند    
میداند كه همیشه  برجهانیان سروری بخشید، یهودی ستیزی را نه تنها نكوهیده و بد نمیداند، بلكه آنرا عملی پسندیده و مفید

 .ین خود داری می ورزند، اعمال گرددو در همه حال می بایست درحق یهودیانیكه از مهاجرت به سرزمین اشغالی فلسط
 : هما ناطق و قلم بدستانی چون او به نیكی میدانند كه هرتسل روزگاری در دفترچه یادداشت روزانه خودنوشت

 پیداكردم، كه تازه آنرا از لحاظ تاریخی میفهمیدم  و گناه آنرا برخود» یهودآزاری« در پاریس بر خورد آزادانه تری با(( 
بهرحال، یهودآزاری كه در … در می یافتم علی الخصوص پوچی  و بیهودگی تالش بجهت مبارزه باآن را          .  می بخشیدم 

من برآنم كه برای بسط  و گسترش . میان توده ها جریان نیرومند، هرچند نابخودآگاهی است زیانی به حال یهودیان ندارد
  ) ٢٣( )).خصال  و منش یهودی حتی جریانی است سودمند

در راستای  !.  رمائید؟ یهود آزاری برای بسط و گسترش خصال و منش یهودی جریانی است سودمند و مفید                    توجه می ف   
تحقق و عملی نمودن این تفكر شیطانی  و حیوانی بود كه صهیونیست ها، در دوران طالئی جنگ جهانی دوم، دست در               

ی د و با كینه ای حیوانی بر شعله های سوزنده دست نازیسم هیتلری، كوره های آدم سوزی را در قلب اروپا بر پای نمودن
 !.آن دمیدند

 سال ملتی را ٢۵٠٠جالب و قابل توجه است كه، كسانی كه برای دیگران حق حیات  و حق نفس كشیدن قائل نیستند،  و               
سئوالنه سیاه از هرگونه حق حیات محروم نموده و آنان را در زندان بزرگی بنام ایران به بند كشیده اند، رذیالنه  و غیرم

حساب ملتی مهمان نواز و انسان  به  بر روی سفید میآورند و اذیت و آزار یكی دو یهودی توسط دو یهودی یا آنوسی را    
دوست می گذارند و با هدف مظلوم نمایی و كسب حیثیت برای سلب كنندگان آزادی و حیثیت دیگران صفحات زیادی را 

 .سیاه می نمایند
سخن برسرآن نیست كه ما برای آن آمدیم تا آنان را از در بیرون كنیم و كشورشان را از … نداردخلق فلسطین وجود (( 

  ) ٢٤ .))(آنان وجود ندارند. آنان بگیریم
این دیدگاه رهبران و نظریه پردازان صهیونسم در باره دیگران است، دیدگاهی كه با صراحت و روشنی هر چه                                        

قومی كه هما ناطق  و قلم          .  نژادپرستانه و رذیالنه رهبران قوم باصطالح برترست         تمامترنمایانگر تفكرات بیمارگونه،      
بدستان مزدوری چون او، با قلب داستانی دروغین، ملتی بافرهنگ و میهمان نواز را بخاطرش به محاكمه می كشانند  و 

 !پسندانه دروغ  و بهتان نثارش میكنند با شیوه ای یهود
این حكم  .  ه اسرائیل  و ملل دیگر در مجموع تقسیم نمود، اسرائیل قوم برگزیده است                      جمعیت جهان را می توان ب         ((  

  )٢٥.)) ( اساسی است
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 مایر و حاخام ُكِهن تراوش میكند تا حرف اساسی  و كالم آخر همه ی صهیونیست ها همین است كه از حلقوم متعفن گلدا
 !بدل  و در پایان به نابودی كامل بكشانندخاستگاه زیبای بشر را به جهنمی زشت منظر، كریه، هولناك م

حال ببینیم كه از دیدگاه قلم بدستان مزدور صهیونیسم  و ایرانی ستیزان كور دل،  یهود آزاران چه كسانی بوده و چه                                 
 .انگیزه ای داشته اند

 :هما ناطق در ادامه ی تاریخ نگاری صهیونیستی خود می نویسد
بیشترین آزار هنگامی می    .  نبه چپاول مالی و اقتصادی داشت و فصلی و محلی بود             در ایران آزار یهودیان بیشتر ج      ((  

در این  .  رسیدكه یهودیان مالیات سرانه خود را آماده می كردند تا توسط ریش سفیدانشان به دست دولتمردان برسانند                          
لت سردمداران حكومت، بهانه     گاه به دروغ و ناروا برای جلوگیری از دخا          .  هنگام بود كه آزمندان به كمین می نشستند         

دینی و نادرست میتراشیدند كه فالن یهودی فالن بچه مسلمان را كشته، یا فالن توهین را به فالن مسلمان كرده، یا فالن                    
این شایعه ها را سردستگان میان عوام پخش می كردند و این چنین بهانه یورش می یافتند . كتاب مقدس را به چاه انداخته

جماعت یهود می دانست كه همه ساله می بایست چند صد تومانی آماده كند، رشوه . به محله یهودیان بیاغازندتا یورش را 
 .بدهد تاتأمین جانی را بخرد

از آنجا كه یهودیان در كار صرافی هم بودند،           .  دومین انگیزه یهودآزاری از سوی خرده بازرگانان  و كسبه طلبكاربود              
در این جا هم انگ و برچسب زنی و           .  رگانان خرده پا و یا به این  و آن دكاندار میدادند               گهگاه وام های كوچكی به باز       

  )٢٦.)) (  شایعه سازی  و تاخت و تاز به محله یهودیان، آسان ترین راه گریز از پرداخت بدهی بود
اندوزان از پرداخت      زر در كشوری مانند ایران كه نظام مالیاتی درست و حسابی وجود ندارد و تا بوده  ثروتمندان  و                        

كرده اند تا  كنند، یهودیان بنا بوظیفه ملی و میهنی، مالیاتهای سرانه خود را جمع آوری می مالیات شانه خالی كرده و می
 !دروغی واقعا وقیحانه! به دولتمردان بپردازند

اخذ . اروای خود را به كرسی بنشاند و آگاهانه خود را به تجاهل می زند تا دروغ  و تهمت ن!نویسنده خبر ندارد، كه دارد
مالیات  و سامان دادن به نظام مالیاتی در ایران یكی از معضالت عدیده كشور است و دستآویزی در دست كلیه كسانی كه 

همه اعتراضات احزاب، سازمانها و گروههای سیاسی . زده ایران هستند    جامعه بال   بدرستی یا بدروغ خواهان تحول در     
ندوزان و غارتگرانی است كه با چرك  و خون مردم ارتزاق می كنند و با سودجویی های بی رویه خود،  ا  هم متوجه زر  

كشوری را به نابودی و ملتی را بروز سیاه نشانده اند و با هزاران ترفند وكلكهای شرعی و غیر شرعی تالش می كنند تا 
گرچه دولت مردان و حكومتگران غارتگر، خود        .  دبه نحوی از انحا از پرداخت مالیات به دولت مركزی خوداری بكنن              

 !در صف مقدم قانون شكنان  و چپاولگران خلق قرار دارند
آنهم به شیوه و سیاق یهودیان و حامالن اندیشه ضدبشری              (  داستانی كه هما ناطق آنرا وام گرفته و پس از دستكاری،                 

 مربوط بدوران سلطان ابن سلطان  و خاقان ابن خاقان،             ، به خورد تاریخ و خوانندگان ناآگاه خود می دهد،           )صهیونیسم  
اندیشه اخذ مالیات و سامان دادن . سلطان صاحب قران، ناصرالدین شاه قاجار است، كه ایشان از وی به نیكی یادكرده اند

 حتما هما !به آن، تا آنجا كه در حافظه تاریخ جای دارد به دوران پس از مشروطیت  و آنهم به عصر پهلوی برمی گردد     
ناطق داستان دعوت از میلسپو و دیگران به خاطر سامان دادن به وضعیت اقتصادی ایران را میداند و آگاهی دارد كه                          

 قانون اساسی به منظور جلوگیری و        ١۴٢، اصل   ١٣۵٧پس از پیروزی انقالب ضد استبدادی و ضد سلطنتی بهمن ماه             
 !ه در قدرت به تصویب رسیدچپاول بی رویه دولتمردان و غارتگران جاخوش كرد

، »  تروعا«  پا دروغ هما ناطق  و با كمك گرفتن ازكتاب فوق الذكریعنی                    احال به پردازیم به داستان یهود آزاری سر           
داستانی كه در البالی سطورش مسئله ! دومین دلیل صداقت و امانت پیشگی ایشان را به داوری خوانندگان خود بگذاریم 

 .ناصرالدین شاه  و پرداخت مالیات توسط یهودیان نیز روشن میشوددادگری پادشاهان بویژه 
 بزازهای مسلمان نزد عزت الدواله خواهر ناصرالدین شاه همسر امیر كبیر می روند  و عارض می شوند…  ((

 خواهرش علت اینكه شاكیان نزد عزت الدوله رفتند این بود كه شاه، پس از كشته شدن امیركبیر، مالیات بزاز خانه را به
آنها می گویند اگر از كار یهودیان جلوگیری نشود مالیات را نخواهند             .   تومان بود  ۴٠٠مبلغ مالیات سالیانه     .  بخشیده بود 

یهودیان نیز مانند پیله وران مسلمان، پارچه  و دیگر لوازم زندگی را بدوش می گرفتند، یا برچارپایی بار می (  پرداخت  
شغلی پر درآمد  و معاف از پرداخت         .   روستاهای اطراف شهرها به فروش میرسانیدند       نمودند  و در محالت  شهری  و          

در نتیجه عزت الدوله حكم كرد هرجنس بزازی را كه دست یهودی دیده ) ج ـ پ . مالیات  وعوارض شهرداری و غیره  
  ) ٢٧.))( شود آتش بزنند

خواری بوده كه از دادن مالیات     دیان منفعت طلب و ربا    حكم یهودآزاری عزت الدوله، در باره یهو         می بینیم كه فرمان و    
گریزان بوده  و به همین خاطراجناس خود را به صورت دست فروشی، و در محالت مختلف در اختیار مصرف كنندگان 

 .قرار می داده اند
آزارد، مربوط  عالوه بر این، قضیه یهود آزاری  و یهودی ستیزی ای كه روح حساس و بشر دوستانه هما ناطق را می                         

به زمانی است كه سرنوشت ایران و گلوگاههای سیاسی ـ اقتصادی آن به طور دربست در اختیار عوامل صهیونیسم                             
دورانی كه مردم محروم و بی دفاع ایران . جهانی  و نمایندگان دولت فخیمه انگلستان  و روسیه تزاری قرار داشته است   

ی حكومت قاجار به جان آمده بودند و به شدید ترین وضع مورد تعدی و ظلم و از ستم و ظلم كارفرمایان و مأموران یهود
 .ستم آنان قرار می گرفتند
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نفوذ و قدرت یهودیان در این دوران به حدی بود كه دولت مردان و وطن پرستان ایرانی، در همه ی لحظات خود را در        
صدر اعظم  )   عزت الدوله،  خواهر ناصرالدین شاه         شوهر(   تقی خان امیر كبیر      ءمیرزا!  كردند  اژدها احساس می    كام  

مترقی  و وطن پرست ایرانی، از جمله كسانی بود كه در نهایت جان عزیزش را بر سر مبارزه با این یهودیان چپاولگر        
 تقی خان، در دوران صدارت خود، در نامه ای خطاب به مصلحتگذار ایران در                         ءمیرزا.  و دشمنان بشریت گذاشت     

 :چنین نوشتاستانبول، 
. عالیجاها، عزیزا، این روزها از شام تا حلب زیادی از سوء سلوك وكیل امور تجارت تبعه دولت علیه نوشته بودند                        ((  

این محمد بیك هرزه كیست كه در شام تعیین گردیده؟ یهودی چرا باید وكیل امور تجارت دولت علیه باشد كه با مردم این 
به وصول نوشته آنها را از شغل مزبور عزل كرده كسانی كه شایسته و قابل باشند به                    البته  .  طورها رفتار و سلوك بكند     

  )٢٨.))( شام و حلب تعیین كنید  و در این باب كوتاهی نكنید
هزار نفر از      نژادپرستان بی شرم  و جنایت پیشه صهیونیست كه پس از گذشت قرنها، به پاس كشتار بیش از هشتاد                              

، هر ساله جشنی به       »داستان پوریم    «  رانی، آنهم در ایران دوران هخامنشی بدست یهودیان             شهروندان  و باشندگان ای      
پردازند، با همین شیوه های رذیالنه تاریخ نگاری و تحقیقاتی وقیحانه،               همین نام بر پا میدارند  و برقص  و پایكوبی می             

ای تاریخ  ندر دراز   ه ایرانیان بفهمانند كه اگر      وجود خود را مایه خیر و بركت برای ایران دانسته  و تالش می كنند ب                        
 این  ,  چندین هزارساله سرزمینشان اندك پیشرفتی نیز مشاهده می شود، بر اثر كوشش و زحمت شبانه روزی یهودیان                       

 .باصطالح برگزیدگان منفور یُهَوه بوده است
جهت    نظرانه و حقیرانه خود گامی در         قوم باصطالح برگزیده خداوند، بدور از منافع تنگ            آیا حقیقت چنین است ؟ آیا       

منافع دیگران بر داشته است؟ آیا آنان ایران زمین را میهن حقیقی خود می دانند و خواهان بهروزی و سربلندی آن                                    
 هستند؟ اگر چنانچه آنان خود را ایرانی می دانند  و خواهان پیشرفت  و بهروزی باشندگان ایران زمین هستند، چرا هر                        

یرحمانه و دد منشانه آنان را جشن می گیرند و این عید خون را به یكی از اعیاد رسمی خود و سایر یهودیان ساله كشتار ب
 .پراكنده در سطح جهان مبدل نموده اند؟

خواند » دولتی خصم  و قدرتمند «  یهودیان را  ١٧٩٣فیلسوف نامدار آلمانی، درسال       )  ١٨١۴ ـ ١٧۶٢  (  Fichteفیخته  
چون سركوب ایرانیان (جنگ با سایر دولت ها و در برخی موارد درحال سركوب خشن شهروندان كه بطوردائم درحال  

فیخته باور نداشت كه یهودیان بتوانند به شهروندان             .  است  )    ج ـ پ      .  در دوران اردشیرهخامنشی  و واقعه پوریم              
 .وفاداركشورهای میزبان خود بدل شوند

جعل   روشی گوبلز وار، با        جوامع گوناگون بشری را دگرگونه نموده و با              آنان چه اصراری دارند تا تاریخ ملتها و             
بزرگترین دروغهای باورنكردنی و شاخدار، یهودیت و صهیونیسم را در مركز توجه جهانیان قرار دهند و در پناه                                  

خ سایر ملل،     به تحقیر و سرزنش دیگران بپردازند؟ دروغ پردازی و ایجاد اغتشاش در تاری                       ,مظلوم نمایی ریاكارانه   
 !بدون شك و تردید نگریستاز تاریخ ایران و جهان هیچ دورانی نگاشته شده ی توسط آنان بحدیست كه نمیتوان به وقایع 

در كتاب استر، نام اردشیر دوم را به خشایارشاه تبدیل كرده اند تا تناقضی كه از دوگانگی تاریخ عزرا با تاریخ                                   ((  
  )٢٩ ( .))مردخای پدید آمده مشخص نباشد

فیلسوف فرانسوی ودوست ولتر، بر اساس چنین شواهد و قرائنی،  نگرشی بد                     )  ١٧٨٩ ـ ١٧٢٣  (  Holbachهولباخ  
 :بینانه نسبت به یهودیان نداشته است؟ او نوشت

 به آنان فرمان داده شده كه بیرحم، غیر… یهودیان هماره آشكارترین اصول اخالقی  وحقوقی ملتها را تحقیركرده اند        ((  
در یك كالم،  یهودیان ملتی          …  باشند  و به اعتمادی كه به آنان می شود پشت كنند                      نسان، ناشكیبا، دزد و خیانتكار       ا

در ( فجایعی را كه  نیرومندتر بودند آنان به فریب و نادرستی در تجارت حریصند  و میتوان تصور كرد اگر         .  غارتگرند
 اگردر…  ر بسیاری موارد درسرزمینشان رخ داد تجدید میكردند           د)  فلسطین  و یهودیه       در  دوران استقرار دولت یهود     

دارند، این به آن معناست كه اینان به اصول قوانین خودپشت پا زده                    درستكار وجود   میان یهودیان مردمانی شریف  و       
 .)).اند

مبدا تاریخی آنان را یهودیان به منظور به كرسی نشاندن خواسته های نامشروع خود نه تنها واقعیات زندگی ملتها، بلكه             
 دهند و جالبست كه به این شیوه های رذیالنه و راهزنانه تاریخی خود نیز مباهات و افتخارمی نیز مورد دستبرد قرار می

 !كنند
« فیلسوف، منجم، ریاضی دان  و دانشمند بزرگ ایرانی در اثرگرانقدر خود )  میالدی ١٠۴٨ ـ ٩٧٣( ابوریحان بیرونی 

 :ه بنام قابوس بن وشمگیرتألیف نموده، نمونه ای از جعل تاریخی یهودیان را چنین نقل می كند، ك»آثارالباقیه 
 سال است    ٣۴۴۴دارند، یهود می گویندكه آنچه از زمان آدم تا اسكندر گذشته                   یهودیان با نصاری اختالف بزرگتر      ((  

هزار سال    میانه چهار   روج عیسی در   سال است و بدین سبب یهودیان از زمان كاستندكه تاخ            ۵١٨٠ونصاری می گویند  
با زمانی كه انبیاء به والیت عیسی از بتول عذرا مژدگانی دادند                 سال عمرعالم است، واقع شود و        كه وسط هفت هزار    

  )٣٠ .))(مخالف شود
 :می نویسد)) جنگ بین الملل دوم  و جامعه ی یهود در ایران(( ژاله پیر نظر در مقدمه 

دوجنگ بین الملل در این . ه است بسیار پرتالطم و پر تحول هم درسطح جهانی  و هم در ایران ماقرن بیستم قرنی بود(( 
مشروطه در دهه ( دو انقالب تاریخ ساز. قرن، ایران بی طرف را به هرحال در مدار تخریب و آتش  وخون خود كشاند           
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حوادث سیاسی و فرهنگی، . انی داده استدر این قرن سمت و سوی نوین به این كشورباست) اول  و اسالمی در دهه آخر
بالیای طبیعی، جنگهای داخلی و خارجی،  همه گونه و بی شمار بر آن رفته  و در همه آنان، چه در قحطی  و چه در                                

و محرم و پذیرفته و هم صف            }    خودی{ولی هیچ گاه      .  فراوانی، یهودی ایرانی با سایرین هم سرنوشت بوده است                 
 .اره بیگانه بوده، غیر خودی  و مورد تبعیضهمو. محسوب نشده است

شناخته می شد و تنها با پرداخت         »  اهل ذمه «  در سالهای پیش از مشروطه، یهودی ایرانی بمانند سایر اقلیتهای مذهبی               
بود و ممنوع التماس ـ ولو        »  نجس  «  به خاطر غیر شیعه بودنش        .  مالیات جزیه و در حمایت اسالم حق زیست داشت            

یهودی بمانند اكثریت مردم این آب  و خاك در الیه های زیرین هرم قدرت                       !  او حالل بود و واجب التماس        اینكه پول    
نامه های ننگین گلستان  خاندان قوام شیرازی، علم، هویدا، میرزا ابوالحسن شیرازی میانجی عهد[(اجتماعی قرار داشت 

شاید بی صداتر و مظلوم تر از او . یچ صدایی نداشتاز هیچ حقوقی بر خوردار نبود و ه)]. ج ـ پ… و تركمن چای، و 
شرح حال زن یهودی در ابتدای این قرن و تحت                .  زن او بود كه به راستی ذره ناچیزی بود كه هیچ به حساب نیامد                      

  )٣١.))( و ما در اینجا به آن نمی پردازیم»  یكی داستان است پرآب چشم« حكومت قاجارها
. و اتهام زنی به ایرانیان شریف و آزاده استوار است» مظلوم نمایی كاذب« ری یهودیان بر بطوریكه می بینیم،  تاریخنگا

و این مظلوم نمایی كاذب و دروغین در سایه پشتوانه نیرومند تبلیغاتی آن، بر افكار عمومی جهان، بویژه آنان كه چون ما 
پرسند تا بدانان آگاهی بیشتری بدهند، به شدت موثر          ایرانیان حافظه تاریخی ندارند و اگر هم دارند، از پدران خود نمی                

 .بوده است
نشینان و بیابانگردان به       سرشار است از داستانهای هجوم صحرا       )  ایران، روم، یونان  و غیره          (  تاریخ جهان باستان     

یژه تاریخ بو. شهرنشینان، جنگ و مهاجرت و اسارت و دربدری اقوام و مللی كه در مناطق مختلف زمین می زیسته اند          
سر زمین ما كه  بدلیل قرار گرفتن این خاك زرخیز بر شاهراه آسیا به اروپا  و موقعیت سوق الجیشی خود مرتبا مورد                           
تاخت و تاز قبایل بیابانگرد و عاری از تمدن بوده و اگر آنرا باز گشاییم، از البالی اوراق وصفحاتش خون بی گناهان  و 

فواره  می زند و زبانه های آتش خشم عدالت گستران بد قواره و خون آشام شعله                            جان باختگان این گونه تجاوزات          
 .میكشد

 ساله حكومتگران وابسته ٢۵٠٠به غیر ازسلطنت طلبان شاه الهی ایران كه تاریخ ( ولی هیچ قوم و ملتی به سان یهودیان 
ار خود می دانند و ناسیونالیستهای كوته        به الیگارشی یهود ایران و سازمان مخوف فراماسونری را مایه مباهات و افتخ               

فكری كه به تبعیت ازهم پیمانان صهیونیست  و مشاوران یهودی خود، حمله عربهای تازی، در هزار و چهارصد سال                         
 قرن از آن تهاجم نامیمون و ویرانگر، گناه            ١۴پیش از این را به پرچم مظلوم نمایی خود مبدل نموده و پس ازگذشت                      

ر و نكبت ایرانیان را به گردن تازیان میاندازند تا دامان شاهان بی لیاقت و سیاستمداران خود فروخته و عقب ماندگی كشو
،   حوادث و وقایع تاریخی را به پرچم مظلومیت                .)فراماسون  و خود را ازچنگال ملتی پرسنده  و حق طلب برهانند                   

دروغ یهودیان، از آغاز، با تحریف  و اغراق های بزرگ مظلوم نمایی چندش آور و سراپا . تاریخی خود مبدل ننموده اند
و حیرت انگیز آمیخته است، تا بدان حد كه میتوان گفت تاریخ هیچ قوم و ملتی به این وسعت با دروغ های بزرگ و                                   

 .آگاهانه نوشته نشده است
از آن زمان كه یعقوب . لهدوران اسارتی چندین و چند صد سا. نخستین مظلومیت تاریخی یهودیان از مصر آغاز می شود

نیل، خاك كنعان را ترك گفتند  و فرزندانش به طمع تصاحب مصر و چنگ انداختن برجلگه های حاصل خیز) اسرائیل( 
دومین مظلومیت  .  تا شورش موسی برعلیه فرعون كه به مهاجرت قوم به اصطالح برگزیده به سرزمین موعود انجامید                 

گانه بنی اسرائیل است كه در حقیقت قربانی توطئه خود یهودیان شدند  و ما در                           تاریخی یهودان، گم شدن اسباط ده            
حمله پادشاه آشوریان، كه طی : مظلومیت های دیگرتاریخیشان عبارتند از. فرصتهای بعدی به تشریح آن خواهیم پرداخت

ه تاریخ نویسان كم حافظه یهود همین حمالت اسباط ده گانه باصطالح گم شدند و ماجرای تبعید شدنشان به بابل، كه بگفت          
و قلم بدستان مزدور به ظاهر ایرانی ایكه در راه منافع حكومت پنهان یهود، حتی نوشته های كتاب مقدس را نیز تحریف      

در حالیكه این دوران كمتر ازهفتاد سال، دوران آسایش، . و تكذیب می كنند، یك دوران اسارت هفتادساله را در پی داشت
 .خواری یهودیان و تشكیل الیگارشی یهود در بابل بوده است فت و رباراحتی، پیشر

 !.توجه كنید به گوشه ای از بردگی رهبران  و برگزیدگان قوم یهود، به نقل از كتاب مقدس
و در روز بیست  و هفتم ماه دوازدهم از سال سی  و هفتم اسیری یهویاكین پادشاه یهودا واقع شد كه اوبل مرودك                                   ((  

و با او سخنان دالویز گفت  و كرسی .  بابل در سالیكه پادشاه شد سر یهویاكین پادشاه یهودا را از زندان بر افراشتپادشاه
و لباس زندانی او را تبدیل نمود و او در              .  او را باالتر از كرسی های سایر پادشاهانی كه با او در بابل بودند گذاشت                     

دایمی یعنی قسمت هر روز      ی   و برای معیشت او وظیفه    .  خورد  یتمامی روزهای عمرش همیشه در حضور وی نان م          
  ) ٣٢.))( در روزش در تمامی ایام عمرش از جانب پادشاه به او داده می شد

ولی چون نیك بنگری، در تاریخ نوشته شده توسط تاریخ نگاران یهود، سرگذشت تاریخی آنان پس ازخروج ازمصر،                          
این تلخ كامی و سیه روزی، تاگشوده شدن دروازه های بابل . ت و آزار و ناله استسرگذشتی توأم با اسارت، بدبختی، نكب

 .بدست كورش كبیرو سربازان پارسی و مادی ادامه دارد
، سرزمینی كه از سده های نخست میالدی در جستجوی          )فلسطین  (  داستان آوارگی تاریخی یهودیان از سرزمین موعود       

  سال كمترین تمایلی به بازگشت و استقرار   ٢٠٠٠لبانه آنرا ترك گفتند و قریب به         طال این خدای زمینی قوم یهود، داوط       
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سوژه ایكه در قرون اخیر آنرا بیشتر زیرذره بین گذاشتند و                  .  در آن را نداشتند،  بزرگترین سوژه مظلومیت آنهاست              
چراكه تصمیم داشتند    .  دنمودن  هرروزكه گذشت، بزرگ نمائی ذره بینش را به شیوه ای صهیونیستی بیشتر و بیشتر                          

سازمان نژادپرستانه و ضد بشری صهیونیسم را تشكیل دهند تا به عنوان مغز گندیده دولت پنهان یهود، سرمایه داری و                    
 هزار در اثر چنین نیازی بود كه رهبران قوم یهود، ناگهان از خوابی چند   .  امپریالیسم بر جهان معاصر فرمانروایی كنند     

 .افتادند یاد سرزمین موعود و قدمت صهیون ه ب شدند و ساله بیدار
اوقات عمرش را در           یكی از صهیونیستهای انگلیس كه بیشتر               Norman Bentwichپروفسور نورمن بنت ویچ           

 مطالب زیادی را در باره          ,بریتانیای كبیر، یعنی ستاد فرماندهی دولت پنهان یهود در دوران استعماركهن بسرآورده                     
و نیز چون دیگر همفكران خود كه خارج از سرزمین های اشغالی بسر میبرند و به هیچ عنوان                      ا.  فلسطین نگاشته است  

حاضر به ترك محل اقامت خود نیستند و ترجیح میدهند در مراكز بزرگ مالی جهان به توطئه گری بپردازند و                                            
مهاجرت به  ترك انگلیس وراه اهداف شیطانی خود ببازی بگیرند،  هرگز حاضر به  سرنوشت دیگرخلقهای جهان را در

 :تاریخ بشری،  می نویسدی بشری ترین اندیشه  اودر باره صهیونیسم، شومترین، نژادپرستانه ترین و ضد. اسرائیل نشد
  ) ٣٣ .))(قدیم است كه اسارت ملت یهود، آنگاه كه نبوكدنصر، هیكل را به ویرانی كشید صهیونیسم همانقدر(( 

می دارد تا با        تاریخ نویسان و محققین غیر صهیونیست قرار می گیرد و آنان را وا                    ادعایی كه فورا مورد اعتراض         
قرائتی مجدد از تاریخ جهان، این ادعای كذب و بدور از حقیقت را به او و دیگر اندیشه پرداز دروغ گو و كم حافظه                                 

 .یهود كه سیاه بر روی سفید می آورند،  گوشزدنمایند
فان صهیونیست را بپذیریم باید تاریخ ظهور صهیونیسم را دو قرن دیگر  و به زمانی عقب         اگر بنا باشد كه منطق مؤل     ((  

مورد حمله سارگن دوم پادشاه آشور واقع ) كه بخش دیگرآن یهودیه بود( ببریم كه اسرائیل یعنی بخشی از قلمرو سلیمان 
  زادگاه خویش رانده شدند، چنانكه شیوه كارو هزاران اسرائیلی برای اقامت در آشور از)  قرن هشتم پیش از میالد( شد 

اسرائیل با . باید در نظر داشت كه اسرائیلیها بطور عمده به كشاورزی و داد و ستد اشتغال داشتند. فاتحان آن روزگاربود
ئیده و چون بر سر راه آسیا و بین النهرین  و مصر واقع بود به بازرگانی گرا{ فنیقیه  و سوریه داد و ستد وسیع داشت و 

به صورت سر زمین شبانان تهیدست و محافظه كار باقی مانده             …  شهر نشینی در آن رونق یافته بود، حال آنكه یهودیه            
  )٣٤ .))(بود

این گزافه گویی ها و دروغ های شرم آوردر مورد مظلومیت و آوارگی قوم باصطالح برگزیده و قدمت صهیونیسم، این            
درحالی بر زبان رانده می شودكه بنا به شهادت تاریخ، پس از سقوط حكومت بابل  و اندیشه نژاد پرستانه و ضدبشری،   

گشوده شدن دروازه های برنجین آن بدست كورش كبیر  و سربازان پارسی و مادی، رهبران جامعه یهود طالیی ترین                         
ومت دلخواه خود را فرصت های ممكنه را بدست آوردند و براحتی می توانستند ضمن مهاجرت به سرزمین فلسطین حك   

نه تنها ناجی قوم یهود از اسارت هفتاد ساله بابل بود،  بلكه بنا به نوشته تورات و كتاب مقدس،  كورش كبیر. تشكیل دهند
 .مسیح  و برگزیده یُهَوه بود

صطالح برگزیده مسیح  و نجات دهنده ای كه پس از سالها با این هدف برانگیخته شده بود تا بابل را بكوبد و انتقام قوم با     
ستمكاران و غارتگرانی كه در گذشته ای نه چندان دور، از جانب یُهَوه                         .  یُهَوه را از پادشاهان ستمكار بابل بگیرد             

صبایوت برانگیخته شده بودند تا به خاطر ناسپاسی و غدر قوم برگزیده با خدای خود، دروازه های اورشلیم را درهم                              
 .ی نامعلوم به اسارت ببرندبكوبند و غدر كنندگان را برای مدت

خداوند بمسیح خویش یعنی به كورش كه دست راست او را گرفتم تا بحضور وی امتها را مغلوب سازم  و كمرهای                          ((  
كه من پیش روی . پادشاهان را بگشایم، تا درها را بحضور وی مفتوح نمایم  و دروازه ها دیگر بسته نشود چنین میگوید       

ی ناهموار را هموار خواهم ساخت، و درهای برنجین را شكسته پشت بندهای آهنین را خواهم           تو خواهم خرامید و جایها    
و گنجهای ظلمت و خزاین مخفی را بتو خواهم بخشید تا بدانی كه من یُهَوه كه ترا به اسمت خوانده ام خدای اسرائیل . برید

واهم ساخت، شهر مرا بناكرده اسیرانم را آزاد من او را بعدالت برانگیختم و تمامی راههایش را راست خ   …  .  می باشم   
 و  خداوند چنین می گوید حاصل مصر        .  خواهد نمود اما نه برای قیمت و نه برای هدیه، یُهَوه صبایوت اینرا میگوید                       

بود، و تابع تو شده در زنجیرها     تجارت حبشه و اهل سباكه مردان بلند قد می باشند نزد تو عبور نموده از آن تو خواهند                   
… .خواهندآمد و پیش توخم شده و نزد تو التماس نموده خواهند گفت البته خدا در تو است  و دیگری نیست  و خدایی نی              

  )٣٥.))( شد و تا ابد اآلباد خجل و رسوا نخواهند گردید اما اسرائیل بنجات جاودانی از خداوند ناجی خواهند
این است پیام یُهَوه برای قوم برتر و رسالت !  باصطالح برگزیدهنجات جاودانی  و سربلندی  و افتخار همیشگی برای قوم

پادشاهی ! مسیح  و برگزیده شكست ناپذیرش، كورش كبیر سر دودمان سلسله هخامنشیان و بنیان گذار امپراطوری پارس
 نجات دهنده ملتها و تاریخ از او به عنوان پادشاهی كه در. به آزاد اندیشی و بزرگ منشی می شناسیم كه ما ایرانیان او را

 و به ما می فاتحان و ستمگران تاریخ ترسیم می كند در حالیكه یُهَوه از او چهره ای چون دیگر! خدایان آنها یاد شده است
فاتح و ستمگری كه     !  آموزد كه آن دادگستر نیز دست كمی از چنگیز خان مغول و سلطان محمود غزنوی نداشته است                      

می  ر دست و پای مغلوب شدگان زنجیرمی اندازد و اسیران را به كرنش در برابر خود واب,  چون دیگر ستمگران تاریخ   
روح حقیرش را التیام    ,  با كرنش های توام با ترس و وحشت خود          دارد تا چون یُهَوه، خدای اسراییل سجده اش نمایند و              

 .بخشند
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با،  اسرائیل به نجات جاودانی نرسید و قوم اما چه شد كه پس از فتح بابل  و هموار شدن راه تجارت مصر و حبشه و س           
در راه آباد نمودن خانه خدای خود، همچنان سرافكنده و رسوا باقی ماند؟ بنا به چه دالیلی خانه خدای یهود آباد نشد و قوم 

ده نصر و بابل، به سرزمین مقدس، سرزمینی كه به یعقوب و ابراهیم و موسی و داوود وع                    نجات یافته از اسارت نبوكد     
داده شده بود و در كوهساران و دشتهای پهناورش چشمه های شیرو عسل جاری بود،  برنگشتند؟ مگركورش كبیربه                             

 !عمل نپوشانید و پیمانی را كه با یُهَوه صبایوت بسته بود، بدست فراموشی سپرد؟ به هیچ عنوانی وعده های خود جامه 
نصر را به  او نه تنها اموال غارت شده توسط نبوكد    .  مل پوشانید كورش پیمان شكنی نكرد و به تمام وعده هایش جامه ع           

رهبران قوم یهود باز گردانید، بلكه مبالغ هنگفتی نیز از خزانه كشور پهناور پارس بدانان بخشید تا خانه خدای خود را                          
دروغ می گفتند و برای      این قوم باصطالح برگزیده بودندكه       .  فلسطین را بدان باز گردانند      گذشته ی    آباد نمایند و رونق       

آنها ویرانی خانه خدا  و عدم استقالل سرزمین موعود را بیشتر                 .  ورزیدند   هزارمین بار با خدای خود غدر می          ینچند
قوم باصطالح برگزیده، دكان دو نبشی بود برای ی زیرا ویرانی هیكل سلیمان و آوارگی خود خواسته ! دوست می داشتند

 !دشاهان و فرمانروایان ممالك و كشورهای روی زمینمظلوم نمایی  و اخاذی از پا
تا آنجا كه از شواهد و قرائن تاریخی بویژه كتاب مقدس برمی آید، كورش پس ازگشودن دروازه های بابل و صدور                                  

به از اورشلیم  و خانه خدا ) بخت النصر ( نصر  منشور آزادی ملل  و ادیان در آن شهر، نه تنها كلیه اموالی را كه نبوكد
خدا در  ی  غارت برده بود، در اختیار نمایندگان  و رهبران جامعه یهود قرارداد، بلكه هزینه ساخت  و پرداخت خانه                             

دجله  و فرات دستور داد تا ی مملكت پرداخت نمود و به نمایندگان  و والیان خود در حوزه     ی  اورشلیم را نیز از خزانه      
در نیز خدا را ی مایحتاج متولیان و تعمیر كنندگان خانه        ی  ، همه    مذهبی انرهبران  و الوی   ی   سفره    ی   عالوه بر هزینه  

 .یُهَوه قرار دهند ی اختیار نماینده یهودیان  و رسوالن برگزیده
و كورش پادشاه ظروف خانه خداوند را كه نبوكد نصرآنها را از اورشلیم آورده و در خانه خدایان خود گذاشته بود                            ((  

شیشبصر رئیس یهودیان   به  ادشاه فارس آنها را از دست مترات خزانه دار خود بیرون آورده و                و كورش پ  .  بیرون آورد 
صد و ده جام نقره  و سی جام طال و چهار. و عدد آنها اینست سی طاس طال و هزارطاس نقره و بیست  و نه كارد. شمرد

ود و شیشبصر همه آنها را با              تمامی ظروف طال و نقره پنجهزار و چهارصد ب                 .  هزار ظرف دیگر      از قسم دوم و      
  )٣٦( .))اسیرانیكه از بابل باورشیلم میرفتند برد

آیا این كمك پادشاه پارس از دروازه های پاسارگاد و شوش و بابل بیرون رفت؟ به جرأت میتوان بر این مدعا پای فشرد      
ند هخامنشیان كه در دام توطئه         وزیر قدرتمند و خردم     »  داستان پوریم «  زیرا بگفته هامان      !  و با صراحت گفت كه نه        

هزارنفر ایرانی پاك نهاد و ده پسر برومندش، در خاك و خون غلطید،          رهبران جامعه یهود گرفتارآمد و به همراه هشتاد        
كمكهای پادشاه، روز روشن از دروازه های شوش خارج و شبانگاه كه خورشید در دریچه مغرب نهان شد و زمین پالس 

 !ید تا دمی بیاساید، به شوش باز میگشتقیرگون شب را برسركش
این بذل و بخشش های شاهانه مجددا در دوران حكومت داریوش كبیر هخامنشی نیز كه با كمك رهبران جامعه یهود و                           

بود، و تاج كیان را بر سر گذاشته      ماچه مادیانی آماده جفت گیری به قدرت رسیده  و بر اورنگ جم تكیه زده                  ی  معجزه  
 .تكرار شد

 و فرمانی نیز از من صادر شده است كه شما با این مشایخ یهود بجهته بنا نمودن این خانه خدا چگونه رفتار نمائید، از ((
و مایحتاج ایشان را . مال خاص پادشاه یعنی از مالیات ماورای نهر خرج باین مردمان بالتأخیرداده شود تا معطل نباشند  

نیهای سوختنی برای خدای آسمان و گندم و نمك و شراب و روغن بر حسب قول از گاوان  و قوچها و بره ها بجهته قربا    
تا آنكه هدایای خوشبو برای خدای آسمان بگذارند . كاهنانیكه در اورشلیم هستند روز بروز بایشان بی كم  و زیاد داده شود

ه این حكم را تبدیل نماید از         و دیگر فرمانی از من صادر شد كه هركس ك            .  و بجهته عمر پادشاه و پسرانش دعا نمایند          
و آن خدا كه نام خود . خانه او تیری گرفته شود و او بر آن آویخته و مصلوب گردد و خانه او بسبب این عمل مزبله بشود

را در آنجا ساكن گردانیده است هر پادشاه یا قومرا كه دست خود را برای تبدبل این امر و خرابی اینخانه خدا كه در                                  
  )٣٧ .))(دراز نماید هالك سازد، من داریوش این حكم را صادر فرمودم پس این عمل بالتأخیر كرده شوداورشلیم است 

این سئوال مطرح میشود كه چرا      كه از آن بوی خون و مرگ استشمام میشود،           با وجود چنین پادشاهی و چنین فرمانی،          
 و رهبران جامعه ی یهود و دولت پنهانشان           كه خرابیش باعث سرشكستگی و عذاب دائمی یهودیان          خدای یهود      ی خانه

ی ا و همچون دیگر اسرار صهیونیستها در هاله بركسی معلوم نیستچرائی این راز نشد و آباد نگردید؟ میگردید، مرمت 
وقتی پادشاهی چون داریوش كبیر چنین فرمان شدیدی صادر می كند و حتی برای دار زدن و            !  ابهام باقی مانده است   از  

خودشان مایه می گذارد، چه كسی یا كسانی قدرت سرپیچی و تمرد از های  خانه   هایودن مخالفین هم از تیر    مصلوب نم 
و با  اجرای فرامین وی را دارند؟  بدون شك رهبران جامعه یهود ایران و بابل كه حكومتگران واقعی ایران زمین هستند 

اگر چنین نیست و مدعای ما پایه و اساسی ندارد،             !  نشانندقدرت یُهَوه، پادشاهان را بر اریكه قدرت و فرمانروایی می               
 چشم  و گوشهای پادشاه نیز كه در هر كوی و برزن حضور                  چرا عدم اجرای فرامین داریوش كبیر از چشمان تیزبینِ            

 رسد؟می ماند و گزارشی به پادشاه نمی داشتند، مخفی 
 را میدانند  و بر این امر وقوف كامل دارند، چون از پدرانشان البته صهیونیستها بخوبی دالیل این تمرد و نافرمانی آشكار

ی پادشاه آن پولها وكمكها و پدرانشان برای آنها توضیح داده اند كه پادشاه پارس برگزیده یُهَوه بوده و آنان به  .  پرسیده اند 
قدرت رسانیدن ه توطئه ب! ندبرای انجام كارهای مهمتری در ایران و در خاك امپراطوری پارس نیاز مبرم داشته اپارس 
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داریوش، سركوب طرفداران گئومات یا بردیای دروغگو، صدارت مرده خای و نشاندن استربه جای ملكه بزرگ پارس           
شاه را وادار نمود تا  دست خالی و كیسه تهی مگر امكان پذیر بوده است؟ از چه راه و طریقی می شد خشایار              باوشتی،  

 كه چون خاری در چشمان        و شهر بابل    بیگناه قوم ناسپاس و نمك نشناس یهود را از مردم               بابل را خراب كند  و انتقام         
 بزرگ پارس را بر می       بگیرد؟ رٍوسای هفت قبیله حكومتگر پارس و ماد كه پادشاه                     رهبران جامعه ی یهود میخلید،       

بایست سبیل آنان را چرب  می! ندكرد، چوب سفید كه نبود صادر میقتل عام و چپاول از جانب آنان فرمان گزیدند و شاه 
جغد شومی چون    !  ندو كشتار میهن پرستان باز گذار        وطن    بهپادشاه بزرگ پارس را برای خیانت          دست ناپاك    نمود تا    

 با رهبران جامعه یهود  و همگامیحاضر به همكاری، آیابدون دریافت سكه های طال )  كتاب پوریم   (  مموكان و دیگران    
وزیر     اعدام كه به بركناری وشتی ملكه پارس،         گیشركت در آن توطئه بزر     .    ؟هان یهود بودند  پارس و بابل و دولت پن      

سخاوتمندانه نفر ایرانی انجامید، بدون هزینه و سرمایه گذاری  هزار و قتل عام هشتاد مقتدر و وطن پرستی چون هامان   
 !غیرممكن بود

و    كه در رویاهای خاكستری        ،آنانن بركف دولت پنهان       پاسداران جا   رهبران توطئه گر و ضد ایرانی جامعه یهود و            
طالهای اهدایی پادشاه      شبانگاه در كنار      هر كشیدند،  شیطانی خود، نابودی ایران و فالكت ایرانیان را به تصویر می                 

 :پارس زانو برزمین و پیشانی برخاك می گذاشتند و ذوق زده می خواندندكهو یهودی نواز بزرگ 
 . بتخانه بهانه استمقصود تویی كعبه و

جویی رهبران جامعه یهود ایران و بابل در زمان  همانطور كه گفتیم، همین بذل  و بخشش شاهانه  و كالهبرداری  و سود
، یكی از پیامبران بنی اسرائیل و              این دوران، دانیال نبی        در!.  حكومت داریوش بزرگ هخامنشی نیز تكرار گردید             

قبره اش در شوش و در كنار آثار باقی مانده از دوران پر اقتدار هخامنشیان، جزو                        كه م   فرمانروای دولت پنهان یهود     
محسوب می شود،  در دستگاه پر بی خبر و بدون حافظه ی تاریخی افتخارات ایران باستان و مفاخر تاریخی ما ایرانیان 

قدرت و نفوذ   .  دمیشحسوب  هخامنشیان نه تنها سمت صدارت داشت بلكه از محرمان و نزدیكان خاص پادشاه م                  عظمت
دانیال، در دربار داریوش به حدی بود كه پادشاه بزرگ پارس برای آسودگی خاطر مبارك ایشان، درباریان  و                                            
 دولتمردان ایرانی را كه نمایندگان اشرافیت پارس و ماد بودند، به تحریك حضرتشان كه مقدرات امپراطوری پارس را                      

 .شدند، به چاه شیران می انداخت تا طعمه شیران درنده شوند بزرگ محسوب میدر چنگ گرفته و از خاصان پادشاه 
مصلحت دانست كه صد و بیست والی           و داریوش  .یافت  سلطنت را    و داریوش مادی درحالیكه شصت و دو ساله بود           ((

آن والیان بایشان حساب  و برآنها سه وزیركه یكی از ایشان دانیال بود تا .برمملكت نصب نماید تا بر تمامی مملكت باشند
پس این دانیال بر سائر وزراء و والیان تفوق جست زیرا كه روح فاضل در او بود و         .  هیچ ضرری بپادشاه نرسد     دهند و 

  )٣٨ (.))برتمامی مملكت نصب نماید پادشاه اراده داشت كه او را
جای نجات قومی كه بگفته تاریخ نویسان یهود دانیال، رهبر و پادشاه دولت پنهان یهود در بارگاه فلك مقدار داریوش، به           

مورد آزار و اذیت ایرانیان بی فرهنگ  و سودجو قرار می گرفتند و كوچاندن آنان بسوی سرزمین موعود و آباد ساختن  
توسعه و ! متروك برجای مانده بود،  به مسائل حیاتی تری می اندیشید خدای اسرائیل كه كماكان چون ویرانه ایی خانه  
 .آن در سرزمین ثروتمند و پر بركت پارسآمیزسراسر جنایت قدرت رش دولت پنهان یهود و تحكیم پایه های گست

توجه او و دیگر رهبران جامعه یهود ایران و بابل به این نكته معطوف بود كه ایران و امپراطوری پارس را درچنگال                           
هخامنشیان بر ملل و      ران امپراطوری و قائمه شمشیر     استفاده از ثروت بیك    ؤبا س   مخوف وخون چكان خود نگاه دارند و       

 از این   چیزترانتر و   كمچیزی    آنان به .  اقوام دیگری كه در گستره امپراطوری پارس زندگی می نمودند، فرمان برانند                
  با قدرتی زوال ناپذیر، ثروتی بیكران، دشتهایی وسیع. امپراطوری پارس از چین تا مصر گسترش داشت .  نمی اندیشیدند 

 در حالیكه سرزمین موعود و مركز آن               كه چشم جهانیان را بخود خیره نموده بود،                .و معادنی غنی  و تمام نشدنی            
 !و پهناور از این كشور بزرگ  ت بود درگوشه ایؤیاورشلیم، ریگی كوچك و غیرقابل ر

دست بشوید دگی آسوده و راحتی زناز به از دست دادن امپراطوری پارس نبود و قصد نداشت  نبی برگزیدًه یُهَوه، حاضر
در دربار پر قدرت  و پر جالل  و جبروت هخامنشیان، زر و زور وجود                       .  كه در دربار هخامنشیان نصیبش شده بود          

افتاد و جایی در كنار این دو  داشت  و اگر تزویر نبی برگزیده  و دیگر رهبران جامعه یهود ایران و بابل نیز كارگر می          
این پیروزی و موفقیت شایان توجه به معنی حكومت             .  ود، امپراطوری پارس در چنگشان بود        ركن اساسی باز می نم      

 .مستقیم  و بدون واسطه بر نیمی ازجهان آن روزگاران محسوب می شد
ی براین پایه و اساس نبی برگزیدًه یُهَوه، بجای وقت تلف كردن و اندیشیدن به اسرائیل بی آب و علف و هیكل ویران شده 

تالشی پیگیر را آغاز نمود تا با از میدان بدر كردن دیگر رقیبان،  گرفتند، قرار میآرام و كه جغدان در پناهش     ،  سلیمان
 .بر مسند رییس الوزرایی امپراطوری پارس تكیه زند و پس از پادشاه بزرگ پارس در مرتبه دوم قدرت قرار گیرد

ریان هخامنشی افتاد تا ضمن تكمیل نمودن مثلث زور و زر        كشف توطئه دیگر وزراء و دربا     ی  با این حساب در اندیشه      
 !و تزویر، جشن خونی برپای دارد و پایه های حكومت پنهان یهود را مستحكمتر نماید

خداوند یهود، یعنی یُهَوه . خدای خود را به یاری طلبید و آنگاه كه خدا را باخویش همگام و همصدا دید قدم در راه گذاشت
به چاه شیران به فرمان داریوش، صحیح  و          دانیال،  افتادن    پس از در  .  دیگر رهبران جامعه یهود بود     صبایوت، با او و      

. چون فرشته خداوند دهان شیران را بسته بود تا او را نخورند و به وجود ذی وجودش آسیبی نرسانند                        .  سالم بیرون آمد   
ان روانه چاه شیران كرد تا طعمه شیران درنده و گرسنه او سعایت كنندگان را با خانواده و ایل و تبارش. درنگ جایز نبود
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 به منظور كیفر     » خرس دست آموز تیمور بختیار رئیس ساواك شاهنشاه آریامهر                 «شوند كه پادشاه بزرگ پارس           ای
 !.دادن مخالفان  و دشمنان خود به حساب ملت  و خزانه مملكت پارس، در كاخ سلطنتی نگاهداری می كرد

ر فرمود تا آن اشخاص را كه بر دانیال شكایت آورده بودند حاضر ساختند و ایشانرا با پسران  و زنان                              و پادشاه ام    ((
ایشان در چاه شیران انداختند و هنوز به ته چاه نرسیده بودند كه شیران بر ایشان حمله آورده همه استخوانهای ایشانرا                            

  )٣٩ (.))خورد كردند
 روانه حرمسراهای شاه  و       ،شوم و انتقام گیری مشمئز كننده، دختران كشته شدگان          ناگفته پیداست كه پس از این واقعه           

صدر اعظم  می شوند تا گرما بخش كلبه بی رونق زالوهای خونآشامی گردند كه نظام چپاولگرانه و زندگی انگلی خود                      
یران به هرجنایتی  و خیانتی        شانه های برهنه زحمتكشان ایران زمین بنا نموده بودند و در زندان بزرگی بنام ا                        را بر 

دلیل این مدعا، آنست كه ! رویگردان نبودنددر حق محرومان و زحمتكشان ایران دست می یازیدند و از انجام هیچ ستمی 
به سرنوشت دختران قربانیان نمی شود و آنها دركنار سایر افراد خانواده خود كه شامل پدران،    دركتاب مقدس اشاره ای   

 .بودند، به چاه شیران انداخته نمی شوندمادران  و پسران 
 دو شخصیتی كه مقبره شان در شهر         .هخامنشی فرا رسید    مقتدری  زمان گذشت و دوران اقتدار مرده خای و استرملكه            

 آن دو   !از مفاخر فرهنگی ما و یادگار دورانهای رونق امپراطوری پارس است             ,  مانند آرامگاه دانیال در شوش     ,  همدان
رداندن قوم به سرزمین موعود و آباد كردن خانه خدا، بفكر تثبیت و تحكیم قدرت حكومت پنهان یهود و در نیز بجای بازگ

كه اندیشه توطئه گرآنان را به خود مشغول نمی داشت و خاطر                 تنها مسئله ای  .  چنگ گرفتن امپراطوری پارس افتادند      
سلیمان و نابسامانی فلسطین و آوارگی قوم برگزیده ، ویرانی هیكل     یهود خدای  توطئه گرشان را مشوش نمی كرد، خانه         

 !بودی خداوند 
آندو برای رسیدن به مقصود و ازمیان برداشتن مخالفین خود كه وطن پرستان پارسی و ایرانیان آزاده بودند،  با طرح                           

 تاریخ نگاران یهود اردشیر دوم كه از جانب مورخین و( توطئه ای رذیالنه قدرت را در دست گرفتند و آنگاه كه پادشاه            
سست عنصر و خود فروخته را با خود همراه دیدند، با قساوت قلب فرمان قتل            )  به بهمن یعنی اندیشه نیك ملقب گردیده         

از آنان را ) جشن پوریم ( هزار نفر عام ایرانیان را صادر نمودند و بگواهی كتاب مقدس بفاصله سه روز بیش از هشتاد     
ا ارسال نامه ها،  از یهودیان سراسر جهان خواستند تا هرساله این روز نامقدس را جشن بگیرند به دیار عدم فرستادند و ب

 ! آنرا به آیندگان توصیه كنندجاودانگیو 
زیبای بنی اسراییل به منظور فریفتن پادشاه و وادار نمودن وی به كشتن هامان و قتل عام                        ، این عروس نا    !ملكه پارس 

غیرت ناموسی پادشاه بی خرد پارس سود جست و وقیحانه ادعا نمود كه وزیر خردگرای                     ایرانیان، از تعصب كور و        
 !هخامنشیان قصد تجاوز به وی را داشته است

به )  مرده خای   (  هخامنشیان    چرا به جای این اقدام خیانت بار و جنایتكارانه، ملكه بزرگ پارس و صدراعظم قدرتمند                   
تا آن ) بخت النصر( نصر  ویران شدن هیكل سلیمان بدست نبوكدابیش از زماِنخدای یهود كه خری فكر آباد كردن خانه 

 سراسرجهان را مثل خوره می خورد، نیفتادند؟  پراكنده درزمان، جسم و روح یهودیاِن
 باشد كه    !به عقیده ما، بنا به همان دالیل پیش گفته كه الزم است مورد توجه و دقت فرزندان ایران زمین قرار گیرد                                 

یهود و عوامل    ی  ساله    هزار  حكومت چند ی  انه و خردمندانه گام بردارند و با هوشیاری و فداكاری به سیطره                       آگاه
 .بر ایران پایان دهند شان  صهیونیست ـ ماسونیك و آنوسی های بیشرم

 از پدران وظیفه ایرانیان شرافتمند و پاك نهاد است كه با هدف روشن شدن قضایا و شناخت بیشتر دشمنان ایران زمین،                   
 .نیاكانمان باز یابند ارثیه های به ثبت رسیده ی خود بپرسند و حافظه تاریخی خود را به كمك متون تاریخی  و مطالعه 

با این فداكاری و تالش . تاریخ كشورمان را باید گشود و بر آنها روشنی افكندی گوشه های تاریك و در غبار ره گم شده  
دلبستگی یهودیان به سرزمین پارس و حركت مداوم آنان به دنبال سپاهیان كشورگشای                 همه جانبه در خواهیم یافت كه          

هدفی كه بلعیدن ایران و قبضه     .  پارسی، عالوه بر زراندوزی و چپاول ملل مغلوب دالیل دیگری نیز در پی داشته است                
. ان یهود را در پی داشته استنمودن قدرت سیاسی ـ اقتصادی آن در دست رهبران جامعه یهود و فرمانروایان دولت پنه

كنون ادامه دارد و از پی قرنهای متوالی           سیاست انیرانی و خائنانه ای كه از سپیده دم گشوده شدن دروازه های بابل تا                  
 .زادگاه ما را به گورستان عزیزانمان بدل نموده است

 و آموزه ستانه كردارنیك ـ پندارنیك ـ رفتارنیك آنگاه كه حافظه تاریخی خود را باز یابیم و در پناه تعالیم انسانی و بشردو  
و عشق در بین ملل محروم جهان همت            به آبادانی ایران و پراكندن بذر دوستی          های برابری طلبانه ی مزدك بامدادان         

 نباید فراموش كرد كه نجات ما در! باره ما و درخشش نام ایران زمین برگستره كره ی خاكیست گماریم، سرآغاز تولد دو
گرو بازیافتن خویش و پایان دادن به سیطره اقتصادی ـ سیاسی و مذهبی بیگانگان عاری از تمدن و غارتگریست كه                              

 !ی خود قرار داده اندو دشمنانه فعالیت های خائنانه ی  قرنها پیش از این سر لوحه  ویرانی ایران و نابودی ما را
ن، مهاجرت یهودیان از فلسطین در دوره تسلط پارسها همچنان             علی رغم تمایل پارسیان به بازگشت یهود به فلسطی           ((  

در پی سپاه ایران روان می » اردو بازارچی « سوداگران یهودی ، همراه با همكیشان وابسته خود به عنوان . ادامه یافت
  )٤٠( .))شدند و در سرزمین های متصرفی اقامت میگزیدند
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ت به سوی توجه به تاریخ كشورمان بمنظور باز یافتن حافظه ی تاریخی متذكر شدیم كه هدف این نوشتار، گشودن راهیس
واره های    دالیل و براهین بكار گرفته شده، همه ی تاریخ نیست و نباید به مطالعه ی آن اكتفا نمود و بقیه ی یاد                            !.  خود

 .نیاكانمان را از نظر دور داشت و مراجعه ی به آنها را بدست فراموشی سپرد
هم عصر شاه طهماسب اول     (   طالیی دیگری مانند زمان اقتدار یوسف ناسی در دربار سلطان سلیم دوم                یهودیان دوران 

خدای ی  پادشاه مقتدرعثمانی را نیز پشت سرگذاشتند و به فكر بازگشت به سرزمین فلسطین و آبادكردن خانه                    )  صفوی  
متصرفات سلطان سلیم       از  عثمانی  و    جزء خاك     )  ارض موعود     (  در این دوران سرزمین فلسطین،           !  نیفتادند  خود

 قدرت یوسف ناسی در دربار صورت درخواست رهبران جامعه یهود، با توجه به نفوذ و بر این در    بنا.  محسوب می شد  
 !سلطان سلیم براحتی میتوانست استقالل خود را بدست بیاورد و چون كشوری مستقل به حیات خود ادامه دهد

» ناسی«  عنوان  .  در یك خانواده آنوسی در پرتقال متولد شد           )  میالدی  ١۵٧٩ ـ ١۵٢۴  (   Joseph Nasiیوسف ناسی 
رهبران جامعه یهود، یا شاهزادگان       .  (  است»  شاهزادگان داوودی    «  نشانه وابستگی او به الیگارشی یهود و خاندان               

ل ناسی پزشك دربار      پدرش ساموئ ).  داوودی خود را بازماندگان و فرزندان داوود، پادشاه خوش آواز یهود می دانند                      
. وی بنا بمصلحت و با اشاره ی رهبران جامعه ی یهود، مسیحی شد و نام اگستینو میكاس را برخود نهاد                            .  پرتقال بود 

ثروتمند و سرشناس ادویه  و             فرانسیسكو مندس بود، كه تاجر          همسر)  عمه یوسف ناسی       (  خواهرش گراسیا ناسی       
 . محسوب میشدسنگهای قیمتی در لیسبون پرتقال و آنتورپ

 سال نداشت، به همراه عمه اش به        ١٣،  در حالیكه بیش از        ١۵٣٧خوامیكاس نام داشت در سال        یوسف ناسی كه پیشتر   
« دختر عمه خود      وی پس از مدتی با    .  بندر آنتورپ رفت و در مؤسسه تجاری  و صرافی دیوگو مندس به كار پرداخت                

آنتورپ و مجامع درباری  و اشرافی جنوب اروپا شهرت فراوانی بدست عمه اش گراسیا نیز در    .  ازدواج كرد »  گراسیا  
پس از .  در گذشت١۵۴٢در سال ) شوهر خواهر گراسیا (  دیوگو مندس   .  آورد و پایش به محافل  و مجالس آنان باز شد           

قرار گراسیا  پس از است  .  تجارتخانه و صرافی وی در آنتورپ به دست گراسیا افتاد          ی  مرگ این یهودی ثروتمند،  اداره         
 تجارتخانه و صرافی وی كه از شوهر خواهرش به ارث برده بود، به یوسف ناسی برادر زاده و                            یدر ایتالیا،  اداره       
كارل پنجم، امپراطور روم و ماكزیمیلیان امپراطور بعدی و ولیعهد هلند                   در این دوران یوسف با      .  دامادش سپرده شد   

در این سفر مورد توجه  و تفقد فرانسوای اول پادشاه             .  انسه مسافرت كرد   به فر  ١۵۴٧او در سال     .  روابط خوبی داشت  
 .فرانسه قرار گرفت

سرزمینی كه گراسیا، بدستور رهبران جوامع یهود و دولت پنهانشان، تا پایان               .   گراسیا عازم عثمانی شد     ١۵۵٣در سال 
(  عثمانی، مورد توجه سلیمان قانونی،        او در قسطنطنیه پایتخت       .  شد و پای ازآن بیرون نگذاشت          عمر در آن ماندگار     

به دربار   دوستی خود با سلطان،  راه  ورود برادر زاده اش راءوی به اتكا. سلطان عثمانی قرار گرفت) ١۵۶۶ ـ ١۵٢٠
گراسیا زنی فتنه گر، شهرآشوب و خستگی ناپذیر بود كه در راه تحقق آرمانهای رهبران جوامع                        .  عثمانی هموار كرد   

 .كوششی دریغ نمی ورزیدیهود از هیچ 
 یوسف ناسی  وارد قسطنطنیه شد و بعنوان دستیار عمه توطئه گرش در تالشهای مالی و سیاسی او سهیم ١۵۵۴در سال 

موقعیت . او بزودی به دربار سلیمان قانونی راه یافت  و به مقام مشاورت مالی سلطان برگزیده شد               .  شد و بكار پرداخت   
ج زمینه ساز مهاجرت یهودیان اسپانیا و پرتقال به عثمانی  و اسقرارشان در شهرهای این                   ممتاز و بی نظیری كه بتدری      

شهری كه بعدها با همیاری سازمان مخوف صهونیست ـ فراماسونری، پایگاه                        .  كشور و بویژه در سالونیك گردید            
 .فعالیتهای سیاسی پنهان تركان جوان به رهبری كمال آتاتورك و رهبران تركیه فعلی شد

تصاحب تاج  و تخت عثمانی، یوسف           در ماجرای رقابت سلیم و برادرش بایزید بمنظور            پس از مرگ سلیمان قانونی،      
به پاس این    .  ناسی جانب سلیم را گرفت و به وی در راه بدست گرفتن قدرت در عثمانی كمكهای شایان توجهی نمود                            

 .قرار گرفت ) ١۵٧۴ ـ١۵۶۶(خدمات بود كه در زمره دوستان نزدیك سلطان سلیم دوم 
سلطان اسالم پناه عثمانی، به پاس خدمات توطئه گرانه ناسی،  با دست  و دل بازی تمام انحصار واردات شراب به                                  

. كرد  نصیب یوسف ناسی می        سكه طال   ١۵٠٠٠این مرحمت ناچیز سلطان عثمانی سالیانه           .  عثمانی را به وی سپرد       
این ثروت باد آورده     .  خت و به ثروتمندترین یهودی زمان خود بدل شد          یوسف ناسی در مدتی كوتاه  ثروتی هنگفت اندو          

زمینه ای فراهم نمود تا یوسف ناسی، كه تا آن زمان  تنها رهبری جامعه یهود را به عهده داشت، در رأس الیگارشی                               
 .مالی یهود قرار گیرد

ام به علت افراط در باده گساری و            عثمانی كه سرانج   ی   هرزه و بیكاره       نفوذ و قدرت یوسف ناسی در دربار سلطانِ            
» لرد كین راس  «  .  شهوترانی لجام گسیخته در گذشت و جهان را با عدم وجود خود آسوده خاطر نمود، فوق العاده بود                       

حمله عثمانی به جزایر ونیز را نتیجه تحریكات این یهودی نزولخوار پرتقالی می داند و میگوید كه سلیم پیشنهاد ناسی                           
به ونیز را پذیرفت و درحالیكه از فرط مستی سر از پا نمی شناخت، او را در آغوش گرفت و بوی قول                           مبنی بر حمله     

كمی پس .  جزیره دیگر منصوب كند، كه چنین شد١٢به سمت دوك جزیره ناكسوس و  را  داد كه در صورت پیروزی او
دلیل تولید فراوان پنبه، شكر و شراب          از اشغال جزایر ونیز، ناسی سلطان بی اراده را به تصرف جزیره قبرس كه ب                       

ولی با به قدرت رسیدن محمد سوكولی، وزیرمقتدر عثمانی كه مردی صلح . قبرس اشغال شد .  معروف بود، تحریك كرد   
طلب بود و عالقه چندانی به كشور گشایی نداشت،  ستاره بخت یوسف ناسی در دربار پادشاهان اسالم پناه عثمانی افول        

 .كرد
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بگان یهود و آنانی كه دم از قدیم بودن اندیشه صهیونیسم می زنند  و وقیحانه ادعا می كنند كه عمر این تفكر                            باید از نخ  
پادشاه بابل می رسد،     )  بخت النصر   (  شوونیستی و ضد بشری، به تاریخ ویران شدن هیكل سلیمان بدست نبوكد نصر                    

 تحریك سطان سلیم بمنظور اشغال ونیز، تقاضای             پرسید، چرا یوسف ناسی، این یهودی زراندوز و توطئه گر بجای                  
آزادی و استقالل سرزمین فلسطین و تشكیل دولت یهود را ننمود تا قوم باصطالح برگزیده را از سرگردانی و آوارگی                          

 !؟ابدی برهاند و هیكل ویران شده سلیمان را از ویرانی و انهدام
طای استقالل به آن، برای سلطان عثمانی هیچ گونه هزینه و         سرزمین فلسطین در آن دوران جزء خاك عثمانی بود و اع           

سلطان می توانست با یك فرمان شفاهی استقالل آن و موجودیت كشور اسراییل را كه بر پایی آن . دردسری در برنداشت
د  آنان را می آزر      رهبران صهیونیست  هزاران سال در رؤیاهای خاكستری یهودیان جلوه گری مینمود و روح اهریمنی              

 .اعالم و قوم باصطالح برگزیده خداوند را از آوارگی  تاریخیش نجات بخشد
این دورانها، یهودیان و رهبران شوونیست و نژادپرست آنان قدرت كافی برای استقرار در                        ی  می بینیم كه در كلیه          

این فرصت های     شتند؟ چرا چرا اقدامی نكردند و گامی در این راه برندا            اما.  فلسطین و تشكیل دولت یهود را داشته اند         
 طالیی را از دست دادند و آوارگی تاریخی خود را تداوم بخشیدند؟ 

 !بگواهی تاریخ و اسناد و شواهد بر جای مانده، بنا به همان دالیل پیش گفته
اشك دل سوختن و  .   گفتیم كه آنان قصد بازگشت به سرزمین موعود و استقرار در آن سرزمین نفرین شده را نداشته اند                   

تمساح ریختن برای سرزمین موعود از سوی رهبران جامعه یهود و اندیشه پردازان صهیونیست، تنها پرچمی بود                                 
پیشگاه انسانهایی كه برآنان دل می             بمنظور مظلوم نمایی و فریبكاری بیش از حدشان در مجامع بین المللی و در                            

 .ان حرفه ای  و نژادپرست را می خوردنداین توطئه گر سوزانیدند  و ساده لوحانه  و صادقانه فریب 
.  اسناد و شواهد تاریخی گفتیم، كه رهبران قوم یهود را در هیچ برهه ای از زمان اندیشه وطن نبوده است                           ء  ما به اتكا   

آنان در طول تاریخ  زندگی سراسر توطئه و نیرنگ خود بدنبال خدای               .  زیرا آنان را وطنی ثابت و معین نبوده و نیست           
ان روانه بوده و بمنظور دست یابی به این خدای قدرتمند و كارساز، دریاها، بیابانها و مرزهای آزاد و بسته                                   زمینیش

با این دلیل ساده و پیش پا افتاده كه آنان را وطنی                 .  كشورها را در نوردیده و در هر گوشه ای رحل اقامت افكنده اند                   
ارد؟ عالوه بر این، اگر نیك بنگریم و زندگی این قوم را مورد   مگرخدای زمینی قوم، یعنی سرمایه و طال وطن د         !  نیست

بررسی و غور قرار دهیم، متوجه خواهیم شد كه هر یهودی آواره و بی وطنی خود را نیمچه خدایی می داند كه احتیاج                           
 !بنا بر این در حالیكه هیچ كجا وطن یهودیان نیست، همه جا وطن آنهاست. به مكان ندارد
 خدای بی عاطفه و بیرحم        ,رهان، یهودیان همه جهان را وطن خود می دانند، كه از آغاز تاریخ بشریت                   بدین دلیل و ب     

سرمایه هیچگاه و در هیچ برهه ای از زمان وطن نداشته و             !  زمینیشان، یعنی طال، از چنین قانونی تبعیت كرده و میكند           
حركت است، و وطن آن همان جاییست  در غارت بیشتر  زیرا این جرثومه فساد بدنبال سود و!در آینده نیز نخواهد داشت

 .بر این اساس، به هركجا كه فرود آید خانه اوست!. كه سود و منفعت بیشتری را نصیبش مینماید
 وطن ندارند، اتهام و ادعای ما و دیگرنیروهای ضد صهیونیستی       این مدعا كه یهودیان همچون خدای زمینیشان سرمایه        

به  صهیونیست ها خود نیز. لیه این اندیشه حیوانی و ضد بشری مبارزه و پیكار می كنند نیست            كه در عرصه گیتی بر ع     
 !.این حقیقت معترفند و از گفتن و بر زبان آوردن آن ابایی ندارند

وی برای یهودیان سراسر .  یكی از صاحبنظران و مدافعین نظریه صهیونیست استL. Pinskerپینسكر. ل  :  برای مثال 
او روزگاری نه چندان . صهیونیسم، چهره ای آشنا و صاحب نامستی ه رهبران و مبلغین جنبش نژادپرستانه جهان بویژ

 :دور چنین نوشت
ما فقط به قطعه     …  ما لزوما اجباری نداریم به اینكه در همانجایی كه روزگاری حكومت ما معدوم شد اقامت كنیم                         ((  

 خویش را از هنگامی كه وطن دیرینمان نابود شد آنرا حفظ  و حراست     قدس االقداس …  زمینی نیاز داریم كه تملك كنیم        
كه وطن ) نه اردن  و اورشلیم ( منظورم اعتقاد به خدا و كتاب مقدس است، چون آنها بودند . كرده ایم بدانجا خواهیم برد

  )٤١ .))(ما را به ارض مقدس بدل ساختند
ن دست، از دیدگاه رهبران صهیونیست، حتی  واژگان  ومقوالتی وطن، سرزمین مادری، ارض موعود، و واژگانی از ای

سرمایه و . وطن برای آنان، همانی است كه بارها و بارها گفته ایم. پینسكر بر زبان میراند، نیز نیست. كه همپالكیشان ل 
د به خدا، یعنی پرستش اعتقا!. برای آنان، آن قطعه زمینی كه وطنش می نامند، بهانه ای تاریخی بیش نبوده و نیست! طال

زر و دانستن قوانین زر اندوزی و غارتگری و چپاول، همانیست كه یهودیان، طی قرون متمادی در پیش روانند و                                   
ارض موعود و قدس االقداس هم ، برای آنان كل !. نه كم و نه زیاد!. میكشندكشیده و بخاطرش به تمام زوایای زمین سر 

مقصود زر  .  نه اردن  و نه اورشلیم      .   زاد و ولد میكند و بر ارزش خود می افزاید              جهانست، آنجائی كه طال به سرعت       
 !.است، اردن  و سینا بهانه است

گفتیم كه سرزمین ما ایران، از جمله محدود سرزمین هائیست كه از آغاز تمدن مورد توجه رهبران جوامع یهود و دولت 
اه از نظرگاه این غارتگران و زراندوزان به دور نمانده و از                 سرزمینی كه حتی لحظه ای كوت       .  پنهانشان بوده و هست    

تالش و كوشش سازندگان فردای ایران زمین، می             !  چنبره توطئه های اهریمنی و ضدبشری آنان رهایی نیافته است                
ای ملی، بایست در راه نجات ایران از این توطئه ازلی و رهایی از یوغ اهریمنان صهیونیست ـ ماسونیكی باشد كه بانقابه
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رسانده و ساله دولت پنهان یهود یاری  ملی مذهبی، سوسیالیست، كمونیست و اصالح طلب به تداوم حكومت چندین هزار
 !می رسانند و كشور ما را تیول این زراندوزان غارتگر و خونآشام نموده اند

یده خدای یهود در هم كوبیده شد و بدست نبوكدنصر، فرستاده و برگزسلیمان الزم به یادآوریست كه از آن دمی كه هیكل         
ویران گردید،  رهبران جامعه یهود،  حاخام نشین كوچك خود را در فلسطین از دست ندادند و در تمام این دورانها با                               

همه ادوار  بود كه در زیرا این كانون، مركزی بی همتا و بی نظیر. آن كوشیدندو حراست از چنگ و دندان در راه حفظ 
 در دوران جنگهای ویرانگرصلیبی،  جنگهای بین الملل اول و دوم، موج های آشوبگرانه و فتنه انگیزانه                     تاریخی بویژه 

 .را در جهان برمی انگیخت  و با توطئه و دسیسه های شیطانی آنها را رهبری می كرد
هیكل تا زمان     یهودیان  و نخبگان قوم باصطالح برگزیده در تمام این دوران طوالنی یعنی از تاریخ خراب شدن                                     

حاضركه آنرا به حساب آوارگی خود می گذارند و آگاهانه و دانسته، با یادآوری و تكرارآن، كینه و نفرت حیوانی خود را 
دارند، به همه نقاط جهان سر كشیدند،  تمام گوشه و زوایای این گوی مدور را كه خاستگاه                         نسبت به بشریت ابراز می     

و سفره زیرزمینی ای از گاز  چشمه ای جوشان از شیر و عسل یا معدنی از طال و نقره ابناء بشرست كاویدند و هرجا كه
ی یافتند در كنارش خیمه و خرگاه زدند و با سماجتی غیرقابل تصور و یكدنگی كم نظیر، هم كاسه و هم پیاله                                و نفت    

خواه  اروپا، خواه  افریقا،  خواه آمریكا یا خواه این خوان یغما در آسیا بود،  . میزبانان مهمان نواز یا بد اخالق خود شدند
در تمام این دوران طوالنی هیچ قدرتی در جهان نتوانست آنان را به كوچ اجباری و برچیدن خیمه و                                          .  اقیانوسیه

اگر به فرض محال میزبانان و صاحبان سفره ! خرگاهشان وادار كند یا دستشان را از سفره ی گسترده ی خود كوتاه نماید
 !.زور و قهرنیز متوسل شدند، یهودیان چوب و حلوا را با هم خوردند و رو ترش ننمودندها به 

هامان وزیر خردمند و انساندوست هخامنشیان كه قربانی توطئه های دولت پنهان یهود و سیاستهای ضد ایرانی مرده                            
هفت قبیله حكومتگر پارس  و ماد خای و استرملكه هخامنشی گردید، در دربار اردشیر و در برابر رؤسا و ریش سفیدان 

كه در ازاء سكه های طال، خود را به رهبران جامعه یهود ایران  و بابل فروخته بودند و به سود و زیان ملك نمی                                          
 :اندیشیدند، بدینسان خروشید

از خروج از   اینان پس   .  باور كنید كه یهودیان به اورشلیم بر نمیگردند و قصد بازگشت به سرزمین موعود را ندارند                  ((  
به همین دلیل    .  سرزمین موعود، بابل را بهتر و زیباتر از سرزمین موعود و شوش را صد چندان بهتر از بابل دیدند                            

بزرگان و رهبران یهود سرزمین پارس را می خواهند و با تمام توان تالش می كنند تا قدرت را در پارس بدست بگیرند            
  )٤٢( ).)ید قدرت خود داشته باشندو تا جاودان زمام امور این كشور را در 

 :بمنظور روشن تر شدن این مدعا، به سندی از اسناد نوشته شده توسط تاریخ نویسان صهیونیستی اشاره می كنیم
تلمود می نویسد وقتی یهودیان به شوش رسیدند گفتند اینجا از سر زمین اسرائیل بهتراست،  و هنگامی كه به                                           «  

در میشنا آمده ). ، صفحه اول ٩۴سنهدرین ، برگ ( دو چندان بهتر از سرزمین اسرائیل است شوشتررسیدند گفتند اینجا   
). رساله میدوت، فصل یكم، میشنای سوم ( است، بیت المقدس پنج دروازه داشت، دروازه شرقی به نقش شوش مزین بود 

  )٤٣( ».دبین ربی حیسدا و ربی اسحق مشاجره بود كه چرا نقش شوش را بر دروازه كرده ان
از آن روی دروازه شرقی بیت المقدس به نقش شوش مزین شده بود، كه شوش یادآور دوران عزت و افتخار رهبران                              

 یهودیان نه تنها به ثروت  و قدرتی باور نكردنی دست یافتند، بلكه برای اولین بارحكومت                    ,درسرزمین شوش .  بودیهود  
 .ت یافت و موجودیت شیطانی خود را تثبیت نمودپنهان یهود نیز به قدرتی شگرف و بی سابقه دس

 فیلسوف و مورخ قرن اول میالدی در باره مهاجرت یهودیان به دیگر نقاط جهان، كه                       Philo Judaeusفیلوجودائوس
 :تمدن و فرهنگ یونان چنین می نویسد ی صرفا جنبه ی زراندوزی و ثروتمند شدن داشته، در عصر سلطه

دان زیاد است كه یك مملكت به تنهایی گنجایش ایشان را ندارد و علی هذا در بسیاری از                            شمار نفوس یهودیان چن     ((  
  )٤٤.))( ممالك، بویژه در ممالك مرفه آسیا و اروپا خواه در جزایر و یا در سر زمین های اصلی اقامت میگزینند

صفحه ی   در    Paul L. Mackendrickمكن دریك    .  ل  .   وپل     Vincent M. Scramuzzaاسكراموزا.  وینسنت م    
چهل درصد از پانصد هزار نفر جمعیت اسكندریه               ((  :می نویسند كه   »  تاریخ جهان باستان      «  اثر خویش بنام        ٥٩٩

دو مورخ امریكایی مذكور در رابطه با مهاجرت خود خواسته ی یهودیان، به نكته جالب و قابل توجهی  .)).  یهودی بودند 
 :دو می گویند آن. اشاره میكنند

پس از چندین بر خوردی كه به علت رقابت های اقتصادی و سیاسی بین جامعه یهودیان و یونانیان اسكندریه روی داد (( 
به یهودیان اعطاكرده بودمحترم شمرده     »  اغسطوس«  امپراطور روم فرمان دادكه آزادیهایی كه امپراطور          »  كلودیوس«

از …  آشوب به منظوركسب مزایای بیشتر دست بكشند وهم         شود و در عین حال به یهودیان اخطاركردكه هم از ایجاد                 
  )٤٥ .))(تشویق مهاجرت پنهانی یهودیان فلسطین به مصر خوداری كنند

مصرهمان سرزمینی است كه بنا به ادعای تاریخ نگاران           .  نه بر عكس   !  مهاجرت پنهانی یهودیان از فلسطین به مصر         
یده سالها و قرنها در آن به بردگی كشیده شدند و موسی با تحمل                        یهود و پیامبران بنی اسرائیل، قوم باصطالح برگز            

مشقات فراوان آنان را از آنجا نجات دادو پس از چهل سال دربدری در بیابان های سینا و تحمل محرومیت های توانفرسا 
 در برابرش توان ناگفته پیداست كه درخشش طال و رایحه شامه نواز آن كه یهودیان را        .  به سرزمین موعود رسانیده بود    

آنهم نه از روی اجبار، بلكه باصرف هزینه . مقاومتی نیست، مجددا آنان را به آن سامان میكشانید و به كار گل وامیداشت
 !های هنگفت وبصورت پنهانی و غیرقانونی
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ی مختلف فرار از سرزمین موعود و عدم عالقه به بازگشت به این سرزمین نفرین شده از سوی یهودیان ساكن كشورها            
یهودیان ساكن در دیگر ممالك جهان، نه تنهاحاضر به بازگشت به سرزمین موعود و زندگی                  .  جهان كماكان ادامه دارد    

در اسراییل نیستند، بلكه خویشاوندان خود را نیز تشویق و ترغیب میكنند كه از آن سرزمین بگریزند و به دیگر نقاط                               
شیر و عسل  و تن دادن به زندگی شبانی، آنهم در یك كشور كوچك خاور     رها نمودن چشمه های     .  جهان مهاجرت نمایند  

میانه ای، اوج دیوانگی رباخواران  و چپاولگرانی است كه چندین هزار سال به زندگی انگلی  و غارتگرانه خود عادت          
 ذاتیشان مبدل   به نحوی كه این عادت ناپسند و ضد بشری، طی قرون متمادی و به  مرور زمان به خصیصه                     .  نموده اند 

 :چنین می نویسد یوری ایوانف در اثر ارزشمند خود. شده است 
طی بیست سال موجودیت اسراییل، دویست و پنجاه هزار یهودی كه اكثریت قریب به اتفاقشان تبار اروپایی داشتند                         ((  

امتناع از » جریمه « ر  دال ٢۵٠ازاسراییل مهاجرت كردند؛ در همین مدت هر یهودی امریكایی ساالنه مبلغی در حدود                
  )٤٦ ))( … مهاجرت به فلسطین را پرداخت 

جریمه امتناع از مهاجرت به سرزمینی كه خدای یهود وعده اش را به پیامبران قوم داده و صهیونیست، بازگشت بدان را 
 !در ردیف آرزوهای چندین و چند هزار ساله ی قوم برگزیده میشمارند

 :ودیان را پیش از عصر مسیحیت چنین بیان می كندفیلوجودائوس مسئله مهاجرت یه
را كه معبد خدایتعالی در آن قرار دارد میهن  و زاد  و بوم خود می دانند ) یعنی اورشلیم(در عین حال كه شهر مقدس (( 

  )٤٧.))( شهرهایی را نیز كه از پدران و نیاكان خویش به ارث برده اند میهن و زاد و بوم خود میشمارند
 ! همه ی جهان را ملك پدری خود میدانند و خواهان فرمانروایی بر آن هستند,ان ساده تر، یهودیانبه زب

 مورخ صهیونیست امریكایی كه همچون سایر همپالكی های صهیونیست خود به قدیم بودن                          Ben Halperبن هالپر     
 :ممالك دیگر، میگویداندیشه و تفكر صهیونیست معتقد است، در همین راستا، یعنی مهاجرت یهودیان به 

كه در دوران حكومت عثمانی اتباع سلطان آزادانه به فلسطین میآمدند و یا از آنجا به سایر نقاط  امپراطوری وسیع                              ((
امپراطوری عثمانی علی الخصوص نسبت به پناهندگانی كه ازممالك اروپای … تا بالكان می رفتند    وی، از شمال افریقا   

لیكن مهاجران  و اتباع یهودی بیشتر به قسطنطنیه و دمشق و قاهره كه وضع                  .  شان میداد مسیحیی میآمدند روی خوش ن     
  )٤٨ .))(اقتصادی  و سیاسی مساعد تری داشتند جلب می شدند تا به فلسطین

مهاجرت بی رویه یهودیان به عثمانی، بدلیل مجاورت این كشور به ایران و یرخورداری آنان به امكانات بیشتر برای                          
پایگاه اصلی یهودیان مهاجر اسپانیایی كه به نقش مخرب .  در امور داخلی آن و ضربه زدن به ایرانیان بوده استدخالت

سالونیك، به دلیل وجود . و ضد ایرانی آنان در صفحات آینده اشاره خواهیم نمود، در سرزمین عثمانی، شهر سالونیك بود
بیش از نیمی از جمعیت ساكن سالونیك،          .  ی شد تا ترك نشین      یهودیان جهان وطن، بیشتر یك شهر اروپایی محسوب م             

یهودیان اسپانیایی تباری بودند كه از دیر باز در قلمرو عثمانی زندگی می كردند و از آزادی مذهبی زیادی برخوردار                          
و به هیئت    گروهی از این یهودیان به همراه رهبرشان كه خود را مسیح ازمیری می نامید، بعدا اسالم پذیرفتند                             .بودند

این امر باعث   .  تعداد زیادتری از یهودیان سالونیك عضو سازمان فراماسونری بودند          .  درآمدند)  جدید االسالم   (  آنوسی  
. بدگمانی و شك مردم و پخش روایات وسیعی در بین عده زیادی از اهالی شهر و مردم عثمانی در باره آنان شده بود                                

زاری در دست یهودیت و صهیونیسم بین المللی است، كه برای برقراری حكومت روایاتی مبنی بر اینكه فراماسونری  اب
 .جهانی یهود مبارزه می كند

. اكنون كه تا اندازه ای از وضعیت یهودیان و داستان ساختگی آوارگی تاریخی آنان آشنا شدیم، به ایران برمیگردیم                               
اهنشاهی دوهزار و پانصدساله آن در تیول رهبران           سرزمینی كه از ابتدای تاریخ بنیان گذاری امپراطوری پارس و ش               

نوشته های تاریخ نویسان یهود و وقایع نگاران غیریهود،  در باره ی زندگی  یهودیان                   .  یهود و دولت پنهانش بوده است      
ه و  ستیز داشته  و دارد، گوا       آواره در این سرزمین، كه پادشاهانی عادل  و انساندوست  و مردمانی  یهود آزار و یهود                      

 !شاهد ما در این سفرچندین صدساله خواهد بود
یهودیان فلسطین در این دوره چندین بار علیه حكومت بیگانه دست به قیام مسلحانه زدند،  و اغلب، در این قیام های                      ((  

در مرتبه نخست، شورش مسلحانه یهود در سال            .  مسلحانه، بین آنها و اشكانیان اشتراك مساعی محكمی وجود داشت               
در این نبرد یهودیان موفق شدند اورشلیم را .  قبل از میالد توسط خانواده حشمونایی ها علیه سلوكی ها آغاز گردید    ١۶۶

جنگ های یهودیان علیه یونانیان عامل یاری        .  تصرف كرده استقالل دولت  یهود را در سرزمین  اسرائیل  اعالم نمایند               
به علت اشتراك مساعی یهودیان با اشكانیان،  . ن مشترك بشمار می رونددهنده مهمی در درگیریهای اشكانیان با این دشم

، ١۵۵ایرانیان توانستند قسمت های بزرگی از غرب ایران را از چنگ سلوكی ها برهانند ــ برای نمونه ماد را در سال            
  )٤٩ .))( قبل از میالد فتح كردند١٢٠ و بابل را در سال ١۴١سلوكیه را در سال 

 نكته قابل توجه  و تعمق است،  زیرا برخالف اندیشه های بیمارگونه رهبران صهیونیست یهود كه مبدأ                            اعتراف بدین 
بخت (  آوارگی  و آرزوی بازگشت به سرزمین موعود برای یهودیان را تاریخ خراب شدن هیكل بدست نبوكد نصر                               

سشان را از تسلط سلوكیان برهانند و اعالم          میدانند، یهودیان توانسته اند به كمك سپاهیان اشكانی، سرزمین مقد            )  النصر
حال چرا این استقالل دیری نپائیده  و این كشور مجددا به دست دیگران افتاده است، موضوعیست كه به           .  استقالل نمایند 

مهاجرت آزادانه بسرزمین های ناشناخته  و دور دست به منظور به چنگ آوردن  .  همان دالیل پیش گفته شده بر میگردد       
 و زر  و خیمه زدن در كنار چشمه های جوشان شیر و عسل كه یهودیان عالقه وافری به آن دارند، مانع از آن می        سیم  
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شد كه آنان در سرزمین موعود بند شوند و دل به سازندگی و ادامه زندگی در كنار خانه خدای خود و هیكل سلیمان                                    
 .بدهند

را پر جمعیت ترین شهر ) اصفهان ( منابعی چند سپاهان . ایش گذاشتدر دوره ساسانیان جمعیت یهود ایران رو به افز(( 
معتقدند اصفهان را، كه نام نخستین آن یهودیه          )  مربوط به سده های نخست اسالمی       (  منابع متأخر .  یهودی نشین میدانند   
 یهودیان بابل و     ساالر   بابل ساخته اند، در منابع زرتشتی آمده  است كه شهبانو شوشندخت، دختر                     بود، اسرای یهودی   
در هر صورت،  در ایران ساسانی تقریبا . یهودیان را در اصفهان اسكان داده است  )  ۴٢٠ ـ   ٣٩٩(  همسر یزدگرد اول    

در تمام شهرهای مشهور آن دوره از نهاوند تا بلخ  و از خوارزم  تا سواحل خلیج فارس یهودیان جوامع متشكل داشته                              
  )٥٠))( … و

 كه یهودیان نه تنها جوامع متشكل خود را داشته اند، بلكه دولت متشكل  و پنهان خود را نیز داشته اند ما هم بر این باوریم
و قرنها این دولت پنهان را كه مركز توطئه های یهودیان بر علیه سایرین بوده است، به كمك همین تشكلهای مخوف و با 

ر یهودیان، یعنی كسیكه یزدگرد اول، پادشاه ایران زمین را به            ناگفته پیداست كه ساال   .  سابقه حفظ  و پاسداری نموده اند        
اینها نكات ! غالمی پذیرفته و دختر خود را به عقد و نكاح وی در آورده است، همان پادشاه حكومت پنهان یهود بوده است

 .برجسته و قابل تعمقی است كه میبایست از سوی ایرانیان برومند و خردگرا، مورد توجه قرار گیرد
قبال هم گفتیم كه یهودیان به دنبال چشمه های شیر و عسل روان بودند و در هرگوشه جهان كه نشانی از آن می یافتند،                              
! روی در راه مینهادند تا دركنار آن چشمه، خیمه وخرگاه خود را برپای دارند و به زر اندوزی و انباشت ثروت بپردازند

 .ین پارس را برگزیدند چون آنرا بهتر از بابل  و سرزمین موعود یافتنددر ضمن یادآور شدیم كه آنان در آغاز، سرزم
مقایسه آن با سرزمین موعود، در می یابیم كه  و خوانند  اصفهان كه نصف جهانش می اكنون با نقل شمه ای درباره شهر

 یهودیان چه   ساالِر  دختِرعلت دلبستگی یهودیان به اصفهان  و اسكان آنان در این شهر،  آنهم توسط شهبانوی ایران  و                        
 !.بوده است

شهر اصفهان كه بوسیله زاینده رود زیبا مشروب می شود و در مركز ایران قرار دارد، در دوران حكومت عیالم بنیان                      
اسكندر مقدونی به ی روزگار هخامنشیان و قبل از حمله        در.  گذاشته شد و یكی از شهرهای پر رونق آن روزگاران بود           

پس از سقوط سلوكیان  و به قدرت رسیدن اشكانیان این شهر به            .   مركز یكی از فرمانروایان پارسی بود       ایران، اصفهان 
بابكان سرسلسله ساسانی     پس از انقراض سلسله اشكانی در زمان پادشاهی اردوان پنجم، اردشیر             .  تصرف آنان در آمد    

برخی بر . كز سواره نظام ایران محسوب میشددر روزگار اردشیر این شهر از مرا. اصفهان را به تصرف خود در آورد
 هجری  و در دوران خالفت        ٢١اصفهان در سال    .  باورند كه ازهمان روزگاران، این شهر سپاهان نامیده شد است            این  

 هجری قمری شاه      ١٠٠۶درسال  .  چند سال پایتخت سلجوقیان بود      .  عمر، خلیفه دوم مسلمین به تصرف تازیان درآمد            
میدان نقش جهان، .  خود را از اردبیل به این شهر منتقل كرد و به عمران و آبادی آن همت گماشتعباس صفوی پایتخت

در دوران سلطنت . كاخ عالی قاپو، عمارت چهل ستون و دیگرآثار باستانی اصفهان از آن روزگاران بیادگارمانده است           
شاه  افشار      نادر.   محمود افغان در آمد      شاه سلطان حسین، پادشاه  ناالیق  و بی كفایت صفوی،  اصفهان به تصرف                        

پس از روزگاران نادر، انتقال . اصفهان ویران شده را از چنگال افغانان نجات داد و به عمران  و آبادی آن همت گماشت
 .پی در پی پایتخت به مشهد و شیراز  و تهران، شهر اصفهان را از رونق  و جالل  و عظمت پیشین انداخت

هوای اصفهان  آب وی باره  بادیانی شاعر بلند آوازه ایران درسفرنامه ای كه بوی نسبت میدهند، دراز قول ناصرخسرو ق
 :چنین آمده است

. هرجا كه ده گز چاه فرو برند، آبی سرد خوش بیرون آید                 .  شهریست بر هامون نهاده  و آب  و هوای خوش دارد                  ((  
 .))فصول آن مرتب  و چهارفصل در آنجا كامال محسوس است

این هم سند دیگری در رد سیاه بر روی سفید آوردن تاریخ نگاران یهود ، در باره تاریخ بنای شهر اصفهان  و نقش ملكه 
همان طور كه مالحظه می كنید، یهودیه نیز نام محله یهودی نشین        .  یهودی یزدگرد در اسكان دادن یهودیان در این شهر         

ست ها و یهودیان با چنین شیوه و روشی، خود را تاریخ سازان ایران و صهیونی! این شهر تاریخی بوده است نه نام شهر  
جهان میدانند و ادعا می نمایند كه در پیشرفت  و ترقی  و سربلندی جوامع بشری بویژه سرزمین باستانی ما نقش سازنده 

 .ای داشته اند
جمعیت باشد و آثار باقی مانده از دوران         شرایط سودمند طبیعی به آن انجامید كه اسپاهان در دورانی بسیار كهن پر                  ((  

كرد و به تقسیمات  در دوره های گوناگون تاریخی نام شهرستان تغییر می. پیش از آمدن اقوام آریایی، گواه این گفته است
 بنا بر روایات،  قباد اول آنرا به دو بخش بدون وابستگی به یكدیگر به نامهای گی و تیمره                     .  گوناگون اداری تعلق داشت    

اكنون ما تنها    .  كه نخستین برابر با استان كنونی اصفهان  و دومی ظاهرا شهرستان قم باشد                    )  .  دینوری  (  تقسیم كرد    
در آغاز سده هفتم میالدی اسپاهان در نتیجه تاخت  و تاز .  آگاهی داریمASP و ASبرسكه های اصفهان با عالمت های    

در راس سپاهیانیكه دربرابر لشكرتازی ایستادگی می . خ سبئوس آمده استهپتالیان تاراج  و ویران شد و این نكته در تاری
ظاهرا .  این پاتكسپان كه به افراد خود امید نداشت، برای فرار از دژ محصور تالش ناكامی كرد                  :  كرد یك پاتكسپان بود    

ندار و جانشین مرزبان در منطقه به روایتی دیگر فرماندهی سپاه اسپاهان با استا. باید این مرد پاتكسپان نیمروز بوده باشد
.  میالدی اسپاهان همچون مركز دینی جداگانه ای آمده است۵٧٧ ، ۵۵٣ ، ۴٣٠در منابع سریانی مربوط به سالهای . بود

بنا بر روایت،  این یهودیان در دوران باستان برای نجات از بیداد بخت                       .  در اسپاهان عده زیادی یهودی می زیستند           
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 كوچ كرده بودند؛ در فهرست پهلوی شهرهای ایران، كوچ كردن یهودیان به كارهای شاهنشاه یزدگرد النصر به این مكان
كوی بزرگی داشتند كه یهودیه نامیده      }  گی  {  یهودیان در   .  كه زنش یهودی بود، وابستگی دارد      )   م   ۴٢٠ ـ   ٣٣٩(  اول  

ود تا این كه ركن الدوله دیلمی هر دو قسمت را این وضع پایدار ب. هر یك از دو بخش شهر دارای دژ و بارو بود. می شد
   )٥١( . ))در داخل یك حصار كرد كه درازای دیوار آن شانزده كیلو متر بود

توجه به مطلب باال و فاكتهایی كه در پی خواهد آمد، باید از این به بعد  با( روی كارآمدن سلسله شناخته نشده ساسانی  (( 
یرا تاریخ نویس و محقق بزرگ یهود، تا چند لحظه پیش در باره ملكه ساسانی  و دختر ز. گفت كه یهودی كم حافظه است

البته بعید نیست . اكنون دم  از سلسله شناخته نشده ساسانی می زند. ساالر یهودیان، شوشندخت سیاه بر روی سفید میآورد
یا )  ج ـ پ       !  می به حساب آورند       كه در تاریخنگاری  یهود، یزدگرد اول را در شمار پادشاهان پیشدادی یا عیال                              

تردید مخلوط به ترس از سوی رهبران جامعه یهود در بابل  و به                  اگربهترگفته شود،  از میان رفتن سلسله اشكانیان، با          
تغییرحكومت در ایران اثر فراوانی روی  وضع اجتماعی  و دینی ایران                   .  احتمال قوی در سراسر ایران، تلقی گردید          

 سلسله ساسانیان در امور دینی تعصبی زائد از خود نشان داد،  و چنین تعصبی در دوره  اشكانیان                  سر  اردشیر.  گذاشت
جد او ساسان، ریاست معبد . اردشیر در یك خانواده زرتشتی در فارس بدنیا آمده  و پرورش یافته بود. گزارش نشده است

انست قدرت موبدان را كه از پشتیبانان نیرومند او آناهیتای استخر را در دست داشت، بدیهی است چنین شاهنشاهی نمیتو 
پدیده ایكه درمیان یهودیان  و بویژه در كشور               (  حال این ائتالف نا فرخنده میان دین و سیاست                  .  بودند نادیده پندارد    

یحی پدید آورنده رویدادهای ناگواری درجوامع یهود و مس           )  ج ـ پ      .  اسرائیل فعلی هیچگونه سابقه و پیشینه ای ندارد           
 .))(ایران زمین بود كه انعكاس آن در اوراق تلمود، رساالت ربان های یهود و كتب ارمنی و سریانی به چشم میخورد                          

٥٢(  
در این گونه تاریخنگاری هاكه بر پایه دروغ  و تفكرات مالیخولیایی و منافع تنگ نظرانه قلم بدستانش بنیان گذاشته شده            

مرگ اردشیر، گویا موبدان از صفحه شطرنج قدرت خارج می شوند و میدان  را بازی. ، خیلی سریع  ورق بر می گردد    
!. را برای قدرت نمایی  و تركتازی دولت مخفی یهود  و رهبران  و اندیشمندان قوم باصطالح برگزیده خالی می كنند                             

كزقدرت را در پی      دوران كوتاه  و زودگذر تعصب نشان دادن اردشیر نیزكه گویا دوری رهبران جامعه یهود ازمر                           
 .داشته، باعث میشود تا تاریخ نگار بزرگ یهود،  با تفكرات دگم و حقیرانه خود سلسله ساسانی را ناشناخته معرفی كند

زیرا با مرگ اردشیر و به قدرت رسیدن شاپور اول، اوضاع و احوال یهودیان . شناخته بودن این سلسله دیری نمی پاید نا
 .مدار مجددا به كامشان می گرددتغییر میكند و روزگار كج 

وی برخالف پدرش نام نیكی از خود .  حكومت كرد٢٧٢را گرفت و تا سال ) اردشیر(  جای پدر٢۴٢شاپور در سال  ((  
از البالی برگهای تلمود و نوشتارهای مختلف یهودی چنین بر می آید كه دوره شاهی نسبتًا طوالنی                          .  به جای گذاشت   

جنگهای طوالنی شاپور با رومیان،      .  (  فا در جامعه یهود ایران و بابل تلقی می شده است              شاپور یك دوره آرامش و ص       
كوشانیان و ارمنستان،  بر اندوختگی و ثروت یهودیان زر پرست كه به عنوان تجار و سوداگران اردو در پی سپاهیان                         

ان ایران  و بابل باید مدیون كیاست و           به احتمال قوی این آرامش نسبی را یهودی         )  ج ـ پ     .  ایران روان بودند، میافزود    
 .دوراندیشی رهبر روحانی یهود، شموئیل، بدانند

شموئیل عالوه بر وسعت معلومات . نام شاپور اغلب با نام شموئیل، رئیس آكادمی معروف نهر دعا در تلمود یاد میگردد     
 و قانون مملكتی میدید به یهودیان           وی هر كجا كه اختالفی میان رسوم یهودیت           .  در علم الهیات یهود چشم پزشك بود           

بدین ترتیب شموئیل می كوشید از اختالف  و بر خورد میان یهودیان . نمود كه قوانین مملكت را رعایت كنند      توصیه می 
آید كه شموئیل و شاپور نشست  و برخاستهایی داشته اند،                  از تلمود چنین بر می      .  بابل و ایران با دولت مركزی بكاهد         

  )٥٣.))( نهاده است وحانی گاه به گاه به اماكن مهم زرتشتیان نیز قدم میواین راب ر
. از عجایب روزگار نیست كه یهودیان در محیط و فضای جنگ و كشتار و خونریزی احساس آرامش  و صفا می كنند                          

جنگهای .  زیرا جنگ و خونریزی و كشتار به كار و كسبشان رونق می بخشد و بر اندوخته های مالیشان می افزاید                                 
صلیبی، جنگ های جهانی اول و دوم و هزاران جنگ منطقه ای دیگر، چنان براندوخته مالی یهودیان افزود كه توانستند 

 !به بزرگترین قدرت اقتصادی و مالی جهان سرمایه داری تبدیل شوند
هریمن بد كنشت كه جهان را جنگ،  ویرانی،  كشتار و خونریزی یعنی حیات  و ادامه زندگی جنایتكاران و پیام آوران ا         

هندی و نوه   »  دین علی شاه  «  بی جهت نبود كه روح الـله موسوی خمینی  نبیره            .  ویران و بشریت را تبه روز میخواهند        
و آنوسی های حكومتگر      )  سلطان آباد (  كارمند و جاسوس كنسولگری انگلیس در اراك             }  سیندرسینگ{  احمد هندی    

یرانگر را از نعمات و الطاف الهی می دانستند و به مدت هشت سال همچون                             ایران، جنگ این هیوالی مهیب و و            
! دیوانگان زنجیر گسسته در بوق و كرنای جنگ می دمیدند و جوانان ایرانی را گوشت دم توپ ارتش عراق می نمودند                   

  ُخلق و     بدون شك چنین نگرشی  عالوه بر حرص و آز زرپرستانه و شهوت زراندوزی یهودیان در دوران جنگ، به                          
 می شود، و با آن         ءخوی بیابانی و راهزنانه ی آنان برمیگردد، بیماری مهلكی كه در دوران جنگ تا حدودی ارضا                          

 !رابطه مسقیم دارد
تا آنجا كه از شواهد تاریخی بر می آید، انسانهای شریف و متعهد همیشه از جنگ و جنگ افروزی متنفر و بیزار بوده  و 

بشریت .  ان ناصحانه و حكمت آمیز، صلح و آرامش و زندگی بدون خونریزی را توصیه نموده اند                  تا توانسته اند با سخن     
خردگرا و اندیشمند، جنگ وخونریزی، كشتار و ویرانی و نابودی همنوعان خود را از نشانه های تسلط فرهنگ                                       
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اگون سرشار از اشعار و         فرهنگ و ادبیات ملل گون        .  اهریمنی میداند و نفرت خود را نسبت به آن اعالم می دارد                       
 .حكایتهای بیشماریست كه در مذمت و نكوهش جنگ و جنگ افروزی و تبلیغ صلح و آرامش نوشته و سروده شده است

انسان در پناه صلح  و آرامش عالوه بر رشد طبیعی به خالقیت و سازندگی میپردازد و نیروهای طبیعی خود را در راه                    
جهان در پناه صلح و آرامش و بدور از كینه ورزی و جنگ و                           .  ت می گیرد    بهبود زندگی خود و دیگران به خدم             

دشمنان  بشریت و نیروهای اهریمنی كه پیام آوران           .   بشر مبدل میشود    ءخونریزی به بهشت انسان و میدان بالندگی ابنا         
دم در راه ویرانگری و بهم     ویرانی  و نابودی  و تباهی جهان زیبای ما هستند، نیز بر این امر واقفند  و با وقوف كامل ق                        

 !.زدن آرامش بشریت می گذارند
پادشاه ایران با   .  چنانچه از متون و اسناد تاریخی برمی آید، شموئیل تنها یهودی با نفوذ دربار شاپور اول ساسانی نبود                       

ام این دوستی استحك. نیز روابط بسیار صمیمانه ای داشت)   میالدی   ٢٩٩متوفی درسال   (  حاخام دیگری به نام مریهودا      
( تلمود تأكید دارد كه شاپور در مورد غذای كاشر. بحدی بود كه مریهودا در كاخ سلطنتی شاپور می خورد و می خوابید       

 .برای میهمانان عزیز یهودی خود از هیچگونه تداركی كوتاهی نمی كرد. ) گوشتی كه بر اساس آیین یهود ذبح شده باشد
 بدعت گذار در     دعای تاریخ نگار یهود، رابطه نزدیك رهبران جامعه یهود با موبدانِ             نكته قابل توجه در این قسمت از ا         

به قدرتی عظیم دست یافته و پس از اشراف و  موبدان زرتشتی ای كه دركنار اردشیر!  ساسانی استآیین زرتشتی دوراِن
نی مبدل شده بودند، با نوآوری  و         ساسای  نفوذترین قشر زراندوز و زمین دار جامعه           خانواده شاهی به بزرگترین  و با        

الیگارشی ایكه در موارد مختلف، از جمله زراندوزی،          .  بدعت گذاری در آیین بهی، الیگارشی نو پایی را بنیان نهادند               
 !تصاحب زمین های مزروعی  و چپاول همنوعان خود، مشابه الیگارشی یهود بود و با آن همخوانی كامل داشت

بدان زرتشتی دوران ساسانی و قدم گذاشتن وی به اماكن مهم زرتشتیان نیز از همین نزدیكی          مو  علت نزدیكی شموئیل با   
وقایع بعدی دوران ساسانی، بویژه قیام مزدكیان در زمان قباد، این دو قشر                 .  اندیشه و تفكرمشترك سرچشمه می گرفت       

متحد ی درباریان و اشراف ساسانی جبهه بطوریكه به همراه . اندوز را بیشتر به هم نزدیك كرد روحانی توطئه گر و زر 
و واحدی را در مقابل دادخواهان و مبارزین جان بر كف مردمی تشكیل دادند و دست در دست همدیگر، هزاران نفر                              

 .را به خطر انداخته بودند قتل عام نمودندو اشراف ساسانی آنان آزمندانه ی مزدكی را كه منافع 
 ١٢موجب كشته شدن ) واقع در آسیای صغیر ( لیه رومی ها برای تصرف قیصریه شاپور در یكی از جنگهای خود ع(( 

… .  یهودیان قیصریه در دفاع از این شهر با سربازان رومی همكاری می كردند                      .  هزار یهودی ساكن این شهر شد         
  )٥٤.))(بودشموئیل در این جنگ پشتیبان شاپور بود و مخاصمات یهودیان قیصریه علیه قوای شاپور موردنفرت  او 

دربار ساسانیان نموده بود  الیگارشی یهودیان ایران و حكومت پنهان آنان،  تمام هم و غم خود را متوجه سرزمین ایران و
هزار یهودی، آنهم یهودیانی كه بدون در نظر             ١٢كشته شدن    .  بود پادشاهی ایران      و خواهان استیالی كامل بر دربار         

 پنهان آنان در برابر پادشاه ساسانی دست به مقاومت و پایداری مسلحانه زده بودند، گرفتن منافع الیگارشی یهود و دولت  
بهای بسیار نازل و بی ارزشی بودكه نه تنها باعث اعتراض رهبرجامعه یهود نمی شد بلكه آسودگی خاطر وی را نیز                           

 .ردآوفراهم می 
یان دنبال كرد،  ولی در مورد یهودیان بعنوان سیاست خشن اسالف خود را در قبال مسیح ) ٣٧٩ ـ٣٠٩( شاپور دوم   ((  

تلمود مینویسد كه … گذارد،  تلمود فرقی میان شاپور اول  و شاپور دوم نمی. یك اقلیت مذهبی خشونتی از خود نشان نداد
روحانی یهود دستور میدهد كه یكنفر یهودی را كه با یك زن غیریهودی رابطه نامشروع داشته است بسختی                       ربا، رهبر 

ربا، كه . شاپور از این حركت ربا عصبانی شده دستور اعدام  ربا را میدهد          .  آن مرد زیر شالق فوت میكند     .  الق بزنند ش
 .یك روحانی متمول بود، به شفاعت مادر شاپور از این مجازات جان سالم بدر میبرد

ی متعدد شاپور و رومی ها،           در جنگها .  شاپور دوم از دوستان نزدیك ربی حما، یكی از سران آكادمی نهردعا، بود                      
یهودیان عمال از ایران حمایت میكردند و بهمین دلیل در چند موقعیت رومی ها آبادی های یهودی نشین، از جمله ماحوزا 

موسی خورنی درمورد حمله شاپور . واقع در جنوب تیسفون، را آتش زده آسیب فراوانی به جان و مال آنها وارد ساختند  
ینویسد شاه ساسانی چندین شهر ارمنستان را با خاك یكسان كرده تعداد بیشماری ازیهودیان ارمنستان               دوم به ارمنستان م   

  )٥٥.))( را به  ایران، خصوصابه اصفهان، میكوچاند
روایات تلمودی از روابط حسنه و بسیار نزدیك حاخامهای میان رودان با شاپور دوم  و مادرش، ایفرا هرمزد حكایت می 

بزرگان .  هنوز از مادرمتولد نشده بود كه به پادشاهی ایران رسید           .  دوم یا ذواالكتاف هفتاد سال سلطنت كرد        شاپور.  كنند
در تمام دوران كودكی شاپور مادرش . ایران تاج شاهی را در خوابگاه ملكه آویختند و كودك متولد نشده را پادشاه خواندند

گویند كه ربا، رئیس حوزه پامبدیتا كه در         .  ران حكومت می راند   قدرت را در دست داشت  و به نیابت از فرزندش بر ای               
وی كه بدون شك رهبری        .  آن زمان در ماحوزا مستقر بود،  با دربار ساسانیان روابط نزدیك و صمیمانه ای داشت                           

یران از مملكت ای  در دورانی كه خزانه     .    حكومت پنهان یهود در ایران را به عهده داشته، یهودی بسیار ثروتمندی بود              
اندوخته تهی شده بود، او سرمایه كالنی از ثروتمندان یهودی جمع آوری كرد و در اختیار شاپور گذاشت تا با رومیان                            

علت این بذل و بخشش و فداكاری رهبران جامعه یهود، عالوه بر دشمنی آنان با رومیان و                        .  مسیحی وارد جنگ شود    
از این  .  نصیب آنان می نمود   میان در امپراطوری قدرتمند     خونریزی  مردمان غیریهود، سودهای كالنی بود كه جنگ و          

حمایت تاریخی یهودیان از .  كردند  گذشته، یهودیان در محیط های پرآشوب و پر زد و خورد احساس آرامش و صفا می                 
 .بشری نیز به همین احساس حیوانی  و اهریمنی بر یهودیان می گردد جنگ افروزان  و آدمكشان  ضد
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دوران هخامنشیان،    سراسر  همان روابطی كه در    .  رمزد، ملكه پارس و مادر شاپور روابط نزدیكی با ربا داشت             ایفرا ه 
بین رهبران جامعه یهود، نمایندگان الیگارشی یهود و پادشاهان ایران وجودداشته و                  اشكانیان و شاهان پیشین ساسانی،      

 .ین سرزمین بوده استزمینه ساز فرمانروایی و غارتگری رهبران جامعه یهود در ا
روش گالوت شاه      شاه فرزند شاهپور ساخت چون او دختر            شهرستان شوش  و شوشتر را شوشندخت زن یزدگرد              ((  

در جایی دیگر در این منابع آمده است كه شوشندخت یهودیان را در شهر اصفهان اسكان                  .  یهودیان مادر بهرام گور بود    
به احتمال قوی شوشندخت دختر راب .  از شوشندخت در اصفهان می زیسته اندبدیهی است یهودیان سالها قبل . داده است

بهرام گور پسر شوشندخت، كه .  ریاست جامعه یهود بابل را در دست داشت۴١۵ تا ۴٠٠كهنای اول بود كه در سالهای 
این حقیقت  .   شد  یعنی در سالی كه پدر بزرگش هنوز در قید حیات بود، متولد              ۴٠٧طبق شرح یهود یهودی بود، درسال         

  )٥٦.))(كه یزدگرد اول با تعدادی از رهبران  و سران یهودی رابطه نزدیكی داشته است در تلمود مذكور است
شوش، سوزیان یا ! زیرا آنان در ازاء آن مالیاتی پرداخت نمی نمایند.  وقاحت و دریدگی صهیونیستی حد و حسابی ندارد        

 قرن پیش از میالد از اهمیت به سزایی              ٢٣ن شهر بزرگ  و پر رونق در            ای.  شوشان پایتخت دولت مقتدر عیالم بود         
پادشاهان عیالم كه خود را پاسداران شوش می دانستند و از خدایان مقتدر  و توانمند شوش كه در بیشه                       .  برخوردار بود 

شیل (   را با نام خود       گرفتند در بیشتر موارد كلمه شوش        های نیشكر انبوه پیرامون شهر بسر میبردند، الهام و نیرو می             
 .همراه داشته اند) خاكین شوشناك 

در دوران پادشاهی خود به شوش حمله      .   قبل از میالد مسیح بر تخت سلطنت آشور نشست          ۶۶٩آشور بانی پال در سال      
 رخوداو فتح شوش و گشودن دروازه های آنرا یكی از افتخارات ارزنده و بینظی. كرد و برج و باروهای آنرا در هم كوبید

در تمام كتیبه ها و سنگ نوشته های باقی مانده از آشور بانیپال،  وی با                     .    نامید و تا پایان عمر بدان مباهات می نمود            
پادشاه آشور برخود می     .  و گشودن دروازه های آن یاد نموده است         )  م  .   ق   ۶۴۵(  غروری زایدالوصف از فتح شوش        

هم   ا به تصرف خود در آورده، برج و باروهای نفوذ ناپذیرش را در                   بالید و با سربلندی اعالم می داشت كه شوش ر               
. كوبیده و جایگاه خدایان شوش را كه تا آن زمان پای هیچ انسانی بدان نرسیده بود دستخوش شعله های آتش نموده است                  

دستور وی  ب.  داریوش كبیرهخامنشی شوش را به عنوان پایتخت زمستانی خود برگزید  و به آبادانی آن همت گماشت                          
پس از داریوش كبیر، خشایارشاه دنباله كار پدر را              .  كاخی مشابه آنچه در استخر ساخته بودند، در شوش پی افكندند                 

 .گرفت  و به آبادانی شوش رونق بیشتری بخشید
 (در كاخ سلطنتی شوش بود كه توطئه خائنانه مرده خای و استر به ثمر نشست  و بر اثر آن توطئه شوم و ضد بشری                                 

وی  و هشتاد هزار نفر از هم میهنان  ،  عالوه بر هامان  وزیر مقتدر و خردگرای هخامنشیان، ده فرزند         )داستان پوریم   
بی گناه ما به خاك و خون غلطیدند و وشتی ملكه خردمند و انسان دوست هخامنشیان مورد غضب و نفرت پادشاه سبك                          

كومت پنهانی یهود بدون مقاومت مردمی، در سرزمین ما مستحكم             هخامنشی قرار گرفت،  تا پایه های نامیمون ح             مغز
 .دادند) اندیشه نیك( رهبران جامعه یهود به پاس خیانت آشكار پادشاه هخامنشی، به وی لقب  بهمن بی دلیل نبود كه . شود

دخت می زیسته اند، عالوه بر آن مقبره دانیال نبی وزیر یهودی داریوش كبیر كه سالها پیش از یزدگرد و ملكه وی شوشن 
در منطقه شوش قرار دارد و نه در سرزمین پارس  و محدوده شهر استخر، شهری كه پایتخت اصلی  و تابستانی                                        

 .هخامنشیان بود
جالب است كه پس از گذشت قرنها، ایرانیان ازالبالی تاریخ نوشته شده یهودیان با خبر میشوند كه شوش، پایتخت مقتدر        

حتما بر اساس تحقیقات    .  آنهم در اواسط سلطنت ساسانیان    .    دختر پادشاه یهود بنیان نهاده است         عیالمیان را شوشندخت،  
ایرانشناسانه امنون نتصر و دیگر ایرانشناسان دانشگاه عبری اورشلیم كه گستاخانه سیاه بر روی سفید می آورند و تاریخ 

به شوش  و فتح آن، پس از حمله عرب یا مقارن               ملتی كهن سال را دست خوش اغتشاش مینمایند، حمله آشور بانیپال                 
بعید نیست كه آشور بانیپال به تحریك تازیان كه بیش از حد مورد تنفر ایشان و دیگر                        !  حمله آنان صورت گرفته است      

در پادشاه یهود       دختر  همفكران صهیونیستشان هستند، به شوش حمله نموده تا این شهر باستانی را كه یادگاری از                              
 .بوده است از صفحه روزگار محو كندرس سرزمین پا

با این حساب، داریوش و خشایارشاه نیز از پادشاهان سلسله های پادشاهی بعد از حمله تازیان به ایران هستند و تالش                           
سازی شوش با هدف جلوگیری از انهدام كامل و فراموش شدن یادگار ارزشمند دختر عزیز پادشاه یهود كه  آنان برای باز

خاری بر سر خاندانهای پادشاهی ایران و مایه افتخار اشراف و درباریان وطن پرست ایران بوده است، صورت                   تاج افت 
 ! استگرفته
در دوره حكومت     هیدالو.   بنیان گذاشته شده است      Hidaluباقی مانده ازشهر هیدالو      برروی آثار     این شهر    !شوشتر  اما

ز حمله آشوریان به سرنوشت شوش دچارگردید و در آتش خشم آشور عیالمیان از رونق بسزایی برخوردار بود كه پس ا 
 .بانیپال سوخت و به خاكسترمبدل گردید

پادشاه بابل به اورشلیم تاخت و ضمن به )  ق م ۵۶٢ ـ ۶٠۵بخت النصر،  ( سال قبل از میالد نبوكد نصر  ۵٨٧ ثانیا، در
براساس ادعای تاریخ نویسان یهود، یهودیان به        .  (  بابل برد آتش كشیدن هیكل سلیمان همه یهودیان  و پادشاه یهود را به               

بابل توسط  )   ق م     ۵٣٩(   سال پس از حمله نبوكد نصر به اورشلیم              ۴٨،  !.) سال در اسارت بابل بسر بردند         ٧٠مدت  
( نید  پارسیان  دروازه های بابل را گشودند و آخرین پادشاه بابل، نبو              .    مادی فتح شد    كورش كبیر و سربازان پارسی و      

نقاط  فتح بابل و گشوده شدن دروازه های آن باعث گردید تا یهودیان از بابل به دیگر. را به اسارت گرفتند ) ۵٣٩ ـ ۵۵۶
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در دوران پادشاهی داریوش سوم،  معروف به دارا، یونانیان به               .  مهاجرت نمایند و شهرهای پر رونق آن زمان          ایران  
.  قبل از میالد به تصرف خود در آوردند               ٣٣١آوردند و كشور ما را در            فرماندهی اسكندر مقدونی به ایران هجوم            

پس از مرگ وی فتوحات .  سالگی در گذشت٣٢قبل از میالد در قصر نبوكد نصر در بابل به سن   ٣٢۴اسكندر در سال 
سلوكیه را در   او سلسله     سرزمین ما ایران به سلوكوس رسید و        .  پهناورش بین سه تن از سرداران سپاهش تقسیم گردید          

 .ایران بنیان نهاد
 :در باره مرگ اسكندر مقدونی، ویل دورانت چنین نوشته است

قرن ایرانیان بر بابل حكومت كردند و در این مدت همچون استانی از استانهای بزرگترین امپراطوری                              مدت دو  ((  
ید كه بی مقاومتی این شهر را گشود شناخته شده تا آن روز جهان بشمار می رفت،  پس از آن نوبت اسكندر خروشان رس

  )٥٧.))(و آن اندازه در كاخ نبو خدرنصر شراب نوشید تا جان از بدنش به در رفت
اردوان .  حكومت اشكانیان را بر پای داشتند        قبل از میالد    ٢۵٠سپس پارتیان برعلیه بیگانگان سلوكی قیام نمودند و در             

( ی مغلوب اردشیر بابكان شد ودولت اشكانی جای خودرا به ساسانیان                میالد ٢٢۴پنجم آخرین پادشاه اشكانی در سال          
 میالدی به    ٣٣٩یزدگرد اول معروف به بزه كار در سال             (   سال    ٩٢۶داد و در نهایت بیش از        !  )  سلسله شناخته نشده   

 ران با دخترپس از انقراض حكومت یهود، پادشاه بزه كار ای)  میالدی حكومت كرد ۴٢١پادشاهی ایران رسید و تا سال    
 و هزار ساله پادشاه آن سرزمین وبران شده كه از قضای روزگار و بخت بد ایرانیان، شوشندخت نام داشت ازدواج كرد       

 ایران و ایرانیان دور از تمدن رایابدی بای  شهر شوش را بنا نهاد تا رو سیاهی      ,علیا مخدره نیز، بكوری چشم دشمنان     
 !بماندو َبرًبر بر جای 

ن پادشاه یهود كه بوده و نهصد و بیست و شش سال پس از ویران شدن هیكل سلیمان بركدامین سرزمین فرمان براستی ای
می رانده است؟ آیا این پادشاه كه افتخار پدر زنی پادشاه ایران، فرمانروای یكی از قدرتهای بزرگ آن روزگاران را                             

 نبوده است؟ داشته، همان پادشاه حكومت پنهان یهود
ساسانی از بهرام گور تا حمله تازیان به ایران، یهودی بوده و ی آنست كه پادشاهان سلسله  ل توجه و هشدار دهندهنكته قاب

اگر به دقت بنگریم و به گنجینه های پدرانمان . برتر و قوم باصطالح برگزیده در رگهایشان جریان داشته است خون نژاد
سوم در مقابل تازیان و خیانت آشكار وی به رستم فرخزاد،                   گردعشق بورزیم، در خواهیم یافت كه عدم مقاومت یزد             

پیمان گذاشت، به همین روابط خونی و مناسبات                  سر  قادسیه جان بر      سردار بزرگ و میهن پرست ایرانی كه در                
 .خویشاوندی باز می گردد

بر روی سفید آوردن آنان را پی سپاریم  و سیاه  بپای امنون نتصر و دیگر تاریخ نویسان دانشگاه عبری اورشیلم ره می پا
 .می گیریم

، تعدادی یهودی ثروتمند از ) به بعد۵٩٠ازسال ( پرویز  در قیام بهرام ششم، معروف به بهرام چوبین، علیه خسرو… ((
ماهبد، .  این جانبداری بیخردانه پی آمد زیان بخشی برای یهودیان ایران و بابل داشت                    .  كنند  بهرام چوبین حمایت می     

قتل   را)  در نزدیكی شهر تیسفون     (  ه لشكر ایرانی، در نبردی علیه بیزانس در مقام انتقام، یهودیان انطاكیه رومیه               فرماند
  )٥٨.))( عام كرد

 وی در زمان هرمزد   .  رئیس خانواده مهران و سردار بزرگ ایران در دوره ساسانیان بود             )  بهرام ششم   (  بهرام چوبین   
وی نیمی از غنائم بدست آمده را به           .   شكستی فاحش داد و غنائم زیادی بدست آورد             تركان جنگید و آنان را        چهارم با 

این عمل باعث خشم پادشاه، درباریان و مشاورین یهودی              .  تیسفون فرستاد و نیمه دیگر را بین سپاهیانش تقسیم نمود                
تخت پادشاهی را به      یده و تاج و   ناسپاسی پادشاه و خشم آزمندانه وی باعث گردید تا بهرام برهرمزد شور             .  پادشاه گردید 
خسرو پرویز به روم گریخت  و بمنظور باز پس گرفتن  و تصاحب تاج  و                       ).   مبالدی    ۵٩٠.  (  در آورد   تصرف خود 

 میالدی بیاری لژیونهای رومی،  بهرام چوبین را               ۵٩١او در سال      .  تخت ایران زمین به امپراطور روم متوسل شد             
 !ادشاهی كشورگشا، به خاك ایران قدم گذاشت  و پیروز مندانه بر تخت كیان تكیه زدشكست داد و چون سرداری فاتح و پ

حال این سئوال مطرح میشود كه آیا هواداری بیخردانه ثروتمندان یهود از بهرام چوبین واقعیت دارد؟ اگر جواب مثبت                       
نهان آنان صورت نگرفته است؟ است، آیا این هواداری از روی فرصت طلبی  و بدستور رهبران جامعه یهود و دولت پ           

زیرا پادشاه ایران به روم فراركرده است و در حال حاضرقائمه شمشیر و قدرت سیاسی در دستان توانای بهرام                         !  چرا
اندوزان   قدرتی كه در هر برهه ای از زمان می تواند ضمن ایجاد امنیت، از اندوخته های زر                                .  چوبین قرار دارد    

 زیرا !بشریش به امنیت نیازمند است  یعنی خدای زمینی یهود با همه قدرت و توانایی فوق طال. پاسداری و نگهبانی كند 
به همین دلیل جامعه یهود نیز تنها به . بدون وجود امنیت قادر به هیچ كاری نیست و دستان معجزه گرش كامال بسته است

خواند و در سرزمین       خود را پادشاه می    نگرد، نه آن كس كه      موجودی كه برتخت كیان نشسته است می         قائمه شمشیر و  
تواند امنیت و زمینه فرمانروایی         چنین موجودی نمی   .  های بیگانه آواره است و از هیچ گونه قدرتی برخوردار نیست                

 !خداوندگار زمینی زرپرستان و غارت گران را تأمین نماید
ا، سنگ بنای یك الیروبی و خاك برداری          الزم است كه در شب دیجور م        .  اما چاره ای نیست    .  كشد  سخن به درازا می    

 .یافت حافظه ی تاریخی خود راغب و مشتاق گردند  باز ابتدائی فراهم گردد و سرآغازی گشوده شود تا رهروان آینده به
حادثه ایكه بر شمردن آن در اینجا الزم می نماید و به احتمال قوی روشنگر حال  و هوای زندگی یهودیان در ایران                           ((  

است قضیه شورش    )  سلسله شناخته نشده ج ـ پ           (  ورت و تماس با فرهنگ و آئین اواخر دودمان ساسانیان                   در مجا 
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 ۵٢٠ ـ ۴٩۶(این شورش به رهبری مرزوطرای دوم . یهودیان ماحوزا در حومه تیسفون پایتخت امپراطوری ایران است
یهودیان اشتیاق فراوان به تحكیم روابط دوستانه چه  گر. فرزند راب هونا، رئیس جامعه یهود بابل و ایران انجام گرفت) 

و جانبداری قباد از آئین وی ) دشمن زر اندوزان وغارتگران، ج ـ پ ( با قباد از خود نشان می دادند ولی ظهور مزدك        
انگیزه این شورش هسته های نامشروع ، خصوصًا در مورد پاكی خانوادگی و احترام به مالكیت                         .  ورق را برگرداند   

بیماری عالج ناپذیر همه زر اندوزان  و زالو صفتان جامعه بشری كه حاضرند بخاطر دفاع از طال و                                      (  شخصی
، در )ج ـ پ . پاسداری از حریم این خدای زمینی ، دست به هر جنایتی بزنند و اگر الزم شد با شیطان نیز هم پیمان شوند

نوع خشونت و خون  زیرا بنا بگواهی تاریخ، مزدكیان با هر. تبلیغات را میفرمایند( اسلحه  مزدكیان سر. آئین مزدك بود
یكی از مهمترین دالیل شكستشان نیز عدم استفاده از اسلحه و مقاومت در برابر نیروهای اهریمنی                  .  ریزی مخالف بودند  

( وردش با قباد مزدك در اولین برخ. ( را بصورت آزار دهنده ای متوجه یهودیان ایران  و بابل كرده بودند) ج ـ پ . بود
پادشاه ایران، ملت گرسنه و بخاك سیاه نشسته ایران را كه بر اثر قحطی به فالكت رسیده بودند، مارگزیده و شاه           )  كواد  

پذیرد، از مردم می خواهد تا انبارهای غله شاه را بگشایند و  را تریاق دار می خواند و پس از آنكه شاه استدالل او را می
شورش و بدنبال آن استقالل شهر یهودی نشین ماحوزا،          ).  ج ـ پ    !  و زشت خوی مرگ نجات دهند     خود را از چنگال دی     

توسط (  .  مرزوطرا  و تعدادی از سران یهود دستگیر و اعدام شدند               .  در مجاورت پایخت  ایران هفت سال دوام یافت             
جل الخالق،  (  سوی موبدان زرتشتی    ، این حادثه رویهمرفته ابتدای ناهنجاریهایی است كه در ایران، خصوصّا از                )كی؟

قضیه مزدك، بخاطر بدعت گزاری وی در دین  و مخالفتش با مالكیت همدست و هم عقیده                                موبدان زرتشتی كه در      
مگر با همدستی همین موبدان و رهبران جامعه یهودیان ایران  و بابل نبودكه                  !  یهودیان و اشراف جامعه ساسانی بودند      

 مزدكی را از دم تیغ آبدار گذرانید؟ ج ـ پ   ۶٠٠٠٠ل عام مزدك و مزدكیان را صادر كرد و         خسرو انوشیروان فرمان قت   
این وضع وحال، با فراز و نشیبهایی چند، تا حمله عرب به ایران . گرفت ، علیه جوامع یهود ایران  و بابل صورت می)

. لب باال در این مقطع زمانی الزم می نماید         دانستن اجمالی تار و پود جامعه ایرانی در ارتباط با مطا            …  .ادامه پیدا كرد  
 .ـ اصل و نسب٢.  ـ مالكیت١. ساختارجامعه ایرانی دوره ساسانی بر دو ركن مهم استواربود

مگرمزدك ومزدكیان جز این     .  (مالكیت در مفهوم آن دوره پدیدآورنده تبعیضات ناروا درمیان طبقات مختلف ایران بود                 
. را مردم بخوبی در درجه بندی كشاورزان، دهقانان، لشكریان و نجبا به چشم میدیدند               این تبعیضات   )  می گفتند؟ ج ـ پ     

در (  دادند  نمی}  به مردم پست نژاد   {  ازكتب زرتشتی بخوبی هویداست كه شاهان ساسانی كاری از كارهای دیوانی را                 
، و بطور كلی    )ج ـ پ  .  ندگزیدند و آنانرا برسرنوشت ملت حاكم می نمود          عوض یهودیان را بوزارت و مشاورت برمی        

این موضوع به جای خود در تاریخ ایران و . باالرفتن از طبقه ای به طبقه دیگر، گاهی حتی تغییرحرفه دادن، مجاز نبود
ما عجالتا با این    .  نمی توان از آن جدا ساخت، حائز اهمیت است         }  عجم{بر  پی آمدهای ناگوارآن، كه پیروزی عرب را        

به گونه زرتشتی آن، و سپس بصورت حاد به گونه                )  پاكی خون؟    (   مسئله اصل ونسب        ولی.  موضوع كاری نداریم   
، و احتماال نمیتوانست در      )كدام؟ زرتشتی یا مزدكی؟ ج ـ پ           (  نفرت یهودیان قرار نگیرد      مزدكی آن نمیتوانست مورد    

  )٥٩( }.اصحكاك عنودانه میان آئین یهود و عقاید زرتشت ـ مزدك بی تأثیر بماند 
سلسله ساسانی، زمان مورد  از آغاز( ببینیم اختالف برسرچیست و چرا پس از گذشت سالیان درازكه آئین زرتشتی حال 

مذهب رسمی ایرانیان بوده و هیچگونه مزاحمت یا دردسری برای یهودیان فراهم نیاورده، به یك                 )  ادعای امنون نتصر     
نه تشویش خاطر و نارضایتی رهبران قوم به اصطالح                 بارگی در اصحكاك عنودانه با آئین یهود قرارگرفته و زمی                   

 !برگزیده یُهَوه را فراهم آورده است
نا گفته پیداست كه دین بهی و آیین زرتشتی، بعلت نگرش های بشردوستانه و در مركز توجه قرار دادن انسان، از ریشه   

ب وجنوب غربی ایران در اصطحكاك و و بنیان باآیین یهود ودیگر ادیان بر آمده از صحاری سوزان وبی آب وعلف غر
 .تضاد قرار داشته ومبارزه دائمی یهودیان، مسیحیان و مسلمانان بر علیه تعالیم آن ریشه در تاریخ بشریت دارد

زرتشت، آن انسان خردمند و فرهیخته،  برخالف رسوالن برخاسته از بیابانهای خشك و بی آب و علف، كه خشونت تلخ 
ل نموده وكلمات و گفتارشان همانند شن های تفتیده و بادهای داغ بیابان ها وكویرهای سوزان، آكنده بیابانی را با خود حم

وی به  .  از خشونت و تهدید و ارعاب است، به آزادی اراده  و آزادی گزینش برای افراد بشر دلبستگی فراوان داشت                            
اده كرده و می كنید آزادید و هیچ نیروی بازدارنده داد كه شما در انتخاب و گزینش هر آنچه ار روشنی به مردم اندرز می

آزاد بودن، آزاد زیستن و آزاد اندیشیدن جزو اختیارات بشر است و             .  ای قادر نخواهد بود تا شما را از این راه باز دارد             
 !.د، تغییری بكندهیچگاه نباید در برابر جبر و اراده دیگران، بویژه آنان كه انسان را برده و آزاد اندیشی را برنمی تابن

نیك خالصه شده اند، بزرگترین دلیل و              كردار   _  نیك     پندار   _نیك  تعالیم بشردوستانه و خردمندانه وی كه درگفتار           
 !افشانی می نمایند تارك سرزمین ایران پرتو براهانی است كه همچون آفتاب می درخشند و بر

داده ایكه می بایست با . اهورامزدا به بشر می دانست ده های  اندیشیدن، جزو نخستین دا     زرتشت آزادی را مانند نیروی      
این   مضمون گفته زرتشت در   .  چنگ و دندان از آن پاسداری نمود و از گزند اهریمن و نیروهای شیطانی ایمنش داشت                   

 : چنین است١١ بند٣١مورد در سرود
یدن، اراده، سخن گفتن و كاركردن بخشیدی هنگامی كه تو ای اهورامزدا، نخست بشر را آفریدی، به وی نیروی اندیش(( 
 .))هركس راهی را كه میخواهد برگزیند تا
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زرتشت این آزادی را در عمل و رفتار خود نیز نشان داده است تا رهروان و پیروانش بدانند كه رهبر و پیشوایشان، به                      
اندیشی زمانی بود كه كوچكترین دختر          تجلی و نمود این آزاد      .  داده پایبند و مقید بوده است         گفته و اندرز می      آنچه می 

زرتشت، پوروچیستا، به سن بلوغ  و ازدواج رسید و زرتشت كه یكی از پیروان دانا وبا وفای خود را  مناسب و شایسته 
شود یا او را از ترس جان به           به جای اینكه خود با وی همبستر        (  همسری با وی تشخیص داده بود، به وی پیشنهاد كرد            

توخود در این باره بیندیش و هر گونه خواستی عمل        .  و گفت من او را برای همسری ات پسندیده ام          !.)   كند دیگران هدیه 
 : چنین آمده است٢ بند۵٣این گفته در سرود. كن
ای پوروچیستا، از دودمان هیچدسب، ازخاندان اسپنتمان، ای كوچكترین دختر زرتشت، من كسی را كه منش پاك و                      ((  

برو با خرد مشورت كن  و با آگاهی كامل  و در صورت پذیرش این .  راستان است برایت برگزیده امراستی دارد و یاور
 .))مقدس ترین عمل پارسایی را بجای آور

آیین زرتشتی دوران ساسانیان، در تضاد كامل با این اندیشه بشردوستانه و خردمندانه و دیگر تعالیم زرتشت قرارگرفت           
تقسیم جامعه به اقشار گوناگون و پست شمردن دهاقین و . ن زرتشت و دین بهی نضج گرفت       و روح یهودیت در قالب آیی     

كشاورزان، یعنی آبادكنندگان زمین و روزی افشانان گیتی و برترشمردن اشراف و سپاهیان، از همین بدعت گذاری                            
جامعه، ناخشنودی مردمان بدعت گذاری رذیالنه ای كه زمینه ی انحطاط . موبدان زرپرست دوران ساسانی نشأت گرفت

 .و پیروزی تازیان وحشی و بیابانگرد را در پی داشت
آیین او كه روی به گذشته و احیای دین بهی را داشت،  خصوصا برخورد وی بامسئله زن و                              !  و اما مزدك بامدادان     

خواستند و زر اندوزی،  میمردم را برده ی خواسته بود كه در تضاد با آیین یهود و دیگر آیین هایی قرار گرفت كه توده 
یهودیان نیز به علت خصلت های زراندوزانه، غارتگری . غارت و چپاول هم نوعان را امری مقدس و الهی می پنداشتند

و چپاول، و اندیشه های اهریمنی و شیطانی خود كه جهان را ویران و توده مردم را سیه روز و بدبخت می خواهند، خود 
ك عنودانه با آیین مزدك دیدند و پیكار با آنرا در سرلوحه ی مبارزات اهریمنی خود قرار                        و آیین خود را در اصطحكا       

ستمگران و غارتگران جوانع بشری، در همه ی دورانهای تاریخ سراسر رنج و مبارزه ی بشریت، از برخورد                        .  دادند
منطق .   آنان، منطق زور است       منطق.  خردمندانه و هوشمندانه و گفتگوهای سازنده گریزان و هراسان بوده و هستند                    

 !.خفقان و سركوب های سبعانه و حیوانی
زالوصفتی كه جهان را محلی برای غارت وچپاول دیگران و             خدای زمینی یهود و همه زرپرستان بیشرم،  ضد بشر و             

كه انسان در وگرنه، دلیلی وجود ندارد .  می خواهند، شكنجه ، تبعید و جنایت را موعظه و تبلیغ می كند                زراندوزی خود 
شود و همنوعان بیگناه خود را بیرحمانه و سنگدالنه از میان بردارد و   پروسه ی تاریخ و روند تكامل خود،گرگ انسان          

جنایات بی شمار آنوسی های حاكم بر ایران كه خود را خلیفه ی اهللا بر                      .  از گوشت و پوست و استخوانشان تغذیه كند          
ورز و چپاول ستیز،        كوركورانه آنان نسبت به همه همسایگان و انسانهای خرد            روی زمین میدانند و دشمنی حیوانی و         

نمونه مشخص و گویایی است كه جلوی چشمان ما جریان دارد و تا كنون هزاران نفر از فرزندان این سرزمین را در                            
 .مسلخ بیداد سالخی نموده است

بهشت انسانها و جهنم غارتگران و زرپرستان اهریمنی         مزدك بامدادان، آن فرزانه خردمند و اندیشه ورز، كه جهان را              
می خواست، از نظر دیدگاه فلسفی و عقیدتی،  بر این عقیده بودكه تاریكی مانند روشنایی از روی اراده  و قصد عمل                              

پارد با نیروی خرد و اراده راه می س) نور( در حالیكه یزدان    .  نمی كند، بلكه رفتارش كوركورانه و از روی اتفاق است          
عالوه بر این، بنا بر نگرش مزدك، . سپارد چیره و غالب خواهد شد كه كوركورانه راه می) ظلمت ( و عاقبت براهریمن 

آنچه انسانها را در آوردگاه نور و ظلمت، به دشمنی و عناد با دیگر همنوعان خود می كشاند و باعث تباهی جهان می                             
ی و بنیادی اندیشه مزدك بامدادان كه به یك باره، موبدان زرتشتی دوران جوهره اصل. زن  و خواسته. شود، دو چیز است

ساسانی، اشراف فئودال، سپاهیان تیول دار وچپاولگر و یهودیان زرپرست و غارتگر را كه با هدف زراندوزی و                                   
لیه وی  غارتگری، قدس االقداس و سرزمین مادری خود را ترك گفته و در سراسر جهان پراكنده شده بودند، بر ع                                  

برانگیخت  و آنان را در صفی  واحد و متشكل قرار داد تا برعلیه وی  و همفكرانش به اقدامی مشترك و جنایتی هولناك        
 .دست بزنند،  این دو مسئله بود

 !می دانست} آرزو{ و مصلح و هدایتگر بزرگ مشرق زمین، خاستگاه رنج بشری  را  بودا پیامبر
كه بدعتی نو در آیین زرتشتی بر جای گذاشت، زشت ترین آرزوها و نخستین گناه را                           مانی، پیامبر دیگر ایرانی نیز       

مانی بر این عقیده بود و سفارش می كرد كه پیروانش  از زن                   .  آرزوی همخوابگی و نزدیكی  زنان و مردان میدانست          
دواج زنان و مردان، تداوم بخش ولی مزدك بامدادان می دانست كه از.  گرفتن خوداری كنند و تا پایان عمر مجرد بمانند

ادامه حیات بشر بر روی زمین است و عالوه بر آن، مردمان عادی نمی توانند از لذت های دنیوی ـ یعنی دارا بودن                                 
خواسته دنیوی یا بهره ور شدن از زنان صرفنظرنمایند، مگر زمانی كه از روی خرد و اراده قادر باشند امیال جنسی                            

 !باشد آنهم در شرایطی كه روند زندگی در مسیری دیگر. خوابگی با زنان خودداری نمایندخود را كنترل و از هم
از همه مهمتر، مزدك بامدادان، بر این باور بود كه خداوند وسایل زندگی وآنچه را كه بشر بدان نیازمند است، بر روی                       

یچكس را درین دنیا بر خواسته و زن بیش بر این ه  بنا.    زمین آفریده تا همگان بصورت مساوی از آن برخوردار گردند          
زمانیكه این قانون نادیده گرفته شود و هركس در صدد باشد تا بیش از برادرخود از نعمات بهره        !  از دیگری حقی نیست   

ور گردد، خشونت و بد رفتاری  و عدم مساوات و جنگ و خونریزی كه از پدیده های اهریمنی و شیطانی است، پیش                              
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جهنمی دهشتناك كه برای عده ای محدود و . ه بشر را به جهنمی هولناك و جنگلی بدون ترحم مبدل می كندمیآید و خاستگا
 .اقلیتی كوچك بهشتی غیرقابل تصور خواهد بود

مزدك بامدادان، چرا و به چه علت دعوت خود را بر پایه برخورداری همگان بصورت مساوی از زن  و خواسته قرار                
ر زن را وارد معادالت خیرخواهانه و بشردوستانه خود نمود و همچون عدالتخواهان و مساوات               داد؟ و اصوالچرا فاكتو   

پای نفشرد؟ باید پیشینه این نگرش را در آیین آلوده ای جستجو ) زن و مرد ( طلبان پیش ازخود،  تنها بر برابری انسانها 
 از زمان اردشیر بابكان بدست آورده بودند،            كرد كه موبدان زرتشتی دوران ساسانی با توجه به موقعیت ممتازی كه                   

جایگزین آیین اهورایی و تعالیم زرتشتی كرده بودند و در دوران طوالنی حكومت ساسانیان با شدت و حدت هر چه تمام     
وضعیت موجود در ایران آنوسی زده ی امروز، پاسخی است روشن و غیرقابل گریز  .  فشردند  تر بر اجرای آن پای می     

تاریخ   مرد  اآگاهانی كه پس ازگذشت قرنها، مزدك و تعالیم بشردوستانه وی را درك ننموده و به این ابر                           به همه ی ن     
 !و از نشان دادن كینه های حیوانی خود ابائی ندارند غارتگران زالوصفت می نگرند بشریت با زاویه ی دید دشمنان و

ساسانیان دیده میشود و ایرانشناس صهیونیست امنون          كه در رابطه با مردمان در دوره فرمانروایی             }  نابرابری  {  آن  
نتصر هم بدان اشاره می كند، دو بنیاد داشته، یكی بهره مندی گروهی اندك و انگشت شمار، از ثروت بیكران و زنان                              
 و بیشمار و در نقطه مقابل بی بهرگی گروه گسترده ای كه اكثریت باشندگان جامعه را تشكیل می دادند از دانش و آسایش

مالیات های رو به      آنهم بدلیل كمر شكن شدن فشار زندگی و تنگدستی مردم بخاطر قحطی و              .  فرهنگ و زندگی مشترك    
وضعیتی كه هم اكنون به      .  افزایشی كه صرف جنگهای بی وقفه قباد با همسایگان شمالی و غربی كشور می شده است                    

 . آنوسی زده جریان داردافزون در ایران علت كمر شكن شدن فشار زندگی و بیكاری روز
كه جامعه را به حد اعالی نابودی و فساد، و در              }  نابرابری  {  مزدك بامدادان ، كوشید تا با نیروی خرد و اندیشه، آن               

آستانه انفجار قرار داده بود،  از میان بردارد و نیروهای كارساز در زندگی گروهی را در تشكیالتی نو،  سازنده و خرد     
 .گرداند} برابر{  همكار و بافته گردآورد و

موبدان از جانب اردشیر بابكان و دادن قدرتی فوق تصور به وی،                      از ابتدای قدرت گرفتن موبدان و برگماری موبد            
موبدان و بدنبال آنان  سپاهیان، دبیران و درباریان در پایگاهی برتر و باالتر از سایرمردمان كه روزی دهنگان مملكت                   

اینان كاخ هایی شاهانه ساختند و زنان بیشماری را در حرمسراهای خود زندانی               .  بودند، قرارگرفتند و آباد كنندگان ُملك      
پرده سرای هر موبد، سپاهی و امیری، زندان بزرگی بود كه در آن انبوهی از زنان خوب روی از هر طبقه و                             .  كردند

عنی اكثریت افراد جامعه به دلیل بیكاری، كمرشدن درحالی كه كشاورزان  و پیشه وران، ی.  بودند كشیده شدهملیتی در بند
هزینه زندگی و باال بودن نرخ خراج و مالیاتهای پی در پی، قادر به گزینش همسر و تشكیل خانواده و زندگی زناشویی                         

 .نبودند
ه تفكر  موجودی كه بنا ب    .  در این دوران ، زن ایرانی،  همچون زنان یهود به موجودی بی ارزش و دون پایه مبدل شد                          

در .  خورد  مردساالرانه پادشاهان، موبدان  و اشراف دربار ساسانی تنها و تنها بدرد همخوابگی و سرگرمی مردان می                   
این برهه از زمان، زنان نه تنها نقشی در سرنوشت خود و محیط پیرامون خود نداشتند، بلكه به بازیچه ای بی اراده و بی 

وضعیتی كه هم اكنون در جامعه ایران و همین . ران طبقه حاكم تبدیل شدندارزش در دستان مردان شهوت پرست و هوس
در محیط خفقان آوری كه آنوسی های حكومتگر آفریده اند، وجود دارد و بر سرنوشت رقت بار نیمی از جمعیت فعال                           

دی دارند وچه خردمندان و فرهیختگان ایرانی، در برابر چنین وضعیت فاجعه باری، چه برخور. كشور حكومت می كند
شیوه ای پیش گرفته اند؟ آیا مبارزه قلمی و زبانی با چنین رفتاری كه ریشه در تاریك خانه های قرون وسطایی و دوران   
بربریت دارد، در اصطحكاك عنودانه با آیین یهود قرار نمیگیرد؟ كم بها دادن تاریخ نگاران و قلم بدستان مزدور                                       

یست ـ ماسونیك به این مهم و سكوت آگاهانه آنان در برابر این جنایات قرون                      بشری و جنایتكار صهیون       تشكیالت ضد 
 وسطایی آنوسی ها، همصدایی با محافل صهیونیستی و پاسداری از حریم متعفن خدای زمینی یهود نیست؟

 روشن و مبرهن است كه رواج بیش از حد فحشاء درجمهوری آنوسی ها، كمرشكن شدن هزینه زندگی، تجاوزات جنسی
خیابانها، خودكشی بیسابقه  نمودن اجساد بیجان این كبوتران معصوم در گوشه و كنار بالغ و رها زاده ها به دختران نا آقا

دختران و پسران جوان، برخورداری آنوسی های دیوسیرت از صد ها زن صیغه ای و غیر صیغه ای و هزاران فجایع                  
قرار نخواهدگرفت و اعتراض رهبران جامعه یهود و دولت پنهانشان عنودانه باآئین یهود     اصطحكاك    دیگر، هیچگاه در  

 .نخواهد انگیخت نسبت به این تبه كاریها را بر
فرو افتادن زن، از پایگاه رفیع و انسانی خود در ایران را می توان در واپسین نوشته های موبدان زرتشتی كه در زمان            

 .وشنی دید و آنرا با تعالیم تورات و تلمود مقایسه نموداقتدار ساسانیان به رشته تحریر در آمده است، بر
نیایش ایشان آنست كه هر روز سه بار، بامداد، نماز پسین، نمازشام در . در دین ِبه زنان را نیایش كردن نفرموده است(( 

. باید تا من آن گویم ترا چه می. اندیشه است تا من آن اندیشم  چه  پیش شوهر خود دست به سینه بایستند و بگویند، تو را 
( خوانند و گرنه او را ِجه         )  پاك و مقدس     (  هركه به فرمان شوی كار كند او را َاشو             .  شاید تا من آن كنم       تو را چه می    

  )٦٠.))( نامند) فاحشه، روسپی 
 ایران كه   این تفكر و اندیشه ضد انسانی و بیشتر حیوانی، چه تضادی با دستورالعملهای رساله ای آنوسی های حاكم بر                      

زنان را كشتزار مردان، ناقص العقل، اغواكننده و دستیارشیطان می نامند و او را در ردیف دیوانگان و محكومین ابدی             
و ازلی قرار میدهند دارد؟ چرا این شیوه برخورد حیوانی نسبت به زنان، مورد اعتراض مدافعین حقوق بشر و جانورانی 
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و اندیشه های بشردوستانه    مزدك بامدادان     ا سخیف ترین اتهامات به مبارزه با        سال، هنوز هم ب    ١۶٠٠كه پس از گذشت      
بر می خیزند و تالش می ورزند تا چهره انسانی و اندیشه های واالیش را با لجن كینه و عداوت حیوانی بپوشانند،                           اش  

 قرار نمی گیرد؟
 كنید، اگر مطیع نشدند،  از خوابگاه آنان دوری           و زنانی كه از مخالفت آنان بیمناكید، باید نخست آنان را موعظه            …  ((  

  )٦١))( … گزینید،  باز اگر مطیع نشدند، آنها را كتك بزنید
 و

هم بواسطه برتری كه خدا بر آنان روا داشته و هم بواسط آنكه مردان                .  مردان را برزنان، تسلط و حق نگهبانی است        ((  
  )٦٢.))( باید از مال خود به زنان نفقه بدهند

برخورد حیوانی شیخ و آنوسی های اهریمن صفت حاكم بر ایران با زنان، از آن روی در تضاد و                      .  اب روشن است  جو
اصطحكاك عنودانه با آیین یهود و منافع غارتگرانه صهیونیست ـ ماسونیك های جنایتكار و ضد بشری ای كه پاسداران                    

همگان از یك ستاد فرماندهی و از یك خدای           كه  گیرد،    یجهل و تباهی و نگاهبان حریم نفرت انگیز اهریمنند، قرار نم             
 !.نمایند ضد بشری تبعیت می

 خدایان بر تخت نشسته در صحاری سوزان و بی آب و علف است كه می توان دهان گشود ءتنها در پوشش دین و به اتكا
 .و در سالهای پایانی قرن بیستم، به ادای چنین الطائالتی مبادرت ورزید

بانوان را به ادارات بكشانند نه برای این كه اداره درست بشود، . ی خواستند بانوان از بچه هایشان جدا باشنددشمنان م(( 
اسالم زن را از توی لجن زارها برداشته،        …  بلكه برای اینكه ادارات را فاسد كنند و بچه ها را از دامن مادر جدا كنند                   

  )٦٣))( … آورده و به او شخصیت داده 
 و

یا به لحاظ طبیعی هیچ نوع       .  چون خیلی احساساتی هستند    .  م به زنان اجازه تصدی مقامات قضایی را نمی دهد             اسال((  
  )٦٤.))( جنس از نظر خصوصیات یا قدرت جسمی و اخالقی، و تحمل و شكیبایی وجود ندارد برابری بین دو
ذموم و ضد بشری را كه به نیمی از افراد           صد سال پیش، مزدك بامدادان بر آن شد تا این سنت و تفكر م                  هزار و چهار  

پا   جامعه بصورت موجوداتی بی عقل، بی خرد، پست و بی اراده نگاه می كرد، در هم بریزد و به ادامه حیات سرا                                  
چرا كه مزدك بر خالف متفكرین  بیابانگرد            .  ننگینش كه چون داغ لعنتی برپیشانی بشریت حك شده بود، پایان بخشد                  

زنان در تعالیم  او با مردان برابرند ولی آرزوی             .   و ناقض العقل نمی دانست، همچنین خواسته را            وخشن، زن را پلید    
 . است و ناشایست و اهریمنی بهره گیری از زنان گوناگون و گردآوری ثروت بی حد و حصر، پلید

می دهد؟ مزدك بامدادان    كجای این اندیشه های خردمندانه و بشردوستانه، پاكی خون را مورد تهاجم و بی مهری قرار                     
در كجا همخوابگی با دختران یا خواهران را تبلیغ و ترویج نموده است؟ تفكر قبیح و زننده ای كه در ایران و تنها در                                 
دوران ساسانیان، پادشاهان، موبدان بدعت گذار و اشراف كه غذای روزانه شان را با رهبران جامعه یهود تناول می                            

همخوابگی با محارم، بویژه با خواهران، مادران و دختران در هیچ             .  د و از آن استقبال كردند      فرمودند،  پذیرای آن شدن     
به ویژه در آیین مزدك بامدادان      !.  دوره ای از تاریخ ایران رواج نداشته و مورد پسند و استقبال عامه قرار نگرفته است                 

مزدك در كجای تعالیم خود به         .  دانی می داند   كه نجات زن و برابر قرار دادن وی با مردان را كاری اهورایی و یز                         
نسل و جلوگیری از انقراض خانواده، پدر پیرخود را مست كنند و با                قرار دادن ادامه ی      دختران اجازه داده تا به بهانه         

 !وی همخوابه شوند؟ آنهم دختران برگزیدگانی كه قوم برگزیده را راهبری و هدایت می نمودند؟
بیا . گفت پدر ما پیرشده و مردی بر روی زمین نیست كه بر حسب عادت كل جهان بما در آید         و دختر بزرگ بكوچك     ((  

پس در همان شب پدر خود را          .  شویم تا نسلی از پدر خود نگاهداریم              تا پدر خود را شراب بنوشانیم و با او همبستر               
و واقع شد كه . و برخاستن وی آگاه نشدشراب نوشانیدند و دختر بزرگ آمده با پدر خویش هم خواب شد و او از خوابیدن 

دوش با پدرم هم خواب شدم امشب نیز او را شراب بنوشانیم  و تو بیا و با وی هم                         روز دیگر بزرگ بكوچك گفت اینك         
آنشب نیز پدر خود را شراب نوشانیدند و دختركوچك هم خواب وی شد و او                 .  خواب شو تا نسلی از پدرخود نگاهداریم          

و آن بزرگ پسری زائیده او را      .  پس هر دو دختر لوط از پدر خود حامله شدند          .  از برخاستن وی آگاه نشد    از خوابیدن و    
و كوچك نیز پسری بزاد و اورا بن عّمی نام نهاد وی تا بحال پدر بنی                     .  موآب نام نهاد و او تا امروز پدر موآبیان است            

  )٦٥( .))عّمونست
ش بخاطر همجنس بازی پیروانش كه همانا قوم برگزیده باشند، دو شهر سدوم           این شاهكار دختران پیامبریست كه خداوند     

 .و گمرا را با خاك یكسان نمود و بقولی آنها را بمباران اتمی نمود
! و اینهم نمونه ای دیگر، در باره پیامبری كه كعبه مسلمین را بنا نهاد و پل ارتباطی بین یهودیت و اسالم را بوجود آورد     

 سال از ورود نامیمونشان به ایران، هنوز      ١۴٠٠ جد اعالی آنوسی های حاكم بر ایران كه پس از گذشت               !ابراهیم خلیل 
!. در صدد گرفتن انتقام از ایرانی و ویران نمودن این سرزمین اهورایی هستند و از هیچ جنایتی رویگردان نیستند                                   

كه می رسید، همسر و خواهرخود را به خداوندان زر نامبرده عالوه بر اینكه خواهر خود را به زنی گرفته بود، به هرجا 
 .و زور هدیه می نمود تا جانش در امان بماند و به خاطر وجود زنی زیبا در كنارش، آسیبی به وجود مباركش نرسد
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 و فی الواقع نیز او. ابراهیم گفت زیرا گمان بردم كه خدا ترسی در این مكان نباشد و مرا بجهة زوجه ام خواهندكشت        ((  
و هنگامیكه خدا مرا از خانه پدرم آواره كرد او را گفتم               .  خواهرمن است دختر پدرم اما نه دخترمادرم و زوجًه من شد              

  )٦٦.))( احسانیكه بمن بایدكرد اینست كه هر جا برویم در باره من بگویی كه او برادر من است
 بایست سنبل و سرمشق زنان سرزمین ما قرار خواهر و همسر ابراهیم، و دختران لوط، می}هاجر{جالب توجه است كه 

فاجعه بار اینكه حتی رفتگان و مردگان ما نیز ! گیرند و فرزندان ما نیز از مكتبهای انسان ساز این دو بزرگوار، بیاموزند
به گوشهای  یاری همین اراجیف كه به زبان فصیح عربی             هنگام خاك سپاری و تشریف فرمایی به جهان آخرت به                به  

 .رود به بهشت برین را بدست می آورندوخوانده میشود، مجوز ایشان ناشنو
دزدان وغارتگران جامعه  پر واضح است كه اندیشه های متعالی و انساندوستانه مزدك بامدادان در اصطحكاك عنودانه با

 غارتگران داخلی، منافع نژادپرستان ظلمت پرستی قرار گرفته كه از قرنها پیش در كشور ما همگام با زالو صفتان و             و
و چون هیچ غارتگر و دزدی،  حاضر به پذیرش واقعیت و قبول اعمال و                   !  به چپاول محرومان اشتغال داشته و دارند         

شیوه ی رذیالنه خود در قبال محرومان نیست، تالش نموده اند تا با دروغ پراكنی و پخش اتهامات كذب، چهره ی                                      
اندیشه های بشر دوستانه اش را با          بشر دوست را دگرگون جلوه دهند و         زگارمردمی و انسانی این پیامبر راستین و آمو        

زن ایرانی و   ی  مسئله  !  پرده ای از اتهامات زشت و ناپسند كه تنها اتهام زنندگان را برازنده و سزاوار است، بپوشانند                      
یل، از آدم تا محمد و از محمد فروافتادگی وی در جامعه، به یاری صهیونیست ها و تعالیم ضد بشری پیامبران بنی اسرائ

تا خامنه ای، باعث گردیده تا در روند تاریخ، ضربات جبران ناپذیری بركشور كهن سال ما فرودآید و در سالهای پایانی  
 !.را در ردیف وحشی ترین و بی فرهنگ ترین ملل جهان قرار دهد هزاره ی دوم، ما 

اهد و ناظر فجایع عصر ناصری و خیانتهای در بار، رهبران جامعه             تاج السلطنه، دختر ناصرالدین شاه كه از نزدیك ش         
یهود، اعضا سازمان صهیونیست ـ ماسونیك و آنوسی های جنایت پیشه و وطن فروش بوده و در انقالب مشروطیت از                        

 :، در خاطرات خودمی نویسدهمجاهدین و مبارزین مشروطه خواه طرفداری می كرد
نند سایر ممالك آزاد بودند و حقوق خود را مقابل داشته و می توانستند در امور مملكتی و اگر زن ها در این مملكت ما(( 

سیاسی داخل شوند و ترقی كنند یقینا من راه ترقی خود را در وزیر شدن و پایمال كردن حقوق مردم و خوردن مال                                    
ی برای ترقی خود انتخاب می        مسلمانان و فروختن وطن عزیز خود نمی دانستم و یك راه صحیحی با یك نقشه محكم                       

. من مسلكم را نه ارتجاعی قرار می دادم نه شخصی بلكه منتهای سعی در توسعه تجارت داخلی ایران می كردم… كردم 
دادی كه به وفور در ایران است كاركرده، امتیازگرفته، واگذار به انگلیس ها                      معادن خدا …  كارخانه دایر می كردم       

راه مازندران را درست كرده، اسباب حمل و نقل را مرتب كرده، قنات … ت را فراهم كرده نكرده، اسباب تسهیل زراع 
افسوس كه زن های ایرانی از نوع انسان مجزا شده و جزو             …  های زیاد حفر كرده، جنگل های دستی احداث نموده و              

  )٦٧.))( كنند بهایم و وحوش هستند و صبح تا شام در یك محبس نا امیدانه زندگانی می
وضعیت رقت انگیز زن ایرانی و ستمی كه تحت لوای ادیان الهی و حاكمیت خدای زمینی یهود كه بصورت روح حاكم             
برجهان، تمام شئونات زندگی انسانها را به زیر تسلط خود در آورده است، آگاهانه و عمدا در البالی سطور نوشته های           

 .ماسونیكهای جنایتكار گم می شود و رنگ می بازدتاریخ نگاران و تحلیل گران وابسته به صهیونیست ـ 
را در میان } اشتراك زنان { تاریخ نگاران مزدور و غارتگران جامعه ایران با تكرار این نكته كه مزدك بامدادان شعار 

ای نه تنها كوشند تا به كمك چنین بهتان رذیالنه و كهنه شده  گذاشته و پاكی خون ایرانیان را مورد هجوم قرار داده ،  می
سیمای بشردوستانه وی را در غباری از تهمت و دروغ بپوشانند بلكه جوانان ایرانی را از مطالعه آموزه های رهایی                            

 .دارند بخش و انساندوستانه وی باز
 مطالعه تاریخ ایران و آشتی نمودن با اندیشه های واالی پدران و نیاكانمان، دریچه های زیادی را بر روی ما می گشاید          

واقعیت های تاكنونی را باید پذیرفت و         !.  و ما را با علل عقب افتادگی و توسعه نیافتگی كشورمان كامال آشنا می نماید                  
مسلح با سالح خرد و یاری جستن از میراث های گرانبهایی كه به ما سپرده اند، به جنگ همه پلیدیها و لجن پراكنهایی                           

 رانی دولت پنهان یهود وصهیونیسم جهانی، در البالی سطور تاریخ و                رفت كه آنوسی ها و خدمتگزاران به ظاهر ای              
 !.سازی نموده اند است، جا تاریخ ادبیات سرزمین كهن سال ما كه خاستگاه خرد و زادگاه مصلحان و آموزگاران بشر

، از )ق .  ه ۴٨۵ ــ ۴٠٨( قوام الدین، ابوعلی حسن ابن ابی الحسن علی بن اسحاق بن عباس توسی ملقب به نظام الملك 
جمله افرادی است كه به علت جایگاه اجتماعی خود، كه همانا وابستگی به دربار و الیگارشی غارتگران و زراندوزان                       

او . است، و پایبندی به دین اسالم، كینه ای حیوانی ودد منشانه نسبت به مزدك بامدادان و اندیشه های مترقیانه وی دارد                       
مقتول در  (در اولین قدم، توطئه بركناری وكشتن عمیدالملك كندری            ه الب ارسالن شد و      كه با توطئه گری وارد دستگا        

وزیر دانشمند سلطان سلجوقی را طرح ریزی و به مرحله اجرا در آورد، به مدت سی سال وزیر                   )   هجری قمری    ۴۵۶
ترین فئودال و برده دار       وی در این دوران سی ساله به ثروتی بیكران دست یافت  و به بزرگ                       .  قدرتمند سلجوقیان بود   
چنین شخصیت توطئه گر و غارتگری كه زندگی خود را بر غارت و چپاول ایرانیان زحمتكش بنا . دوران خود مبدل شد

 :نفر دامن زده بود،  در اثر معروف خود، سیاستنامه چنین مینویسد نموده و به بی خانمانی میلیونها
باید كه زنان را چون مال یكدیگر شناسید و هر كه را به زنی                     .  استآنگاه مزدك گفت زنان شما چون خواسته شم           ((  

و رشك  و حمیت در دین ما نیست تا هیچكس از لذات  و شهوات دنیوی بی نصیب نباشد و                            .  رغبت افتد با او گرد آید       
 …آرزو بر همه كس گشاده است 
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مردم عام، وچنان آیین نهاد كه اگر         پس مردان به جهت اباحِت زن،  به مذهب مزدك رغبت بیشتر كردند، خاصه                      …  
مردی، بیست مرد را به خانه خویش مهمان بردی و نان و گوشت و شراب و نقل ومطرب دادی، به عاقبت همه یك یك با 
زن او گرد آمدندی و به عیب نداشتندی و عادت چنان بود كه هركه در خانه ای شدی تا با زنی گرد آید، كاله بر در خانه 

چون دیگری را رغبت افتادی و كاله را دیدی بر در خانه نهاده،  بازگشتی و توقف كردی تا او بدر آمدی                         بنهادی،  پس    
… )((٦٨(  

زراندوز حریص و اشاعه دهنده اسالم ناب محمدی، در باره             !.  در صفحات بعد خواهیم دید كه این سیاستمدار ورزیده              
 سفر و حضر رهبران         داران معبد خدای زمینی یهود و یارانِ          عباسی، یعنی پاس     جنایات خلفای خون آشام و جنایتكارِ        

 !.جامعه یهود، چه سان بر مسند قضاوت مینشیند و خامه فروخته شده خود را برعلیه ایرانیان به حركت در می آورد
د كه هر علت قیام و حركت مزدك بامدادان در زمان پادشاهی قباد ساسانی، شرایط اسفناك كشور و فشار همه جانبه ای بو

مزدك نه به خاطر نجات دینی آسمانی یا زمینی قیام . روز برشانه نحیف مردم سنگینی می كرد و كمر آنان را می شكست
او انسانی آگاه، خرد ورز و بشر دوست بود كه زندگی سخت و نكبت بار                  !  كرد و نه رسولی از رسوالن پروردگار بود         

 مردم را در اتحاد نا میمون پادشاه و موبدان زرتشتی می دید كه چشم بر او ذلت و بیچارگی. همنوعانش را بر نمی تافت
سیل بنیان كن ویرانی و خرابی مملكت بسته و با چرك و خون مردمان كاخ می ساختند و در دنیای بیخبری و هرزگی                             

صطحكاك عنودانه از این روی اندیشه واالیش در ا. وی دشمن زر اندوزان و غارتگران جامعه بود. كردند خود سیر می
در نهایت، اتحاد این سه رأس مثلث شوم چپاول              .  با دین یهود، مسیحیت و آیین زرتشتی دوران ساسانی قرار گرفت                  

 .وغارت  و جنایت و جهل نیز به زندگی او و یارانش پایان داد
 میالدی ۴٧١ ـ۴۶۶ منابع مختلف تاریخی  از وضع دشوار اقتصادی ایران  و بروز قحطی و خشكسالی شدید در سالهای

بر اثر این اوضاع نابسامان، حتی تعداد زیادی از یهودیان ساكن در ایران مركزی و میان رودان به كرانه . خبر می دهند
آثار باقی مانده از یهودیان در بنادر لنگه، طاهری و . های خلیج فارس، شبه جزیره عربستان، یمن و هند مهاجرت كردند

 .یج فارس مٍوید این نظر استاطراف آنها در حاشیه خل
مزدك بامدادان، خود از طبقه روحانیون بود و در             .  این بحران اقتصادی یكی از علل عمده پیدایش جنبش مزدكی بود                

این نسبت به تعالیم آیین زرتشتی وبدعت گذاری های                بر  بنا.  سلسله مراتب آیین زرتشتی، مقام موبدان موبدی داشت            
 :خواجه نظام الملك توسی در كتاب سیاست نامه مینویسد. امل داشتموبدان عهد ساسانی وقوف ك

. اول كسی كه در جهان این مذهب معطله آورد، مردی بود كه اندر زمین عجم بیرون آمد و او را موبدان موبد گفتندی(( 
  )٦٩))( …چنانكه دین گبران و دین جهودان و ترسایان و بت پرستان را باطل كند… نام او مزدك بن بامدادان 

 دنیان در آن عصركه تاریخ نویسان یهود از آن به بدی یا            ا در باره وضعیت اسفناك ایر     اثر معروف خود  پیگولوسكایا در   
 :كنند، مینویسد می
كمبود محصول، قحطی  و گرسنگی، توده مردم را دچار فقر . فالكت های طبیعی متعددی گریبان گیرمردم كشور شد    ((  

وی از میزان . ر دست است مبنی بر اینكه فیروز كوشید تا تسهیالتی در زندگی مردم پدید آورداخباری د.  و مسكنت كرد  
 كه سال تاجگذاری بالش برادر ۴٨۴پس از سال … .مالیات سرانه كاست  و از خزانه دولت اتباع كشور را یاری كرد    

گردآوری مالیات  از     .  ی پذیرفت پول در خزانه سخت كاست     .  فیروز بود، هیچگونه بهبودی در وضع كشور حاصل نشد            
فریاد عدم رضایت .  روستاییان ورشكسته از شدت فقر و مسكنت كشتزارهای خود را ترك میگفتند            .  اهالی دشوار مینمود  

  )٧٠.))( و اعتراض سراسر كشور را فراگرفته بود
  را در پی داشت و     ١٣٥٧ پیش آمد و سرانجام انقالب بهمن ماه          ١٣٤١ی به دنبال اصالحات ارضی شه فرموده         وضعیت

 روستاییان دسته دسته از زادگاه خود می برند !هم اكنون در جمهوری آنوسی های ایران و افغانستان به شدت ادامه دارد
در .  افزایند  و در حاشیه شهرهای بزرگ، بر دامنه حلبی آبادها و مناطق فقیرنشین و آمار ارتش بیكاران و معتادان می                       

فروش نفت و صادرات غیرنفتی، توسط آنوسی های غارتگر، چپاول و  مد سرسام آور حاصله ازایران آنوسی زده، در آ
میزان بدهی ایران به بانك جهانی و صندوق بین          .  در بانكهای صهیونیستی و امپریالیستی خارج از كشور ذخیره میشود            

پرسنل ارتش بیكاران،      بر تعداد المللی پول به نسبت دوران هشت ساله جنگ ایران و عراق افزایش نجومی یافته و                           
نمودن شكم یتیمان بازمانده از جنگ هشت ساله به روسپی گری روی                 معتادان و زنانی كه بخاطر امرار معاش و سیر          

 .آورده اند، افزوده شده است
 .تار كردجنگهای طوالنی و پی در پی قباد، بر این دردها افزود و مردم ایران را به روزگار سیاه بدبختی و ادبار گرف

 نیروی مردم، قباد و     ءدرچنین شرایطی ، مزدك بامدادان كه غم بینوایانش می آزرد، كمرهمت برمیان بربست و به اتكا                   
 !طبقه حاكمه و موبدان زرتشتی ویهودیان رباخوار و زراندوز را كه ازفرط سیری درحال تركیدن بودند به مبارزه طلبید

عث گردید تا در اصطحكاك عنودانه و آشتی ناپذیر با تفكر یهود، موبدان و اشراف                این مبارزه طلبی و اقدام متهورانه با       
پلید آنان را می آزرد، اینست     خاطر  آنچه به یهودیان و رهبران جامعه آنان مربوط می شود و           .  دربار ساسانی قرارگیرد  

پنهان یهود را به خطر انداختند و        كه مزدك و مزدكیان با اقدامات بشردوستانه خود موجودیت و منافع غارتگرانه دولت                
خدایی كه اقلیتی ناچیز را       .  قیام آنان، به منزله یورش به معبد زوال ناپذیر خدای زمینی یهود بود                      !  آنرا تهدید نمودند   

وگرنه دلیلی نداشت تا دولت پنهان یهود بر علیه           .  بخت و گرسنه می خواهد       خوشبخت و رستگار و توده اكثریت را بد          
د و پس از گذشت قرنها، تاریخ نویسان و اندیشه پردازان صهیونیست با كینه ای حیوانی نسبت بدانان برخورد شان قیام كن
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به حدی كه برای نشان دادن كینه . نمایند و از فرط كینه توزی ددمنشانه و حیوانی به همان اتهامات گذشته خود ادامه دهند
  در باره آن واقعه آسمان و ریسمان ببافند؟حیوانی و ضدبشری خود به ضد و نقیض گویی بیفتند و

ابو منصور عبدالملك بن محمد نیشابوری ملقب به ثعالبی، تاریخ نویس مسلمان نیز چون دیگر تاریخ نگاران هم عصر                        
او در . خود، كینه ای حیوانی نسبت به مزدك بامدادان دارد و او را با بدترین كلمات و جمالت مورد حمله قرار می دهد               

 : قباد و آشناییش با مزدك چنین می نویسدباره
با صورتی . با اسلوب پسندیده حكمرانی كرد، مزدك دیوی بود به صورت مردی … این پادشاه تا زمان ظهور مزدك (( 

 ))… زیبا  و سیرتی زشت، گفتارش دلنشین و كردارش ناپسند، قباد فریفته سخنان چرب وی شد و گمراه گردید
این داستان تلخ كه در ادبیات . ان در دوران قباد و پسرش انوشیروان زبان زد خاص و عام است  وضعیت فالكت بار ایر   

پارسی به ثبت رسیده بازگوكننده آن وضعیت اسفباری است كه در ایران جریان داشته و قیام مزدك را باعث گردیده                               
 .است

ی دو جغد را كه بر فراز خرابه ای نشسته           چنین روایت كنند كه روزی انوشیروان در حال بازگشت از جبهه جنگ، آوا              
كه این پرندگان چه می گویند؟ بزرگمهرجواب دادكه یكی از           :  از بزرگمهرحكیم،  وزیر دانشمند خود پرسید        .  بودند شنید 

! مادر عروس كابین دخترش را صد ده خراب مطالبه می كند       !  جغدها، دختر دیگری را برای پسرش خواستگاری میكند        
بعد چی؟ بزرگمهر با شجاعت و شهامتی كه تنها خردمندان را سزاست جواب می : خشم و غضب می پرسدانوشیروان با 

 :دهد كه مادر داماد می پذیرد و در جواب می گوید
 گرملك اینست و اینست روزگار
 من ده ویران دهمت صد هزار

دی رهبران دیوسیرت جامعه ی       ناگفته پیداست كه چنین شرایط اسفباری باعث شادی روح حقیر صهیونیستها وخرسن                   
و دگرگونی این وضعیت برآید، ناگفته پیداست          حال اگرفردیا تفكری درصدد تغییر     !  و زراندوزان غارتگرمی شود      یهود

 !.كه در اصطكاك عنودانه با تفكر یهود و آیین زراندوزانه اش قرار می گیرد
شدت و    رای یهودیان ناگوار بود،  و مزدك آنرا با              ولی آنچه ب   .  در آیین دوره ساسانیان تعدد زوجات معمول بود              ((  

. مرج در زندگی خانوادگی و زناشویی بود       خشونت در نظر داشت بر جوامع ساكن در ایران و بابل تحمیل كند، هرج و                
به باورآیین آنان   .  گفتند  میان زرتشتیان آزاد بود وچنین وصلتی را به زبان پهلوی خویذوگدس می                ازدواج با محارم در    

  ) ٧١.))( زدواج بین خواهر و برادر به وسیله فره ایزدی روشن میگردد و دیوها را به دور میراندا
ساسانی بودكه هیچ رابطه  پیش از این گفتیم كه تعدد زوجات، ره آورد جامعه اشرافی ساسانی و دست پخت موبدان دربار

ف و اندیشه ملغی نمودن این بدعت گذاری ها قد                چه برسد به مزدك بامدادان كه با هد             ای با آیین زرتشتی نداشت تا         
اما از دیدگاه تاریخ نگار مالیخولیایی صهیونیست، مرغ یك پا دارد و او،  به                 .  جان برسرعقیده اش گذاشت     برافراشت و 

 !هر وسیله ممكن تالش دارد گناه قوم خود و دیگران را به پای مزدك و مزدكیان بگذارد
ساسانیان پیروی می كرده   به فرض محال كه مزدك بامدادان از آیین زرتشتی دوران : گفتباید به این قلم بدست مزدور   

تو چرا جامه می درانی و شیون به پا میكنی ؟ در آیین تو كه پدیده تعدد    !  و با چنین شیوه  ازدواجی نیز موافق بوده است          
اگر باورنداری،  !  دهد  ورد تهدید قرار نمی    زوجات ممانعت قانونی ندارد و حتی ازدواج با محارم نیز پاكی خون را م                    

حتی اشتراكی نمودن زنان، بر این ! را با دقت بخوان تورات مقدس را در دست بگیر و داستان ابراهیم نبی و لوط پیغمبر
زیرا در صورت تحقق چنین شیوه ای نیز زنان را از پایگاه رفیعشان                   !.  اندیشه و تفكرحیوانی رجحان و بر تری دارد          

 نمی آورد و آنان را به كاال و موجوداتی بی اراده و گوش بفرمان شوهران یا همخوابه های بی اراده شان تبدیل نمیپایین 
دره   باعث می گردد تا بشریت به جاده  انحطاط بیفتد و در قعر                  تهدید قرار می دهد و       آنچه جامعه بشری را مورد     .  كند

آفتی . تبدیل انسان به یك كاالی بی اراده و قابل خرید و فروش استسقوط اخالقی سرنگون شود، گرفتن آزادی اندیشه و 
پراكند و با تبلیغات مسموم كننده خود  شبانه روز در میان جوامع بشری می   كه صهیونیسم بین المللی، بذر بالخیزش را         

 .بخشد بدان مشروعیت و قداست می
ست كه، انگیزه این شورش هسته های                        این مدعا      بر  در ارتباط با شورش یهودیان ماحوزا، امنون نتصر                            

 تعدادی از    ءما به اتكا   .  در مورد پاكی خانوادگی و احترام به مالكیت شخصی، در آیین مزدك بود                    نامشروع،خصوصا
شواهد و براهین تاریخی كه قطره ناچیزیست در برابر اقیانوس مواج و بیكران اطالعاتی كه پدرانمان برجای گذاشته                          

قبل از تشریح   !  ان و دیدگاه مزدك را در باره زن و خواسته برشمردیم و پیرامونش توضیح دادیم                  اند، علل جنبش مزدكی    
علل قیام ماحوزا، ذكر این نكته الزم است كه بنا بر دالیل گفته شده در باال، ادعای امنون نتصر، نه تنها دروغیست در                          

عالوه بر آن پاكی خون، آنهم در مذهب یهود . ورردیف دیگر دروغهای زرپرستان یهود، بلكه بسیارمسخره است وخنده آ
. با چنین شدت و حدتیكه حتی با بدعتگزاریهای موبدان دوران ساسانی در اصطحكاك عنودانه قرارگیرد وجود ندارد                          

پدر پیرشان كه بصورت مشروح در كتب مقدس این قوم به ثبت رسیده یكی از                               داستان همخوابگی دختران لوط با        
 .كه مدعای سرا پا كذب  حضرات را نقش برآب می كندبراهینی است،  

 از آن جهت كه جماعتی آواره  و از وطن رانده شده ، كه بمنظور كسب و كار و زراندوزی در! مسخره است و خنده آور
حریم اخالق و شرع باشندگان آن سرزمین را به             سرزمینی رحل اقامت افكنده اند، برای خود رسالت پیامبری قائلند و               
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آنهم با هزاران آسمان و ریسمان بافتن  و سرهم . عالمت سئوال می برند و به نسخه نوشتن های آنچنانی می پردازند یرز
 .بندی نمودن دروغ و بهتان های وقیحانه و تهوع آور

ز خود را با نام       غسخنان ن   داند و   حماسه سرای بزرگ توس، حكیم ابوالقاسم فردوسی كه خرد را برتر از گوهر می                       
و اتهامات وارده به ) خسرو كواتان ( و خرد آغاز می كند، جریان محاكمه مزدك توسط خسرو انوشیروان     داوند جان   خ

را بر اساس نامه ی  باستان و تحت تأثیر بینش               وی از جانب خسرو،  در حضور موبدان موبد و نمایندگان ادیان دیگر                
 :مذهبی شیعه چنین تشریح می كند

 ش گروهچنین گفت كسری به پی
 به مزدك كه ای مرد دانش پژوه
 یكی دین نو ساختی پر زیان

 نهادی زن  و خواسته در میان
 جه داند پسركش كه باشد پدر
 پدر همچنین چون شناسد پسر
 چومردم سراسر بود درجهان

 نباشند پیدا كهان و مهان
 كه باشد كه جوید در كهتری
 چگونه توان یافتن مهتری
 ش كراستكسی كو ُمَردجای  و چیز

 كه شد كارجو بنده با شاه راست
 جهان زین سخن پاك ویران شود

 نباید كه این بد به ایران شود
 همه كدخدایند و مزدور كیست
 همه گنج دارند و گنجور كیست

 زدین آوران این سخن كس نگفت
 تو دیوانگی داشتی در نهفت
 همه مردمان را بدوزخ بری
 همی كار بد را ببد نشمری

 فتار موبد قبادچو بشنید گ
 برآشفت و اندر سخن داد داد
 گرانمایه كسری ورا یار گشت
 دل مرد بی دین پر آزار گشت
 پر آواز گشت انجمن سربسر

 كه مزدك مبادا بر تاجور
 همی دارد او دین بزدان تباه
 مباد اندرین نامور بارگاه

 از آن دین جهاندار بیزار شد
 زكرده سرش پر زتیمار شد

 انگاه شاهبكسری سپردش هم
 اباهرك او داشت آیین و راه

 بدوگفت هركو برین دین اوست
 مبادا یكی را بتن مغز و پوست
 بدان راه بد نامور صد هزار
 بفرزند گفت آن زمان شهریار

 كه با این سران هرچ خواهی بكن
 ازین پس زمزدك مگردان سخن

 بدرگاه كسری یكی باغ بود
 كه دیوار او برتر از راغ بود

 بر گرد او كنده كردهمی گرد 
 مرین مردمان را پراگنده كرد
 بكشتندشان هم بسان درخت

 زبر پای و زیرش سرآگنده سخت
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 بمزدك چنین گفت كسری كه رو
 بدرگاه باغ گرانمایه شو

 درختان ببین آنك هركس ندید
 نه از كاردانان پیشین شنید

 بشد مزدك از باغ و بگشاد در
 كه بیند مگر بر چمن بارور

 كه دید از تنش رفت هوشهمانگه 
 برآمد بناكام زو یك خروش
 یكی دار فرمود كسری بلند
 فروهشت از دار پیچان كمند

 نگون بخت را زنده بر دار كرد
 سر مرد بی دین نگون سار كرد
 از آن پس بكشتش بباران تیر
 تو گر با هشی راه مزدك مگیر
 بزرگان شدند ایمن از خواسته

  )٧٢(  و زاده و باغ آراسته    زن
وحشت خسرو انوشیروان و طبقه حاكمه ایران در اینست كه قداست اشرافیت و نظام طبقاتی مورد هجوم  و بی احترامی 

همان وحشتی كه . قرار گرفته و فاصله ای بین شاه و گدا، كدخدا و مزدور، گنج ور و رنجبر، كهتر و مهتردرمیان نباشد
ترس و وحشت از خواسته های       .  هان آنان را نیز به لرزه در آورده است          سراپای وجود رهبران جامعه یهود و دولت پن         

اندوختگان سیه دل هراسان شوند وكینه اش را بدل بگیرند و                مساوات طلبانه و برابری جویانه مزدك باعث شده تا زر            
ها و غارتگران بین اصطحكاك عنودانه از این جا سرچشمه می گیرد، و اال صهیونیستها، فراماسون. خونش را مباح بدانند

چرا باید اندیشه ناپاكی خون قومی غیریهودی را بدل راه دادكه هیچگونه ! المللی را چكار با پاكی یا ناپاكی خون ایرانیان
 قرابتی با قوم باصطالح برگزیده یُهَوه ندارد؟

جای دیگری سرچشمه    همانطور كه گفتیم ناراحتی و عصبانیت رهبران جامعه یهود و تاریخ نگاران صهیونیست، از                       
آنهم منافع قوم و ملتی كه از هزاران         .  اصطحكاك عنودانه، در صورتی پیش می آید كه منافعی در خطر بیفتد              !    میگیرد

 .سال پیش خود را برای آقایی و سروری جهان آماده كرده است
گاشته شده است، می      ابوسعید عبدالحی بن ضحاك بن محمود گردیزی غزنوی در كتاب زین االخبار كه به فارسی ن                          

 :نویسد
مزدك می گفته، خدای عزوجل روزی خلق اندرین زمین نهاده است و بخشش پدید بكرده است، از توانگران بباید ستد (( 

 .))و به درویشان بباید داد، تا همه راست گردند
بر استثمارتوده های   اندوز كه بهشت دنیوی خود را           اصطحكاك منافع و درخطر افتادن قداست یك طبقه غارتگر و زر              

محروم و غارت بی رویه زحمتكشان جامعه استوار نموده اند، همیشه باعث هراس و وحشت كاسه لیسان و الطائالت                          
می دارد تا از طریق اتهام و افترا و سرهم بندی                گویی پاسداران و مزدوران قلم بدست این طبقه می شود و آنان را وا                 

دار و عنوان مطالب بی پایه و اساس چهره مبارزین و متفكرین ملتی را خدشه دار و نمودن انواع و اقسام دروغهای شاخ
هرگونه اندیشه و تفكری كه منافع غارتگران را به خطر             !  آنان را در میان مردم و مجامع بین المللی بی اعتبار سازند                

ن قلم بدستان مزدور را در پی        نمودن وجهه كاذب و دروغین آنان گردد، موضع گیری ای              بیندازد و در صدد خدشه دار      
 .خواهد داشت

توجه به تاریخ گذشته و مطالعه اسناد و مداركی كه در نهایت، بازیافتن حافظه تاریخی ما و رسوایی غارتگران بی نقاب 
را در پی خواهد داشت، باعث اصطحكاك عنودانه و عكس العمل نشان دادن این قلم بدستان مزدور                  و نقاب پوش كشور   

هرچند كه این رجعت به گذشته و ورق زدن تاریخ، در مراحل نخست برای سرگرمی و اتالف وقت و بدون                .  دخواهد ش 
 .برنامه ریزی قبلی باشد

ذكر نمونه ای از این نوع موضعگیری های انیرانی از سوی قلم بدستان مزدور و حافظان منافع صهیونیسم و امپریالیسم 
 .بی فایده نخواهد بود

به خاطر عملكرد ضد بشری آنوسی های حاكم بر ایران وخفقان و سركوب بیش از حدشان، توجه به                         در دوران اخیر     
گذشته و تاریخ ایران زمین، در بین ایرانیان بویژه ایرانیان برون مرزی رواج چشمگیری یافته و آنان را به گذشته خود               

 قبل از بلوغ خود را می گذراند، در بیشتر             این عالقمندی كه در حال حاضردوران جنینی و رشد           .  عالقمند نموده است   
بطور مثال عده ای از ایرانیان، بدون . كند مواردخام،  ناپخته و بدون برنامه ریزی است و هدف مشخصی را دنبال نمی     

مطالعه و بررسی كارشناسانه، صرفا بدلیل ضدیت با جمهوری اسالمی ایران و آخوندهای حاكم بر ایران، به ادیان                               
ورزند اطالعاتی در این       كنند و تالش می      ل از حمله عرب مانند میترائیسم و زرتشتی گری ابراز عالقه می                ایرانی قب 

 آنان علت ویرانی كشور و بیچارگی ملت ایران را نتیجه حاكمیت اسالم و آنهم اسالم نوع خمینی می                   .  باره بدست آورند  
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همین حركت . آورند مهرپرستی و زرتشتی گری روی میدانند و در نتیجه ی چنین برداشتی، به مذاهبی چون مسیحیت، 
ابتدایی، ناچیز و تا اندازه ای انحرافی و گاها مخرب باعث هراس و وحشت آنوسی ها در داخل و خارج از كشور می                            

 .شود و آنانرا به عكس العمل و موضع گیری های متفاوت و برنامه ریزی شده وامی دارد
علی حسینی خامنه ای، فرصت طلبانه و عوام فریبانه اجازه برپایی كنگره  نوسی سیدجمهوری آنوسی های ایران، آ رهبر

زرتشتیان در ایران را صادر می كند و همزمان، همكیشان آنوسی اش در خارج از كشور زوزه مرگ سر می دهند و                            
ین قلم بدستان مأمور و       ا!.  دمند  مظلومیت اقلیت یهود در ایران آنوسی زده را مطرح می نمایند و در بوق و كرنا می                         

آنوسی های رسوا كه هدفی جز خیانت به ایران و ایرانی را در سر نمی پرورانند، فورا به تكاپو میافتند تا به بهانه كنگره 
آنوسی فرموده زرتشتیان در ایران، كلنگ تخریب خود را فرود آورند ودر بسترتفكرات پاك مردم، بذر علفهای هرز و                        

 .انحرافی بپاشند
كه توسط یكی از چهره های سیاسی شناخته شده دوران معاصر درخارج از كشور و ظاهرا در } ایران زمین{ زنامه رو

 ٢۶ خود به تاریخ دوشنبه            ١٠٩مخالفت با رژیم آنوسی های حاكم بر ایران منتشر می شود، در ضمیمه شماره                                  
 انتشار یافته، دو مطلب كامال متضاد را به چاپ  كه بعنوان ویژه نامه كمیسیون مذاهب و آزادی ادیان١٣٧۵شهریورماه  

همه جوانب مورد تهدید  رسانیده است، كه بنا به اهمیت آنان و ارتباطشان با خطر بالقوه آنوسی هایی كه هستی ما را از                  
 ز دوقرار داده و با تخریب فرهنگی و زدودن حافظه تاریخی ما، قصد ادامه غارتگری ونابودی ما را دارند، قسمتهایی ا 

 :مطلب مندرج در این نشریه را در اینجا نقل می كنیم
به تازگی یك تجمع چهار روزه،  تحت عنوان          .  نمایش كنگره زرتشتیان، بند و بست آشكار با رژیم خونخوار آخوندی           ((  
 نفر ایرانی ٨۵٠با سؤاستفاده از نام زرتشتیان جهان ـ چنانكه گفته اند ـ با شركت          }  كنگره ششم بین المللی زرتشتیان      {  

 .در تهران برگزارشد )٩۶ ژوئن ٢٢ تا ١٩ ( ٧۵وغیر ایرانی، از سی ام خرداد تا دوم تیر
برای سالمت خامنه } كنگره خود{ پس از آنكه در } میهمانان شركت كننده{ ، )شنبه دوم تیرماه  (  در روزپایانی كنگره    

دروغی .  (  نفرین كردند }  بد اندیشان    {   را با لقب       دعا كرده و ملت آزادی ستان ایران          }  رهبر عادل {  ای به عنوان      
ج ـ . بزرگتر و غیرقابل تصورتر از دروغهای شاخدار ومستهجن امنون نتصر و دیگر تاریخ نویسان مزدور صهیونیست

 :منصور روانی، نماینده اقلیت زرتشتیان در مجلس رژیم، گفت… ، )پ 
 ))}.ی اسالمی، در كمال آسایش و آزادی به سر می برنداقلیت زرتشتی ایران، در سایه الطاف نظام جمهور{ 

امامطلب دوم كه بقلم منوچهرنوع پرست، با هدف دفاع  از هم نوعان مظلوم و همیشه آواره اش برشته تحریر درآمده                             
 !.است

 از انقالب، جمعیت یهودیان ایران، كه در سالهای قبل… . خطر از هم پاشیدگی جامعه یهودیان ایران را تهدید می كند(( 
 سال بعد از انقالب، نه تنها افزایشی نیافته كه برعكس، روز به روز، تقلیل  ١٨ هزار نفر برآورد می شد،        ١٢٠در حدود 
. ،  و هم اكنون،  به بیست، تا بیست و پنج هزار نفر، كاهش یافته است)ج ـ پ. حتما تخمشان را ملخ خورده است( میرود

ولتی در ایران، بیان نمیشود و تنها هر از چندی گاه یك بار، با ایجاد شرایط خاصی  از   دالیل این امر، توسط مسئوالن د     
رهبران مذهبی  و اجتماعی آنان خواسته میشود كه در برابر مطبوعات و گزارشگران خارجی از شرایط خوب زندگی                      

همان عملی كه اگر    .  (  ن بیاورند خود در ایران و روبرو نبودن با هرگونه فشار و تبعیض و بی عدالتی، سخنانی بر زبا                   
تمامی …  ،  )ج ــ پ    .  نامیده می شود  }  بند وبست آشكار با رژیم خونخوار آخوندی       {از سوی زرتشتیان صورت پذیرد،       

محققان و تاریخ نگاران، یهودیان ایران را از قدیمترین اقوام ایرانی میشناسند كه همواره در طول تاریخ، در محدوده                           
باحضور مستمر خود،  در پیدایش و شكوفایی  و استمرار تمدن و فرهنگ ایرانی، نقش مؤثری داشته           جغرافیایی ایران،   

 ).ج ـ پ . ادعاهای امنون نتصرگونه. ( اند
گرچه متأسفانه در كشور خود ما، ایران، تحقیق و تتبع زیاد و گسترده  و پر دامنه یی در این موضوعات،  صورت                           …

 جانب جناب نوع پرست است كه صفحه ای از صفحات روزنامه اش را در اختیار                         سهل انگاری از   (  نگرفته است،    
، )ج ـ پ . را در آن به چاپ برسانند همنوعان تاریخ سازش قرار نمی دهد، تا نتیجه تحقیقات علمی و باستان شناسی خود

 آثار و كتب  و مقاالت بسیاری دانشگاههای اروپا و آمریكا، و همچنین در دانشگاههای اسرائیل كنونی، محققان زیادی در
سازی  و حفظ تمدن  و فرهنگ ایرانی، بعد از حمالت                 منتشركرده اند و در آنها به نقش عظیم یهودیان ایرانی در باز                

 .))اعراب و مغول، اشاره كرده اند
مریكا و اسراییل دانشگاههای اروپا و ا پس از آشنایی با ادعاهای یك آنوسی ضد ایرانی دیگركه ضمن دسترسی به آرشیو

شناسانه اش، علت كاهش تعداد یهودیان ایران در سالهای پس از انقالب را نمیداند  و منتظر                          و وسعت معلومات یهود    
است تا هم كیشان آنوسی اش، كه در جمهوری اسالمی ایران صاحب مسئولیتند، علت را باز گویند، به سخنان نماینده                           

 :یهودیان در ایران نظری می اندازیم
با توجه به اینكه ما از نظر ملیت ایرانی  و از نظر مذهب كلیمی هستیم، طبیعتا نتایج انتخابات مجلس ششم كه می                                ((  

می . تواند نقطه عطفی در تاریخ سیاسی ایران به شمار آید و پیامدهای بسیار مثبتی برای ملت ایران در پی خواهد داشت
ران و از جمله جامعه كلیمی ایران كه همواره پیوندهای ناگسستنی با ملت                 تواند به عنوان هدیه ای برای تمامی ملت ای           

  )٧٣.))( ایران دلشته اند محسوب شود
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موریس معتمد، با وقاحتی غیرمسئوالنه، ادعای اربابان صهیونیست خود را تكرار میكند و یهودیان را از نظرملیت                              
قبول   نه از سوی پاره ای از هموطنان نا آگاه ما نیز مورد              دروغی كه متأسفا  .  ایرانی و از نظر مذهب كلیمی می خواند         

شخص یهودی دارای ملیت یهود      !.  یهودی بودن، مذهب و آیین نیست      .  درگمی آنان گردیده است      و باعث سر    واقع شده   
 این ادعای مسخره و خنده آوریست كه مرتبا از سوی صهیونیستها و رهبران!. است و از سرزمین یهودیه برخاسته است

مثل این است كه بگوییم ایرانیان مقیم هند یا امریكا و غیره كه از نظرملیت     طرح این ادعا  !.  می شود   جامعه یهود تكرار  
 .هندی، امریكایی و غیره هستند و از نظر مذهب ایرانی 

ین اجدادی   ارمنی، یهودی، آسوری، كلدانی، بلوچ، ُكرد، ُلر و غیره ملیت های موجود در ایرانند و زادگاه و سرزم                              
 .هركدام گوشه ای مشخص از خاك این كره خاكی است

از همه این مسائل گذشته، یهودیان چه نوع ایرانیانی هستند كه جریمه ساالنه ای بابت عدم مهاجرت به اسراییل و                                     
 را متعلق به اسراییل و        سرزمینهای اشغالی به دولت غاصبشان می پردازند و در هرگوشه ی جهان كه باشند، خود                         

 !. اقیانوسیه و افریقا و شرق دور و نزدیك یهودیان از یهودیان اروپا و امریكا گرفته تا. سرزمین موعود میدانند؟
باید توجه داشت كه موضع گیری و دلسوزی های آقای نوع پرست و دیگران برای اقلیت یهودیان ایران، همصدا و                                 

این روند كه ریشه در تاریخ این سرزمین . ه ریزی قبلی نیستانگیخته و بدون برنام همآهنگ با محافل صهیونیستی، خود
باستانی دارد، و از سوی قلم بدستان مزدور، تاریخ نگاران بی هویت و سیاستمداران اجنبی پرست با جدیت تمام دنبال                         

 .می شود، هدفی جز تحقق حكومت جهانی یهود و سروری بخشیدن به قوم باصطالح برگزیده یُهَوه ندارد
نشریه ایران زمین و دیگر آنوسی های نقاب بر           ی  ، نیز موضعی مشابه       )راه كارگر (  ن كارگران انقالبی ایران       سازما

بدنبال افشاء شدن شبكه ی صهیونیستی ـ فراماسونی فالحیان ـ چهره، در قبال اقلیت یهودیان مقیم ایران در پیش گرفته و 
در سایه نظم نوین جهانی به همین شیوه ژیم آنوسی های ایران و در وزارت اطالعات و امنیت ر) اسالمی ( سعید امامی 

 نشریه تك برگی، روزنامه       ۶٨ این نشریه در صفحه سوم شماره            .یهودپسندانه ادامه می دهد     ی صهیونیسم شاد كن و         
 در  یهودیان و بهاییان  “   شمسی، در مقاله ای تحت عنوان         ١٣٧٩ فروردین ماه     ٢٢سیاسی هیئت اجرایی خود به تاریخ         

از   محمدرضا شالگونی، ضمن ابراز وحشت و نگرانی خود        حجت االسالم والمسلمین     به قلم   ”  جمهوری اسالمی ایران     
 :عدم موفقیت رئیس جمهور خاتمی در برقراری رابطه با امریكاچنین می نویسد

آنها می گویند { :  كرد و گفتپا را از این فراتر گذاشت و بهاییان را هم به پرونده یهودیان ضمیمه        )  احمد جنتی   (  او  ((  
… .  }  اگر كسی جاسوس نباشد، هیچ كسی با او كاری ندارد               .  بهایی ها جاسوس هستند     .  مبادا بهایی ها را اذیت كنید        
 كه چگونگی پیدایی اش، هنوز نتوانسته مانند ادیان كهن سال در پشت )كدام دین؟ ج ـ پ  ( بهائیت دین نسبتا جوانی است

و اكنون دستگاه والیت فقیه می خواهد یهودیان را باهمان اتهامی گروگان بگیرد كه                …  تتار شود؛   ابرهای اساطیری اس  
آن ها می خواهند با بستن یهودیان به         .  در بیست و یك سال گذشته، بهاییان را سركوب كرده است؛ یعنی اتهام جاسوسی                

 طلبان حكومتی برای تنش زدایی با آمریكا را          اسراییل، هم گروگان گیری جدیدی راه بیندازد،  و هم تالش های اصالح               
بنا بر این دفاع فعال از حقوق انسانی و شهروندی . هدف های آن ها روشن تر از آن است كه قابل استتار باشد. خنثی كنند

ی در  یهودیان دستگیر شده، هم برای مقابله با تهاجم جدید دستگاه والیت و هم برای جا انداختن مفاهیم بنیادی دموكراس                       
 جمهوری اسالمی، اهمیت ویژه ای پیدا كرده   وسیع مردم به جان آمده از بی حقی ها و زورگویی های             اذهان توده های  

فراموش نباید كرد كه دفاع از حقوق یهودیان به هیچ وجه به معنای تائید زورگویی های دولت اسراییل نسبت به                         .  است
. ودیان به همان دلیلی اهمیت و ضرورت دارد كه دفاع از حقوق فلسطیناندفاع از حقوق یه. مردم ستمدیده فلسطین نیست

آزادی خواهان ایران و مخصوصا . و زورگویی به یهودیان ایران به همان دلیل شریرانه است كه زورگویی به فلسطینان
. م دفاع كنند   طرف داران آزادی و سوسیالیسم، موظف اند از حقوق شهروندی و انسانی همه مردم و مطلقا همه مرد                             

نگذاریم مردم ایران  .  ایرانی كه در آن یهودیان و بهاییان كمتر از دیگران ایرانی شمرده شوند، ایران آزادی نخواهد بود                  
 .))ستیزی و بهایی ستیزی و اقلیت ستیزی های دیگر را تحمل كنند ننگ یهود

د و به این امر معتقد هستید، چرا تصور می كنید            دانی  سئوال اینست كه اگر شما یهودیان را كمتر از دیگران ایرانی نمی             
 تائید و دفاع شما از جنایات اسراییل در سرزمین های اشغالی فلسطین را           ، ممكن است توهمِ   جماعتی ایرانی كه دفاع از    

داران آزادی و سوسیالیسم، چه رابطه ای بین محاكمه این یهودیان به اصطالح                 فدر پی داشته باشد؟ به نظر شما و طر            
 و دفاع اسراییل وجود دارد؟ وقتی شما یهودیان دستگیرشده را شهروندان ایران زمین می شماریدغاصب ایرانی و دولت 

دولت نسبت به دخالت های      ، چرا   از حقوق حقه ی آنان را در سر لوحه ی مبارزات بشردوستانه ی خود قرار داده اید                      
؟ ،  عكس العملی نشان نمی دهید     ی عوام فریبانه به راه انداخته است       چنین به تكاپو افتاده و زوزه ها       كه  اشغالگر اسراییل   

 تا قبل انداخته و زمینه ای فراهم نمودهطرفداران آزادی و سوسیالیسم را نیز به وحشت و هراس شما زوزه هایی كه حتی 
ییل و همسویی با      كه حركت و موضع گیری ما در راستای تایید دولت اسرا              نماییدد و اعالم     ی، آخ بكش   باز خوردن چو   

؟ از همه مهمتر، محاكمه یهودیان و شكنجه و آزار بهائیان توسط رهبران            یستسیاست های فلسطینی ستیزانه آن دولت ن       
جمهوری آنوسی ها، چه ربطی به ملت ایران دارد كه خود سالیان سال قربانی جنایات و توطئه های این دیوان                                             

ن آدمخوار و آنوسی های عقب مانده ای كه پیام آور جهل و نادانی قرون و                     چرا می بایست گناه اهریمنا      !.  آدمیخوارند؟
اعصارند به پای ملت ایران نوشته شود و ننگ یهودی ستیزی و بهایی ستیزی و اقلیت ستیزی را برایش به ارمغان                                  

لری و پینوشه و      گناه دولتهای آلمان هیت     آزادیخواهان و بشر دوستان روی زمین،            ؟ مگر   و به دامنشان بچسباند        بیاورد
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نوشتن و كشورها نوشته اند؟ گناه حاكمان را بپای مردمان ای آلمان و شیلی و غیره كشورهشهروندان دیگران را به پای 
! آنان را به صالبه كشیدن، تنها از عهده صهیونیستها و مدافعان و تاریخ نویسان و وقایع نگاران مزدورشان برمیآید                              

هانی دوم تا كنون، خون بهای قربانیان جنایات خود را از ملت آلمان و دیگر كشورها می بدانسان كه پس از پایان جنگ ج
 با بمیان كشیدن پای ملت در       !  ستانند و خویشتن را طبلكار همه ی جهانیان، حتی قربانیان آن جنایت اعظمی می دانند                     

های به اصطالح شیعه مذهب حاكم بر یی كه هیچگونه ارتباطی با هستی باختگان و قربانیان ددمنشی های آنوسی            ماجرا
، چه هدفی را دنبال می كنید؟ دفاع شما و سردمداران دیگر گروههای مدافع آزادی و سوسیالیسم، از یهودیت ایران ندارد

بشری نداشته باشد،  مردمی و ضد تفكرات ضد و بهائیت بدون در نظرگرفتن عملكردآنان در تاریخ ایران، اگر ریشه در     
 !نشأت می گیردشما ناآگاهی و عدم شناخت صد در صد از 

 .برگردیم به اصل موضوع و نظری بیفكنیم به ادامه ی تاریخ نویسی صهیونیست ها
اما قیام ماحوزا، ماحوزا شهری بود كه دركناره جنوبی رودخانه دجله و در نزدیكی تیسفون پایتخت ساسانیان بنا شده                            

اردشیر .  میالدی توسط رومیان ویران شد١۶۵در سال . ر ایران ساخته شدتیسفون در زمان فرمانروایی سلوكیان ب .  بود
در آغاز شكوفایی و رونق تیسفون، ماحوزا به          .  نامید}  بی اردشیرش {  بابكان سر سلسله ساسانیان آنرا از نو بنا كرد و            

ه روایت تلمود، یهودیان ب. یكی از مراكز مهم تجاری و بازرگانی بدل شد زیرا بر سر راه كاروانهای تجاری قرار داشت
. ماحوزا كه امالك كشاورزی پهناوری نیز در اختیار داشتند، در تجارت  ماحوزا  و تیسفون نقش فعالی به عهده گرفتند                      

 .تجارتی كه برای آنان پر منفعت  و سودآور بود
مراكز اصلی الیگارشی    در نیمه دوم سده چهارم میالدی، در دوران پادشاهی طوالنی شاپور دوم، ماحوزا به یكی از                          

اكثریت ساكنین ماحوزا یهودیانی بودند كه بدنبال چشمه های شیر و عسل در حركت بودند و كشورهای                    .  یهود مبدل شد  
با آغاز آشوب در ایران، در پی جنبش مزدك و درگیری  وسیع بین روحانیون زرتشتی و                    .  جهان را زیر پا می گذاشتند      

كمك نیروهای مسلح خود،  دولت مستقل        مرزوطرای دوم از فرصت بهره جست و با         منجر شد،   دربار كه به سقوط قباد    
 .بود، مركز آن قرار داد خود را در بخشی از میان رودان بر پا نمود و ماحوزا را كه قلعه ای محكم و استوار

سر .  ل دوام آورد  این حكومت مستقل كه آغازگر به حقیقت پیوستن رؤیای حكومت یهودی از نیل تا فرات بود، هفت سا                     
مرزوطرا .  میالدی سپاهیان ایران مقاومت ماحوزا را درهم شكستند وآنرا به تصرف خود درآوردند            ۵٠٢انجام در سال    

 .و گروهی دیگر از یهودیان طرفدارش مصلوب شدند و شورش یهودیان سركوب شد
این قیام،  با قیام مزدك بامدادان و جنبش           جالب توجه است كه در هیچكدام از منابع تاریخی موجود، اشاره ای به پیوند                   

بنا بر شواهد و مدارك تاریخی، علت قیام ماحوزا تنها، ضعف دولت مركزی و سؤاستفاده  یهودیان     !  مزدكیان نشده است  
همان ضعف و از هم پاشیدگی مفرطی كه در نهایت               .  از شرایط موجود در ایران برای برپایی دولت یهود بوده است                

بیش از پیش در چنگال رهبران جامعه ی یهود را زی تازیان و سقوط حكومت ساسانیان گردید و كشور ما   منجر به پیرو  
 .و دولت پنهان یهود اسیر نمود

 المعارف یهود، نام رهبران جامعه یهود ایران را كه تا پایان سلطنت ساسانیان در رأس الیگارشی یهود قرار داشتند ةدایر
 : راندند،  به شرح زیر به ثبت رسانده استو برمقدرات ایران فرمان می

، هونای  )٣٣٧ ــ ٣١٣( ، مراوكبای دوم  )٣١٣ ـ ٢٧٠( ، نحمیا )٢٧٠ ــ ٢۶٠( ، ناتان اول )٢۶٠ ـ ٢۴٠(  هونای دوم 
( ،هونای چهارم  )۴١۵ ــ ۴٠٠( ، كاهانای اول  )۴٠٠ ــ ٣٧٠( ،  ناتان دوم  )٣٧٠ ــ٣۵٠( ، ابا )٣۵٠ ــ   ٣٣٧(سوم  
، هونای  )۴٧٠ ـ ۴۶۵( ، هونای پنجم  )۴۶۵ ـ۴۵۵( ، كاهانای دوم  )۴۵۵ ــ ۴۴٢( ،  مرزوطرای اول  )۴۴٢  ـ۴١۵
 ۵٨٠( ، حنینای  )۵٨٠ ـ ۵۶٠( ، حفنای  )۵۶٠؟ ــ ( ،  اهونای  )۵٢٠ ـ ۵٠٨( ، مرزوطرای دوم  )۵٠٨ ــ ۴٨۴( ششم

  ).۶٧٠ ــ ۶١٨( و بوستان  ) ۵٩٠ــ 
ایران زمین،  ی  ه در تمامی دوران حكومت ساسانی  و حتی سالهای پس از آن، در محدوده                    اینان شخصیتهایی هستند ك    

این دولت پنهان دارای قوانین و اختیارات        .  دولت پنهان خود را داشتند و با اقتدار تمام آنرا هدایت و رهبری می كردند                  
بر این مجبور  بنا.  سویی و خوانایی نداشت    قوانین و اختیاراتی كه با قوانین كشور میزبان هیچ گونه هم           .  خاص خود بود  

حیات .  بود در اختفا و بدور از چشم شخصیتهای ملی و باشندگان دولت میزبان به حیات توطئه گرانه خود ادامه دهد                              
محكم و تجربیات غنی خود، پایه و اساسی بود برای پنهان كاری                  طوالنی  و دراز مدت این حكومت پنهان با ساختار             

 .ایی یهودیان در طول تاریخمافی مخوف و
 : المعارف یهود می نویسدةدایر
زیرا انزوای  .  یهودیان جدایی مكانی از پیروان سایر ادیان  و اعضای گروه های قومی و صنفی را ترجیح می دادند                     ((  

. ی ساختاقلیمی برای ایشان امكان بهره مندی از دستآوردهای حیات تداوم بخش دینی، آموزشی و اجتماعی را فراهم م     
ایجاد جبهه ای واحد در برابر دنیای خارج كه             .    به عالوه غریزه بقا خود انسجام جمعی را بر ایشان تحمیل می كرد                    

به این دلیل،  به رغم همه تنوع ساختاری و كاركردی كه در شرایط بغرنج كشورها وجود داشت، … عموما دشمن بودند 
 .))دور افتاده را تأمین كنند خویش  و وحدت ضرور با یهودیان جوامع خود مختاریهودی توانستند تداوم گذشته 

یكدست در برابر دنیای خارج كه بدون ارائه دلیل و مدرك دشمن تلقی می        انزوا طلبی یهودیان و ایجاد جبهه ای واحد و         
 كنكاشی همه    شوند، می بایست مورد توجه دقیق ایراندوستان و مبارزان راه آزادی ایران قرار گیرد و در اطراف آن                          

 .جانبه صورت پذیرد
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ساخته و خود تحمیلی، ریشه در تفكرات اهریمنی و توطئه گرانه آنان و                         زندگی داوطلبانه یهودیان در گتوهای خود          
دشمن شمردن دنیای خارج و تشكیل جبهه ای واحد در برابرآن، پاسخی است به قلم بدستان                    .  رهبران جوامع یهود دارد    
 سوسیالیستهای آنوسی نقاب داری كه با سؤاستفاده از ناآگاهی ایرانیان و توده های محروم و                       مزدور و آزادیخواهان و     

زحمتكش،  مذبوحانه تالش می ورزند این اقلیت قومی توطئه گر و انسان ستیز را ایرانی و دارای حق و حقوق                                            
 !شهروندی معرفی نمایند

 :در ادامه تاریخ نگاری تخریبی امنون نتصر می خوانیم
هر چند با روی كار آمدن فرقه          .   دانشمندان یهودی علم كالم را از معتزله،كه ازمتكلمان اولیه اسالم بودند، گرفتند                    ((

، اما خانواده ابن )ج ـ پ . آنوسی شدند( ناچار به گریز یا تغییر ظاهری مذهب شدند       متعصب موحدون، یهودیان قرطبه     
از این رو می توان فهمید . توانست در مصر خلفای فاطمی ساكن شود)ـ پعبدالـله ابن میمون قداح اهوازی، ج ( مایمون 

ابن مایمون تفسیر مشهور خود به نام داللت الحائرین را به زبان             .  كه یهودیان مصر در این دوران آزادی و رفاه داشتند          
 گونه ای، تطبیق    هدف این كتاب همخوان سازی تورات با موازین خردگرایی و فلسفه و به               .  عربی و خط عبری نوشت     
از این رو هارامبام نه تنها از پیشروان خردگرایی زمان خود، بلكه پایه گذار روشنگری است . فلسفه با شریعت یهود بود

   )٧٢.))( و این مهم را از راه تأثیر گذاری بر اسپینوزا به اوج می رساند
 !نه بر مرده بر زنده باید گریست

ن اهوازی و جایگاه مذهبی وی و موقعیتش در میان دانشمندان هم عصر خود، ببینیم                       اما قبل از پرداختن به ابن میمو          
این تأثیر پذیرفته از ابن میمون، خود در باره قوم برگزیده                      )    ١۶٧ ـ     ١۶٣٢  (Baruch Spinozaباروخ اسپینوزا  

زا به عنوان یك یهودی در چرا كه اسپینو. دیدگاه این اندیشمند بزرگ بسیار حائز اهمیت است. پروردگار چه نظری دارد
خانواده ای یهودی، در مكتب یهود و در میان قوم باصطالح برگزیده خداوند رشد و نمو یافته و سنن،  آداب و روحیات                         

طلب و متحد بر علیه دنیای خارج راكه عموما نیز دشمن تلقی می شوند،  بهتر از هر كس دیگری  اخالقی این قوم انزوا 
 . قرار دارد، می شناسد می آنانكه خارج از محدوده قو

 :باروخ اسپینوزا فیلسوف یهودی ـ هلندی، می نویسد
یهودیان از سایرمردم نفرت دارند و این تنفر به طبیعت ثانوی آنان بدل شده زیرا هرروزه آن را به وسیله مناسك دینی (( 

 .))لكه در تضاد استشیوه پرستش آنان نه تنها با سایر مردم تفاوت دارد ب. خود تقویت می كنند
 :به عقیده اسپینوزا

وحدت یهودیان و حمایت آنان . حتی مختصات خوبی كه در یهودیان می توان یافت ناشی از سرشت شیطانی آنان است((
حكومت آنان در . از یكدیگر ناشی از نفرت آنان ازهمه مردم دیگر است  و در نتیجه سایر مردم نیز از آنان نفرت دارند        

 .))نیز از آنان نفرت داشت قرض شد زیرا خداوندفلسطین من
آیا این قضاوت اسپینوزا، در باره یهودیان یعنی باصطالح برگزیدگان خداوند حقیقت دارد؟ همانطور كه دیدیم،كینه و                          

 از .نفرت حیوانی آنان نسبت به دیگر باشندگان زمین، بویژه نسبت به ایران و ایرانیان كه جای هیچ شك و شبهه ای ندارد
البالی متون تاریخی ای كه بیانگر عملكرد قوم باصطالح برگزیده یهود در ایران است،  شعله های نفرتی ابدی و ازلی                 

 .نسبت  به ایرانیان زبانه می كشد و ما تاكنون به گوشه هایی از آن اشاره نموده ایم
هزار  ئه دانیال نبی، كشتار هشتاد       كشته شدن درباریان پارس در دوران سلطنت داریوش هخامنشی با تحریك و توط                      

هزار  ایرانی در زمان اردشیر، با تحریكات مرده خای و استر ملكه هخامنشی، شركت در توطئه كشتار شصت تا صد                        
مزدكی در زمان قباد ساسانی، كشتار ایرانیان در دوران ارغون شاه مغول ، به تحریك وزیر یهودی وی سعدالدوله،                             

خون كشیدن قیامهای مردمی، آزادیخواهانه، ضد بیگانه و هزاران توطئه ریز و درشت دیگر توطئه سركوب و به خاك و 
 .بیانگركینه و نفرتی حیوانی و دد منشانه نسبت به ایرانیان در درازای تاریخ  از جانب یهودیان و دولت پنهان آنان است

یه درست بوده  و بر پایه چه استدالل های منطقی ای حال ببینیم كه ادعای اسپینوزا در باره تنفر خدا از یهودیان تا چه پا         
كتب عهد عتیق و عهد جدید راكه از زبانهای اصلی عبرانی و ( برای روشن شدن این مدعا كتاب مقدس را . استوار است

ورق میزنیم . ) بچاپ رسیده است١٩٩۴كلدانی و یونانی ترجمه و به همت انجمن پخش كتب مقدسه در میان ملل، درسال 
در این  .  قوم به اصطالح  برگزیده، به دالیل تنفر و انزجار خداوند نسبت به آنان پی ببریم                          با ا ضمن آشنایی بیشتر     ت

مطالعه اندك ومختصر، به علت  اصطحكاك عنودانه اندیشه و تفكر یهود،  با اندیشه های خردمندانه و بشردوستانه                                  
انگیزه دشمنی و نفرت این برگزیدگان،  نسبت به به و همچنین  مصلحان و نیك اندیشانی چون زرتشت و مزدك بامدادان           

 !اقوام غیریهود نیز تا اندازه ای پی خواهیم  برد
 یُهَوه خدای اسرائیل چنین میفرماید، اینك من اسلحه جنگراكه بدست شما است  و شما با آنها با پادشاه بابل و كلدانیانی((  

. ه اند جنگ میكنید برمیگردانم و ایشانرا در اندرون این شهرجمع خواهم كردكه شما را از بیرون دیوارها محاصره نمود
و ساكنان این شهر را هم از . و من بدست دراز و بازوی قوی و بغضب و حّدت و خشم عظیم با شما مقاتله خواهم نمود                     

 آن ِصدقیا پادشاه یهود و         و خداوند میگویدكه بعد از      .  انسان  و هم از بهایم خواهم زد كه به وبای سخت خواهند ُمرد                      
بندگانش و این قوم یعنی آنانیرا كه از وبا و شمشیر و قحط در این شهر باقی مانده باشند بدست َنُبوِكدنصر پادشاه بابل و                      
بدست دشمنان ایشان و بدست جویندگان جان ایشان تسلیم خواهم نمود تا ایشانرا بدم شمشیر بكشد و او بر ایشان رأفت و           

و باین قوم بگو كه خداوند چنین میفرماید اینك من طریق حیات  و طریق موت را پیش شما . حم  نخواهد نمود  شفقت و تر  
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و قحط و وبا خواهد ُمرد اما هركه بیرون  رود  و بدست كلدانیانیكه شما را  هركه در این شهر بماند از شمشیر     .  میگذارم
زیرا خداوند میگوید من  روی خود را بر     .  ی او غنیمت خواهد شد    محاصره نموده اند بیفتد زنده خواهد ماند و جانش برا          

و در باره خاندان     .  این شهر ببدی و نه بنیكویی بر گردانیدم  و بدست  پادشاه بابل تسلیم شده آنرا بآتش خواهد سوزانید                          
 به انصاف داوری نمائید و      ای خاندان داود خداوند چنین می فرماید بامدادان          .  پادشاه  یهودا بگو كالم خداوند را بشنوید         

مغضوبانرا از دست ظالمان برهانید مبادا حّدت خشم من بسبب  بدی اعمال شما مثل آتش صادر گردد و مشتعل شده                                
خداوند میگوید ای سكنه وادی  و ای صخره هامون كه میگویید كیست كه بضد ما فرود آید و                         .  خاموش كننده ای نباشد    

و خداوند میگوید بر حسب ثمره  اعمال شما بشما عقوبت               .  ود اینك من بضد تو هستم       كیست كه بمسكنهای ما داخل  ش         
   )٧۴( .))خواهم  افروخت كه تمامی حوالی آنرا خواهد سوزانید) شهر(خواهم رسانید و آتشی در جنگل این 

باور نكردنی و غیر قابل      می بینیم كه گفته اسپینوزا، نه تنها بدور از حقیقت نیست، بلكه چشمان ما را به روی حقایقی                          
زیرا سرتاسر كتاب مقدس، مملو از دشنام ها و توهین های بدور از نزاكتی است كه خدای یهود،                             .  تصور می گشاید   

وقتی كه برخورد خداوندگار با امت برگزیده خود چنین . خطاب به قوم باصطالح برگزیده اش بر زبان جاری نموده است
 .باشد، وای به حال دیگران

. نكته قابل توجه این است كه به باور مسلمانان، خداوند در آِن واحد، دو بالی مختلف را بر سر بندگانش نازل نمی كنداما 
چرا میزان نفرت و انزجار خدای یهود به حدی است كه در یك آن سه بالی شمشیر، قحطی  و وبا را بر سر این قوم                                   

كه خود را وارثین خدا بر روی زمین میدانند و در ای ستهای دو آتشه می آورد؟ باید از نخبگان قوم یهود و صهیونی فرود
نیاكان شما مرتكب  چه گناهانی شده بودند كه یُهَوه : رؤیاهای نفرت انگیز خود خواب حكومت بر جهان را میبینند، پرسید

یف برگزیدگان خدای یهود    صبایوت با چنین لحنی زننده  و شدید با آنان سخن گفته است؟ حقیقتا شانس آوردیم كه در رد                     
 !قرار نگرفته ایم

خداوند یُهَوه صبایوت میگوید از این جهت كه دختران صهیون متكبرند و با گردن افراشته و غمزات چشم راه میروند (( 
بنا بر این خداوند فرق سر دختران صهیونرا َكل خواهد            .  میخرامند و به پایهای خویش خلخالها را بصدا میآورند            و بناز 

و هاللها را دور       و پیشانی بندها     و در آنروز خداوند زینت خلخالها        .  اخت وخداوند عوَرت ایشان برهنه خواهد نمود          س
و .  و تعویذها را     و عطردانها   و دستارها و زنجیرها و كمربندها         .  و گوشوارها و دستبندها و روبندها را           .  خواهد كرد 

و   وآیینه ها و كتان نازك و عمامه ها          .  ها و شالها و كیسه ها را         و رخوت نفیسه و ردا      .  انگشترها و حلقه های بینی را        
و واقع میشود كه بعوض عطریات عفونت خواهد شد و بعوض كمربند ریسمان و بعوض مویها بافته َكلی و                        .  برقعها را 

. د افتادمردانت بشمشیر و شجاعانت در جنگ خواهن. بعوض سینه بند زّنار پالس و بعوض  زیبایی  سوختگی خواهد بود
    )٧۵( .)) و دروازه های  وی ناله  و ماتم خواهند كرد و او خراب شده بر زمین خواهد نشست

با مطالعه این سطور و آیه هایی كه از سوی یُهَوه نازل شده اند، به درستی در مییابیم كه تعالیم  اشو زرتشت  و مزدك                               
تضادی . ندار داشته و از تضاد غیرقابل حلی برخوردار بوده ا   بامدادان از آغاز، در اصحكاك عنودانه با مذهب یهود قر          

گودال ژرف و   .  حل نانشدنی وآشتی ناپذیركه بین شب و روز، خوبی و بدی، پلیدی  و نیكی و فقر و ثروت وجود دارد                          
 دره ی عمیقی كه تنها با كشتن  و نابود كردن یك طرف مخاصمه، می توان آنرا پر كرد تا رفع اختالف شود وآن                                           

درست همان كاری كه رهبران جامعه یهود و دولت پنهانشان، بیاری موبدان                       .  اصطحكاك عنودانه از میان برخیزد        
منحرف و جاه طلب دوران ساسانی و نماینده قدرت آنان، انوشیروان ناعادل به آن دست یازیدند تا اصطحكاك عنودانه                        

 خود یعنی طال را از خطرسقوط و اسارت در دستهای پینه             خود با مزدك و مزدكیان را از میان بردارند و خدای زمینی            
 .محرومان و زحمتكشان جامعه نجات بخشندی بسته 

یك كلمه از     اگر سرتاسر تعالیم  و آموزه های این دو اَبر مرد و آموزگار بزرگ را مورد بررسی و غور قرار دهیم، با                         
 خویش میی نقل و نبات بر سر قوم باصطالح برگزیده   این نوع كلمات و جمالتی كه خدای یهود، همچون گوهر ناب و               

 .بارد و آنان را مورد لطف و عنایت پروردگاری خود قرار می دهد، روبرو نخواهیم شد
مو در میان    ی   ای پسر انسان، درخت مو در میان سایر درختان چیست و شاخه              .  و كالم خدا بر من نازل شده گفت         ((  

 میخی  از آن برای آویختن هیچ ظرفی می              از آن برای هیچكاری گرفته میشودیا        آیا چوب    .  درختان جنگل چه میباشد     
سوزاند و میانش نیم سوخته میشود، پس آیا        اندازند و آتش هر دو طرفش را می          هان آنرا برای هیزم در آتش می       .  گیرند

ه آتش آنرا سوزانیده و نیم اینك چون تمام بود برای هیچكارمصرف نداشت چند مرتبه زیاده وقتیك     .  برای كاری مفید است   
گوید مثل درخت مو كه آنرا     بنا بر این خداوند یُهَوه چنین می       .  سوخته باشد دیگر برای هیچكاری مصرف نخواهد داشت        

و نظرخودرا بر   .  از میان درختان جنگل برای هیزم و آتش تسلیم كرده ام همچنان سكنه اورشلیم را تسلیم خواهم نمود                         
آیند و آتشی دیگر ایشانرا خواهد سوزانید، پس چون نظر خود را بر ایشان                   یك آتش بیرون می     ایشان خواهم دوخت، از    

كه ورزیده اند زمین را ویران خواهم  گوید بسبب خیانتی و خداوند یُهَوه می   .  دوخته باشم، خواهید دانستكه من یُهَوه هستم       
    )٧۶ ( .))ساخت

ای یهود آنان را در ردیف بی مصرف ترین هیزم های جنگلی می                    خد!  و این هم در باره مورد مصرف قوم برگزیده             
سوزانید و حتی به خاطر خیانتهایشان زمین را ویران  داردكه آنان را چندین و چند بارخواهد شمارد وصراحتا اعالم می

یتكاران بی دلیل نیست كه رهبران جامعه یهود، نخبگان صهیونیسم و جنا               !   خدای یهود است     ی این وعده .  خواهد نمود 
نمودن كوره های آدم سوزی برای ابناء            فراماسونری خواهان سوزاندن جهان بوسیله بمبهای اتمی و نوترونی و بر پا                 

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 ۵۶

آنچه ما امروزه در یوگسالوی، عراق، حلبچه، فلسطین  و كشورهای افریقایی شاهدش بوده  و هستیم، . بشر بوده وهستند 
طلب و متحد برعلیه بشریتی است كه دشمن تلقی میشود، قومی كه خدای    وانمونه های كوچكی از انتقام گیری قومی انز        

 .هایش به وی وعده چند بار سوختن داده است آسمانیش ، در ازاء خیانتكاری
و ایشان در مصر زناكرده در جوانی . یك مادر بودند ای پسر انسان دو زن، دختر     .  و كالم خدا بر من نازل شده گفت        ((  

و نامهای ایشان، بزرگتر ُاُهوَله . سینه های ایشانرا مالیدند و پستانهای بكارت ایشان را فشردند در آنجاخود زناكار شدند، 
باشد  و  من بوده پسران و دختران  زائیدند ، و اما نامهای ایشان ُاُهوَله سامره می و خواهر او ُاُهولیبه بود و ایشان از آن

.  تافته  زنا نمود و بر محبان خود یعنی آشوریان كه مجاور او بودند عاشق گردید                       و ُاُهوَلًه از من رو      .  ُاُهولیبه اورشلیم 
و .  كسانیكه بآسمانجونی ملبس بودند، حاكمان و سرداران كه همه ایشان جوانان دلپسند و فارسان اسب  سوار بودند                               

های آنانیكه بر ایشان عاشق می بایشان یعنی بجمیع برگزیدگان بنی آشور فاحشگی خود را بذل نمود وخود را از جمیع بت  
نمود ترك نكرد زیرا كه ایشان در ایام جوانیش با اوهمخواب              و فاحشگی خود را كه درمصر می       .  ساخت  بود نجس می  

لهذا من او را بدست عاشقانش یعنی          .  ریختند  شدند و پستانهای بكارت او را افشرده زناكاری خود را بر وی می                      می
كه ایشان عورت او را منكشف ساخته پسران و دخترانش . ورزید تسلیم نمودم شان عشق میبدست بنی آشور كه او بر ای

و چون خواهرش ُاُهولیبه اینرا . را گرفتند و او را بشمشیر ُكشتند كه در میان زنان عبرت گردید و بر وی داوری نمودند           
و پسران بابل نزد وی در …  .ش زنا نموددید در عشقبازی خویش از او زیادتر فاسد گردید و بیشتر از زناكاری خواهر    

خود نجس ساختند، پس چون خود را از ایشان نجس یافت طبع  وی از ایشان       بسترعشق بازی درآمده او را از زناكاری       
و چونكه زناكاری خود را آشكار كرد و عورت خود را منكشف ساخت جان من از او متنفرگردیدچنانكه                           .  متنفرگردید

اما او ایام جوانی خود را كه در آنها در زمین مصر زنا كرده بود بیاد آورده باز                              .  نفر شده بود   جانم از خواهرش مت     
و من غیرت خود را بضد تو خواهم برانگیخت تا با تو بغضب عمل نمایند و بینی  و                         …    .زناكاری خود را زیاد نمود      

 دختران ترا خواهند گرفت و بقیه تو بآتش سوخته گوشهای ترا خواهند برید و بقیه تو با شمشیر خواهند افتاد و پسران  و              
پس قباحت تو زناكاریت را كه از زمین مصر          .  و لباسهای ترا از تو كنده  زیورهای زیبایی ترا خواهند برد            .  خواهند شد 
از تو نابود خواهم ساخت و چشمان خود را بسوی ایشان بر نخواهی افراشت و دیگر مصر را بیاد نخواهی                             آورده ای 

گوید، اینك ترا بدست آنانیكه از ایشان نفرت داری و بدست آنانیكه جانت از ایشان                        زیرا خداوند یُهَوه چنین می      .  دآور
و با تو از راه بغض رفتار نموده  تمامی حاصل ترا خواهند گرفت و ترا عریان و برهنه                      .  متنفر است تسلیم خواهم نمود    

زیرا كه زنا نموده اند و دست        …  .قباحت و فاحشه گری تو ظاهر شود       وا خواهم گذاشت تا آنكه برهنگی زناكاری تو و             
ایشان خون آلود است و با ُبتهای خویش مرتكب زنا شده اند و پسران خود را نیز كه برای من زاییده بودند به جهت آنها                  

مقدس مرا بی عصمت     و عالوه بر آن این را هم بمن كرده اند كه در همان روز                     .  از آتش گذرانیده اند تا سوخته شوند         
    )٧٧( ))….كرده سبتهای مرا بی حرمت نموده اند

 ! و این هم در باره سرزمین موعود، سرزمینی كه خداوند وعده اش را به یعقوب وابراهیم  و موسی داده است
چ برهه  صهیونیست ها و رهبران جامعه یهود كه به زندگی آرام و پر منفعت در دیگر نقاط جهان عادت نموده و در هی                          

ای از زمان با برخوردی غیرقابل تحمل از سوی میزبانان مسخ شده و حافظه از دست داده روبرو نشده اند، چرا می                              
بایست بفكر بازگشت به چنین سرزمین نفرین شده ای باشند؟ نقاط خوش آب  و هوای آسیا، اروپا، افریقا و آمریكاكه                                 

اكهایشان معادن طال و نقره و دیگرمواد ارزشمند و گران قیمت               چشمه های شیر وعسل در آنها جاریست و در زیر خ               
 نهفته است، برچنین سرزمینی برتری و رجحان ندارد؟

یهودیان را تهدید می كند كه    !  گوید  یُهَوه خدای یهود بی پروا از نفرت و انزجار یهودیان نسبت به ساكنان بابل سخن می                 
 !ا خودتان، بلكه جانتان از آنان متنفر استشما را بدست كسانی خوار خواهم كرد كه نه تنه

یهودیان در گتوهای ! نفرت نسبت به بابل  و بابلیان به مرور زمان به نفرت و كینه ای همگانی و همه جهانی مبدل گردید
هر جا كه قدرت یافتند و      !  محصور و پستوهای تاریك خانه هایشان كینه و نفرت كاشتند و در كنیسه ها پرورشش دادند                     

گویی كه از آغاز . صدر كاری شدند این كینه حیوانی را برعلیه انسانهای بی دفاع و شرافتمند بكار گرفتند و بكار بستندم
درمقابل،  جهانیان نیز كینه قوم باصطالح برگزیده را بدل . خلقت جنایتكارانی قسی القلب و توطئه گرانی بالفطره بوده اند

چون آنان را ناشران عداوت، كینه توزی وتباهی  و  سپاهیان اهریمن        .  زمین كاشتند گرفتند و بذرش را در سینه آیندگان         
 !دیدند

نسبت به جهانیان و زحمتكشان را كینه ای مقدس و ازلی می  صهیونیست ها و رهبران جامعه یهود، نفرت و انزجار خود
بنا بر این . ام شان ازلی و فنا ناپذیر استاین نفرت و انزجار حیوانی و ددمنشانه همچون خدای بی ترحم و خون آش! دانند

بیندازد و به حریم خدای زمینیشان تجاوز نماید، باكینه ای حیوانی و  با هر اندیشه و تفكری كه قداست سرمایه را به خطر
باید از دیدگاه آنان مساوات طلبان و برابری جویان حق حیات ندارند و به هر وسیله ممكن             .  ددمنشانه برخورد می نمایند   

طرفداران و حامیان چنین تفكراتی باید بیدرنگ و بدون ترحم در پیشگاه خداوند زر كه برترین و                             .  آنان را نابودكرد   
قدرتمند ترین خدای روی زمین است،  قربانی شوند و اندیشه های مخربشان كه باعث تشویش خاطر و نگرانی خداوند                        

 .می گردد، منهدم شود
ی های ارائه شده از سوی رهبران صهیونیسم جهانی و حامیان دیو سیرت آنان، در راه حفظ  و بنا بر تعالیم یهود و تئور    

برای پاسداری از حریم كبریایی ! حراست سرمایه هر عملی مجاز است و دست یازیدن به هر وسیله ای مشروع و مقدس
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هر خدا و ناخدایی می توان پیروی         از  .  این خداوند بی رحم و جنایتكار به هر شكل و درهر لباسی می توان ظاهر شد                      
در راه حفظ و پاسداری سرمایه، خدای        !  قید و بند و مانعی در كار نیست        .  نمود و در راه تحكیم پایه های قدرتش كوشید          

 به همان راحتی كه در مصر می توان فرعون بود و در سواحل رود گنگ                  ،زمینی یهود و یهودیت حاكم برجهان هستی       
می توان پاپ . كنفوسیوس،  در اروپا نیز می توان شنل هیتلر را پوشید و چكمه موسولینی را بپا كردمبلغ و مروج تعالیم 

 و بر جنایات امپریالیسم و ناتو در عراق و شبه جزیره ی               در واتیكان نشست و فاشیسم افسار گسیخته را یاری كرد          .  بود
 ست و بر لهیب آتش جنگی ویرانگر و بی ترحم دمیدیا در جماران نش! بالكان با خیره سری و درنده خویی صحه گذاشت

 ! و هزاران نفر از فرزندان جان بر كف خلقی را به جوخه های اعدام سپرد و در گورهای دسته جمعی مدفون نمود
هیچ عمل غیر انسانی و ضد بشری رویگردان نیست،  زیرا خدای زمینی اش                انجام  پاسدار حریم كبریایی سرمایه،  از         

می . عالمت گذاری شده محصور ننموده است و حصاری  برایش تعیین ننموده و او را در محدوده ای معین ومحدودیت  
توان بدون احساس ترحم و شرم، جهانی را به آتش كشید و جهانیان بیگناه را در لهیب این آتش افروخته سوزانید،                                      

 .سوزنده خشم خود نمودبدانسان كه خدای یهود، شهرهای سدوم  و گمرا را طعمه حریق و آتش 
بشری هر روز به رنگی در    پس از آشنایی با نظریه اسپینوزا، ذكر این نكته الزم است كه آنوسی ها ی بی ترحم و ضد                     

آنان به راحتی رنگ عوض می نمایند و هر روز با چهره ای جدید در                    .  آمده و از انجام هیچ جنایتی رویگردان نیستند          
گاه كه منافع تنگ نظرانه و ضدبشری صهیونیست ـ ماسونیك ها ایجاب كند و پای دفاع از آن. میان مردمان ظاهر میشوند

 از تعریف سرمایه به میان آید، از تقدس و بزرگداشت پیشگامان رهایی زحمتكشان و محرومان جامعه نیز ابایی ندارند و
پیشوایی، صهیونیست ـ ماسونیك ها     امروزه در صورت ظهور چنین      .  دهند   وحشتی بدل راه نمی     و تمجید و ستایش آنان     

بر گرد شمع وجودش حلقه میزنند و برایش سرود فتح . قبل از دیگران به پیشوازش میشتابند و قدومش را گرامی میدارند
می خوانند تا در فرصت مناسب نیش زهرآگین خود را درجسم و روحش فرو نمایند و او و اندیشه های انساندوستانه اش 

 !  وضع ممكن از پای در آورندرا به فجیع ترین
یهود ی  به مقتضیات زمانی و مكانی مورد نفرت و احترام صهیونیستها و رهبران جامعه                   كه بنا ی اندیشمندانی   ازجمله  

اندیشمندی . است) ١٨٨٢ ـ ١٨١٨ ( Karl  Marxقرارگرفته ومیگیرد، فیلسوف و اندیشمند بزرگ آلمانی كارل ماركس 
پیامبر رنجبران به  از چهره كریه و خون آشام سرمایه و دفاع از حقوق محرومان جامعه بشری، كه به دلیل پرده برداری

 !لقب گردیده استو زحمتكشانش م
كارل ماركس از جمله اندیشمندان و فیلسوفانی است كه تبار یهودی دارند و در خانواده ای یهودی پرورش یافته اند،  اما 

ی و بكلیه وابستگیهای قومبا بر گزیدن راه ارتداد، است، از آیین نیاكان خود بریده و بنا به دالیلی كه بر خودشان روشن      
گر چه در بیشتر      .   تا در جنایات قوم شریك و سهیم نباشند و به ننگ ابدیشان آلوده نگردند                         پشت پا زده اند       مذهبیشان

 ی فراواننیز جای بحث و گفتگو   یسم  و حتی ارتداد یهودیان و حامالن اندیشه ی ضد بشری صهیون           موارد، پشت پا زدن     
بدانسان كه در اسالم و مذهب تشیع        ارتداد  .   و نباید شتابزده مورد قبول یا رِد دارندگاِن اندیشه و محققین قرار گیرد                دارد

عقوبتی سخت در پی    قرار دارد و     نابخشودنی   ان كبیره و  گناهنیز در ردیف     در مذهب یهود     كیفر مرگ را بدنبال دارد،       
در    نیز همانند شیعیان كه به گاه خطر، تقیه می كنند و جان خود را نجات می بخشند،                             به همین دلیل، یهودیان     .  دارد

! ندزنمی و پدران خود پشت پا به آیین نیاكان متوسل می شوند و ظاهرا   آنوسی شدن   صورت فشار و تهدید و ارعاب به         
پس از  از دین برگشته،      نین بر سر زبانهاست كه یهودی            چ ، به ویژه ایرانیان     از این روی در میان جوامع غیریهودی          

كه بدین اسالم حتی اكثریتی در میان ایرانیان، تا بدانجا كه . ی است و بر آیین پدران خود پا بر جاهزار سال یهودگذشت 
ه به قوت  شایع  ایننیز،د  مسلمانان، موظف به احترام به یهودیان هستن    مقدسِ  كتابِ  قرآن و بر اساس رهنمودِ   اند  گرویده  

به سردركعبه نوشته است به زر، كه یهودی پس از             ((  :  به باور این مسلمانان    !  خود باقی است  و از اعتبار برخوردار         
 ))!هزارسال شود یهود

 از یكی از خاندانهای     Hirschel  Ha- Leviپدرش هرشل هالوی    .  كارل ماركس در یك خانواده یهودی تبار به دنیا آمد          
در زمان  .  مسیحیت گروید و هنریش ماركس نام گرفت        آیین  او به همراه همسر و هشت فرزندش به           .  بودیهود  حاخامی  

، یعنی مردی كه در آینده جهان را به تكان می آورد كارل ماركسپذیرش مسیحیت از سوی پدر و دیگر اعضاء خانواده، 
 .شش ساله بودایجاد می نمود، كودكی  و عقایدش تحوالت عظیمی را 

او با نوشتن كتاب سرمایه كه پس از اصل انواع           .  دانند  بنیان گذار فلسفه علمی و مكتب ماركسیسم می           ماركس را  كارل
سرمایه ی  ده كتابی قرارگرفت كه جهان را تكان داده اند، به ترسیم چهره  در شمارداروین در ردیف كتابهای جنجالی و    

و مناسبات تولیدی حاكم بر جهان      وكثافت این نظام ضد بشری       ارزش اضافه، همه گند      قوانینداری پرداخت و با كشف       
كه از دریچه ی ماتریالیسم دیالكتیك و ماتریالیسم تاریخی به جهان می                     او  .  با مهارتی خارق العاده بیرون ریخت           را

عظیمی و محرومیت اكثریت  علت تمام بدبختی و ذلت بشری را مالكیت عده ای قلیل بر وسائل و ابزار تولید                   نگریست،  
اعالم نمود كه نظام سرمایه داری كه          وی  !  عرضه نداشتند و  كه جز نیروی كار خود، چیزی برای فروش             دانست  می  

بدنبال نظامهای كمون اولیه، برده داری و فئودالی به نظام مسلط اقتصادی جهان مبدل شده، با استفاده از تجربیات                                   
غارتگر پیشین، رذیالنه ترین و كثیف ترین شیوه های استثمار های   نظامی غارتگرانه و استثمارگرانه چندین هزارساله 

، جهان و بشریت  و از بین بردن طبیعت موجودو بهره كشی انسان از انسان را بكار می بندد و با تشدید بهره كشی خود         
 .نابودی می كشاندكام مرگ و را به 
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 را در همگانی شدن ابزار و وسائل تولید و تقسیم               ماركس نجات بشریت و راه جلوگیری از انهدام بی رویه ی طبیعت                
اندیشه ای كه پیش از ماركس توسط بسیاری از بشردوستان و مصلحان               !  عادالنه ی نعم مادی در بین ابناء می دانست           

 مطرح و به پرچم مبارزاتی توده های محروم و بی چیز ، به شكلی خام و غیر كالسه شدهجهانی از جمله مزدك بامدادان 
مزدك بامدادان، دو عنصر خواسته و       .   مبدل شده بود    ان و چپاولگران جامعه ی بشری      ی و روستایی علیه غارتگر     شهر

زن و تملك آنها توسط عده ای قلیل و محدود را مورد حمله قرار داد و اعالم نمود كه تملك و برخورداری بیش از حد                                
حكومت اهریمن وظلمت بر    ی   تبعیضات ناروا و ادامه      اغنیا و چپاولگران جامعه بشری از این دو عنصر، باعث بروز           

 !می شودجهان و جهانیان 
حاكم بر جهان می     ))  یهودیت  ((    كه او آنرا     )  دولت پنهان یهود     (  ماركس معتقد بود كه نظام سرمایه داری و سرمایه            

ه این قدرت نفرت انگیز       خواند، قدرتی است جهانی، بنا بر این وظیفه زحمتكشان و بهره دهان جهانست كه متحدا علی                      
با قدرتی بنام سرمایه كه بر بنیاد ! جهانی مبارزه كنند و شرش را از سرخود وآیندگانی كه در پی ما روانند،  كوتاه نمایند   

تا نابودی كامل آن از پای          بایست در سطح جهانی مبارزه كرد و           مالكیت خصوصی بر ابزار تولید استوار است، می           
بر روی كره زمین به حیات خود ادامه می           )  دولت پنهان یهود  (  زمانی كه سرمایه داری        س، تا به عقیده مارك   !  ننشست

زیرا این نظام غارتگر از درون خود شر و تباهی می زاید و                         .  دهد، بشریت روی آسایش و امنیت را نخواهد دید                 
 !كنند سرچشمه تمام بدبختی های بشری از شریانهای این نظام غارتگر تغذیه می

هدف این رساله در حقیقت رد رساله برونو بوئر             .  یهود نوشت ی  باره    ، رساله ای در     ١٨۴٣ ماركس در پاییز        كارل
Bruno Bauer مذهب بود، شرط      به شدت ضد   ))  هگلی های جوان      ((  برونو بوئر، كه همانند ماركس و سایر           .   بود

را پایه گذاری دولتی بر شالوده های          )  پروس(  آزادی یهودیان  از محدودیت های سیاسی و اجتماعی در جامعه آلمان                 
هیاهویی كه امروزه پیرامون همین . دانست می)) جامعه مدنی ((  و عقب راندن دین به عرصه های         )  سكوالر(غیردینی  

این نظریه كه طیف گسترده ای از نیروهای            رادیكال  جمهوری آنوسی های حكومتگر ایرانی بر پا شده  و طرفداران                   
ها را گذار به   را تشكیل می دهند، شرط الزم برای پیشرفت جامعه و رفع خفقان و سركوب آنوسیمذهبی و ماركسیستی

 جامعه مدنی و جدایی دین از سیاست می دانند
، به  )١٨۵٩ ـ    ١٨٠۵(  Alexis de Tocquevilleبرونو بوئرمتأثراز، نظریات آلكسیس دوتوكویل        در آن روزگاران،     

 .نظرداشت) اتازونی ( رمایه داری یعنی ایاالت متحده آمریكای شمالیسردمدار جوان و تازه نفس دنیای س
غیر ممكن  بودكه آزادی سیاسی بدون تحقق عدالت اجتماعی، امری محال و این عقیده پای بند ماركس بر خالف بوئر بر

 بر ابزار مستلزم برچیدن بساط مالكیت خصوصی تحقق عدالت اجتماعی نیز بدون حذف طبقات اجتماعی كه خود   .  است
عقیده ای كه كماكان درستی خود را حفظ نموده و تجربیات مبارزاتی قرنهای نوزده و                        .    تولید است، غیرممكن است     

در دست عده ای قلیل قرار و ابزار و وسائل تولید مادی جهانی كه  ثروت  در! بیست صحت آنرا به وضوح تائید می كند
و گرسنگی و   مقابل، لشكری از بینوایان و مستمندان قرار دارند كه با فقرداردكه از فرط سیری در حال تركیدنند  و در          

غیرممكن و  و بر قراری نظامی بر پایه ی عدالت و مساوات امری               مرگ سیاه دست بگریبانند، تحقق عدالت اجتماعی          
سی فردی و    بهداشت، تحصیل و دمكرا     ،   و تولید عادالنه ی غذا          شرط الزم برای تحقق عدالت اجتماعی           !محال است 

بر چیدن نظام سرمایه داری و حاكم شدن زحمتكشان بر وسایل و اجتماعی پایان دادن به مناسبات تولیدی استثمارگرانه و 
تا زمانی كه ابزار . ابزار تولیدی است كه تا كنون در دست این عده محدود و قلیل چپاولگر و زالوصفت قرار داشته است

 كه بهشت خود را بر جهنم اكثریت باشندگان كره ی زمین بنا چیز و بهره كش قرار داردو وسایل تولید در دست اقلیتی نا
بر قراری  ، تحقق عدالت اجتماعی و        نموده اند و با چنگ و دندان از حریم كبریایی آن پاسداری و محافظت می كنند                        

 !نخواهد بودخواب و خیالی بیش ی روی زمین انسانهادر میان برابری 
را كه توسط پیشگامان دنیای سرمایه داری، ) ١٧٩١( این چارچوب نظری ، اعالمیه حقوق بشر فرانسه ماركس بر بنیاد

حقوق رعایت بمنظور سركوب و از میدان بدر نمودن نظام كهنه و در حال احتضار فئودالی به تصویب رسیده بود و تنها 
 داشت، به نقد كشید و روح حاكم بر جهان              را مد نظر   و لجام گسیخته     بشر در چهارچوب نظام سرمایه داری غارتگر           

 یهودیتی بیرحم و نفرت انگیز كه اكثریت باشندگان كره زمین، بویژه زحمتكشان و                         .نامید))  یهودیت   ((  معاصر را     
محرومان آسیا، اروپا، افریقا و امریكای التین را در ردیف ابناء بشر نمی شمارد و هیچگونه حق و حقوقی برایشان قائل 

 !نیست
ین رساله ماركس جوان، بمنظورشناخت فضای آن روزگاران محافل روشنفكری اروپا و وضعیت فعلی روشنفكران                       ا

)) یهودیت  ((  این رساله تنها بدلیل حمالت شدیدش نسبت به             .  قابل توجه برخوردار است      جامعه ما از اهمیتی جدی و        
.  فرهنگی قرارگرفته و تاكنون ناشناخته مانده است       نظریه پردازان سیاسی، اجتماعی و حتی       محققین و   استناد  كمترمورد
و دهشتناك حكومت پنهان یهود      ی   در چنبره     ،طلوع خورشید تاریخ  و زایش تمدن        صبحدم  ما كه از     باستانی  در كشور    

از آزادی عمل و  كمتر  بوده  و تاریخ نویسان و وقایع نگارانش و گرفتاراسیرفرمانروایان مطیع و كارگزار این حكومت 
 و كتاب بعنوان دشمنی سرسخت و آشتی ناپذیر، تحت تعقیب گزمگان دولتی و آخرت                       شجاعت قلمی بر خوردار بوده      

 !فروشان تاریك اندیش مذهبی قرار داشته، این ناشناختگی به منتها درجه ی خود می رسد
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در صدد نجات زحمتكشان    جالب توجه است كه، حتی آنانی كه خود را طرفدار و پیرو اندیشه های ماركس میدانسته و                       
سرمایه داری و استثمار و استعمار بوده اند نیز،  این رساله را مورد استناد و تحقیق قرار نداده  فئودالیسم،  ایران از یوغ    

 !خود، اشاره ای گذرا و زودگذر به آن ننموده اندهای علنی و مخفی و در تمام سالهای فعالیت 
درباره نفوذ  و قلم بدستان دانشگاه عبری اورشلیم            ادعاهای تاریخ نگاران یهود        صد ناچیزی از         البته اگر چنانچه در      

 به بعد كه به دنبال خواهد ١٣٢٠عناصر یهودی در رهبری احزاب و سازمانهای ماركسیستی ایرانی پس از شهریور ماه 
ن است و ماركسیست بودن زیرا تكلیف روش!  باقی نخواهد ماند  باشد، جای هیچگونه گله و شكایتی        و حقیقی   آمد، درست   

 سیاستمداران ایرانی   یكه وطن پرست    بود خواهد   به همان اندازه خالص و بدون غل و غش             نیز  آن احزاب و سازمانها       
 !عضوفرماسونری و مسلمان  و شیعه بودن آنوسی های حاكم بر ایران

كه قرار گیرد یان بویژه جوانانی     ماركس جوان در این رساله روشنگر و ارزشمند خود كه می بایست مورد توجه ایران                     
راز مذهب (( روی به آینده دارند و برای سعادت و سربلندی میهن  و رهایی باشندگان این سرزمین بالكشیده می رزمند، 

 .را چنین بیان می كند)) واقعی یهود
دای زمینی   خ!  مذهب زمینی یهودی چیست؟ داللی         .  شالوده سكوالر یهودیت چیست؟ نیاز عملی و منافع فردی                    ((  

 خواهد آزادی از داللی و پول، و در نتیجه رهایی عملی و واقعی ازیهودیت، آزادی عصرما! بسیارخوب!  اوكیست؟ پول 
پیش شرطهای داللی و بدینسان امكان داللی را از میان بردارد، یهودیگری را                         آن سازمان اجتماعی كه بتواند        .  بود

ی به بیهودگی  سرشت عملی خویش پی ببرد ودر راه  از میان                          از جانب دیگر، اگریهود      …  غیرممكن ساخته است    
از اینرو ما در یهودیت  یك عنصر ضد اجتماعی عام           …  برداشتن آن بكوشد، خود را از گذشته خویش جدا ساخته است           

 ).)این در تحلیل نهایی ، آزادی یهودیان عبارت است  از آزادی بشریت از یهودیت بنا بر… دوران حاضررا می بینیم
 :ماركس در ادامه می افزاید

یهودیان هم اكنون خود را به شیوه ای یهودی آزاد ساخته اند، نه تنها به این دلیل كه به اقتدار مالی دست یافته اند، بلكه (( 
و دیگران پول  به  قدرتی جهانی بدل شده  و روح عملی یهودی به روح عملی ملت های                            روكه ازطریق آنان       از این 

 .))یهودیان از طریق یهودی كردن مسیحیان خود را آزاد كرده اند.  شده استمسیحی بدل
یعنی همان ) اتازونی ( یهودیت در جهان امروز را در ایاالت متحده آمریكای شمالی         ی  ماركس گویاترین نمونه سیطره     

 : بود، می بیند Bruno Bauerسرزمین قدرتمند و جوانی كه مورد توجه 
چنان بی ابهام و عادی    .  عملی یهودیت بر دنیای مسیحی  تحقق  یافته است          ی  یكای شمالی سیطره    در حقیقت، در آمر   ((  

تضاد میان قدرت سیاسی … كه گویی بشارت انجیل است، سازمان دینی مسیحی خود به كاالی تجاری بدل گردیده است    
هرچند در تئوری اولی تابع        .  میان سیاست و قدرت پول بطور عام است             عملی یهودیان  و حقوق سیاسی آنها، تضاد            

در آنجا دین یهود در كنار مسیحیت جایگاه . دومیست، ولی در واقعیت عملی، سیاست به برده  قدرت مالی بدل شده است
زیرا روح عملی یهودی، دین یهود به مقام خود دست یافته و حتی به باالترین مرحله كمال …خود را به دست آورده است

یهودی به عنوان عضوی منفرد از جامعه مدنی ، تنها تجلی خاصی  است  از                      .  ی رسیده است   خویش در جامعه مسیح    
جامعه مدنی بطور مدام از  .یهودیت به حیات خود نه به رغم تاریخ  بلكه به دلیل تاریخ  ادامه میدهد. یهودیت جامعه مدنی

 .درون  اعماق خود یهودی میزاید
چنین   نیاز عملی  و خود خواهی  اصل  بنیادین جامعه مدنی است و               !  ودخواهیبنیان دین یهود چیست؟ نیاز عملی  و خ          
 .))خدای نیاز عملی و منفعت شخصی  پول  است. دولت سیاسی را می آفریند استكه جامعه مدنی به ناب ترین شكل خود

ح آموزش و سواد     در این جامعه سط    .  جامعه مدنی، در كلیت خود تحت كنترل و حفاظت دائم سرمایه داری قرار دارد                  
افراد باالتر خواهد رفت، ولی چون سیستم آموزش و پرورش و رسانه های گروهی در دست سرمایه داری و غارتگران 
جامعه قرار دارد، همه چیز بطور كلی در بیراهه و با هدف به انقیاد كشاندن زحمتكشان و محرومان جامعه سیر خواهد                   

طره و سلطه سرمایه داری غارتگر قرار دارد، هیچگونه استقالل و نیروی                   جامعه مدنی تا زمانی كه تحت سی          !.  نمود
ملیتی است،    درست است كه توانایی سرمایه برای اداره و كنترل سیستم های غول آسا و فرا                .  سازنده ای نخواهد داشت    

ن جامعه مدنی،     بنا بر این در درو        .  اما موفق نیست و نمی تواند جامعه را در طریق تكامل و بالندگی هدایت كند                              
 .شهروندان و باشندگان در سطحی محلی محدود و محصور باقی می مانند و به بردگان سرمایه داری مبدل می شوند

پس از گذشت سه سال و نیم از ریاست جمهوری محمد خاتمی و طرح جامعه مدنی از سوی وی و همفكرانش كه به                                  
شهرها و روستاهای   !.   شهرها و روستاهای ایران نگاه كنید        نیروهای اصالح طلب و دوم خردادی معروف شده اند، به             

خدمات، هنر، آموزش و     .  میهن ما از مایه خشكیده اند و به نحوی غیرقابل تصور به حقارت و بدبختی دچار شده اند                           
 .پرورش و هرچیزی كه در باره اش فكر كنید، واقعا مسخ شده و به ویرانی دچار گردیده است

ا، همه چیز در اختیارسرمایه داری دالل و غارتگری قرار دارد كه هدفی به غیر از زر اندوزی و در كشور ستم كشیده م
برنامه تعدیل اقتصادی دیكته شده از سوی بانك جهانی و صندوق بین               .  چپاول بی حد و حصر زحمتكشان ایرانی ندارد         

ایران و شعار جامعه مدنی مطرح شده از المللی پول به دولت آنوسی هاشمی رفسنجانی، منفورترین چهره ضدمردمی در 
افزون   خاتمی و باند تبهكارش كه بستر مناسبی برای رشد یهودیت و تسلط روز                    محمد  سوی آنوسی ـ فراماسون، سید      

 .نشین نمودن ایرانیان ندارد روح حاكم برجهان، یعنی یهودیت است، ره آوردی به غیر از ویرانی جامعه و خاكستر
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ر شدن زحمتكشان و محرومان ایرانی كه هم اكنون در زیر خط فقر به سر می برند، نتیجه سیاست و ویرانی جامعه و فقی
برنامه های دیكته شده از خارج و چپاول یهودی تبارانی از قماش آیت الـله واعظ طبسی، آنوسی فراماسون آیت الـله                             

زه مسلمان و علینقی خاموشی فراماسون و         مهدوی كنی، خاندان منفورهاشمی رفسنجانی، حبیب الـله عسگر اوالدی تا             
اجنبی پرستی است كه بنا به گفته آنوسی سلیمی نمین، رفت و آمدهای او به انگلستان و تماس با اربابان فراماسونش،                             
حتی در اوج فتوای جنجالی خمینی بر علیه سلمان رشدی نیز قطع نشد، می باشد كه نبض اقتصاد بیمار و سیاست گذاری 

 .ما را به نمایندگی از سوی رهبران جامعه یهود و سازمان فراماسونری بر عهده دارندی ان شده جامعه ویر
باد رفتن ثروتهای مادی و معنوی آن، هنر، تاریخ، اندیشه، خدمات و آموزش و                    بپای ویرانی و خرابی مملكت و بر           پا

 !فتار می شودپرورش نیز راه انحطاط و نابودی می پیماید و به سرنوشتی رقت انگیز گر
 :ماركس در ادامه می افزاید

 پول تمامی خدایان انسان را تنزل می       .  پول خدای هشیار اسرائیل است كه هیچ خدایی در برابر آن حق حیات ندارد                 ((  
پول گوهر بیگانه شده كار  و  وجود انسان           …  پول  ارزش خود ساخته ایست برای همه چیز         .  دهد و به كاال تبدیل میكند      

خدای یهودیان زمینی شده  و به خدای .  گوهر بیگانه شده بر او مسلط میشود و مورد پرستش  او قرار می گیرداین. است
تصویر . است))  برات (( خدای  واقعی  یهود است و خدای  او شكلی  َوهم آلود از )) برات . (( جهان بدل گردیده است 

آری، در دین . ی است واقعی  و تحقیریست عملی به طبیعتطبیعتی كه زیر سلطه مالكیت خصوصی  و پول باشد توهین           
،  ١۵٢۵ ــ ١۴٩٠  (  Thomas Münzerاز اینروست كه توماس مونتسر      .  یهود طبیعت  وجود دارد، ولی تنها در اوهام          

همه  مخلوقات به     ((  غیرقابل تحمل می داند كه       )  كشیش آلمانی كه رهبری جنبش دهقانی این كشور را به عهده داشت                 
 .))باید آزاد شوند آفریدگان خدا . لوك بدل شده اند، ماهی ها در آب،  پرندگان در آسمان  و درختان بر زمینمم

دین  یهود وجود دارد، دیدگاه  و سیرت              توهین به  اندیشه، هنر، تاریخ  و انسان بماهو انسان كه به شكلی انتزاعی در                     
زن !  نوعی، رابطه میان مرد و زن نیز به موضوع  تجارت بدل شده                رابطه     .  واقعی  و آگاهانه انساِن بنده  پول است            

قانون بی بنیاد یهودی تنها           .  وطن موهوم  یهودی،  تاجران، یا انسانهای بنده  پول است                           .  خرید و فروش میشود       
 تنها مناسكی است صوری كه با آن دنیای منافع شخصی           .  كاریكاتوری است مذهبی از اخالقیات و حقوق بی  وطن  او              

( قانون برای  او    .  چنین است عالی ترین  رابطه میان انسانها كه رابطه قانونی است                .  خویش را محصور ساخته است      
معتبر است، نه  از آنرو كه آنرا مبتنی بر اراده  و طبیعت خود می داند، بلكه از آنرو كه مسلط است  و اگر                                  )  یهودی  

ی تواند دنیایی جدید بیافریند، بلكه تنها می تواند مخلوقات  و                یهودیت نم …  اطاعت  نشود مورد مجازات قرار میگیرد         
ولی .  با تكمیل جامعه  مدنی، یهودیت  به نقطه اوج خود رسیده است              .  شرایط جدید جهان را در حوزه فعالیت خود بكشد         

 را از تمامی     تنها در شرایط سیطره مسیحیت كه انسان         .  این تنها در دنیای مسیحی بود كه جامعه مدنی به كمال رسید                 
جامعه مدنی می تواند خود را بطور كامل از حیات دولت جدا كند،               .  عوامل ملی، طبیعی، اخالقی  و نظری جدا ساخت          

تمامی پیوندهای نوعی میان  انسان ها را بگسلد، خودخواهی و نیاز خود پرستانه را به جای پیوندهای نوعی بنشاند و با             
مسیحیت  از     .  د منفرد را كه بطرزی خصمانه در مقابل هم قرار دارند بیافریند                   فرو پاشیدن جهان انسانی، جهان آحا         

سرشت  واقعی یهودی بطوركلی درجامعه مدنی         .    درون یهودیت  بیرون جهید و اكنون دو باره درآن جذب شده است                  
روزین  است كه می توانیم       بنا بر این نه در اسفار پنجگانه  و تلمود، بلكه در جامعه ام                 .  تحقق یافته و زمینی شده  است        
 ))…سرشت یهودیت  نوین را بیابیم

 :جمله پایانی رساله ماركس چنین است
 .))آزادی  اجتماعی  یهودیان، آزادی جامعه است  از یهودیت(( 

مرگ جامعه بشری، مرگ انسانها و مرگ         .  بنا بر این،  سرمایه داری و یهودیت حاكم برجهان، یعنی مرگ و نابودی                   
برای نجات از چنین مرگ محتوم و حقیرانه ای الزم است كه از شر                    !.  ت و طبیعت زیبا و دوست داشتنی          محیط زیس 

این كار بدون شناخت گذشته و عدم آشنایی با توطئه گران و                     !.  سرمایه داری و یهودیت حاكم بر جهان نجات یافت                
 هزار سال عمر     ١۵ومت غارتگران حدود     تاریخ طبقاتی و حك    !.  غارتگران جنایتكار امكان پذیر و دست یافتنی نیست           

اما در شرایط فعلی و در مقابل           .  هزار سال در تاریخ بشری و حیات كره زمین چندان طوالنی و دراز نیست                       .  دارد
انسانهای بی حافظه و نا آشنا با پدران و نیاكان خود، هزار سال یعنی ابدیت، یعنی بی كرانه بودن، یعنی اقیانوسی متالطم 

 !.كه ساحل نجاتی ندارد و گرفتارانش راه به جایی نخواهند بردو طوفانی 
در حال حاضر، بدنبال شكست اردوگاه سوسیالیسم واقعا موجود و پارچه پارچه شدن اتحاد جماهیر شوروی                                                

و جهان بطور دربست در اختیار سرمایه . سوسیالیستی،  سرمایه داری خود را پیروزمند و یكه تاز میدان مبارزه می داند
احزاب كمونیست و سازمانهای ماركسیستی ـ لنینیستی در یك         .  صهیونیست ـ ماسونیك های ضد بشری قرار گرفته است         

حالت سردرگمی و بهت به سر می برند و در بیشتر موارد در همسویی علنی و بدون چون وچرا با امپریالیستها و                                       
دم مقابله با یهودیت حاكم برجهان، به منزله پذیرفتن              در چنین شرایطی، سكوت و ع        .  نیروهای مدافع آنان قرار دارند       

اگر به چشم اندازهای دور دست و افقهای آینده بنگریم،             !.  مرگ جامعه بشری و مرگ همه چیز         .  مرگ و نابودی است    
 !.جز این چیزی نخواهیم دید
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  یهودی شده  زندگی می        تمام آنچه را كه ماركس در رابطه با جامعه مسیحیت و سرنوشت مسیحیانی كه در این جوامع                   
 و در باره سرنوشت ایران و جهان             كنند، به رشته تحریر در آورد است، به دقت مورد بررسی و تحقیق قرار دهید                          

 !بیندیشید
 ساله مستقیم آنوسی ها بر ایران و عمكرد جنایتكارانه و خیانت بار ضد میهنی و ضد مردمی         ٢٢آیا با توجه به حاكمیت      

چنین معضلی نیست؟ آیا روح یهودیت بر آن حاكم نشده است؟ آیا اسالم كه همانند مسیحیت از درون آنان، وطن ما دچار 
 یهودیت بیرون جهیده، مجددا جذب یهودیت نشده  و در آن حل نگردیده است؟

امه  بر اساس دكترین  و برن١٣۵٧ شكوهمند بهمن  سال از انقالِب٢٢آیا آنوسی های حاكم  بر ایران كه پس  از گذشت             
بر ویرانه های ایران و مردم ساالری اسالمی های بانك جهانی  و صندوق  بین المللی پول،  وعده برپایی جامعه مدنی              

نیستند و ) سرمایه ( بخون نشسته و از هستی ساقط شده را سر داده اند، فرستادگان  و فرشتگان مقرب درگاه خداوند یهود
 ل نمی كنند؟برنامه نابودی و انهدام ایران را دنبا

شرایط فعلی ایران و خطراتی كه آنرا از هرطرف تهدید می كند، با توجه به تبلیغات گسترده ایكه از سوی نیروهای چپ 
بر جوانان  و آینده !  گیرد، جای تعمق  و تحقیق فراوان دارد و راست و صهیونیسم بین المللی، پیرامون آن صورت می        

آگاهی كامل بر دانش خود بیفزایند و مواظب ترفندها و بازیهای سیاسی سیاست                  سازان جامعه است كه با هشیاری  و             
اگر خواهان موجودیت ایرانی آزاد و ! مداران كهنه كار  و دست آموختگان صهیونیسم، امپریالیسم و فراماسونری باشند            

های حاكم، دولت پنهان یهود و       هستیم، باید به فكر نجات ایران از سلطه آنوسی                سربلند و ایرانیانی بهروز و سعادتمند       
ثروت باشیم و بیش از این اجازه ندهیم كه آنوسی های مدافع جامعه ی مدنی به            ))  یهودیت  ((  روح حاكم بر جهان یعنی      

معرض فروش در در بازارهای جهانی آثار هنری و فرهنگی ما را سرزمین باستانی مان چوب حراج بزنند و    های ملی   
 !بگذارند

 .وایت  تاریخ نگاران صهیونیست  پی می گیریمتاریخ را به ر
: المعارف اسالمی به نقل از او  این جمله آمده  است كه  ةدر دائر. ابن مایمون افزون بردانش خود، انسانی آزاده بود    ((  
به همین دلیل    (  }  .به دست آوردن یك درهم از راه نساجی یا نجاری بهتر از دریافت حقوق برای مقام ربایی است                           {  

او .  ، او به همین دلیل به طبابت پرداخت و از پزشكان بزرگ دوران خود شد                )ج ـ پ    .  كوتاه،  اونمی تواند یهودی باشد     
   )٧٨( .))پزشك دربار خلفای فاطمی مصر و سپس صالح الدین ایوبی، سردار مسلمان جنگهای صلیبی بود

عموم كتابهای    در.  الفات زیادی وجود داشته و دارد      در باره اصل و نسب عبدالـله ابن میمون و طریقه و مذهب او اخت                 
محمد استرآبادی  و خالصه عالمه      ء  رجال شیعه مانند فهرست نجاشی، مجالس المومنین شوشتری، منهاج المقال میرزا            

را از جمله  اصحاب  امام  جعفرصادق، امام ششم شیعیان  و روایتگر                        )  قداح  (  حلی، عبدالـله بن میمون  اهوازی           
دركتب معتبر احادیث شیعه، مانند اصول كافی، نوشته محمد بن یعقوب كلینی، من الیحضره الفقیه . ث او شمرده انداحادی

و تهذیب شیخ طوسی  و غیره چنین آمده  است كه عبدالـله خود آن احادیث را بدون  واسطه                        )  ابن بابویه (  شیخ صدوق   
 .روایت كرده است) ق .  ه ١۴٨( از حضرت صادق 

دعای  یهودیان مبنی  بر یهودی بودن عبدالـله بن میمون اهوازی، تنها به  اندازه  پنج  صدم  در صد واقعیت داشته اگر ا 
باشد، با توجه به نقش عبدالـله میمون و اثر گذاری او بر جهان اسالم و بویژه مذاهب شیعه و اسماعیلیه، همانطور كه                              

 .تاشاره كردیم، نه برُمرده بر زنده  باید گریس
 .شمارند اسماعیلیان نیز عبدالـله را از دعات  بزرگ اسماعیلیه می

مشهور گردید و بر ) نیمه قرن دهم میالدی ( ابو عبدالـله محمد ابن  رزام طایی كوفی كه در نیمه اول قرن چهارم هجری 
از .  رد اسماعیلیه نوشتمفصلی دری مسند دیوان بغداد تكیه زد،  اندكی پس از تأسیس خالفت فاطمیان در مصر رساله 

محسن شهرت یافت،  این رساله كه اصل آن بر جای نمانده، یك متكلم علوی به نام  ابوالحسن محمد ابن علی كه به اخو                       
عبدالـله ابن میمون قداح،        اخومحسن مدعی است كه كیش اسماعیلی  را           .  درنوشتن تألیفی ضد اسماعیلی استفاده كرد        

ابن میمون كه در عین حال نیای اعالی  بنا بر ادعای اخومحسن، عبدالـله . م پی افكنده استبمنظوربر افكندن بنیان اسال   
، به كسانی گفته می     }بردیصان  { یا به گفته عربها       Bardesanes َبرِدسانس  (  خلفای فاطمی نیز هست، یك بردیصانی         

.  ) اكم  بر چگونگی  زندگی مردمانند        سرنوشت و ح  ی  شود كه مانند مصریان بر این باور بودند كه ستارگان، سازنده                 
پسر اوعبدالـله كه می خواست دین اسالم را از درون . است كه به  ابوالخطاب گروید وفرقه ای بنام میمونیه تأسیس كرد  

شناسی می رسد  تباه سازد، نهضت اسماعیلی را با مراتب هفتگانه تشرف  بدان، كه مرتبه آخرش به بی ایمانی  و ناخدا          
چنین  وانمودكردكه برمذهب تشیع است و بنام محمد ابن                     اما برای آنكه نیات پلید خود را مخفی بدارد                 .  ادبنیان نه  

سر انجام یكی از جانشینان قداحی عبدالـله به شمال افریقا رفت و سلسله خلفای                .  كند  دعوت می   اسماعیل، مهدی منتظر  
 .ماعیل استفاطمی را تأسیس كرد و ادعا كردكه از فرزندان محمد ابن اس

میمون پدر عبدالـله و هم {  ). ١٣۵٧منتشره در سال } در بحثی در باره زندگی مانی و پیام او{ ( به ادعای ناصح ناطق 
 : می نویسد٢۴٢و در صفحه  )  ١٧٧ص ) ( }.چنین دیسان نیای او زرتشتی بوده اند

در قرآن پرداخته و چم های قرآنی را به چم های              و پور میمون برای آن كه دین پدران را زنده گرداند به آغازیابی                  ((  
 مینامیده  و در    }  دین روشنایی    {  را    او با پرچمی سپید به میان مردم می رفته، آیین خود               .  اوستایی نزدیك كرده است     
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در این  .  خورد  گیرد،  ویژگی های سپاهیگری به چشم می             سازمان او كه در كوتاه زمانی رنگ سیاسی به خود می                  
 .))برتر است ای فرمانبردار پایه دار روان در پایه های  گوناگون جایگزین می شوند و هرفرود پایهسازمان پی

 :دكتر ذبیح الـله صفا، در جلد اول كتاب تاریخ  ادبیات ایران، از آغاز عهد اسالمی تا دوره سلجوقی، می نویسد
فكندن مبانی این مذهب مبادرت كرده است بعقیده          از میان دعاتی كه در غیبت امام مشغول فعالیت  بوده  و به پی ا                      ((  

اسماعیلیه میمون بن دیصان اهوازی معروف به القداح  است كه او  و فرزندانش مدتی در خوزستان و عراق و شام                                 
از بین  این دعات  ابو        .  مشغول فعالیت بودند و دعاتشان در یمن و بالد مغرب به نشر دعوت  اسماعیلی اشتغال داشتند                  

ـله حسن ابن احمد بن محمد بن زكریا معروف به  ابوعبدالـله الشیعی در بالد مغرب قدرت بسیار یافت و دولت                               عبدال
اغالبه را در آن سامان از میان برد و ابومحمد عبیدالـله المهدی را كه در سجلماجه محبوس بود آزاد كرد و گفت او همان 

 ٢٩٧.  ( و بدین طریق دولت فاطمیه در شمال افریقا تشكیل شد             مهدی منتظر از آل علی است  و امامت  از آن  ویست                 
 )هجری 

نشر این مذهب . دعوت فاطمیین بسرعت در یمن  و بحرین  و شام  و فلسطین  و ایران  و شمال افریقا انتشار یافت                  …  
 قم و كاشان و       وی یكی از دعات خود را بنام خلف به ری و                .  در ایران از ایام عبدالـله بن میمون  القداح شروع شد                

طبرستان فرستاد و او فرقه ای از اسمعیلیه بنام خلفیه ایجاد كرد و بر اثر دعوت او و دعات وی  گروهی  از بزرگان                                
. بود كه دعوت خلفیه را در عراق پراگند ) ٣٢٢متوفی بسال (بمذهب  اسماعیلی در آمدند و از آنجمله  ابوحاتم الرازی             

در ایرانست كه مخصوصا در دیلم  و طبرستان  و اصفهان  و ری مشغول فعالیت بود و وی از مهمترین دعات اسمعیلیه 
اسفار بن شیرویه و سردار او مرد اویج  بن زیار دیلمی و بسی دیگر از كبار رجال سیاسی  و نظامی  این حدود را به                                

می كرد كه تصمیم داشت خلع        یوسف بن ابی الساج عامل ری را چنان فریفته خلیفه فاط                 مذهب  اسماعیلی در آورد و        
 ) ٧٩ . ))(طاعت عباسی  و قبول طاعت فاطمی كند

ما به منظور روشنگری و برداشتن نقاب از چهره تاریخ نویسان و قلم بدستان مزدور صهیونیسم جهانی، كه از دشمنی با 
زهر آگین خود را در پیكر این         تا نیش چركین و      كرده اند  و از هر فرصتی استفاده        ه اند ایران و ایرانی دمی غافل نماند      

میگذاریم  ملت فرو نمایند، به همین اندازه اكتفا می كنیم و بقیه قضاوت را به عهده شیعیان  و پیروان مكتب  اسماعیلی وا
در برابر اتهام  یهودی بودن  وی، به دفاع برخیزند و در صورت امكان خالف این                     تا از شخصیت علمی ـ مذهبی خود       

 !ت ها  و یهودیان را ثابت نمایندادعای صهیونیس
آن گونه كه    .  یهودیان زندگی آسوده ای داشتند      )  به جز هارون الرشید       (  در سرزمینهای زیر فرمان خلفای مسلمان          ((  

( دكترحبیب لوی در تاریخ یهود ایران ذكر كرده است، ربی دانیال بن حسدای رهبر روحانی  یهودیان بغداد بود و خلیفه 
. ملیت دیگركه ازجلوی  پایش بلند نشود، تنبیه گردد               دستور داده  بود كه هرعرب یا یهودی و              )  ج ـ پ      كدام خلیفه؟    

  )٨٠.))( نشست ایستادند  ولی ربی دانیال می سالطین در دربار خلیفه می
 ی هیچ  شك وپود دستگاه خالفت  بنی عباس رخنه نموده و كامال برآن مسلط بوده، جا از اینكه دولت پنهان یهوددر تار و

با گشودن   هموطنان خودعریان كنیم  و             نیز هدفی جز این نداریم كه این  واقعیت را در برابر                        ما.  شبهه ای نیست    
 !چهره مستور دشمنانشان را به آنان بنمایانیمچشمهایشان بر روی حقایق موجود، 

ابومسلم خراسانی به قدرت بینظیر  و تالش ماهتمابا جانفشانی  ایرانیان و  تحت لوای نواندیشی دینی و خلفای عباسی كه 
خالفت، دكان دسیسه و نیرنگ را گشودند و ماهیت ضد               رسیدند، بمجرد سوار شدن بر خر مراد و تكیه زدن بر مسند                

دولت توصیه رهبران بنا به  ،ضد ایرانی خودآنوسی گری و آنان بنا به ماهیت . ایرانی خود را به معرض نمایش گذاشتند
و ایرانیان پاك بود جامعه یهود، راهی را پیمودند كه بارها و بارها در تاریخ  ایران پیموده شده         یشوایان مذهبی   پنهان و پ  

 .خود داشته و دارندهای در سینه و دردناك تلخ ی هزاران خاطره  چنین وقایع ناگواری نهاد از وقوع و تكرار
باز   بویژه در باره ایرانیان كه از دیر        .   جامعه یهودست   توطئه گری  و دسیسه جزء خصایل ذاتی  یهودیان  و رهبران                  

چون كوهی استوار در برابر آنان ایستاده و در هرفرصتی كه بدست آورده اند، توطئه های جهانخوارانه آنان را افشاء و    
و رهبران دنیای مسیحیت  پیروان اگر ایرانیان نیز چون ملل اروپا و . بر علیه شان به مقاومت و پایداری دست یازیده اند

مقاومت و پایداری نمی نمودند و به سرعت جذب آن می شدند، )) یهودیت ((  در برابر روح حاكم بر جهان، یعنی  اسالم
 !شاید به بسیاری از بالهایی كه در طول تاریخ بر سرشان آمده، گرفتار نمی شدند

كلی ضدیت و ی هود و دولت پنهانشان، از قاعده خلفای عباسی نیز به عنوان نمایندگان گوش به فرمان رهبران جامعه ی            
سر نیرنگ و خیانت خود،            ابر این اساس، آنان در دوران فرمانروایی سر                 .  نمودند  دشمنی با ایرانیان پیروی می          

جنایتی فرو  نوع  هیچ  اعمال  را در حق ایران  و ایرانی اعمال نمودند و از                 ضد بشری       و جنایتهای   بزرگترین خیانتها 
دوران خالفت  (  آنها عالوه بركشتن ناجوانمردانه ولی نعمت و عزت بخشنده خویش، ابومسلم خراسانی                .  ندگذاری نكرد 

و غیره بیشتر قیامهای آزادیخواهانه و استقالل طلبانه            )  به دستور هارون الرشید       (  و خاندان برمكی     )  منصور دوانقی    
یشان آزاد منش  ایرانی را با اتهامات واهی  و پرونده                    ایرانیان را به خاك و خون كشیدند و هزاران نفر از دگر اند                      

ادامه دهنده ی راه پدران و حكومت خمینی و آنوسی های حكومتگر ایران،  .سازیهای رذیالنه بردار نمودند و گردن زدند
 !د بودهخوابنی امیه، بنی عباس و غیره بوده و جابرانه ی نمونه ای از حكومت های نیاكان آنوسی خود و 

، بیست و   )القادربالـله  (  بن اسحاق     در دوران خالفت احمد    )  حسن  د  ابوعلی فرزن (  تان بر دار نمودن حسَنك وزیر       داس
گر چه حسنك در رقابت بین       .   چشم غزنوی، حكایتیست جانگداز و پر آبِ        عباسی و زمامداری مسعود    ی  پنجمین خلیفه    
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می شود و جان دادنش هیچگونه ارتباطی با درد و رنج                حكومتگران و اختالفات داخلی و قبیله ای آنوسی ها گرفتار                 
حسنك چون عاقبت      هاییو سرنوشت ها  داستان  محرومان جامعه ندارد، از آن روی حائز اهمیت و قابل توجه است كه                     

هزاران بار در تاریخ سراسررنج و خون            با اشاره ی غیر و بخاطر خشنودی بیگانگان و خداوندان زمینی،                       وزیر،   
در هر برهه ای از زمان، فرزندان غیور ایران زمین، مورد غضب و خشم           !  تفاق افتاده و تكرار شده است     سرزمین ما ا  

رهبران جامعه یهود و نمایندگان حكومتگرآنان قرار گرفته و به منظور عبرت دیگران و زهرچشم گرفتن از توده های                        
 .رخ شهادت و در خون طپیدن را پیموده اندمحروم و زحمتكش، با انواع و اقسام اتهامات واهی و بی اساس راه س
نویسنده ی تاریخ بیهقی    ،  ) میالدی ١٠٧٧ ـ ٩٩۵(  این داستان غم انگیز را از قول ابوالفضل محمد بن حسین بیهقی دبیر               

توطئه ها، دسیسه ها و       ی  برای آیندگان و بدانند كه نیاكان پاك سرشت ما، با همه                     نقل می كنیم تا درس عبرتی باشد          
دشمنان ما را بی نقاب      ی  چهره  تا حدودی   ای فرهنگی دشمنان، آثار و نشانه هایی برای ما برجای گذاشته و                 تخریب ه 
 !نموده اند

و قرآن . َنُعوُذ بالـله ِمن قضاء الّسو ـ و دو پیك را ستاینده بودند، كه از بغداد آمده اند. و حسنك را به پای دار آوردند… {
استوار ) شلوار  بند( وی دست اندر زیركرد و ِازاربند     .  ا فرمودند كه جامه بیرون كش     حسنك ر .  خوانان قرآن میخواندند  

كرد و پایچه های ِازار را ببست و ُجبه و پیراهن بكشید و دورانداخت با دستار، و برهنه با ِازار بایستاد و دستها در هم                              
روی پوش آهنی   )  كاله فلزی   (  خودی  .  ندو همه خلق به درد گریست       .  زده، تنی چون سیم سفید و رویی چون صد نگار             

سر ورویش را بپوشید تا از سنگ تباه نشود (( بیاوردند عمدا تنگ، چنانكه روی و سرش را نپوشیدی، و آواز دادند كه؛            
و حسنك را همچنان می داشتند و او لب می جنبانید و چیزی می                  .))  كه سرش را به بغداد خواهیم فرستاد نزدیك خلیفه            

و در این میان احمد جامه دار بیامد سوار، و روی به حسنك كرد و پیغامی گفت كه                          .   خودی فراختر آوردند     خواند، تا 
ما .  }چون تو پادشاه شوی، ما را بر داركن            {  این آرزوی توست كه خواسته بودی و گفته كه              ((  خداوندسلطان گوید؛    

حسنك .))  مطی شده ای و به فرمان او بر دار می كنند           برتو رحمت خواستیم كرد، اما امیرالمومنین نبشته است كه تو قر            
 .البته هیچ پاسخ نداد

دم نزد و از     }  .بدو{  پس آواز دادند او را كه؛         .  پس از آن خود فراختر كه آورده بودند، سر و روی او بدان بپوشانیدند                  
و خواست كه شوری بزرگ بر } د؟شرم ندارید، مرد را كه می بكشید به دو به دار بری           {  هر كس گفتند؛    .  ایشان نیندیشید 

پای شود، سواران سوی عامه تاختند و آن شور بنشاندند و حسنك را سوی دار بردند و به جایگاه رسانیدند، برمركبی كه        
هیچكس دست به   .  و آواز دادند كه سنگ دهید      .  هرگز ننشسته بود، بنشاندند و جالدش استوار ببست و رسنها فرود آورد              

پس، مشتی رند را سیم دادند كه سنگ زنند، و مرد خود .  زار زار می گریستند، خاصه نیشابوریانسنگ نمی كرد و همه
و حسنك قریب هفت سال بر دار بماند، چنانكه پایهایش همه فرو … . مرده بود كه جالدش رسن به گلو افكنده و خپه كرده

ن كردند، چنانكه كس ندانست كه سرش كجاست و           تراشید و خشك شد، چنانكه اثری نماند تا به دستور فرو گرفتند و دف                 
 ))…تنش كجاست

ی جهانیان دروازهای علوم را گشوده و بر دیگر سیارات منظومه                   .  قرنها، از بر دار نمودن حسنك وزیر می گذرد               
ی اما هنوز در میهن بالكشیده ما، در بر رو       !  شمسی و كهكشان راه شیری، پای گذاشته و افق های جدیدی را گشوده اند               

به خاطر   همان پاشنه میچرخد و آنوسی های جنایتكار و آدمكشی كه بر ملتی محروم و زحمتكش حكومت میرانند،                                   
خشنودی اربابان خود و هموار نمودن شاهراه چپاول و غارت سرمایه و عزت بخشیدن به یهودیت حاكم بر جهان،                                  

خدا بر دار می كنند و در گورستانهای بی نام و              هزاران نفر را به جرم واهی، یاغی، باغی و محارب با خدا و رسول                   
تا كی و تا چه زمانی باید شاهد این ! چنانكه كس نمی داندكه سرشان كجاست و تنشان كجاست  .  نشان به خاك می سپارند    

 بی گمان تا آنگاه كه حافظه ی تاریخی خود را !؟ معلوم نیستروند و انتقام كشی جنایتكاران و آدمكشان ضد بشری باشیم
باز یابیم و بدانیم كه رهبران و پیشوایان مذهبی جامعه ی ما آدمكشانی مامور و كارگزار بیش نیستند و هدفی جز                                         

آدمكشانی انزواطلب كه همه بشریت را دشمن می شمارند و در پناه    !  پاسداری از حریم خدای سرمایه را دنبال نمی كنند         
ی ریزو برنامه چینی  توطئه  انسان و خاستگاه زمینی اش نابودیخانه های امن و غارهای تاریك محل زندگیشان، برای         

 میكنند؟
كه در دوران پر تنش عباسیان با هدف استقالل ایران و كوتاه نمودن دست بیگانگان  و                      هایی  قیام گسترده ترین     یكی از 

  ی اجتماعی را سر لوحه   بابك كه نجات ایران و تحقق عدالت         .  نیروهای اهریمنی بوقوع پیوست، قیام بابك خرمدین بود         
بر خالف اندیشمندان و دانشمندان آنوسی بدعتگزار كه صرف و نحو عربی را   مبارزات حق طلبانه خود قرار داده بود،         

مزدك ی  احیای تعالیم بشر دوستانه       ی  با اندیشه    تدوین می نمودند و تعالیم مذهب شیعه را راس و ریس می نمودند،                       
 .آزادی كش عباسی را به مصاف طلبیدآنوسی و و خلفای ) أمون خالفت م( بامدادان قیام نمود 

، فقیه و متكلم اشعری در كتاب ) هجری قمری ۵۴٨ ــ ۴٧٩( ابوالفتح محمد بن ابوالقاسم عبدالكریم، ملقب به شهرستانی 
 :الملل و النحل خود می نویسد كه

 .))و كشمكشی در میان باشدبابكیان از خونریزی جدا پرهیز می كنند مگر آن هنگام كه جنگ  (( 
به (( و یا .))  خرمدینان نیز چون مزدكیان شعار دوستی  و یاری دارند ((  ابن الندیم  و مقدسی نیز بر این عقیده اند كه،             

 .))پاكیزگی بسیار معتقدند و میل دارند با نرمی  و نیكوكاری با مردم دیگر در آمیزند
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نتصرگونه و صهیونیسم مآبانه كه پیشتر با           امنون  ان گذاران تاریخ نگاری        در حالیكه خواجه نظام الملك، یكی از بنی            
 :قضاوت هایش در باره ی مزدك بامدادان آشنا شدیم، با حب و بغض می نویسد

اما قاعده مذهب خرم دینان آن است كه حرام را حالل دانند، و هر رنجی از تن برداشته اند، و ترك شریعت بگفته                               ((  
… و حج و زكات و حالل داشتن خمر و مال  و زِن مردمان،  و هرچه فریضه است از آن دور بودن چون نماز و روزه 

)(( ٨١(   
خلیفه عباسی كه درچندین در      .  چون بابك  و پیروانش جامه سرخ می پوشیدند، جنبش او به سرخ جامگان معروف شد                     

قیام . ار ایرانی خود را به مصاف بابك فرستادگیری  و جنگ با نیروهای بابك شكست خورده بود، در نهایت افشین سرد       
هزاران نفر به خاك و خون . بابك توسط خیذر بن كاوس معروف به افشین و با چاشنی توطئه و خیانت در هم كوبیده شد                

ز گر چه افشین نی. ثله شد، با وضعی فجیع در برابر دیدگان مردم ُم)معتصم ( غلطیدند و بابك رهبر قیام به فرمان خلیفه   
 اما ننگ   ،بابك به دار آویخته شد     ی  ثله شده   طرفی نبست و پس از مدتی كوتاه  به دستور خلیفه عباسی در كنار جسد مُ                    

 . نمودو رسواخیانت به بابك  و نهضت سرخ جامگان تا ابد بر دامانش ماند و او را درمیان ایرانیان سر افكنده 
} خلیفه امیرالمومنین   {  یخ نگاران مزدور و آنوسی های بی شرم          ثله كردن بابك، معتصم عباسی كه توسط تار         پس از مُ  

در این جاست . نامیده می شود، به دختر او كه به اسارت در آمده بود، تجاوز می كند و آنگاه نماز شكر به جای می آورد
ران را شنیع و     كه رضی امیرالمومنین خواجه نظام الملك توسی، نه خمر را حرام می داند و نه تجاوز به ناموس دیگ                           

او كه خباثت و دنائت تاریخ نگاری ضد مردمی را برای خود فروختگان و قلم بدستان مزدور پس از خود به                             !.  زشت
 :یادگار گذاشته است، در این باره می نویسد

روزی معتصم از مجلس شراب برخاست  و در حجره ای شد، زمانی بود بیرون آمد و شرابی بخورد، باز                                    …  ((  
درحجره ای دیگر شد و باز بیرون آمد و شرابی بخورد، و سه بار در سه حجره شد، آنگاه به گرمابه رفت و    برخاست و 

دانی كه این چه نماز : به مجلس باز آمد و به قاضی یحیی گفت غسل كرد و مصّلی نماز خواست و دو ركعت نماز كرد و
جل امروز مرا ارزانی داشت كه این سه ساعت، سه             این نماز شكر نعمتهایی است كه خدای عزو         :  گفت.  نه:  بود؟ گفت 

یكی دختر مازیار     بابك و   یكی دخترملِك روم، یكی دختر     !.  سه دشمن من بودند      كه هرسه، دختر  .  را دختری ببردم    دختر
  )٨٢( }… گبر

ر جوان  كاری كه خمینی و خفاشان آنوسی هوادار وی بارها و بارها بدان دست یازیدند و پس از تجاوز به صدها دخت                             
  !نماز شكر بر پای داشتند و در برابر خداوندگار خود به نیایش ایستادند

بابك،  كه با خیانت آشكار افشین و دیگران به دام افتاد و به جرم آزادیخواهی و آزاد                  رسا و هشدار دهنده ی      هنوز فریاد   
 :ه خطاب به خیانتكاران میخروشداندیشی به دار آویخته شد،  در دره های ژرف سهند و سبالن طنین انداز است ك

 “!!عاقبت به جهودانم فروختید” 
 به راستی چرا؟ چه رابطه ایست بین شكست بابك ها، مازیارها، هاشم بن حكیم ها و ربی دانیال بن حسدای هایی كه در                     

 فرمانروایان   پایتخت  امپراطوری اسالم  و دارالخالفه خلفای اسالم پناه بسرمی برند وبفرمان خلیفه، پادشاهان و                                   
روح حاكم  بر دارالخالفه بغداد       ))  یهودیت  ((  غیریهودی موظفند بوی سالم گویند و در برابرش بر پای بایستند؟  اگر                    

نیست و دست پنهان حكومت پنهانی یهود، سر نخ همه توطئه های ضد ایرانی را در دستان خون آلود وجنایتكارش ندارد، 
 اك خلفای عباسی  از ولینعمتها و یاری دهندگان خود می شود؟چه عاملی باعث انتقام گیری دهشتن

آنها در همه بالهایی كه برسر ایرانیان میآمد، همراه و همدرد بودند، اگرچه                     .  ایران نیز زیستگاه امن یهودیان بود        ((  
ستمی كه به آنان می      خلفای بغداد اكثرا با یهودیان خوب بودند، اما یهودیان ایرانی به دلیل فرو دست بودن ایرانیان و                         

برخی از این سلسله ها شیعه بودند و یهودیان ایرانی با شیعیان مناسبات               .  رفت، هوادار سلسله های استقالل طلب بودند        
باز می  )  ع  (   هزار یهودی در شهر انبار با حضرت علی             ٩٠زمینه تاریخی آن به  قسم  وفاداری            .  صلح آمیز داشتند   

    )٨٣( . ))گردد
این ادعای تاریخ نگاران یهود، مدعای كسانی را كه مذهب             .  نه برمرده برزنده باید گریست     :  شین گفتیم كه   در سطور پی   
اسالم ( ساخته و پرداخته یهودیان می دانند و معتقدند كه شیعه گری بدعت گذاری یهودیان در یهودیت جدید     تشیع را نیز  

 .بوده است، قوت می بخشد و به پیروان آن هشدار می دهد) 
روایت است كه   .  پایه گذار تشیع عبدالـله سبا بوده و وی نیز مانند ابوذر در عهد خلیفه عمر تبلیغ و دعوت می كرده                        ((  

ابن سبا یهودیی از یمن بوده كه اسالم آورده و كتب دینی یهود و مسیحی و مسلمان بسیار خوانده و مباحثات مذهبی را                             
  )٨۴( ))… ابن سبا می گفت. دوست می داشته

بدون گفتگو نود هزار نفری كه با علی بیعت  نموده  و قسم  وفاداری خورده اند، همه از مردان قوم یهود آنهم جوانان                                
زنان در جلسات   .  زیرا در دین اسالم  و یهودیت نظر و رای زنان فاقد ارزش است                 .  بالغ  و مردان كارآزموده بوده اند        

انند و نه تنها نقشی در تعیین سرنوشت  مملكت و حكومت ندارند،                  حضور بهم نمی رس      ،مشاوره و رای گیری و بیعت       
 .بلكه سرنوشت خودشان نیز در دست شوهرانشان است وشیوه زندگیشان به تصمیم واراده مردانشان بستگی دارد
خود را از دیدگاه اسالم كه از بطن جامعه یهود بیرون جهیده است، زنان كشتزاران مردانند و اگر چنانچه وظایف محوله 

به نحو احسن  انجام ندهند و زمینه رضایت  مردانشان را فراهم نیاورند، مردان محقندكه حتی از دادن غذا ولباس به آنها 
كتابهای آسمانی یهودیان و مسلمانان  و رساله های عملی علمای این دو دین توحیدی، سرشار از فرامین . خودداری كنند
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و همین مذهب یهودیت است كه كلیه میراثهای زن ستیزانه           .   بویژه در مذهب  یهود      .و دستورالعملهای زن ستیزانه است     
 .خود را به اسالمی كه از بطن این مذهب  بیرون  جهیده  است، به عاریت داده است

ی، با مراجعه به آثار برجای مانده از اسالم  و یهودیت و مطالعه دیدگاههای رهبران آنها در باره زن و مقام و منزلت  و 
 هزار نفری كه در شهر انبار با علی بیعت نموده اند حتی یك نفر زن هم حضور نداشته ٩٠پی خواهیم بردكه در میان آن 

 .است
ستمی كه امروزه در ایران آنوسی زده  بر زنان  و دختران  ایرانی میرود، ریشه در همین تفكر ارتجاعی  و ضد بشری   

معه ایران با روح و فرهنگ ایرانی كه در آن زنان به پادشاهی و سرداری سپاه زیرا فرهنگ زن ستیز حاكم  بر جا. دارد
برگزیده میشدند و پابپای مردان اسب سواری، شمشیرزنی و تیراندازی را می آموختند، بیگانه  و در نقطه مقابلش قرار                  

 .دارد
اوخطاب به !  بل تعمقی  اشاره می كند     هامان  وزیر مقتدر و خردگرای هخامنشیان در دربار اردشیر، به نكته جالب و قا                

هدف جانشین نمودن استر به جای         وآنوسی های در بار وی كه از منافع تنگ نظرانه یهودیان دفاع میكنند و با                    اردشیر
 :وشتی، ملكه خردگرای هخامنشی از انجام هیچ گونه جنایت و توطئه و دسیسه ای روی گردان نیستند، می گوید

كنند و دروازه هایش را بروی          درباره  زنان است كه انسانها براحتی به وطن خویش خیانت می                با چنین توجیهاتی     ((  
زیراكسانیكه با چنین عقیده  و نظری در باره زنان به قضاوت می نشینند و تالش می ورزند آنان را  .  دشمنان می گشایند  

به .   هیچگونه ارزش  و بهایی قائل نیستند        در ردیف بردگان و محرومان جامعه قرار دهند، برای وطن  و زادگاه خویش               
جرأت میتوان گفت كه سخنان  و ادعاهای آنان در باره عشق به میهن و سرزمین مادری دروغی زشت و وقیحانه بیش                         

خویش   از دیدگاه همه آزاداندیشان جهان فرد یا افرادی كه براحتی و بدون شرم خواهان بردگی  و اسارت مادر                       .  نیست
 در ردیف محكومین، مهجورین  و دیوانگان جامعه میشمارند، نمی توانند در باره میهن  و زادگاه خودتفكر را هستند و او

  )٨۵( .))دم ازعشق  به میهن بزنند چنین نخبگانی نمی توانند میهن پرست باشند و. و اندیشه ای جز این داشته باشند
دوم هخامنشی طنین انداز می شود و تاریخ را به شهادت  می هامان، زمانی دركاخ ستم اردشیر  سخنان داهیانه وگرانقدر

وی در آن دوران    .  طلبد كه صحبت و گفتگویی در باره جهان  وطنی  و اندیشه ارتجاعی كاسموپولیتیسم در میان نیست                    
 او به !    بخود می گیرد، حتی زن       در برابرخداوند زر، همه چیز صورت كاال        .  كشد كه طال جهان وطن است         فریاد می 

نیكی می داند كه زن ستیزان  وطن ندارند و ادعای وطن پرستی شان دروغی رذیالنه، بیشرمانه و عوام فریبانه بیش                              
او یهودیان و مدافعان آنان در دربار اردشیر دوم را بدلیل زن ستیزی و دون پایه دانستن زنان، بی وطن و بدون                        .  نیست
عشق به وطن بیگانه و نا آشنا           ی  كند كه چنین موجوداتی با واژه            وطن پرستانه مینامد و صراحتا اعالم می              احساِس
 !هستند

عالوه بر این در تاریخ معاصر ایران  زمین، ما خود شاهد موضع گیری علمای  اسالم در برابر رفرم های آمریكا                                    
 در مقابل اصل     بوده ایم و شنیده ایم كه چسان علمای اعالم و حجج اسالم              ١٣۴١رضاشاه پهلوی در سال       فرموده محمد 

 .شركت زنان در انتخابات، قشقرق براه انداختند و فریاد وا اسالما و واشریعتای خود را به گوش فلك رسانیدند
با برشمردن این نكات و توجه به تعالیم و رهنمود های زن ستیزانه اسالم و رهبران و پیشوایان آن كه در البالی آیات                             

رساله های عملی مراجع تقلید شیعیان به چشم می خورد، نتیجه می گیریم كه اگر                   قرآن، نهج البالغه، نهج الفصاحه و         
ادعای تاریخ نویسان صهیونیست و قلم بدستان مزدورشان كه با هدف ضربه زدن  و گمراه كردن دیگران، سیاه بر روی 

شته باشد، عمده  نیروی سپاه  هزار نفر یهودی به علی ابن ابیطالب حقیقت دا    ٩٠سفید می آورند در باره پیوستن و بیعت          
علی ابن ابیطالب امام  اول شیعیان  در جنگهای صفین ، نهروان  و جمل كه بمنظور مقابله با مسلمانان باصطالح فریب 

بدانسان كه پاسداران   !  خورده  و دگم اندیش صورت گرفته است،  یهودیان اسالم پناه  آنهم  از نوع شیعی آن بوده اند                             
جمهوری   مد رضا پهلوی، آن سایه خدای بر روی زمین كماندوهای جنایتكار اسراییلی بودند و در                    حكومت پوشالی مح   

اسالمی آنوسی های حكومت گر ایران نیز، فرماندهی سربازان گم نام امام زمان و گردانندگان سازمان اطالعات بیست             
نام حزب الـلهی، سرداران اسالم و مجاهدین میلیونی، بر عهده یهودیان معتقد و صهیونیست های دو آتشه ای است كه به 

 !فی سبیل الـله، حكومت عدل علی را در برابر دگراندیشان و مخالفین حكومت الـله، پاسداری می كنند
یهودیان .  سیل بنیان كن مغول امنیت یهودیان در ایران را نیز مانند دیگر دستاوردهای فرهنگ ایرانی نابود كرد                             ((  

نخستین فتنه بر   .  همگانی شدند، از جمله در نیشابور، سبزوار و مراغه             لمان خود همه جا كشتار      دركنار هم میهنان مس    
ضد یهودیان،  در دوران فرمانروایی مغوالن در ایران، پس از كشتن سعدالدوله وزیر یهودی  ارغونشاه مغول رخ داد و 

  )٨۶.))( یهودیان تبریز چپاول و كشتار شدند
هیچ شیاد و ی  چنان وقیحانه كلمات و حروف را در كنار یكدیگر قرار می دهند كه از عهده             تاریخ نگاران صهیونیست،  

یهودیان مبارز و وطن پرست در كنار ایرانیان در شهرهای نیشابور، سبزوار و مراغه                !   برنمی آید   زبردستی توطئه گر 
حمی پس از كشته شدن سعدالدوله وزیر         قتل عام میشوند اما ایرانیان نمك نشناس و یهود ستیز در كمال شقاوت  و بیر                      

یهودی ارغون شاه به كشتار و چپاول یهودیان تبریز دست می زنند و این مدافعان میهن و سربازان جان بركف را چپاول 
 !و كشتار می كنند
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) ین  تموچ(  امروزه برهمه ایرانیان خرد گرا و اندیشمند روشن و مبرهن است كه حمله مغول به فرماندهی چنگیز خان                      
به ایران به تحریك خلفای اسالم پناه عباسی كه فرمان داده بودند تا مسلمانان و سالطین در برابر ربی دانیال بن حسدای، 

 !رهبر روحانی یهودیان بغداد و سلطان بی تاج و تخت حكومت پنهانی یهود بر پای بایستند صورت گرفته است
 العرب كه میانه درستی با پادشاهان خوارزمشاهی         ةجزیری  چهره زده    این یهودیان نقاب بر    ،خلفای جنایت پیشه عباسی   

،  از مریدان )ابو سعید شرف بن مؤید ( نداشتند، كشته شدن یكی از شاعران و صوفیان  خوارزم بنام مجدالدین بغدادی                
ادر یعنی مادر شاه،   هجری، به دلیل رابطه نامشروع و پنهان با ملكه م           ۶١٧ یا   ۶٠٧بنام نجم الدین كبری را كه درسال         

 آن شهید مظلوم، از انتقام خوِنی گرفتن بدست محمد خوارزمشاه به قتل رسید، بهانه قرار دادند و چنگیز خان را با بهانه 
 .پادشاه خوارزم به سوی ایران كشانیدند

همزمان با ر نهادند و در حقیقت این علمای شریعت پناه بالد اسالمی  و یهودیان زر اندوز بودند كه دست در دست همدیگ
 ٢١٩ و با اجرای سیاست ترور و خفقانی بالی مغول را بسوی سرزمین ما كشانیدندآغاز دوران روشنگری و ُرنسانس،  

این جرثومه های فساد بودند كه با         .  ساله، كشور ما به یكی از عقب مانده ترین كشورهای منطقه و جهان مبدل نمودند                     
یز را بسوی ایران فرا خواندند و او را برای تصرف ایران و سرزمینهای ماوراء قفقاز پیغامها و وعد وعیدهای خودچنگ    

 .ترغیب نمودند
بنا بر این، طرح این ادعاكه یهودیان نیز بدست سربازان مغول، در كنار مسلمانان كشتار شدند، دروغی رذیالنه بیش                           

خون غلطیده    ه باشند و در كنار ایرانیان به خاك و            معدودی از یهودیان قربانی این توطئه شوم شد             اگرهم تعداد !  نیست
و بی مهری رهبران یهود وحكومت پنهانشان قرار گرفته و  باشند، بدون شك یهودیانی بوده اندكه بنا بدالیلی مورد غضب

ودیان اروپا بدانسان كه برنامه كشتار یه.  یا بعنوان اردو بازارچی بدنبال سپاهیان مغول در حركت بوده اندقربانی شده اند
پنهانی و شرم آور پدران روحانی صهیونیسم، استادان اعظم لژهای فراماسونری و بدست سربازان آلمان                     ی  با توطئه    

 . در بندتبدیل شودهیتلری به مرحله اجرا در آمد تا به پرچم مظلومیت  یهود و باج خواهی صهیونیستها از جهانیاِن
ر یهودیان اروپا طی یك برنامه از پیش تعین شده  كه توسط رهبران                             امروزه بر هیچ كسی پوشیده نیست كه كشتا               

كشته شدگان كه بر خالف ادعای صهیونیست ها  !صهیونیسم جهانی وحكومت پنهانشان طراحی شده بود، به اجرا در آمد
انی بودند كه به ،  بیشتر یهودی هزار نفر بوده و بیشتر شامل یهودیان اروپای شرقی می شده اند    ٢۵٠نه شش میلیون بلكه     

علت كهولت سن، یا عدم داشتن تخصص،  از گردونه كار خارج شده ونقشی در تولید نعمات مادی و افزودن بر عزت و 
 !بی مصرف، از رده خارج شده و پاسدار اقتصاد و اخالق كهن آنان یهودیانی بودند. احترام خداوند یهود نداشتند

، مسئولیت كشتار یهودیان اروپای مركزی و شرق اروپا در جریان جنگ                  بر اساس داده های تاریخی و اسناد موجود           
آنان بودند كه در ازٍا ! جهانی دوم بگردن رهبران صهیونیسم جهانی و حكومت پنهان یهود است، نه فاشیست های هیتلری

 نظر تفكرات     نازیها كه از    !كمكهای همه جانبه به ماشین جنگی هیتلر، وظیفه كشتاریهودیان را بوی محول نمودند                            
شوونیستی و نژاد پرستی،  تشابه زیادی با رهبران جامعه یهود وصهیونیسم جهانی داشتند، فریب خوردند ودر ازاء                               
دریافت پول و كمكهای جنسی از كمیته نجات صهیونیستی، نقش اجرایی كشتار را به عهده گرفتند و از این رهگذر                                 

 ! خود بازخریدندبدنامی و نفرین و لعنت ابدی جهانیان را برای
نقاب از چهره جنایتكارانه قاتالن  و آدمكشان واقعی ای } صهیونیسم {یوری ایوانف، در اثر ارزشمند و افشاگرانه خود، 

 :در رابطه با كشتار یهودیان اروپا، می نویسدو كه فاشیسم هیتلری را در راه نابودی بشریت هدایت نمودند، بر داشته 
مینگریستند و برای آینده چشم امید بدان داشتند ) آنتی سمیتیسم (  دیده موافقت بر یهودآزاری صهیونیستها همیشه به… ((

صهیونیستها كه می خواستند با       .  ولذا عقد اتحادی مخفی بین صهیونیسم  و فاشیسم به هیچوجه امری غیرطبیعی نبود                      
و یهودآزاری نازیان عكس العمل نشان         توسل به هر وسیله به هدفهای خویش برسند به شیوه ای غریب علیه اوباشی                        

وی درپاسخ به . چیم وایزمن بر وقایعی كه در آلمان می گذشت با آرامش  و متانت بازهم بیشتری می نگریست… . دادند
در باره انتقال شش میلیون یهودی مقیم اروپای غربی به فلسطین كرده بود                   }  كمیسیون سلطنتی فلسطین      {پرسشی كه    
فقط شاخه …  سالخوردگان خواهند رفت، اینها غبارهایی بیش نیستند، بقایای پوسیده اقتصاد و اخالقخیر،{ اظهارداشت 
  )٨٧( .))ها خواهند ماند

چون غباری بیش نیستند و حاصلی جز نشستن بر پلك ها و مژگان نازنین رهبران                                 !  بله، سالخوردگان باید بروند       
بقایای .   را زیر نظر داشته باشند، و ایجاد مزاحمت حاصلی ندارند               صهیونیسم كه می باید با چشمانی باز وقایع جهان             

زمین ی پوسیده اقتصاد و اخالق، آنهم در سیستم  و سازمانی كه خواب نظم نوین جهانی  و چنگ انداختن بر روی كره                   
 . را پیموده استهدفی كه جامعه جهانی یهود و صهیونیسم بین المللی بخاطر تحقق آن راهی بس دور و دراز. را می بیند

كشته شدن تعداد نامشخصی از یهودیان در شهرهای نیشابور، سبزوار ومراغه بدست سربازان مغول نیز با موافقت                            
این عمل رذیالنه و جنایتكارانه در پیشینه رهبران !. رهبران جامعه یهود و برنامه انتقام جویانه آنان صورت گرفته است     

و اسباط ده گانه را گرفتار خشم از آن زمان كه یوسف را به چاه انداختند .  رسیده استجامعه یهود بارها و بارها به ثبت   
 !تاكنونپادشان آشور نمودند 

 روزنامه نگارآلمانی در باره استقرار فاشیسم در اروپا و موضع گیری صهیونیستها در                   Heinz  Hohneهاینتس هونه 
 :پرستانه نوشت قبال این پدیده ضد بشری و نژاد
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صهیونیستها استقرار فاشیسم در آلمان را نه به مثابه یك مصیبت ملی بلكه بعنوان فرصتی تاریخی  و بی مانند در                              ((  
 .))وصول به هدفهای صهیونیستی خویش می دیدند

 :او در ادامه گفتارش می افزاید
 می دادند لذا ناگزیر پلی می چون صهیونیستها و ناسیونال سوسیالیستها هر دو نژاد و قوم خویش را برتر از همه جای(( 

    )٨٨ .))( باید در میانشان پدید می آمد و ایشان را به هم میپیوست
به عنوان هموار كننده ی راه          تفكر، به چنگیز خان مغول نیز نگریستند و او را                   ی  همین بینش  و شیوه            یهودیان، با 

نیز چون نژادپرستان آلمانی و           تموچین   ن،   عالوه بر ای     .  برای بلعیدن جهان حریص نمودند          حكومت جهانی یهود،        
 و با رهبران جامعه ی یهود و            ابناء بشر و فرزند گرگ خاكستری می دانست           ی  خود را برتر ازهمه       صهیونیست ها    

 !پادشاهان دولت پنهان آنان وجوه اشتراك فراوانی داشت
انی، زبان بگشایند و در باره آنچه كه            تا كی باشد كه تاریخ نگاران  و وقایع نویسان صهیونیست بنا به مقتضیات زم                       

درپشت پرده های ضخیم  چادرهای مغولی و درهای بسته تأسیسات فاشیسم هیتلری برسرش به توافق رسیده بودند قلم                         
 !آن زمان دور نخواهد بود! نمایندشاخدار خود گوشه هایی از حقیقت را باز  دروغ پردازی در البالی و كنند فرسایی 

ست و یك سال پس ازشكست آلمان نازی، رهبران صهیونیست علل  و موجبات بیطرفی آمیخته به اخالص بیهمانطور كه 
 .خویش را بیان میكنند

 : صهیونیست برجسته اعالم داشت Eliezer  Linvehالیزر لین وه 
اید با پارتیزانها   نجات حداكثر یهودیان را وظیفه خویش قرار میدادیم در این صورت ب              )  یعنی صهیونیستها   (  اگر ما   ((  

در آن ایام درلهستان  و لیتوانی  و مناطق اشغالی روسیه  و یوگسالوی  و بعدها در اسلواكی                                    .  همكاری می كردیم    
بود و اگر با پایگاههای ) یهودیان( اگر وظیفه اساسی  و اصلی ما ممانعت  از تصفیه    .  پایگاههای پارتیزانی وجود داشت   

    )٨٩( )) }.توانستیم جان عده زیادی را نجات دهیمپارتیزانی تماس میگرفتیم می 
 مو بودند كه بنا به گفته یُهَوه صبایوت، بدرد             ُكنده ها،  شاخه های كهن و پوسیده درختِ          .  هدف تنها نجات شاخه ها بود       

 كوره های   با همین هدف اتاقهای گاز و     .    آنهم نه یك بار بلكه چندین و چند بار         !  خوردند مگر سوزانیدن    هیچ چیزی نمی  
و )  جد اعالی بانك جهانی و صندوق بین المللی پول                   (   صندوق كمیته صهیونیستی نجات            ی  آدمسوزی با سرمایه    

تجربیاتی كه از دوران های بسیاركهن، توسط پدران و مشایخ  قوم در اختیار سرشاخه ها قرار گرفته بود، ساخته شدند                        
سر نداشتند، پاك سازی كنند و در اتاق های گاز و   را كه حاصلی جز دردتا پیران، یعنی پاسداران  اقتصاد و اخالق كهنه

 .نابودی آنان برای صهیونیسم سودی دو چندان داشت. كوره های آدم سوزی بیندازند
پس از شكست آلمان هیتلری و تسلیم ارتش فاشیسم در برابر نیروهای متفقین، تبلیغات گسترده  و همه جانبه ای توسط                            

نازیها، شش میلیون یهودی را در اتاقهای گاز وكوره های آدم .  به راه افتادیو هواداران آنان در سطح جهانصهیونیستها 
ادعای خسارت، بهره گیری گسترده از این مظلومیت خودخواسته، بر پایی موزه ها و بر افروختن                   .  سوزی كشته بودند  

بعلت تفكرات شوونیستی و برتری جویانه در دام توطئه و مأموریت هیتلر و دیگر افسران نازی كه   .  شمع ها آغاز گردید   
افسران و فرماندهان ارتش . تزویر رهبران جامعه یهود و صهیونیست ـ ماسونیكها گرفتار آمده بودند، بپایان رسیده  بود                

هن، در برابر آلمان نه بخاطر كشتار بشریت، بلكه بدلیل كشتن یهودیان كهن سال، یعنی همان پاسداران اقتصاد و اخالق ك
 آلمان كه خود از جمله قربانیان توطئه های صهیونیستی و                      زحمتكشان و محرومان جامعه ی          دادگاه قرار گرفتند و      

، به عنوان  وارث فاشیسم هیتلری زیرفشار همه جانبه قرار گرفت تا غرامت                   ندغارتگران بین المللی محسوب می شد       
اه و نه در تاریخ نگاریهای بعد ازجنگ، نامی از جنگ افروزان  واقعی و                 نه در آن دادگ   !  دنكشتار یهودیان را به پرداز     

آدولف آیشمن، سرپرست كوره های آدمسوزی و مامور          .  هیتلر خودكشی كرد  !  رهبران صهیونیسم جهانی به میان نیامد      
و برندگان واقعی اجرای قتلها، به صورت معجزه آسایی  نجات یافتن  و از آلمان گریخت و صهیونیستها بعنوان فاتحان          

 !جنگ جهانی دوم، بر خاك فلسطین دست یافتند
. پانزده سال پس از پایان جنگ و محاكمه رهبران و افسران نازی در نورنبرگ، مجددا هیاهویی گسترده براه افتاد                                  

آرژانتین آدولف آیشمن در    !  خاطره آن كشتار و تصیفه حساب حسابگرانه و سودآور نباید از یاد و خاطره جهانیان برود                 
او در اسراییل و در پشت درهای بسته محاكمه شد و به كشتار شش                 .  شناسایی  و توسط كماندوهای اسراییلی ربوده شد         

! پرونده بسته شد   .  آیشمن به آیین یهود گروید و به عنوان یك یهودی چهره در خاك كشید                   !  میلیون یهودی اعتراف كرد     
 رهبران آلمان هیتلری اعالم نمودند و برای آمرزش یهودیان دعا كردند و  جهانیان بیش از پیش انزجار خود را نسبت به         

شرقی شمع روشن   غربی و    مسیحیت و قبرستانهای یهودیان، در كشورهای مختلف اروپای             در كلیساهای سراسر جهانِ    
بسته به  وا  )  Karen  Haechod(  صندوق صهیونیستی .  پرونده مطالبات و دریافت خسارات كماكان باز بود            .  نمودند

جهان و جهانیان به عنوان مسئولین . كمیته نجات صهیونیستی به یك الیگارشی مالی غول پیكر و غارتگر مبدل شده بود               
 !مردگان ارزش آفرین بودند و پرونده همچنان باز است! كشتار یهودیان، محكوم به پرداخت غرامتی سنگین بودند

تر احزاب و سازمانهای سیاسی ایرانی نیز كه شهیدان را می پرستند و سنت مرده پرستی ما ایرانیان و شهید پروری بیش     
چرا كه . زندگان را بهایی نمی بخشند، به همین شیوه مذموم  و زشت یهودیان  و اندیشه پردازان صهیونیسم بر می گردد 

 !شته اندیهودیان قرنها با ما زیسته اند و اثر منحوس مرده پرستی خود را برفرهنگ جامعه ما برجای گذا
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  Yizchak  Gruenbaumیز چاك گروئن بوم{ یكی دیگرازرهبران صهیونیست، چیم الندو، در این زمینه نظریات   ((  
وی از  .  را بر عهده داشت    }  نجات  {  كند، كه در دوران شرارت فاشیست ها ریاست كمیته صهیونیستی                را افشا می  }  

  Karenهاچود    كارن{ كه آیاحاضری برای نجات یهودیان از         وقتی از من پرسیدند   {  :  گروئن بوم نقل می كندكه گفت      
Haechod{    )     بنظر من باید در برابر این موج          .  حاالهم می گویم نه    .  ، پول بدهی؟ گفتم نه     )یعنی صندوق صهیونیستی

  )٩٠( .))را تضعیف خواهد كرد مقاومت كرد،  و گرنه ما را در بر خواهد گرفت و فعالیت صهیونیستی ما
یوه تفكر و دستورالعمل، در سالهای پایانی قرن بیستم از طرف بعضی از رهبران و سكانداران  احزاب و                                   همین ش  

سازمانهای سیاسی ایرانی در قبال هواداران و اعضاء شان كه  از ستم  و جور آنوسی های حاكم بر ایران فرار می                                  
 پی كشتارهای بیرحمانه و ددمنشانه آنوسی ها، هر آنان نیز در برابر سیل مهاجرت كه در. كردند، اعمال شده و می شود

 بر  روند مهاجرت و افزودن   روز ابعاد گسترده تری بخود می گرفت،  دست  به مقاومت زده و به منظور جلوگیری از                   
را سرلوحه مبارزه دروغین و كار تشكیالتی بی پایه و اساس خود قرار دادند و } مبارزه در ایران{تعداد شهیدان، شعار 

هدف از افزایش تعداد قربانیان، كسب  آبرو، . اعضاء و هواداران خود شانه خالی نمودند  در مقابل   بار مسئولیت     از زیر 
 !چه  تكرار مضحك و خنده آوری! حیثیت و وجهه سیاسی بیشتر به عنوان پشتوانه مشروعیت  و حقانیت تشكیالت  بود

 خروش دوران فعالیت علنی خود در ایران، نه تنها از سرمایه احزاب و سازمانهای سیاسی برون مرزی برخالف شور و
گذاری و دفاع معنوی از هواداران، اعضاء و كادرهای خود در مقابل پلیس كشورهای غربی و پاسداران نظام                                           

 رفتند  تا بدانجا پیش  امپریالیستی سر باز زدند و آنان را بدست فراموشی سپردند، بلكه با شیوه هایی كامال یهودی مآبانه                      
 .بدانان خود داری نمودند نیز بی ارزش ی از دادن یك برگ تائیدیه كه 

بشری اكثر رهبران احزاب و  انسانی و ضد در خارج و در بیرون از مرزهای ایران بود كه ماهیت دروغ پردازانه، ضد
 .ان بی نقاب شدكریه و ظاهرفریب آنی گروههای سیاسی مدافع دروغین حقوق زحمتكشان بر مال گردید و چهره 

 مرزهای ایران بعضی از احزاب و سازمانهای سیاسی، كار را بدانجا كشانیدند كه اعضاء و هواداران خود را در خارِج
 !دستگیر و با كمك مقامات محلی به پاسداران رژیم جهل و جنایت تحویل دهند

سعد الدوله وزیر     ول پس  از كشته شدن         دوران فرمانروایی مغ    ضد یهودیان در  ی  ذكر این مطلب كه نخستین فتنه           اما
یهودی ارغون شاه در گرفت و پس از كشته شدن وزیر، مردم ریختند و یهودیان تبریز را چپاول و غارت كردند، به                                
 همین صورت و به همین سادگی، ترحم هر انسانی را نسبت به یهودیاِن مورد تعدی و ستم قرارگرفته و انزجارش را                             

 !گان و غارتگران بر می انگیزدنسبت به چپاول كنند
باید دید كه علل حمله مردم تبریز و حتی ساكنین شهرهای دیگر به یهودیان چه بوده  و حیات وزیر و هم كیشانش بر                                  

ذكر این مطلب    !  نموده است   زندگی مردم چه اثری گذاشته كه به یك باره  با مردن  وزیر، آتش خشم آنان  را شعله ور                         
ماند كه بدون زمینه قبلی و بیان نقش رهبران صهیونیسم  در بر افروختن آتش جنگ                    ره به این  می    بدون مقدمه  و مؤخ     

جهانی دوم  و بست و بندهای آنان با آدولف هیتلر، آیشمن  و دیگر رهبران آلمان نازی، صحبت از كشتار شش میلیون                           
. نه بر مظلومیت كشته شدگان سیل اشك بباریم          یهودی در اتاقهای گاز وكوره های آدم سوزی بمیان بیاوریم و نا آگاها                    

كشته شدگانی كه در مرحله نخست فدای قدرت طلبی رهبران صهیونیسم جهانی و آرمان مقدس و مورد احترام یهودیان                
 .نده اسراسر جهان شد

 .برگردیم به موضوع سعدالدوله و چپاول و كشتار یهودیان تبریز توسط مردم این شهر
اقعی مرده خای فرزند هیبت الـله، به صفی شهرت داشت  و چون در ابهر زنجان سكونت داشت،                            سعدالدوله با نام و     

بود، پس   این یهودی بد طینت و زشت نهاد كه از خلق و خویی اهریمنی و ضد ایرانی بر خوردار. ابهری خوانده می شد 
 .گردیداز راه یابی به دربار ارغون شاه مغول، از جانب ارغون به سعدالدوله ملقب 

رفت و ازسال     سپس به بغداد  .   المعارف یهود، صفی بن هیبت الـله درآغاز در موصل  اقامت داشت                ةبنا به نوشته دایر    
 به عنوان پزشك به دربار ارغون راه           ١٢٨٨در سال    .  مشغول شد )  عطاری  (   میالدی در آن شهر به طبابت            ١٢٨۴
 قمری از سوی  پادشاه  خون آشام و            ۶٨۶در سال   .  ایی داشت مغولی آشن   او با زبانهای فارسی، عربی، تركی و        .  یافت

روشن است كه افزایش . ایلخان كردی خزانه ی غارتگر مغول، مأمور گرد آوری مالیات بغداد شد و پولی هنگفت روانه 
چنین شد سال  بعد نیز .  چشمگیر مالیات نتیجه سخت گیریها و فشارهای شدید سعدالدوله نسبت به مردم بغداد بوده است        

اندوز مغول را از طریق          پادشاه حریص و زر      و سعدالدوله با غارت بی رویه مردم محروم و زحمتكش توانست دلِ                  
توجه ارغون قرار     از این روی این یهودی قسی القلب و غارتگرمورد          .  ثروت هنگفتی كه به خزانه ریخت بدست آورد         

 .به وزارت او منصوب شد گرفت و
یعنی زمانی كه سه قدرت اهریمنی زر . لدوله یهود و ُخبث طینتش  از همین تاریخ  شروع شد            دسیسه های شیطانی سعدا   

ی اولین گام  وی با هدف صاف كردن جاده  ترقی  و قبضه                         .  و زور و تزور در دستان بی كفایت وی قیضه شدند                  
. وقای مغول، وزیر ایلخان بود     بالمنازعه قدرت به نفع یهودیان و دولت پنهان یهود، تحریك ارغون برای كشتن  امیر ب                    

 قمری به قتل رسید و مدتی بعد فخرالدین           ۶٨٧بگفته عباس اقبال آشتیانی در كتاب تاریخ  مغول، امیر بوقا در ذیحجه                   
خبث { حمدالـله مستوفی كشتن فخرالدین محمد مستوفی  را به حساب . محمد مستوفی  به همین سرنوشت شوم دچار شد       

 .دالدوله میگذاردسع} نفس  و حقد جهودی 
 :به نوشته عباس اقبال آشتیانی
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بعد از قتل  امیر بوقا كوكب سعادت سعدالدوله اوج گرفت  و این مرد جاه طلب  و ارغون خان كه هر دو از مسلمین      ((  
بد گمان بودند، شروع  به قطع دست این قوم از كارها كردند و قرار شد كه در امور جمع و خرج ممالك ایلخانی فقط                                  
عیسویان  و یهودیان را به كار بگمارند و سعدالدوله عموم اقوام  یهود خود را در كارهای مهم ملكی داخل كرد و عراق         
عرب  و الجزیره و آذربایجان را بین ایشان تقسیم نمود و اگر خراسان و بالد روم هم تیول غازان پسر ارغون  و گیخاتو 

   )٩١ .))( عمال یهود می سپردبرادر او نبود آن دو مملكت را نیز به چنگ
یهودیان . دوران صدارت سعدالدوله در دربار ارغون، بی شباهت به دوران صدارت مرده خای در دوره هخامنشیان نبود

به علت در دست داشتن پست های كلیدی و حساس بیرحمانه آنان را غارت  و چپاول می د و بر مقدرات مردم حاكم بودن
و نحوه برخورد یهودیان با آنان این فكر را تداعی می كرد كه قومی ستمگر بر كشوری استیال             سرنوشت مردم     !  نمودند

ایرانیان دوران حكومت ارغون و سعدالدوله را دوران سروری و حكومت               !  یافته و باشندگان آنرا به بردگی گرفته اند          
ران سیاه خفقان، كشتار و چپاول فرمانروایی         این تنها مردم ستم كش ایران نبودند كه دو           .  دانستند  یهودیان بر ایران می    

نامیدند،  تاریخ  ایران كمبریج نیز از سعدالدوله به عنوان با  ارغون و سعدالدوله را سیادت و آقایی یهودیان بر ایران می
كی از نفوذترین  و قدرتمندترین  یهودی در تاریخ  ایران پس از استر و مرده خای یاد می كند و دوران صدارت وی را ی

 .سیاه ترین دوران زندگی ایرانیان می داند
 :به نوشته اشپولر

به بغداد آمدند و چون می پنداشتند ) مركز ارمنستان (تفلیس  یهودیان از بغدادگروه كثیری از در دوران حكومت او در(( 
 كه درمدت كوتاهی      را آنچنان غارت كردند     )  میان رودان    (  دوره سروری آنان فرا رسیده است، مردم بین النهرین                  

شورش بر پا شد  و مردم دكان های یهودیان را چپاول كردند بطوری كه ارغون خود ناگزیر شد كه دست  یهودیان را تا 
با این همه سعدالدوله بیشرمانه منافعی را كه دوران حكومت او برای بستگان و هم كیشانش به دنبال                          .  حدی كوتاه كند   
   )٩٢ .))(داشت می ستود

لدین عبدالـله بن فضل الـله شیرازی در تاریخ وصاف، در باره اقدامات بی خردانه و ضد ایرانی سعدالدوله یهود شرف ا 
 :مینویسد

ازجانب خودحكام به اطراف ممالك فرستاد، چنانكه برادر خود فخرالدوله را كه در جهل مركب بود حكومت بغداد داد  (( 
 به برادر خود امین الدوله كه هر، از برنمی شناخت واگذاشت  و آذربایجان          و حكومت دیار بكر و ربیعه و اعمال آن را          

   )٩٣.))( را به لبید بن  ابی  ربیع كه مردی  احمق بود داد  و حكومت فارس را به شمس الدوله سپرد
به كارهای  در فرهنگ سیاسی ایران از آغاز تا امروز، انتساب خویشان و بستگان و حتی دوستان  و آشنایان ناشایست                       

علت   اما اینها!دیوانی و پست های مهم دولتی، امری ناپسند و وهن انگیز بوده  و انزجار توده  مردم را بر انگیخته است
صحبت از حكومت خودكامه  یهودیانی آزمند و غارتگر . بد نامی سعدالدوله در میان مردم و نفرت عمومی از وی نیست

منابع تاریخی از توطئه وسیع قتل  بزرگان  ایران            .  ركوب خشن و دد منشانه آنان      مسلمان و س    است  بر مردمی آزاده و      
  وسعت جنایت  و تبهكاری این الیگارشی ضد بشری             .  دهند  زمین به دست  الیگارشی یهودی دربار ارغون خبر می                

ل  و انقراض دولت   بقتل رسید، به گزارش  وصاف، مردم آنرا زوا    ١٢٩١ بود كه وقتی سعدالدوله در ماه مارس            بحدی
 .یهود نامیدند و به انتقام گیری  از یهودیان  به ویژه  یهودیان  بغداد پرداختند

 :برتولد اشپولر در تاریخ مغول  در ایران،  می نویسد
با آنان رابطه ای نداشت، یأس و فالكتی را كه در آن هنگام   حتی ابوالفرج نیز، كه اصل  و نسبش یهودی بود اما دیگر(( 

دخالت مسلمانان را درمناصب عالی  سعدالدوله پا را از این فراتر نهاد و رسما.  بر مردم چیره شده بود یاد آور می شود         
این رفتار او آنچنان خشم مردم را برانگیخت كه آیات ضد یهودیان را از قرآن شاهد آوردند و پیش  از آنكه  .  ممنوع كرد 

   )٩۴ .))(بكشند داشتند كه سعد الدوله وزیر راایلخان ارغون  بمیرد اطرافیان او را وا 
مورخان و قلم بدستان مزدور صهیونیسم، از جمله حبیب لوی، مورخ یهودی، نه تنها منكر جنایات سعدالدوله است، بلكه 
به شدت او را میستاید و از تعمیر آرامگاه  استر و مرده خای، همسر و وزیر اردشیر دوم هخامنشی، كه نمودار حیات                            

است، بدست سعدالدوله و جمال       )  اكباتان، هگمتانه    (  الیگارشی یهود و سرشكستگی ایرانیان در شهر باستانی همدان                
 .الدوله یهود خبر می دهد

زیرا در ماجرای . قابل هضم نیست توجه الیگارشی یهودی در بار ارغون به آرامگاه  استر و مرده خای عجیب  و غیر            
كتاب  استر و     .  اسطوره های یهودیان جان می گیرد        تكرارمی شود و    ه شكلی حیرت انگیز    سعدالدوله تاریخ بار دیگر ب     

داستان پوریم كه حكایت  از قتل عام فجیع هشتاد هزار نفر از ایرانیان پاك نهاد، در كنار هامان  وزیر مدبر  و خردمند                         
روایات مكرر منابع تاریخی در باره  اقدامات  هخامنشیان  و ده پسر برومندش بدست یهودیان دارند، به ما ندا می دهندكه 

كسانی كه در این باره تردید      .   همدست وی  نمیتواند غیر واقعی و بدور از منطق باشد              ضد ایرانی سعدالدوله و یهودیانِ     
ان بخود راه می دهند جز پیشداوریهای یهودگرایانه و سرسپردگی به محافل و تشكیالت  الیگارشی  یهود و دولت پنهان آن

 استر و مرده خای یهودی این بار، در دوران حكومت ارغون شاه مغول، با دسیسه و توطئه گری                             ی اسطوره.  ندارند
سعدالدوله، سرنوشتی مشابه ایرانیان و هامان در دوران هخامنشیان را برای  ایرانیان ، خاندان جوینی  و دیگر بزرگان      

 .ایران زمین رقم زد
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و مرده خای سمبل اسطوره ای و سروری یهودیان در ایران، آخرین بار در دوران                               و مرمت آرامگاه استر        تعمیر
رضا شاه پهلوی بمناسبت بزرگداشت دو هزار و پانصدمین سال حكومت یهودیان بر ایران صورت                              حكومت محمد  

ران نقش  در این برنامه تعمیر و مرمت بود كه پس از گذشت قرنها، ستاره شش گوش داوود بر خاك مقدس ای                            .  گرفت
 !.بست

یكی دیگر ازچهره های سرشناس و نام آورآنوسی های این دوران كه با تمام  وجود خدمتگر الیگارشی  یهود و دولت                             
او یكی از    .  است)   میالدی    ١٣١٨ ــ    ١٢۴٧(  فضل الـله همدانی      )  رشیدالدین  (  پنهان آنان بود، خواجه رشیدالدوله          

 .ربار ایلخانان مغول استمعروف ترین  و بحث انگیز ترین  وزرای د
آنوسی رشیدالدوله فضل الـله همدانی، به یك خانواده  یهودی تعلق داشت كه تبارشان به دو برادر یهودی به نامهای موفق 

این دو برادر یهود درحوالی نیمه سده سیزدهم میالدی،  . الدوله ابوالفرج عالی  اسرائیلی و رئیس الدوله اسرائیلی میرسید
پیشه آنان  در این شهرعطاری و طبابت          .  ه هالكو خان مغول به ایران،  در شهر همدان  زندگی می كردند                 مقارن حمل 

 خورشیدی در ایران، بارها ١٣۵٧آنان بعدا توانستند با كمك دستهای پنهان و امدادهای غیبی كه پس از انقالب بهمن . بود
 آنانرا از مخمصه هالك و نابودی نجات داد، به دربارهالكو و بارها به كمك و یاری آنوسی های حاكم بر ایران شتافت و
موفق الدوله ابوالفرج عالی  اسرائیلی دو پسر داشت كه به . راه یابند و در دستگاه  خان  مغول صاحب  امتیازاتی بشوند     

ابوالخیر .  شدند  ه می عمادالدوله  ابوالخیربن عالی  اسرائیلی نامید           شجاع بن عالی  اسرائیلی و       و اب   نامهای امین الدوله   
 .الدوله فضل الـله  همدانی است اسرائیلی پدر رشید

میالدی،  به عنوان پزشك  به در بار ایلخان راه  یافت و به                  ١٢٧۶فضل الـله درحوالی  سال      )  رشیدالدین  (  رشیدالدوله  
ن  یهودی صاحب نام كه      ای.     به  وزارت رسید    ١٢٩٨او در سال    .  تدریج  به قدرتی بزرگ و ثروتی هنگفت دست یافت          

 سال  وزارت  دو ایلخان مغول، غازان خان  ١٨نقاب آنوسی گری بر چهره كشیده  بود و داعیه مسلمانی داشت، به مدت 
او در مدت طوالنی صدارت خود، به ثروتی هنگفت و غیرقابل تصور دست یافت و به                     .  و اولجایتو را به عهده داشت       

این یهودی فریبكار و بد طینت كه خود توطئه گری چیره . ان حكومت ایلخانان مبدل شدبزرگترین فئودال و برده دار دور
دست و دسیسه پردازی كاركشته بود، سر انجام در دام توطئه دیگران گرفتار آمد و به اتهام مسموم كردن  اولجایتو به                            

 .قتل رسید
مین منبع،  از وی بعنوان یك شخصیت یهودی كه از              بنا به نوشته ه    .   المعارف یهود او را رشیدالدوله نامیده است          ةدایر

 كتاب تروعا كه یكی جدید االنتشارترین  منابع            ٧٠در صفحه   .  شود  پدر  و مادری یهودی متولد شده است نام برده می              
 .یهودیست،  نیز از وی بعنوان یكی از وزرای  یهودی قدرتمند و مدبر دوران ایلخانان یاد میشود

ره ای، در مجمع  االنساب، باین نكته اشاره میكند كه رشید الدوله فضل الـله در دوران سلطنت                            محمد بن علی شبانكا     
 .برید) یهودیت ( اولجایتو به اسالم گروید و از دین نیاكان خود 

 ))(شرف اسالم یافت ) اولجایتو( دل  و گوش سلطان بود و پیش  از این دین موسوی داشت  و به دولت سلطان محمد (( 
٩۵(   

این درحالی است كه عباس اقبال آشتیانی، بنا به همان دالیلی كه اكثر تاریخ نگاران و تذكره نویسان ما بدان گرفتارند،                         
 :بكلی منكر یهودی بودن رشیدالدوله فضل الـله بوده  و می نویسد

 یهودیان همدان  و اطالع كامل آن بیچاره را كه پسر ابوالخیر بن علی همدانی بود به علت حشر و نشر او درجوانی  با(( 
    )٩۶ .))(برمقاالت و رسوم و عادات ایشان به یهود بودن متهم كردند

بدون چشم پوشی  و تعصب های كوركورانه و جاهلی باید نگریست كه عباس اقبال آشتیانی و تاریخ نویسانی چون او،                          
در ایران  و سازمان فراماسونری     و دولت پنهان یهود      در كجای جهان ایستاده اند و چه پیوندی با الیگارشی  یهود ایران              

و گر نه چه لزومی دارد كه محقق  و تاریخ نگاری در نقطه مقابل تمامی تاریخ  نویسان خودی  و بیگانه  و حتی          .  دارند
و بدون  یهودیان آنوسی كه راز بقای خود را در راز داری و غیر قابل نفوذ بودن تشكیالت آنوسی ها می دانند، بایستد                             

ذكر دلیل و مدرك، یهودی بودن خواجه رشیدالدوله فضل الـله یا به سخنی درست تر رشیدالدوله همدانی را پرده پوشی                       
 نماید  و در صدد دفاع غیر اصولی و بدور از حقیقت از وی برآید؟

ق رشیدالدین به قوم  یهود       این سئوال كررا پیش آمده  است كه آیا می توان به شایعات تعل                 :  ((  برتولد اشپولر می نویسد    
نه؟ صرفنظر از اینكه تعدادكثیری از منابع  او را یهودی میدانند، و برخی  اتفاقات در جریان محاكمه او                           اعتماد كردیا 

 .))نیز صحت این خبر را تأیید میكند
 :و می نویسداشپولر برای یافتن پاسخی درست برای این پرسش به بررسی آثار منسوب به رشیدالدوله می پردازد 

. رشیدالدین در اثر تاریخی خودهنگامی كه از یهودیان سخن به میان می آورد اخبار ناگوار را مسكوت می گذارد                           ((  
كه رابطه اش را با یهودیان قطع كرده بود، از اینكه حاخام ها در زمان منكو ) ابن عبری ( رشیدالدین، برخالف ابوالفرج 

كند  و تعلق  سعدالدوله  وزیر را نیز به قوم  یهود ناگفته                    مالیات بوده اند ذكری  نمی       به دستور قاآن ناگزیر از پرداخت      
ماند، چه كسی كه تاریخ  او را بخواند به آسانی توجه به  این نشانه های درونی كه بر افراد نا وارد پنهان می .  گذارد  می

این  وزیر .  كه رشیدالدین  واقعا یهودی بوده  استاین نكات نخواهد كرد، با توجه به آنچه گذشت، اینطور جلوه می دهد         
  )٩٧ .)(كرد حداقل در مجامع عمومی  از منافع  یهودیان دفاع نمی
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البته این دالیل  و براهین برای تاریخ نویسان  و وقایع نگاران  وابسته به جامعه یهود  و حكومت پنهان آنان كه در                                       
معروف شده اند ،  و از جمله اقبال              )  دربارسالطین ایران    (  ان درباری    سرزمین ما ایران ، به غلط به تاریخ  نویس               

حكمرانان  و ! آشتیانی و امثال  او كافی نیست  و نمیتواند بر الیه ها  و چین خوردگیهای تاریك مغزشان روشنایی بیندازد
و دادن چهره های مسلمان و سیاست گزاران دولت پنهان از این  تاریخ  نگاران می خواهند تا ضمن پرده پوشی حقایق                  

مردمی به یهودیان نقاب بر چهره كشیده، حافظه تاریخی ما را پاكسازی و ناچیزترین رسوبات حقیقت را نیز از مغزهای 
متاسفانه این سرنوشت محتوم و بالی خانمان سوز، گریبان گیرهمه ملتهایی است كه سرنوشتی چون ما دارند ! ما بزدایند

 .ریخ نگارانشان، عوامل بی اراده و گوش بفرمان اجانب و بیگانگان غارتگر هستندو سیاستمداران و تا
رشید الدوله فضل الـله همدانی كه درشهر همدان به عطاری اشتغال داشت،  در دوران  اقتدارش در دربارغازان و                                

وت باد آورده را از طریق        نا گفته پیداست كه  او  این  ثر             .  اولجایتو به ثروتی هنگفت  و غیر قابل تصور دست یافت               
 .غارت و چپاول  زحمتكشان  و محرومان ایران  و بزور قائمه شمشیرمغوالن بدست آورده است

یكی از فئودالهای بزرگ و مالك اراضی             )  غازان و اولجایتو،ج ـ پ           (  رشیدالدین بر اثرحمایت خانهای یادشده           ((  
 مزروع آبی در نقاط مختلف كشور داشت و صاحب  باغ ها   هزار هكتار زمین٨٠وی بیش از  .  ومستغالت  وسیع گشت   

وی .  بود)   هزار اسب، ده هزارشتر و غیره          ٣٠ هزار گوسفند،     ٢۵٠(  و نخلستانها و قنوات فراوان وگله های بزرگ             
   )٩٨ .))(كار انداخته بود  میلیون دینارگردآوردكه بیشترآن را در شركت های بازرگانی به٣۵تمول هنگفتی در حدود 

كه با هدف  ثبت  وقایع  تاریخ كشور و آگاهی  رسانیدن  ! می بایست  از تاریخ نگاران  و تذكره  نویسان با شرف ایرانی
به آیندگان دست  به قلم برده و سیاه  بر روی سفید آورده اند پرسید، رشیدالدوله، عطار همدانی، این ثروت و مكنت  باد                 

به ثبت رسیده، از كجا  و از چه راهی بدست آورده بود؟ عالوه بر این، نام آورترین  آورده را كه در بیشتركتب  تاریخی  
وزیر ایلخانان مغول كه شما را به مدیحه سرایی  و مجیز گویی رذیالنه واداشته، چه گام مثبت  و قابل ذكری در راه                                  

ش  و ثروت  اندوزی رذیالنه دركنف           اعتالی  ایران  و ایرانیان برداشته وخدماتش كدامند؟ آیا غارت  مردم  زحمتك                       
آنچه  می ماند،  سر سپردگی  شما تاریخ !  حمایت  ایلخانان مغول، خدمت به وطن و مردم محسوب میشود؟ بدون شك نه

نگاران بی مایه در برابر رهروان و وارثان رشیدالدوله هاست، كه با پرداخت بخش ناچیزی  ازغارتگریهای  او، شما را 
حقیقت  و نوشتن  تاریخی سراپا دروغ  و وارونه وا میدارند و به یاری شما، ملتی را در بیخبری و عدم                             به  الپوشانی     

 !اعتماد به پدران و نیاكان خود نگاه می دارند
كتمان این مسئله كه رشیدالدوله همدانی یهودی بوده و در یك خانواده یهودی بدنیاآمده  است، خدمت به چه كسی یاكسانی 

 القاب دروغین به یكی از غارتگران جامعه بشری و ال پوشانی میزان غارتگری وی، به نفع چه كسی است؟ است؟ دادن
ناگفته پیداست كه این دروغ پراكنی و شیوه تاریخ نگاری در راه حفظ منافع دولت پنهان یهود، صهیونیسم و فراماسونری 

 و خودفروخته، مردمی رنج كشیده و دردمند را به بیراهه عدم افشای حقیقت از جانب شما قلم بدستان مزدور! خواهد بود
مسببین اصلی : بدون تعارف  و با صراحت باید گفت كه! میكشاند و آنان را از شناختن دشمنان تاریخی خود باز می دارد

 !شستشوی حافظه تاریخی ایرانیان  و تكرار تاریخ سراسر رنجشان، شمایانید
مجددا از كار بردگان  به میزان  وسیعی در دامداری              .  تولید برده داری را احیاء كرد       فتوحات  مغول  موقتا شیوه            ((  

 برده  زن و ١٢٠٠مثال در دو باغ  رشیدالدین، نزدیك تبریز   …  چادرنشینان و پیشه و حرف و كشاورزی  استفاده  میشد           
   )٩٩.))(میان ایشان عده ای یونانی و گرجی و حبشی دیده می شد. مرد كار میكردند

از زمان كشته  شدن  رشیدالدوله فضل الـله همدانی، تا به امروز از طرف  قلم  بدستان مزدور و آنوسیهای نقاب  پوش                   
اندوز،  مرتجع  و زنده كننده  نظام  برده داری               ایرانی،  تالش فراوانی به عمل آمده  تا  از این آنوسی واپس گرا،  زر                   

ر مدت زمانی اندك با بهره كشی از مردم بی پناه  و غارت كشاورزان  و                            ، كه د   ) میالدی    ١۴در قرن    (  در ایران    
زحمتكشان  ایرانی، به یكی  از بزرگترین فئوداالن  و برده داران  زمان خود مبدل شد، چهره ای انسانی و اندیشمند                                 

اصالت این نوشته   .  ده اند به همین منظور نوشته های فراوانی به نام  وی ساخته و در میان مردم  پراكن                      .  ترسیم  نمایند   
 ــ  ١٨٩١  ( Reuben  Levyهاكه به نوشته های رشیدی معروف شده اند، از سوی برخی محققین، ازجمله روبن لوی                  

مجتبی مینوی نیز   .  ، ایرانشناس یهودی و استاد زبان فارسی در دانشگاه كمبریج، مورد تردید قرار گرفته است                  )١٩۶۶
 ها از سوی دیگران به رشته تحریر در آمده و به نام رشیدالدوله در اختیار مردم گذاشته بر این عقیده  است كه این نوشته

 :او در وقفنامه ربع رشیدی، می نویسد. شده است
بنده  اعتقاد دارد كه این مكاتیب از قلم رشیدالدین یا حتی به امر او نوشته نشده  بوده  است  و به نام او جعل كرده                                     ((  
  )١٠٠.))( اند
كه در لباس اسالم و در        )  رشیدالدین فضل اهللا     (  ظور روشنی افكندن بیشتر به جوانب زندگی  این آنوسی قدرتمند                  بمن

ردای یكی از علمای بزرگ دین اسالم، مدت زمانی طوالنی بر سرزمین ما صدارت  نمود و عالوه بر زراندوزی و                               
 رسانیده، به معرفی پسران وی و مشاغلی كه بر عهده              چپال دردمندان، به استحكام پایه های حكومت پنهان یهود یاری            

، سردار )اكبرشاه ( داشته اند،  اشاره می كنیم تا روشن شود كه شیوه ی آنوسی فراماسون علی اكبرهاشمی رفسنجانی،        
خاتمی، تئوریسین آشتی تمدنها و جامعه مدنی در ایران، در تقسیم                       محمد  ویرانگری ایران و آنوسی فراماسون سید          

ستهای حساس مملكتی و به كارگماری برادران و خویشان نزدیك، تازگی ندارد و ریشه در تاریخ فرمانروایی دولت                           پ
 !.پنهان یهود در ایران و جهان دارد
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 ــ جالل الدین،    ٣.   ــ سعد الدین، حاكم انطاكیه و سواحل فرات         ٢.   ــ غیاث الدین محمد رشیدی، وزیر ایلخان ابوسعید         ١
 ـ عبداللطیف، صاحب دیوان شهزاده  ابوسعید، پسر و            ۵.  ـ مجدالدین،  اشراف الممالك در قلمرو ایلخان          ـ ۴.  حاكم روم 

  ٨.  ــ احمد، حاكم اردبیل٧. ــ عزالدین ابراهیم، حاكم شیراز و شربتدار اولجایتو۶. ولیعهد اولجایتو در حكومت خراسان
 ــ پیر سلطان، حاكم ١٠. لدین شیخی، وزارت جانشینان ایلخانان ــ ركن ا٩. ــ موفق الدین علی، حاكم بغداد وعراق عرب

 ــ ١۵.  ــ علی شاه، ؟١۴.  ــ همام ، ؟١٣.  ــ شهاب الدین، حاكم تستر و اهواز١٢. ــمحمود، حاكم كرمان ١.  گرجستان
 . ــ كمال الدین ، ؟١٧.  ــ اسماعیل، حاكم بغداد١۶. عبدالمؤمن، حاكم سمنان و دامغان

نه فقط باید از      {  :  می نویسد )  تأملی برمسئله یهود     (  Reflexions  Sur  la  Question  Juiveتر در سار…  ((  
 .}بلكه باید پرسید كه تو از یهودیان چه ساختی؟} یهودی كیست { مسیحیت پرسید 

  )١٠١( .)) آنچه شاهان صفوی و بعدا زندیه و قاجاریه  از یهودی ایرانی ساختند نیز چنین بود… 
ذشته، با استفاده از داده های تاریخی  و اظهارات اندیشمندان وصاحب نظران ایران و دنیای غرب، تا اندازه ای پرده درگ

صهیونیسم و رهبران جامعه یهود ودولت پنهانشان برداشتیم  و گفتیم كه یهودیت، به عنوان روح حاكم بر                         ی  از چهره    
ست به كمك آنوسیهای نقاب دارخود، مسیحیت و اسالم را درخود حل نمود آنجاكه می توان جهان، به تدریج و گام به گام تا

كه بنا به مقتضیات زمانی و مكانی از بطن یهودیت و بعنوان تكمیل كنندگان سلسله آئین واین ادیان باصطالح آسمانی را 
ر راه اهداف غارتگرانه    و د  صهیونیسم در آورد  و مبلغین و مروجین     به صورت زائده    های ابراهیمی بیرون آمده بودند،      

بطوریكه ادیان  !  و جنایتكارانه ی خود كه همانا حاكمیت بر جهان و تشكیل دولت جهانی یهود باشد به خدمت گرفت                              
مذكور، عمال و بدون پرده پوشی  به حافظین منافع دولت پنهان یهود و صندوق  بین المللی پول و بانك جهانی، دو                                      

مبلغین  و مروجین این دولت پنهان،  با سؤاستفاده از . دندچهارگوشه ی جهان مبدل ش بازوی مالی قدرتمند این دولت در 
ی عوامفریبانه و اوهامات دینی و مذهبی، با موعظه های نفوذ معنوی خود بر روی توده های نا آگاه و گرفتار در چنبره      

یعنی نظام غارتگر سرمایه داری دای یهود  خ تسلیم، تحقیر شده و كامال مطیع، آنان را به بردگاِنآخرت فروشانه ی خود
امروزه نیز  .   و خود بعنوان كارگزاران این خدای بی ترحم بر سرنوشت خلقهای محروم فرمانروا گردیدند                 مبدل ساختند 

این عالمان دین  و خبرگان عالم سیاست كه در گوشه و كنار جهان پراكنده اند و فرمانروایی كشورهای مختلف یا رهبری 
یاسی را بر عهده دارند،  در راه حفظ منافع  این دو دستگاه مالی صهیونیستی  و دولت پنهان یهود، كوشا هستند احزاب س
 .ی نمی كنندبرپایی حكومت جهانی یهود، از ارتكاب هیچ جنایتی رویگرداناجرای اهداف صهیونیسم و و در راه 

گر و فریب خوردن كوته فكر و تبهكاری كه به رؤیاهای              حكومتاتحاد و اتفاق نامیمون یهودیان، مسلمانان  و مسیحیان              
در جنگهای خاورمیانه، خلیج، كوزوو، بوسنی، بهشت خداوندگاری فریفته شده و آلت دست این تبهكاران قرار گرفته اند، 

داری مقدس وفرمانبر   این اتحاد نا     از یمشخصگویا و   افغانستان، آسیای مركزی، قفقاز وكشورهای افریقایی نمونه های           
اگر تا دیروز دولت تبهكار و       .   صهیونیستی است   و جنایتكارانه ی    سركوبگرانههای  حكمرانان این كشورها، ازسیاست       

جنایتكار اسرائیل با كمك های پنهان و آشكار سرمایه داری جهانی  به قتل و كشتار خلقهای مظلوم فلسطین می پرداخت و 
ایان خود فروخته و آنوسی كشورهای مسلمان دست به هر جنایتی               در روز روشن و جلوی چشمان رهبران و فرمانرو            

در صف بندی میزد تا دروازه های آسیا را بر روی تمدن غرب و چپاول روز افزون سرمایه داری لجام گسیخته بگشاید، 
تان،  افغانس، موجود در جهان و كشتار بیرحمانه ی محرومان و زحمتكشان عراق    های جدید و جنگهای حیدری و نعمتی       

در كنار را عرب و صهیونیست  حاكمان مرتجع  چچن، ارمنستان، آبخاز، گرجستان، آذربایجان و شبه جزیره ی بالكان،          
، دولت اسالم پناه پاكستان را در كنار امریكا و           در كنار مسیحیان روسیه وارمنستان    را   آنوسی های حاكم بر ایران        ،ناتو

چه دلیلی !  مشاهده می كنیمدر كنار مسلمانان بوسنی  و كوزوورا اسراییل   و دولت اشغالگر انگلیس و عربستان سعودی
هر روزه از طریق رسانه   !  از این واضح تر و روشن تر می توان ارائه داد، در حالیكه با چشم سر شاهدیم و نظاره گر                      

می بینیم و می     های گروهی امپریالیستی و دستگاههای صوتی و تصویری كارگزاران و مبلغین سیاست صهیونیستی                      
كشتار استقالل طلبان، سركوب     شنویم كه همه ی این مرتجعین نقاب بر چهره و خدمتگزاران معبد خدای سرمایه در                          

و سایر نقاط محروم جهان كه از ستم             مردم این كشورها      ی  خشن آزادیخواهان و خفه نمودن اعتراضات حق طلبانه               
هان به ستوه آمده اند، هم صدا و همگام ره می سپارند و دست به                  سرمایه و جنایات بی حد و حصر یهودیت حاكم بر ج             

همه ی عملیات مخرب و ضد بشری این جرثومه های فساد و تباهی، با هدف پیروزی نهایی صهیونیسم و ! عمل می زنند
 !تشكیل حكومت جهانی یهود دنبال و پیگیری می شود

یهودیان، به همان اندازه حقیقی  وبدور ازمالحظه              ارشان با بنا بر این پرسش ژان پل سارتر ازمسیحیان در باره رفت                 
كاری های صهیونیستی ـ ماسونیكی است،  كه دفاع عباس اقبال آشتیانی و دیگرقلم بدستان مزدور از رشیدالدوله همدانی 

 .یهود و دیگر آنوسی های جنایتكار تاریخ ایران
امی زند و می      تر از مسیحیان، فورا گریزی به صحرای كربل        پرسش سار   نیز، باعنوان نمودن هدفمند     یهود  تاریخ نگار 

 این تاریخ نگار بی مایه و         !نویسد كه شاهان صفوی  و زندیه و قاجاریه نیز، بر سر یهودیان همان آوردندكه مسیحیان                     
 شستشوی حافظه تاریخی دیگران را در دست گرفته است، در              صهیونیست جنایتكار كه ساطوركشتار فرهنگی و ابزار        

در ! جو حاكم بر ایران دوران صفوی، زندیه و قاجاریه، حقیقت را میگوید، اما بصورت  تحریف شده و وارونه                ی  باره  
ش  محكم و استواربر روی پاهایبر می گردانیم و ، استبر كله سر ایستاده  كه  را  نگاشته شده ای این مرحله نیز تاریخ

ینیم كه وضعیت یهودیان و دولت پنهانشان در دوران صفویه، افشاریه،                 اندازیم تا بب     قرار می دهیم و بدان نگاهی می          
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جنایات و ددمنشانه ترین و مرتكب شنیع ترین اند زندیه و قاجاریه چگونه بوده  و چه كسانی بر چه كسانی ستم روا داشته 
 !.زاریا ایرانیان یهودی ستیز و میهمان آو سرگردان یهودیان مظلوم و بی پناه ! تاریخی شده اند

ی اثنی عشری  نا مشخص، مذهب شیعه یشاهی كه بنا به دالیل. اقتدار دولت صفویه از شاه اسماعیل صفویه آغاز میشود
با و دستمایه قرار دادن این عوام فریبی رذیالنه و صهیونیسم پسندانه                ءرا به مذهب رسمی ایرانیان مبدل كرد و به اتكا            

، یعنی تركیه ی عثمانی كه سالطین  و مردمش سنی مذهب بودند                ی آن زمان    كشور همسایه و پهناورترین   قدرتمندترین  
 .وارد جنگ شد

سرنوشت جنگ بین ایران و عثمانی یا جهاد شیعیان برگزیده علیه سنی مذهبان گمراه ترك كه در تاریخ ایران و عثمانی      
 چرا كه   !شاه اسماعیل منجر گردید    از اهمیت فراوانی بر خوردار است، در جلگه ی چالدران رقم خورد و به رسوایی                     

، بر خالف همه ی عوام فریبی های شاه و آخرت فروشان مذهبی همدست سپاهیان ایران بفرماندهی شاه اسماعیل صفوی
منطقه  از این در  بهره ای نبردند و  وی، از كمك و مساعدت های غیبی ائمه ی اطهار و امامان و پیشوایان مذهب شیعه

ناگفته پیداست كه    .  و خسارات غیرقابل جبرانی را متحمل شدند             عثمانی شكست سختی خوردند      سنی مذهب     سپاهیان   
 . سپاهیان عثمانی نیز متحمل خسارات زیادی شدند و تلفات جانی قابل توجهی نصیبشان شد

 كینه  عالوه بر نتایج ویرانگری كه برای دو ملت ایران و عثمانی به بار آورد، زمینه یك دشمنی و                               جنگ چالدران،     
دشمنی و عداوتی كه تاكنون ضربات زیادی بر پیكر زحمتكشان دو كشور                 .  ایجاد نمود منطقه  بین دو ملت      را  تاریخی  

سایه شومش را بر فراز سر دو با گذشت سالیان فراوان فرود آورده و اثرات مخرب و ویرانگر آن كماكان ادامه دارد و        
 .ملت نگاه داشته است

بعانه در  عثمانی، قبل از آغاز جنگ با شاه اسماعیل صفوی، دست به كشتاری وسیع و سُ                          سلطان سلیم  اول پادشاه           
در صورت درگیری و آغاز جنگ با         سرزمین عثمانی زد و چهل هزار تن از شیعیان عثمانی را از دم تیغ گذرانید تا                        

 صفوی ، جنگ با سلطاِن ایران ی شیعیان به نفعبا خاطری آسوده و بدون واهمه از خیزشهای احتمالی پشت جبههایران، 
این نوع پیش گیریهای نابخردانه و ددمنشانه در تاریخ منطقه و                .  و ایرانیان متعصب و فریفته شده را به پایان برساند               

كشتار و تسویه حسابی كه آنوسی های حاكم بر ایران، قبل و درخالل جنگ !سرزمین ما ریشه ای عمیق و تاریخی دارند
راق بدان دست یازیدند و با سؤاستفاده از شرایط جنگی و احساسات رقیق مردم، هزاران نفر از                      هشت ساله ایران و ع      

 از آن   به خاك سپردند  خاوران و غیره      و در گورهای دسته جمعی         هفرزندان غیور ایران را به جوخه های اعدام سپرد           
 .جمله اند

جنگ چالدران، در روابط دو ملت ایران  و عثمانی           همانطوركه گفتیم، كشتار شیعیان عثمانی توسط سلطان سلیم اول و             
 بخش عمده ی توان دولتهای ایران و           ،در پی آن كشتار  وآن جنگ         .  شالوده ای زشت  و فراموش نشدنی را پی افكند              

وضعیتی كه بستری مناسب برای      .  عثمانی به هرز رفت و دو قدرت مسلمان منطقه را رو در روی هم دیگر قرار داد                       
های بعدی اروپاییان فراهم آورد و در نهایت در آغاز قرن بیستم بر حیات مستقل دو كشور ایران  و                                   بهره برداری    

 و زمینه ی تركتازی انگلیسی ها، پرتقالی ها، هلندیها و دیگر كشورهای اروپایی را در منطقه عثمانی نقطه پایان گذاشت
 .فراهم آورد

منی كور و پایان ناپذیر بین دو ملت ایران و عثمانی مبدل شد، نتیجه این حوادث و پیامدهای شوم  و مخربش كه به یك دش
تأثیر سیاست یهودیان مهاجر اسپانیایی و پرتقالی به عثمانی  و نفوذ بیش از حدشان در دربار سالطین عثمانی از سوئی                 

 :مورخین شوروی می نویسند. و آنوسی های ایران از سوی دیگربود
تركیه در سراسر سده پانزدهم با دولت های شبه جزیره                .  ارجی تركیه را تغییر داد       سیاست خ …  سلطان سلیم اول   ((  

سلطان . داشت  ممالك  مزبوررا فتح كند همچنین  مجارستان  و ونیز و دیگر دول اروپایی در جنگ بود و قصد بالكان و
 شعار دفاع از مذهب حقه سنی        سلیم  اول، نقشه فتح آسیای مقدم را كشید و مقدمات لشكر كشی به سوی ایران را تحت                      

نخست پشت جبهه خویش را به وسیله كشتار چهل هزار شیعه فعال آسیای صغیر، كه                  .  علیه شیعیان بد دین فراهم آورد      
منهیان و جاسوسان خفیه سلطان قبال صورت اسامی آنان را تهیه كرده بودند، پاك كرد و سپس علیه دولت صفوی وارد                 

 تركان سپاهیان قزلباش را در.  ن زمان مقادیر كثیری توپ داشتند كه قزلباشان فاقد آن بودندلشكریان ترك در آ. جنگ شد
  )١٠٢ )( میالدی١۵١۴ اوت ٢٣.)) (جلگه چالدران شكست سختی دادند

یهودیان و قوم باصطالح برگزیده دارد؟ دوكشور مسلمان همسایه به نام                پرسیده شودكه این  واقعه چه ارتباطی با           شاید
و تا آنجا كه ما در متون نوشته شده توسط تاریخ !   و شیعه به جان همدیگر افتاده  و از یكدیگر انتقام كشی نموده اند                سنی

اسالم، كه سالطین عثمانی را پاسداران واقعی دین حنیف اسالم می دانند، خوانده ی نگاران خدمتگزار و پاسداران بیضه 
یده ایم، شاه اسماعیل صفوی كه خود مذهب سنی داشت ، مذهب شیعه را                    شن)  آنوسی ها    (  ایم  و از وعاظ السالطین          

 !بعنوان مذهب رسمی ایران اعالم كرد تا بتواند در پناه آن، بردولت عثمانی بتازد
ما، پیش  از این در باره مهاجرت یهودیان به عثمانی و نفوذ فزاینده الیگارشی یهود در دربار عثمانی سخن گفتیم  و                                  

 بعد از آن سالها به   .  وی بود صهیونیست  دربار عثمانی تیول خاندان یوسف ناسی  و هواداران             ز سالها قبل،    انوشتیم كه   
تا جایی كه دربار سالطین عثمانی كال توسط یهودیان كنترل و اداره             .  شد  عثمانی بیشتر و بیشتر      یهودیان در دربار    نفوذ

 یمانی  به این روند شتاب بخشید و بندر سالونیك را به شهر                  سیل مهاجرت یهودیان ازاسپانیا و پرتقال به عث           !  می شد 
دوران سلطنت  نفوذ و قدرت یهودیان به حدی افزایش یافت كه در. یهودی نشین و مركز توطئه گری های آنان تبدیل نمود
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كه سیاست  دربارعثمانی بودند   خوش كرده در    و این یهودیان جا    .  سلطان سلیم  اول،  تمام  قدرت در دست یهودیان بود              
شیعیان دركشورعثمانی و شكست ایران درجنگ چالدران    كشتار.  كردند  خارجی و داخلی كشور را به سلطان دیكته می         

 .نیز نتیجه سیاست یهودیان و دسیسه بازیهای آنان بود
رق اسالمی رهبران جامعه یهود و دولت پنهان آنان به این نتیجه رسیده بودند كه مركز قدرت را از شدر آن روزگاران، 

و دست اندازای بر منابع ثروتی كه در این گوشه از جهان                    این انتقال قدرت      .  به نقطه دیگری از جهان منتقل نمایند           
بنا بر این كشتار شیعیان        .  دولتین عثمانی و ایران غیرمقدور بود         و پارچه پارچه نمودن         بدون تضعیف     خوابیده بود،     

چالدران نیز نتیجه كمكهای بی شائبه          تری سپاه عثمانی  بر ایرانیان در          عثمانی، شعله ور نمودن جنگ چالدران و بر           
 .یهودیان به سلطان سلیم اول بود

نوشته،   ) ١۵٢٣( حاخام یهودی در رساله ای كه در باره تاریخ عثمانی  ) ١۵۵۵ ـ ١۴٨٣ (Elijah Capsaliالیا كپسالی
 :ادعا می كند كه

و به یمن وجود یهودیان تركان بر سالطین بزرگ و                …  ان بركت عطا كرد     خداوند به دلیل وجود یهودیان به ترك           ((  
یهودیان به تركان طریق  استفاده  از  انواع  سالحهای مخرب را آموختند و از طریق آنان تركان … قدرتمند غلبه كردند

 .))از همه مردم جهان قدرتمند تر شدند
شما از  :  (( یهودیان و نخبگان قوم باصطالح برگزیده پرسید          اینجاست كه در مقابل پرسش سارتر از مسیحیان، باید از              

 !)).مسلمانان چه ساختید و با دسیسه های پنهانتان چه بروزگارشان آوردید؟
به قدرت رسیدن نادر قلی افشار در ایران، برای رهبران جامعه یهود و یهودیان ایران، دوران عزت و افتخار گذشته را    

یل تاریخ نگار یهود بدون اشاره  به حكومت  وی و جانشینانش، با مستمسك قرار دادن جمله به همین دل  .  به ارمغان آورد  
ای از سارتر، فورا به سراغ سلسله های زندیه و قاجاریه میرود و به شیوه ی آنوسی های حاكم بر ایران كه قرنهاست                            

تاد هزار حوری و غلمان لوند و شهر           خلق محروم و ستم كشیده این مرز  و بوم را با گریه وارد جنت می كنند و هف                             
و با گذشت بیش از بیست سال از پیروزی          اندازند تا كام دل بگیرند و دلی از عزا در بیاورند،               آشوب را در بغلشان می    

، هنوز هم گناه بدبختی و فالكت و سیاه بختی روزافزون مردمان را به گردن نظام سابق می                          ١٣۵٧انقالب بهمن ماه      
 .كند و دم از وضعیت نا بهنجار یهودیان در این دورانها می زند  نمایی خود را آغاز میمظلوماندازند، 

.  در ایران به قدرت رسید برای اولین بار خانواده های یهودی را به مشهد آورد                      ١٧٣۴نادرشاه افشار كه در سال         ((  
ك مركز مهم تجاری تبدیل كند و نادر همیشه می خواست مشهد را به ی   .  مشهد برای شیعیان متعصب شهری مركزی بود       

با آوردن یهودیان به این شهر و بهره گیری از استعدادشان در كسب  و كار و تجارت به خواسته خود جامه عمل                                          
با حمایت نادر شاه میدان فعالیت یهودیان مشهد گسترش می یابد و روابط تجاریشان حتی به كشورهای دیگر هم . بپوشاند

   )١٠٣ (.)) توسعه پیدا میكند
چنانكه از متن      اما!  در دوران سلطنت نادر وجانشینان وی ، اشاره ای به اسامی رهبران جامعه یهود ایران نمی شود                        

بر می آید، خانواده های یهودی ای كه توسط نادرشاه به مشهد برده می شوند از ثروتمندان یهودند كه                      ارائه شده در باال      
آنان در شهرمذهبی مشهد به تجارت مشغول می شوند و در ظل توجهات سلطان . یهود تعلق دارند    به الیگارشی غارتگر  

حال ببینیم كه این یهودیان قابل اعتماد پادشاه         .  ندبخشدین پناه، روابط تجاریشان را با دیگر كشورهای جهان توسعه می              
تی به ایران اای تجاری خود، چه خدمكه خود را از ایرانیان، ایرانی تر می دانند،  به چه نوع تجارتی مشغولند و با كاره

 .نمایند  میان عرضهو ایرانی
سیزده خانواده  در     .  هفده خانواده را به كالت  فرستاد        .  نادر شاه  جمعا چهل خانواده با خود آورد          :    خّنان می گوید  ((  {

ود برای نگهداری و      او می خواست گنجهایی را كه از هند آورده ب               .  مشهد ماندند و هفت خانواده روانه سبزوار شدند            
در .  همه مسلمانان شهر شعیه بودند و چون نادرشاه  سنی بود به آنها اعتماد نمی كرد                 .  حفاظت به دست یهودیان بسپارد     

. با ما داد و ستد و خرید و فروش می كردند. آن هنگام همه ما یهودیها را دوست داشتند و مورد مهرشان قرار می گرفتیم
 .)) می خریدیم و به آنها تریاك می فروختیم ما از آنها پوست و پنبه

 ))تریاك می فروختید؟: (( می پرسد مصاحبه گر
 .))ما اصال تریاك تولید می كردیم: (( می گوید

 ))برای بقا؟ : (( مصاحبه می پرسد
  )١٠۴( }.))تجارت پر منفعتی بود. برای بقا نبود. نه: (( خّنان می گوید

سه خانواده، از چهل خانواده ای كه نادر با خود به مشهد می آورد، درمیان راه گم می                     همانطور كه مالحظه می نمائید       
در روزنامه ))  نوع پرست (( با امید كه در چاپ های بعدی كتاب تروعا، یا مقاله های جناب ! نمیرسند به مقصد شوند و

ردیف   بدیل نشود و نادرشاه افشار نیز در       ایران زمین، گم و گور شدن این سه خانوار، به پرچم مظلوم نمایی یهودیان ت                  
 !قرارنگیردو ضد صهیونیست پادشاهان یهود ستیز 

قابل توجه و دقت فراوان  است كه پادشاه ایران زمین به علت داشتن مذهب تسنن، اعتمادی به ساكنین پایتخت خود كه                          
همان شیوه ای   !   دست بدامن آنان میشود    شیعه مذهبند ندارد و برای حفظ اموال غارتی خود از یهودیان كمك می گیرد و                

با جدیت و فرمانروایان این مرز و بوم پادشاهان ی توسط همه  ساله ی شاهنشاهی ایران زمین، ٢۵٠٠در طول تاریخ كه 
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 ۷۵

 خورشیدی ادامه   ١٣۵٧ و تا سپردن حكومت بدست یهودیان آنوسی، پس از انقالب بهمن ماه                 شدهدنبال  و حدت فراوان     
 .می یابد
ف مذهب و طرح آن به عنوان دلیل عدم اعتماد پادشاه به مردم مشهد نه تنها محكمه پسند و قابل قبول نیست، بلكه                           اختال

دالیلی كه هدفمند از سوی تاریخ نگاران و وقایع نگاران صهیونیست بر روی               !  پیش پا افتاده و مسخره به نظر می رسد         
با توجه به موضوع های مطرح       !.  ه تحقیق و تفحص منحرف نمایند      كاغذ آورده می شوند تا ما را به فریبند و از شاهرا              

همان دستان توطئه ! شده و پیش گفته برای ما روشن شده كه دستان دیگری دركارند و اهداف دیگری در پیش روی دارند
 و ت صهیونیسان و جنایتكارانگر پنهانی كه از آغاز تاریخ تمدن در كار بوده و هستند تا كشور ما را در چنگال غارتگر

 !دولت پنهان یهود نگاه دارند
. در اطراف نادرشاه ، كم نبودند سنی مذهبانی كه براستی به شاه عالقه مند بودند و شاه نیز به آنان اعتمادكامل داشت                             

ادر تنهاكسی كه نه تنها در توطئه قتل ن         .  سرداران افغانی نادر نام برد       برای نمونه می توان از نادرخان ابدالی، یكی از          
.  ایستاد و به آنها اعالن جنگ دادششركت نكرد، بلكه پس از كشته شدن نادر، بخونخواهی وی در برابر دیگر سرداران            

بگذارد و  و قندهار و غیره        نادر به راحتی می توانست گنجهای غارتی خود از هند را در شهرهای زرنج و هرات                              
ین دلیلی نداشت كه تعدادی یهودی سرگردان را به مشهد ببرد و به این بنا بر ا. نادرخان ابدالی را به محافظت آنها بگمارد

ی بدست یهودیان ی نادر ساخته و پرداخته یهودیان نیز اشاره ای به سپردن گنج  و خزانه  داستاِندر اصِل!. مهم بگمارد 
با كشاندن ایرانیان به قت  ، سر از بازار و مزارع تریاك در می آورند و در حقی               حكومت  مورد اعتماد  یهودیاِن.  نمی شود 

 !افزایند و گنج پادشاه میی خود بر اندوخته باتالق اعتیاد، 
 پایان قسمت اول
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