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نورهللا گبای :نوشتھ

امید
.اگر امید نبود ھیچ مادری بھ فرزند خود شیر نمی داد

در این باره بررسی ھای بسیاری انجام شده و .بدون شک یکی از آرزوھای ھر فرد یھودی درک علت یھودی ستیزی بوده و ھست
و فشار سنج تمدن ممالک اقامت خویشیخ تاریخمی شود تا شاید بتوان با درک علت، معلول را از میان برداشت و این سنگ روی

ست مفسده جویان جھان کھ ریشھ در نوشتھ ھای فتنھ دولی افسوس کھ تبعیض دینی و فرقھ ای، این ابزار .را بھ حال خود گذاشت
ن ھاست ھر از گاھی در انگیز کتاب ھای ادیان و اذھان پیروان آنھا دارد، ھم گام با بقای این کتاب ھا، مانند بیماری ھای مزمن، قر

گوشھ ای بدست فتنھ انگیزانی بھ نام نامی دین بر علیھ ھر دگراندیشی، از جملھ یھودی، با توجھ بھ قدرت اکثریت بر علیھ اقلیت در 
افسوس کھ دین بشر را از مشکالت  خود آگاه کرده ولی دسترس، حتی بھ قیمت نابودی خود فتنھ انگیزان خودنمائی کرده و می کند

، از جملھ توجھی یا اقدامی برای حذف نکات فتنھ انگیز کتب مذھبی ننموده و پایانی بر آن متصور ھرگز نتوانستھ رفع مشکل کند
:فیلسوف و رئیس جمھور سابق کشور چکسلواکی می گوید2011–1936واسالوھاولکھ درباره شناسائی مجریان ظلم .نیست

ار ایشان با اقلیت ھای مقیم آن ممالک می توان سنجید، و مورد قضاوت قرار داد، این گفتھ تمدن مردمان ھر مملکتی را نسبت بھ رفت
را از متون کتاب ھای مذھبی ایشان، یعنی دستور العمل ھای مورد قبول آنھا ملت ھاارزشمند ایشان را اینگونھ می توان تکمیل کرد 

.است کھ آن چنان ھا را آن چنان تر کرده و می کندمقدس می توان شناخت چون اجرای این قوانین از پیش ساختھ

لزوم برپائی سنھدرین، پارلمان ھای جھانی برای تجدید نظر و بھبودی و )17دواریم (طبق دستور تورات مقدس ، اینجاست کھ زمان
بپذیرد چون بشر دو نوع معلم تطبیق اوامر دینی با زمان را دیکتھ می کند و گرنھ مشکالت آنقدر تکرار خواھد شد تا بشر تغییر را 

.ھر چھ با رغبت از آموزگار نیاموزد، روزگار با تلخی و جبر بھ او خواھد آموختیکی آموزگار و دیگری روزگاردارد 

سال دربدری و تبعیض، مانند درختانی کھ در گلدان رشد کنند ریشھ در خاک خود نداشتھ و در پانصدملت یھود کھ در طی دو ھزار
از آموزگار و شماری نتقال ھای اجباری شاھد شکستگی ھا و بی آبی ھای بسیار بوده، لحظھ ای ناامید نشده و تجربیات بینقل و ا

خود یعنی کسب مجدد استقالل برای تامین دیرینھ ه شدن امیدوردروزگار آموختھ و شفای بیماری مھلک دربدری و تبعیض را در برآ
چون در میھن ھای سیار ایام پراکندگی ھم از دزد می ترسیده ھم از پلیس، ھم از مال ھم از دفاع از خود و اجرای عدالت دانستھ

در ایران نیز تا .مرید، ھم از قاضی ھم از دادستان، چون ھمگان پیرو نوشتھ ھای گوناگون خودباوری و تنفر از دگراندیشی بوده اند
اتباع بیگانھ بعد از دو ھزار پانصد سال اقامت مستند، ھنوز جزء یھودیان ایران )1906سال (قبل از امضای قانون مشروطیت 

سالھ 2500کدام خارجی؟ کدام ایرانی شناسنامھ !با وزارت خارجھ بود!و امور اداری ایشان تحت عنوان اتباع خارجیمحسوب
آنھا دشمنی دولت مونھ ھای بارزناز در طی تاریخ خطرناکترین دشمنی ھا، دشمنی دولت ھا با مردمان مملکت خود بوده کھ دارد؟ 

ایدی امین با ،با مردم چینتسھ تونگمائو،جت با مردم کامبواپِ الپ،استالین با روس ھا،عثمانی با ارامنھ تبعھ خود، آلمان با یھودیان
م عادی گرفتار دولت ھای ملت یھود در ایام پراکندگی بیش از مرد.بودغیرهصدام با مردم عراق، اسد با مردم سوریھ و،مردم اوگاندا

گریستن یھودی .استاینجاست کھ دلیل عطش و عشق و امید بھ استقالل مجدد در او ھرگز نمردهویھودی ستیز کشور میزبان بوده
منتھی باید دستی بسوزد تا .نشانھ ضعف او نبوده چون بشر از بدو تولد، گریستن نوزاد را نشانھ زنده بودن او دانستھنیزدر غربت 

،سوختن حس گردد و گرنھو دلیلدرد

گفتن از زنبور بی حاصل بود 

با یکی در عمر خود ناخورده نیش

مقایسھ بفرمائید با امروز  کھ فرزندان اتباع خارجی می توانند حتی بھ تبعیضات ننگین دینی، فرقھ ای و نژادی تاریک اندیشان را 
زان مغرض بدون دیدن محسنات و خدمات این ملت مانند مگس کھ مستقیم در طول تاریخ یھودی ستی.ریاست جمھوری آمریکا برسند

روی زخم می نشیند روی نقطھ ضعف ھای واقعی و ساختگی نکیھ می کنند، برای مثال در مورد ایران، خدمات ارزشمند قرن 
کارنامھ نقل از کتاب (یران شھر ا23از طریق تاسیس مدارس آلیانس در ،)فرانسھ(اونیورِسل لیت موسسھ آلیانس اسرائِ نوزدھم

برای تعلیم دانشجویان یھودی و مسلمان نام نمی برند در حالی کھ بھ گواھی سالمندان )نوشتھ دکتر ھما ناطقفرھنگی فرنگی در ایران
محبت جامعھ اغلب رجال دوران افتخار آمیز رضاشاه کبیر از محصلین مدارس آلیانس بودند و جامعھ یھودی و مسلمان ایران مدیون

اروپائیبرای تعلیم فرزندان ما با اسب و گاری و کجاوه از فرانسھ معلمی عھد عتیقمکتب خانھ ھارواجآلیانس ھستند کھ در دوران
در تبریز اولین مدرسھ مدرن را )1851–1944(در زمانی کھ شادروان میرزا حسن رشدیھ در چھ محیطی؟بھ ایران فرستادند،

وای تخریب آنرا دادند، مرحوم رشدیھ فریاد برآورده بود این مدرسھ را کھ با خون دل ساختھ ام خراب نکنید و تاسیس کرد و مالیان فت
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می گویند اگر عیب داری نترس، اگر عیب جو داری .خواھد شدساختمان مدرسھ ساختھ مطمئن باشید در آینده بھ تعداد آجرھای این 
شود وعد:وده است و شاید این یکی از دالئل موفقیت او بوده و می باشد کھ گفتھ اندبترس، یھودی ھمیشھ زیر ذره بین عیب جویان ب

.سبب خیر اگر خدا خواھد

تعقل علمی و از افراط بھ محبت وتحمیق دینی بھوتنفردر حال عبور از مرحلھ خوفناکبا تحمل مشقات گوناگون دنیا بھ کندی 
کھ جای اندیشیدن را تقلید و جای کوشش را با، دعا جای فکر کردن را با قناعت جای ملت ھائی درمانده خواھند ماند اعتدال است

.تعویض کنند!اراده را با قسمت، جای امید را با ناامیدی و جای فھم علت را با چشم بدمحبت را با تنفر و جای 

و شعر من یک ھفتھ یھودی بودم خرازی بھ نام در اینجا توجھ دوستان را بھ مقالھ بسیار آموزنده نویسنده توانا شادروان نورهللا(
).جلب می کنمbabanouri.comزیبای شاعر گرانمایھ مھدی ذکائی نوشا، در وب سایت

با شعار )1904-1860(در آرزوی استقالل بھ سر می برد تا اینکھ جوانی مجارستانی بھ نام نئودور ھرتصل قرن ھاملت یھود
)صیون نام کوھی است در اورشلیم(اخاست و با تشکیل انجمنی کھ خود آنرا کنگره جھانی صیونیزم بپچنانچھ بخواھیم افسانھ نیست

شھر بازل سوئیس، موجودیت گروه اقدام برای کسب استقالل مجدد را بھ اطالع ھمگان رساند تا 1897نامید و طی اعالمیھ سال 
در .مرگ حقیقتی برای انسان مرگ امیدست، چون یھودی باور داشتھ ھ عمل بپوشانندنند بھ امید ھزاران سالھ خود جامیھودیان بتوا

در تاریخ سال دربدری و تحمل ظلم ھای گوناگون، از جملھ فجایع آلمان نازی 2500اثر فعالیت ھای کنگره جھانی صیونیزم بعد از 
نند مملکت اسرائیل تحت قیمومیت دولت ھمزمان با کسب استقالل چندین کشور، از جملھ ھندوستان و پاکستان کھ ما1947اکتبر 29

اعراب این رای را .انگلستان بودند بنا بھ رای سازمان ملل تشکیل دو کشور یھودی و عربی در کنار یکدیگر رسمیت پیدا کرد
رھای پذیرفت و بسیاری از کشوکھ در حقیقت حق مراجعت بھ وطن ھزاران سالھ خود بوددولت اسرائیل این رای رانپذیرفتند اما 

نادید گرفتن رای دنیا این دولت را بھ رسمیت شناختند ولی متاسفانھ در اثر طغیان نفرت منحوس دینی، پنج کشور مجھز عربی با 
بھ این کشور تازه استقالل یافتھ فاقد ارتش و بودجھ تثبت شده، حملھ کردند سازمان ملل مبنی بر تشکیل دو کشور عربی و اسرائیل

ره شدن چند صد ھزار عرب مقیم آن منطقھ و متعاقبا آوارده شدن چند صد ھزار نفر یھودی مقیم کشورھای کھ موجب شکست و آوا
کشورھای 22م ده ھا سال است ھر از چندی ملعبھ دست گروھھای متعدد فتنھ انگیزانند و ھنوز مظلوعربی گردید و این اعراب 

خوشبخت ترین عرب اعرابی کھ ماندند امروز صدھا ھزار نفر عربی نتوانستند یا نخواستھ اند این عده را اسکان دھند در حالی کھ 
و کشور اسرائیل ھم زمان لی ھا در کشور اسرائیل زندگی می کنندھای دنیا با دارا بودن حقوق و مزایای مساوی با سایر اسرائی

از جملھ صدھا ھزار نفر یھودیان رانده شده از توانستھ از ابتدای استقالل تا بھ حال بھ بیش از پنج میلیون مھاجر از ده ھا کشور
!، سکنی بدھدکشورھای عربی را

کھ ھنوز بعد عدم تحمل حق دفاع یھودی استفاق ھمھ یھودی ستیزان دنیا، مخالفت کشورھای عربی بھ اتاصلیمانع اساسی و دلیل
از تحمل مصیبت ھای متقابل بھ استناد نوشتھ ھای فتنھ انگیز، شریک صلح واحدی در میان نیست و نفرت ھای ارثی ادامھ دارد در 

دو کشور آباد و امن طبق رای سازمان ملل بھ و داردحالی کھ با ترکیب دانش ملت یھود و قدرت کار اعراب، از ابتدا امکان داشت
.وجود آورد 

آری نفرت !خشم و نفرت جام زھری است کھ شخص می نوشد با این امید کھ دیگری بمیرد)2013-1918(نلسون ماندال می گوید
یشان نمایشی است از آنھم نوع دینی آن بازده نقطھ ضعف ھای زھرآلودی است کھ در اذھان باورمندان قرار گرفتھ و اعمال ا

کشنده خود آنھا کھ بر علیھ دیگران حتی خودی ھا اعمال می کنند چون ھمانطور کھ گدائی صفت است و باورھایکمبودھای روانی
انسان ستیزی کھ شامل دین ستیزی، از جملھ .و ربطی بھ دارائی ندارد و دانائی فھم و شعور است و ربطی بھ مدرک تحصیل ندارد

ی نیز می گردد ربطی بھ خوب و بد طرفی کھ مورد ظلم و حسادت قرار گرفتھ ندارد کھ نمونھ زنده آن را امروز می یھودی ستیز
، از چھار گوشھ دنیا بھ مسلخ عراق می روند و آنرا افراد ندیده و  نشناختھافرادی از سراسر دنیا برای اجرای ظلم، درباره .بینیم

غیره،دانایی فھم و شعور است و ربطی بھ مظلومان مسیحی، مسلمان، ایزدی، قبطی، کرد و آری .اجرای اوامر دینی می پندارند
از دانشمندی سئوال کردند این ھمھ آب شور اقیانوس .می گویند اشک غم شور است و اشک شادی شیرین.گرفتار دست نادانان ندارد

ی است کھ در طی تاریخ مورد ظلم و تبعیض دینی غم مردماناینھا اشک:آمده؟ می گویدھا کھ دو سوم دنیا را احاطھ کرده از کجا 
.قرار گرفتھ اند و بھ ھمین دلیل است کھ مقدار آب شیرین دنیا بسی کمتر از آب شور اقیانوس ھا و گاھی نایاب است

، بھ ھمین نحو از خود شروع کنیم.دھد او را دوست نمی داردکسی کھ عیوب دوست خود را می بیند و بھ او تذکر نمی :دوستان
کسانی کھ نقطھ ضعف ھای دین خود، حاوی نوشتھ ھا و گفتھ ھای ناخوانا با فھم و دانش روز را می بینند بھ جای کوشش برای 

و خود و نسل بعد ایشان متحمل دین خود را دوست نمی دارندآنھا برمی آیند، !تطبیق با علم و دانش روز درصدد انکار حتی تدریس
احترام بھ موھومات یعنی تدریس وای گذشتھ خواھند شد و بدبختانھ آنقدر ناکامی ھا تکرار خواھد شد تا بفھمندتکرار ناکامی ھ

امروز دنیا چنان عریان و بدون سانسور افشاگر شده کھ تفسیرھای کودکانھ و عذرھای بدتر از گناه دیگر .توسعھ واپس گرائی
دولت ھا و مروجین (خانھ از پای بست ویران است و خواجھ ستن سفید نخواھد شد ه ذغال ھرگز با شکارساز نیست و دنیا درک کرد

پدر و مادران توجھ داشتھ باشند ھمانطور کھ اگر یک ماھی قرمز را در تاریکی پرورش دھند سفید !ایواننقش بھ فکر)ادیان
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ریک اندیش و آلت دست تاریک اندیشان خواھد گردید خواھد شد فرزند آزاد اندیش نیز چنانچھ گرفتار تاریک اندیشان گردد بتدریج تا
دنیا چنان در حال تغییر است کھ احتیاجی بھ سابقھ تاریخی ندارد و خود نسل حاضر شاھد ھر روزی تکرار .و بھ مسلخ خواھد رفت

رنده واقف است ھمھ نگا.واقع بین باشیم تا روزی کھ دالئل تکرار تاریخ برطرف نگردد تاریخ تکرار خواھد شد.تاریخ می باشد
گانھ برده داری ھسھیچکدام از ادیان :برای نمونھ.کرد ولی از اذھان پیروان می تواننوشتھ ھای فتنھ انگیز ادیان را نمی توان حذف 

رند یا را منع نکرده اند بلکھ قوانینی برای اجرای بھتر آن وضع نموده اند ولی بھ حکم زمان بدون آنکھ ھیچ یک از ادیان امتیازی بگی
ھ اینجاست کھ می توان ب.از کتاب ھای ایشان حذف شده باشد مدت ھاست عمال ممنوع و از ادھان ھمھ پیروان ادیان حذف شده است

و دانست تعلیم انسانیت انسان بار می آورد، تعلیم ظلم ظالم و انسان را ھمدردی با ھم نوع انسان می امیدوار بود!تغییر، نھ معجزه
ان است کھ انسان را از حیوان متمایز می کند و چنانچھ بشر دین را از دید انسانی بنگرد جھانی فارغ از درد خواھد کند و این وجد

کسی کھ زندگی امروز را برای گمراھان جھنم کرده نوشتھ یاآن:داشت و گرنھ بھ طوری کھ می بینیم بھ قول یکی از دانشمندان
بیدار شویم اگر آینده را نمی توانیم برای جوانان بسازیم جوانان را برای !دنیای آینده استمجبور است آنھا را متقاعد کند بھشت در

.آینده بسازیم

فکری و روحی داحتماال شما دچار رکوباشدنشده چنانچھ در نظریات شما در چند سال گذشتھ تحوالتی پیدا:می گویدژیلبرت برگر
ھر .و انسان، خدا پرست نتوان بود مگر بھ رھبری عقل سالمنکھ توام با عقل سالم باشدایمان گوھری است گرانبھا بھ شرط آ.ھستید

نسلی برای آگاه نمودن نسل بعد وظیفھ دارد تجربیات خود را در اختیار ایشان بگذارد خاصھ  نسل مھاجر حاضر، چون ما نھ تنھا از 
لھ با کولھ باری از تجربیات از زمانی بھ زمان دیگر کوچ کرده مکانی بھ مکان دیگر بلکھ بھ لطف روزگار، با یک جھش چند صد سا

:فرزندان خویش حذف کنیم و گرنھ بھ قول بابا افضلوایم و بھتر است نکات منفی بھ اصطالح دینی و فرقھ ای را از اذھان خود،

گر دایره کوزه زگوھر سازند 

ھمان برون تراود کھ در اوست )کتاب ھا(از کوزه 

:معجزه در مرداب زندگی خواھد کرد وھرگز با منطق سر و کار نخواھد داشت و بھ امید نیزیر شده با نفرتشعور تسخ

بھ دانش گراید زدین بگسلد خردمند کاین داستان بشنود 

ھای کھ بھ معجزه عقیده نداشتھ قیچی برمی دارد و نوشتھ)1826–1743(آمریکافرسون سومین رئیس جمھور دانشمند جتوماس
ملت یھود نیز چنانچھ بھ .مربوط بھ معجزات را از کتاب انجیل روی میز خود جدا می کند و می گوید کتاب مورد قبول من این است

:چون فھمید.امید معجزه و آمدن کسی از آسمان ھا مانده بود ھرگز بھ استقالل نمی رسید و در منجالب تبعیض پراکنده بود

جز ناخن سر انگشت من من نخارد کس اندر جھان پشت 

این ضعف فھم افراد بوده و ھست کھ حوادث غیر مترقبھ و غیر قابل فھم خود را معجزه نامیده اند و می بینیم مروجین موھومات ھر 
ھر قدر گفتھ ھا و فورا بھ مھمل معجزه پناه می برند و نمی دانندنتوانند خود بفھمند و بھ دیگران بفھمانندجا با استدالل عقالنی 

ھ گردد باورھای اصلی و منطقی پیروان آنھا بیشتر مورد تردیذ و توھین و ئاراغیر منطقی ترنوشتھ ھای منتسب بھ دین ضعیف تر و 
.تزلزل خودی و بیگانھ قرار خواھند گرفت

پژواک تصویری.نا معجزه استتصویر خیالی ھما.یک آئینھ پاک گویاتر از ھزار تصویر خیالی است:یک مثل آلمانی می گوید
آنھا کھ فانوس را عقب سرشان آویختھ اند، سایھ پیش پایشان :در ذھن نقش می بندد)1941–1861(نات تاگوراررابیندازشاعرانھ
.می افتد

این است کھ می گوید در لباس ترویج دین، چشمان جوانان را بھ روی علم، و بال ھای ایشان را بھ سوی پرواز فریاد مکرر نگارنده
.ترقی و امیدھای ایشان را بھ بھانھ واھی معجزه نبندید زیرا عقیم فلج و غرق خواھند شدو پاھایشان را بھ سوی

.آنکھ می تواند انجام می دھد، آنکھ نمی تواند انتقاد می کند:می گوید)1950-1856(برناردشاوجرج 

و علت العلل یھودی ستیزان در لباس دین آری استقالل مجدد کشور اسرائیل معجزه بود، معجزه افکار سازنده پیش گامان قوم یھود
.آن سبو بشکست و آن پیمانھ ریختغافل از آنکھ .حق دفاع از خود یھودی استتحمل نیز، ھمانا عدم 

.ما زنده از آنیم کھ آرام نداریمموجیم کھ آسودگی ما عدم ماست 

ھایی بھ زبانبرای دریافت کپیھ این مقالھ و سایر مقاالت نورهللا گبا
.مراجعھ کنیدwww.BabaNouri.comفارسی و انگلیسی بھ وب سایت


