ﻧوﺷﺗﮫ :ﻧورﷲ ﮔﺑﺎی

اﻣﯾد
اﮔر اﻣﯾد ﻧﺑود ھﯾﭻ ﻣﺎدری ﺑﮫ ﻓرزﻧد ﺧود ﺷﯾر ﻧﻣﯽ داد.
ﺑدون ﺷﮏ ﯾﮑﯽ از آرزوھﺎی ھر ﻓرد ﯾﮭودی درک ﻋﻠت ﯾﮭودی ﺳﺗﯾزی ﺑوده و ھﺳت .در اﯾن ﺑﺎره ﺑررﺳﯽ ھﺎی ﺑﺳﯾﺎری اﻧﺟﺎم ﺷده و
ﻣﯽ ﺷود ﺗﺎ ﺷﺎﯾد ﺑﺗوان ﺑﺎ درک ﻋﻠت ،ﻣﻌﻠول را از ﻣﯾﺎن ﺑرداﺷت و اﯾن ﺳﻧﮓ روی ﯾﺦ ﺗﺎرﯾﺦ و ﻓﺷﺎر ﺳﻧﺞ ﺗﻣدن ﻣﻣﺎﻟﮏ اﻗﺎﻣت ﺧوﯾش
را ﺑﮫ ﺣﺎل ﺧود ﮔذاﺷت .وﻟﯽ اﻓﺳوس ﮐﮫ ﺗﺑﻌﯾض دﯾﻧﯽ و ﻓرﻗﮫ ای ،اﯾن اﺑزار دﺳت ﻣﻔﺳده ﺟوﯾﺎن ﺟﮭﺎن ﮐﮫ رﯾﺷﮫ در ﻧوﺷﺗﮫ ھﺎی ﻓﺗﻧﮫ
اﻧﮕﯾز ﮐﺗﺎب ھﺎی ادﯾﺎن و اذھﺎن ﭘﯾروان آﻧﮭﺎ دارد ،ھم ﮔﺎم ﺑﺎ ﺑﻘﺎی اﯾن ﮐﺗﺎب ھﺎ ،ﻣﺎﻧﻧد ﺑﯾﻣﺎری ھﺎی ﻣزﻣن ،ﻗرن ھﺎﺳت ھر از ﮔﺎھﯽ در
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
دﺳﺗرس ،ﺣﺗﯽ ﺑﮫ ﻗﯾﻣت ﻧﺎﺑودی ﺧود ﻓﺗﻧﮫ اﻧﮕﯾزان ﺧودﻧﻣﺎﺋﯽ ﮐرده و ﻣﯽ ﮐﻧد اﻓﺳوس ﮐﮫ دﯾن ﺑﺷر را از ﻣﺷﮑﻼت ﺧود آﮔﺎه ﮐرده وﻟﯽ
ھرﮔز ﻧﺗواﻧﺳﺗﮫ رﻓﻊ ﻣﺷﮑل ﮐﻧد ،از ﺟﻣﻠﮫ ﺗوﺟﮭﯽ ﯾﺎ اﻗداﻣﯽ ﺑرای ﺣذف ﻧﮑﺎت ﻓﺗﻧﮫ اﻧﮕﯾز ﮐﺗب ﻣذھﺑﯽ ﻧﻧﻣوده و ﭘﺎﯾﺎﻧﯽ ﺑر آن ﻣﺗﺻور
ﻧﯾﺳت .ﮐﮫ درﺑﺎره ﺷﻧﺎﺳﺎﺋﯽ ﻣﺟرﯾﺎن ظﻠم واﺳﻼوھﺎول 2011 – 1936ﻓﯾﻠﺳوف و رﺋﯾس ﺟﻣﮭور ﺳﺎﺑق ﮐﺷور ﭼﮑﺳﻠواﮐﯽ ﻣﯽ ﮔوﯾد:
ﺗﻣدن ﻣردﻣﺎن ھر ﻣﻣﻠﮑﺗﯽ را ﻧﺳﺑت ﺑﮫ رﻓﺗﺎر اﯾﺷﺎن ﺑﺎ اﻗﻠﯾت ھﺎی ﻣﻘﯾم آن ﻣﻣﺎﻟﮏ ﻣﯽ ﺗوان ﺳﻧﺟﯾد ،و ﻣورد ﻗﺿﺎوت ﻗرار داد ،اﯾن ﮔﻔﺗﮫ
ارزﺷﻣﻧد اﯾﺷﺎن را اﯾﻧﮕوﻧﮫ ﻣﯽ ﺗوان ﺗﮑﻣﯾل ﮐرد ﻣﻠت ھﺎ را از ﻣﺗون ﮐﺗﺎب ھﺎی ﻣذھﺑﯽ اﯾﺷﺎن ،ﯾﻌﻧﯽ دﺳﺗور اﻟﻌﻣل ھﺎی ﻣورد ﻗﺑول آﻧﮭﺎ
ﻣﯽ ﺗوان ﺷﻧﺎﺧت ﭼون اﺟرای اﯾن ﻗواﻧﯾن از ﭘﯾش ﺳﺎﺧﺗﮫ ﻣﻘدس اﺳت ﮐﮫ آن ﭼﻧﺎن ھﺎ را آن ﭼﻧﺎن ﺗر ﮐرده و ﻣﯽ ﮐﻧد.
اﯾﻧﺟﺎﺳت ﮐﮫ زﻣﺎن ،طﺑق دﺳﺗور ﺗورات ﻣﻘدس )دوارﯾم  (17ﻟزوم ﺑرﭘﺎﺋﯽ ﺳﻧﮭدرﯾن ،ﭘﺎرﻟﻣﺎن ھﺎی ﺟﮭﺎﻧﯽ ﺑرای ﺗﺟدﯾد ﻧظر و ﺑﮭﺑودی و
ﺗطﺑﯾق اواﻣر دﯾﻧﯽ ﺑﺎ زﻣﺎن را دﯾﮑﺗﮫ ﻣﯽ ﮐﻧد و ﮔرﻧﮫ ﻣﺷﮑﻼت آﻧﻘدر ﺗﮑرار ﺧواھد ﺷد ﺗﺎ ﺑﺷر ﺗﻐﯾﯾر را ﺑﭘذﯾرد ﭼون ﺑﺷر دو ﻧوع ﻣﻌﻠم
دارد ﯾﮑﯽ آﻣوزﮔﺎر و دﯾﮕری روزﮔﺎر ھر ﭼﮫ ﺑﺎ رﻏﺑت از آﻣوزﮔﺎر ﻧﯾﺎﻣوزد ،روزﮔﺎر ﺑﺎ ﺗﻠﺧﯽ و ﺟﺑر ﺑﮫ او ﺧواھد آﻣوﺧت.
ﻣﻠت ﯾﮭود ﮐﮫ در طﯽ دو ھزار ﭘﺎﻧﺻد ﺳﺎل درﺑدری و ﺗﺑﻌﯾض ،ﻣﺎﻧﻧد درﺧﺗﺎﻧﯽ ﮐﮫ در ﮔﻠدان رﺷد ﮐﻧﻧد رﯾﺷﮫ در ﺧﺎک ﺧود ﻧداﺷﺗﮫ و در
ﻧﻘل و اﻧﺗﻘﺎل ھﺎی اﺟﺑﺎری ﺷﺎھد ﺷﮑﺳﺗﮕﯽ ھﺎ و ﺑﯽ آﺑﯽ ھﺎی ﺑﺳﯾﺎر ﺑوده ،ﻟﺣظﮫ ای ﻧﺎاﻣﯾد ﻧﺷده و ﺗﺟرﺑﯾﺎت ﺑﯽ ﺷﻣﺎری از آﻣوزﮔﺎر و
روزﮔﺎر آﻣوﺧﺗﮫ و ﺷﻔﺎی ﺑﯾﻣﺎری ﻣﮭﻠﮏ درﺑدری و ﺗﺑﻌﯾض را در ﺑرآورده ﺷدن اﻣﯾد دﯾرﯾﻧﮫ ﺧود ﯾﻌﻧﯽ ﮐﺳب ﻣﺟدد اﺳﺗﻘﻼل ﺑرای ﺗﺎﻣﯾن
دﻓﺎع از ﺧود و اﺟرای ﻋداﻟت داﻧﺳﺗﮫ ﭼون در ﻣﯾﮭن ھﺎی ﺳﯾﺎر اﯾﺎم ﭘراﮐﻧدﮔﯽ ھم از دزد ﻣﯽ ﺗرﺳﯾده ھم از ﭘﻠﯾس ،ھم از ﻣﻼ ھم از
ﻣرﯾد ،ھم از ﻗﺎﺿﯽ ھم از دادﺳﺗﺎن ،ﭼون ھﻣﮕﺎن ﭘﯾرو ﻧوﺷﺗﮫ ھﺎی ﮔوﻧﺎﮔون ﺧودﺑﺎوری و ﺗﻧﻔر از دﮔراﻧدﯾﺷﯽ ﺑوده اﻧد .در اﯾران ﻧﯾز ﺗﺎ
ﻗﺑل از اﻣﺿﺎی ﻗﺎﻧون ﻣﺷروطﯾت )ﺳﺎل  (1906ﯾﮭودﯾﺎن اﯾران ﺑﻌد از دو ھزار ﭘﺎﻧﺻد ﺳﺎل اﻗﺎﻣت ﻣﺳﺗﻧد ،ھﻧوز ﺟزء اﺗﺑﺎع ﺑﯾﮕﺎﻧﮫ
ﻣﺣﺳوب و اﻣور اداری اﯾﺷﺎن ﺗﺣت ﻋﻧوان اﺗﺑﺎع ﺧﺎرﺟﯽ! ﺑﺎ وزارت ﺧﺎرﺟﮫ ﺑود! ﮐدام ﺧﺎرﺟﯽ؟ ﮐدام اﯾراﻧﯽ ﺷﻧﺎﺳﻧﺎﻣﮫ  2500ﺳﺎﻟﮫ
دارد؟ در طﯽ ﺗﺎرﯾﺦ ﺧطرﻧﺎﮐﺗرﯾن دﺷﻣﻧﯽ ھﺎ ،دﺷﻣﻧﯽ دوﻟت ھﺎ ﺑﺎ ﻣردﻣﺎن ﻣﻣﻠﮑت ﺧود ﺑوده ﮐﮫ از ﻧﻣوﻧﮫ ھﺎی ﺑﺎرز آﻧﮭﺎ دﺷﻣﻧﯽ دوﻟت
ﻋﺛﻣﺎﻧﯽ ﺑﺎ اراﻣﻧﮫ ﺗﺑﻌﮫ ﺧود ،آﻟﻣﺎن ﺑﺎ ﯾﮭودﯾﺎن ،اﺳﺗﺎﻟﯾن ﺑﺎ روس ھﺎ ،ﭘﺎل ِﭘﺎت ﺑﺎ ﻣردم ﮐﺎﻣﺑوج ،ﻣﺎﺋوﺗﺳﮫ ﺗوﻧﮓ ﺑﺎ ﻣردم ﭼﯾن ،اﯾدی اﻣﯾن ﺑﺎ
ﻣردم اوﮔﺎﻧدا ،ﺻدام ﺑﺎ ﻣردم ﻋراق ،اﺳد ﺑﺎ ﻣردم ﺳورﯾﮫ وﻏﯾره ﺑود .ﻣﻠت ﯾﮭود در اﯾﺎم ﭘراﮐﻧدﮔﯽ ﺑﯾش از ﻣردم ﻋﺎدی ﮔرﻓﺗﺎر دوﻟت ھﺎی
ﯾﮭودی ﺳﺗﯾز ﮐﺷور ﻣﯾزﺑﺎن ﺑوده و اﯾﻧﺟﺎﺳت ﮐﮫ دﻟﯾل ﻋطش و ﻋﺷق و اﻣﯾد ﺑﮫ اﺳﺗﻘﻼل ﻣﺟدد در او ھرﮔز ﻧﻣرده اﺳت .ﮔرﯾﺳﺗن ﯾﮭودی
در ﻏرﺑت ﻧﯾز ﻧﺷﺎﻧﮫ ﺿﻌف او ﻧﺑوده ﭼون ﺑﺷر از ﺑدو ﺗوﻟد ،ﮔرﯾﺳﺗن ﻧوزاد را ﻧﺷﺎﻧﮫ زﻧده ﺑودن او داﻧﺳﺗﮫ .ﻣﻧﺗﮭﯽ ﺑﺎﯾد دﺳﺗﯽ ﺑﺳوزد ﺗﺎ
درد و دﻟﯾل ﺳوﺧﺗن ﺣس ﮔردد و ﮔرﻧﮫ،
ﮔﻔﺗن از زﻧﺑور ﺑﯽ ﺣﺎﺻل ﺑود
ﺑﺎ ﯾﮑﯽ در ﻋﻣر ﺧود ﻧﺎﺧورده ﻧﯾش
ﺗﺑﻌﯾﺿﺎت ﻧﻧﮕﯾن دﯾﻧﯽ ،ﻓرﻗﮫ ای و ﻧژادی ﺗﺎرﯾﮏ اﻧدﯾﺷﺎن را ﻣﻘﺎﯾﺳﮫ ﺑﻔرﻣﺎﺋﯾد ﺑﺎ اﻣروز ﮐﮫ ﻓرزﻧدان اﺗﺑﺎع ﺧﺎرﺟﯽ ﻣﯽ ﺗواﻧﻧد ﺣﺗﯽ ﺑﮫ
رﯾﺎﺳت ﺟﻣﮭوری آﻣرﯾﮑﺎ ﺑرﺳﻧد .در طول ﺗﺎرﯾﺦ ﯾﮭودی ﺳﺗﯾزان ﻣﻐرض ﺑدون دﯾدن ﻣﺣﺳﻧﺎت و ﺧدﻣﺎت اﯾن ﻣﻠت ﻣﺎﻧﻧد ﻣﮕس ﮐﮫ ﻣﺳﺗﻘﯾم
روی زﺧم ﻣﯽ ﻧﺷﯾﻧد روی ﻧﻘطﮫ ﺿﻌف ھﺎی واﻗﻌﯽ و ﺳﺎﺧﺗﮕﯽ ﻧﮑﯾﮫ ﻣﯽ ﮐﻧﻧد ،ﺑرای ﻣﺛﺎل در ﻣورد اﯾران ،ﺧدﻣﺎت ارزﺷﻣﻧد ﻗرن
ﻧوزدھم ﻣوﺳﺳﮫ آﻟﯾﺎﻧس اﺳراﺋِﻠﯾت اوﻧﯾورﺳِ ل )ﻓراﻧﺳﮫ( ،از طرﯾق ﺗﺎﺳﯾس ﻣدارس آﻟﯾﺎﻧس در  23ﺷﮭر اﯾران )ﻧﻘل از ﮐﺗﺎب ﮐﺎرﻧﺎﻣﮫ
ﻓرھﻧﮕﯽ ﻓرﻧﮕﯽ در اﯾران ﻧوﺷﺗﮫ دﮐﺗر ھﻣﺎ ﻧﺎطق( ﺑرای ﺗﻌﻠﯾم داﻧﺷﺟوﯾﺎن ﯾﮭودی و ﻣﺳﻠﻣﺎن ﻧﺎم ﻧﻣﯽ ﺑرﻧد در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﮫ ﺑﮫ ﮔواھﯽ ﺳﺎﻟﻣﻧدان
ﺟﺎﻣﻌﮫ اﻏﻠب رﺟﺎل دوران اﻓﺗﺧﺎر آﻣﯾز رﺿﺎﺷﺎه ﮐﺑﯾر از ﻣﺣﺻﻠﯾن ﻣدارس آﻟﯾﺎﻧس ﺑودﻧد و ﺟﺎﻣﻌﮫ ﯾﮭودی و ﻣﺳﻠﻣﺎن اﯾران ﻣدﯾون ﻣﺣﺑت
آﻟﯾﺎﻧس ھﺳﺗﻧد ﮐﮫ در دوران رواج ﻣﮑﺗب ﺧﺎﻧﮫ ھﺎی ﻋﮭد ﻋﺗﯾق ﺑرای ﺗﻌﻠﯾم ﻓرزﻧدان ﻣﺎ ﺑﺎ اﺳب و ﮔﺎری و ﮐﺟﺎوه از ﻓراﻧﺳﮫ ﻣﻌﻠم اروﭘﺎﺋﯽ
ﺑﮫ اﯾران ﻓرﺳﺗﺎدﻧد ،در ﭼﮫ ﻣﺣﯾطﯽ؟ در زﻣﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﺷﺎدروان ﻣﯾرزا ﺣﺳن رﺷدﯾﮫ ) (1851–1944در ﺗﺑرﯾز اوﻟﯾن ﻣدرﺳﮫ ﻣدرن را
ﺗﺎﺳﯾس ﮐرد و ﻣﻼﯾﺎن ﻓﺗوای ﺗﺧرﯾب آﻧرا دادﻧد ،ﻣرﺣوم رﺷدﯾﮫ ﻓرﯾﺎد ﺑرآورده ﺑود اﯾن ﻣدرﺳﮫ را ﮐﮫ ﺑﺎ ﺧون دل ﺳﺎﺧﺗﮫ ام ﺧراب ﻧﮑﻧﯾد و
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ﻣطﻣﺋن ﺑﺎﺷﯾد در آﯾﻧده ﺑﮫ ﺗﻌداد آﺟرھﺎی اﯾن ﺳﺎﺧﺗﻣﺎن ﻣدرﺳﮫ ﺳﺎﺧﺗﮫ ﺧواھد ﺷد .ﻣﯽ ﮔوﯾﻧد اﮔر ﻋﯾب داری ﻧﺗرس ،اﮔر ﻋﯾب ﺟو داری
ﺑﺗرس ،ﯾﮭودی ھﻣﯾﺷﮫ زﯾر ذره ﺑﯾن ﻋﯾب ﺟوﯾﺎن ﺑوده اﺳت و ﺷﺎﯾد اﯾن ﯾﮑﯽ از دﻻﺋل ﻣوﻓﻘﯾت او ﺑوده و ﻣﯽ ﺑﺎﺷد ﮐﮫ ﮔﻔﺗﮫ اﻧد :ﻋدو ﺷود
ﺳﺑب ﺧﯾر اﮔر ﺧدا ﺧواھد.
دﻧﯾﺎ ﺑﮫ ﮐﻧدی ﺑﺎ ﺗﺣﻣل ﻣﺷﻘﺎت ﮔوﻧﺎﮔون در ﺣﺎل ﻋﺑور از ﻣرﺣﻠﮫ ﺧوﻓﻧﺎک ﺗﻧﻔر و ﺗﺣﻣﯾق دﯾﻧﯽ ﺑﮫ ﻣﺣﺑت و ﺗﻌﻘل ﻋﻠﻣﯽ و از اﻓراط ﺑﮫ
اﻋﺗدال اﺳت ﻣﻠت ھﺎﺋﯽ درﻣﺎﻧده ﺧواھﻧد ﻣﺎﻧد ﮐﮫ ﺟﺎی اﻧدﯾﺷﯾدن را ﺗﻘﻠﯾد و ﺟﺎی ﮐوﺷش را ﺑﺎ ،دﻋﺎ ﺟﺎی ﻓﮑر ﮐردن را ﺑﺎ ﻗﻧﺎﻋت ﺟﺎی
ﻣﺣﺑت را ﺑﺎ ﺗﻧﻔر و ﺟﺎی اراده را ﺑﺎ ﻗﺳﻣت ،ﺟﺎی اﻣﯾد را ﺑﺎ ﻧﺎاﻣﯾدی و ﺟﺎی ﻓﮭم ﻋﻠت را ﺑﺎ ﭼﺷم ﺑد! ﺗﻌوﯾض ﮐﻧﻧد.
)در اﯾﻧﺟﺎ ﺗوﺟﮫ دوﺳﺗﺎن را ﺑﮫ ﻣﻘﺎﻟﮫ ﺑﺳﯾﺎر آﻣوزﻧده ﻧوﯾﺳﻧده ﺗواﻧﺎ ﺷﺎدروان ﻧورﷲ ﺧرازی ﺑﮫ ﻧﺎم ﻣن ﯾﮏ ھﻔﺗﮫ ﯾﮭودی ﺑودم و ﺷﻌر
زﯾﺑﺎی ﺷﺎﻋر ﮔراﻧﻣﺎﯾﮫ ﻣﮭدی ذﮐﺎﺋﯽ ﻧوﺷﺎ ،در وب ﺳﺎﯾت  babanouri.comﺟﻠب ﻣﯽ ﮐﻧم(.
ﻣﻠت ﯾﮭود ﻗرن ھﺎ در آرزوی اﺳﺗﻘﻼل ﺑﮫ ﺳر ﻣﯽ ﺑرد ﺗﺎ اﯾﻧﮑﮫ ﺟواﻧﯽ ﻣﺟﺎرﺳﺗﺎﻧﯽ ﺑﮫ ﻧﺎم ﻧﺋودور ھرﺗﺻل ) (1904-1860ﺑﺎ ﺷﻌﺎر
ﭼﻧﺎﻧﭼﮫ ﺑﺧواھﯾم اﻓﺳﺎﻧﮫ ﻧﯾﺳت ﺑﭘﺎﺧﺎﺳت و ﺑﺎ ﺗﺷﮑﯾل اﻧﺟﻣﻧﯽ ﮐﮫ ﺧود آﻧرا ﮐﻧﮕره ﺟﮭﺎﻧﯽ ﺻﯾوﻧﯾزم )ﺻﯾون ﻧﺎم ﮐوھﯽ اﺳت در اورﺷﻠﯾم(
ﻧﺎﻣﯾد و طﯽ اﻋﻼﻣﯾﮫ ﺳﺎل  1897ﺷﮭر ﺑﺎزل ﺳوﺋﯾس ،ﻣوﺟودﯾت ﮔروه اﻗدام ﺑرای ﮐﺳب اﺳﺗﻘﻼل ﻣﺟدد را ﺑﮫ اطﻼع ھﻣﮕﺎن رﺳﺎﻧد ﺗﺎ
ﯾﮭودﯾﺎن ﺑﺗواﻧﻧد ﺑﮫ اﻣﯾد ھزاران ﺳﺎﻟﮫ ﺧود ﺟﺎﻣﮫ ﻋﻣل ﺑﭘوﺷﺎﻧﻧد ،ﭼون ﯾﮭودی ﺑﺎور داﺷﺗﮫ ﻣرگ ﺣﻘﯾﻘﺗﯽ ﺑرای اﻧﺳﺎن ﻣرگ اﻣﯾدﺳت .در
اﺛر ﻓﻌﺎﻟﯾت ھﺎی ﮐﻧﮕره ﺟﮭﺎﻧﯽ ﺻﯾوﻧﯾزم ﺑﻌد از  2500ﺳﺎل درﺑدری و ﺗﺣﻣل ظﻠم ھﺎی ﮔوﻧﺎﮔون ،از ﺟﻣﻠﮫ ﻓﺟﺎﯾﻊ آﻟﻣﺎن ﻧﺎزی در ﺗﺎرﯾﺦ
 29اﮐﺗﺑر  1947ھﻣزﻣﺎن ﺑﺎ ﮐﺳب اﺳﺗﻘﻼل ﭼﻧدﯾن ﮐﺷور ،از ﺟﻣﻠﮫ ھﻧدوﺳﺗﺎن و ﭘﺎﮐﺳﺗﺎن ﮐﮫ ﻣﺎﻧﻧد ﻣﻣﻠﮑت اﺳراﺋﯾل ﺗﺣت ﻗﯾﻣوﻣﯾت دوﻟت
اﻧﮕﻠﺳﺗﺎن ﺑودﻧد ﺑﻧﺎ ﺑﮫ رای ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠل ﺗﺷﮑﯾل دو ﮐﺷور ﯾﮭودی و ﻋرﺑﯽ در ﮐﻧﺎر ﯾﮑدﯾﮕر رﺳﻣﯾت ﭘﯾدا ﮐرد .اﻋراب اﯾن رای را
ﻧﭘذﯾرﻓﺗﻧد اﻣﺎ دوﻟت اﺳراﺋﯾل اﯾن رای را ﮐﮫ در ﺣﻘﯾﻘت ﺣق ﻣراﺟﻌت ﺑﮫ وطن ھزاران ﺳﺎﻟﮫ ﺧود ﺑود ﭘذﯾرﻓت و ﺑﺳﯾﺎری از ﮐﺷورھﺎی
دﻧﯾﺎ اﯾن دوﻟت را ﺑﮫ رﺳﻣﯾت ﺷﻧﺎﺧﺗﻧد وﻟﯽ ﻣﺗﺎﺳﻔﺎﻧﮫ در اﺛر طﻐﯾﺎن ﻧﻔرت ﻣﻧﺣوس دﯾﻧﯽ ،ﭘﻧﺞ ﮐﺷور ﻣﺟﮭز ﻋرﺑﯽ ﺑﺎ ﻧﺎدﯾد ﮔرﻓﺗن رای
ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠل ﻣﺑﻧﯽ ﺑر ﺗﺷﮑﯾل دو ﮐﺷور ﻋرﺑﯽ و اﺳراﺋﯾل ﺑﮫ اﯾن ﮐﺷور ﺗﺎزه اﺳﺗﻘﻼل ﯾﺎﻓﺗﮫ ﻓﺎﻗد ارﺗش و ﺑودﺟﮫ ﺗﺛﺑت ﺷده ،ﺣﻣﻠﮫ ﮐردﻧد
ﮐﮫ ﻣوﺟب ﺷﮑﺳت و آواره ﺷدن ﭼﻧد ﺻد ھزار ﻋرب ﻣﻘﯾم آن ﻣﻧطﻘﮫ و ﻣﺗﻌﺎﻗﺑﺎ آوارده ﺷدن ﭼﻧد ﺻد ھزار ﻧﻔر ﯾﮭودی ﻣﻘﯾم ﮐﺷورھﺎی
ﻋرﺑﯽ ﮔردﯾد و اﯾن اﻋراب ﻣظﻠوم ده ھﺎ ﺳﺎل اﺳت ھر از ﭼﻧدی ﻣﻠﻌﺑﮫ دﺳت ﮔروھﮭﺎی ﻣﺗﻌدد ﻓﺗﻧﮫ اﻧﮕﯾزاﻧﻧد و ھﻧوز  22ﮐﺷورھﺎی
ﻋرﺑﯽ ﻧﺗواﻧﺳﺗﻧد ﯾﺎ ﻧﺧواﺳﺗﮫ اﻧد اﯾن ﻋده را اﺳﮑﺎن دھﻧد در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﮫ ﺻدھﺎ ھزار ﻧﻔر اﻋراﺑﯽ ﮐﮫ ﻣﺎﻧدﻧد اﻣروز ﺧوﺷﺑﺧت ﺗرﯾن ﻋرب
ھﺎی دﻧﯾﺎ ﺑﺎ دارا ﺑودن ﺣﻘوق و ﻣزاﯾﺎی ﻣﺳﺎوی ﺑﺎ ﺳﺎﯾر اﺳراﺋﯾﻠﯽ ھﺎ در ﮐﺷور اﺳراﺋﯾل زﻧدﮔﯽ ﻣﯽ ﮐﻧﻧد و ﮐﺷور اﺳراﺋﯾل ھم زﻣﺎن
ﺗواﻧﺳﺗﮫ از اﺑﺗدای اﺳﺗﻘﻼل ﺗﺎ ﺑﮫ ﺣﺎل ﺑﮫ ﺑﯾش از ﭘﻧﺞ ﻣﯾﻠﯾون ﻣﮭﺎﺟر از ده ھﺎ ﮐﺷور از ﺟﻣﻠﮫ ﺻدھﺎ ھزار ﻧﻔر ﯾﮭودﯾﺎن راﻧده ﺷده از
ﮐﺷورھﺎی ﻋرﺑﯽ را ،ﺳﮑﻧﯽ ﺑدھد!
ﻣﺎﻧﻊ اﺳﺎﺳﯽ و دﻟﯾل اﺻﻠﯽ ﻣﺧﺎﻟﻔت ﮐﺷورھﺎی ﻋرﺑﯽ ﺑﮫ اﺗﻔﺎق ھﻣﮫ ﯾﮭودی ﺳﺗﯾزان دﻧﯾﺎ ،ﻋدم ﺗﺣﻣل ﺣق دﻓﺎع ﯾﮭودی اﺳت ﮐﮫ ھﻧوز ﺑﻌد
از ﺗﺣﻣل ﻣﺻﯾﺑت ھﺎی ﻣﺗﻘﺎﺑل ﺑﮫ اﺳﺗﻧﺎد ﻧوﺷﺗﮫ ھﺎی ﻓﺗﻧﮫ اﻧﮕﯾز ،ﺷرﯾﮏ ﺻﻠﺢ واﺣدی در ﻣﯾﺎن ﻧﯾﺳت و ﻧﻔرت ھﺎی ارﺛﯽ اداﻣﮫ دارد در
ﺣﺎﻟﯽ ﮐﮫ ﺑﺎ ﺗرﮐﯾب داﻧش ﻣﻠت ﯾﮭود و ﻗدرت ﮐﺎر اﻋراب ،از اﺑﺗدا اﻣﮑﺎن داﺷت و دارد دو ﮐﺷور آﺑﺎد و اﻣن طﺑق رای ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠل ﺑﮫ
وﺟود آورد .
ﻧﻠﺳون ﻣﺎﻧدﻻ ﻣﯽ ﮔوﯾد ) (2013-1918ﺧﺷم و ﻧﻔرت ﺟﺎم زھری اﺳت ﮐﮫ ﺷﺧص ﻣﯽ ﻧوﺷد ﺑﺎ اﯾن اﻣﯾد ﮐﮫ دﯾﮕری ﺑﻣﯾرد! آری ﻧﻔرت
آﻧﮭم ﻧوع دﯾﻧﯽ آن ﺑﺎزده ﻧﻘطﮫ ﺿﻌف ھﺎی زھرآﻟودی اﺳت ﮐﮫ در اذھﺎن ﺑﺎورﻣﻧدان ﻗرار ﮔرﻓﺗﮫ و اﻋﻣﺎل اﯾﺷﺎن ﻧﻣﺎﯾﺷﯽ اﺳت از
ﮐﻣﺑودھﺎی رواﻧﯽ و ﺑﺎورھﺎی ﮐﺷﻧده ﺧود آﻧﮭﺎ ﮐﮫ ﺑر ﻋﻠﯾﮫ دﯾﮕران ﺣﺗﯽ ﺧودی ھﺎ اﻋﻣﺎل ﻣﯽ ﮐﻧﻧد ﭼون ھﻣﺎﻧطور ﮐﮫ ﮔداﺋﯽ ﺻﻔت اﺳت
و رﺑطﯽ ﺑﮫ داراﺋﯽ ﻧدارد و داﻧﺎﺋﯽ ﻓﮭم و ﺷﻌور اﺳت و رﺑطﯽ ﺑﮫ ﻣدرک ﺗﺣﺻﯾل ﻧدارد .اﻧﺳﺎن ﺳﺗﯾزی ﮐﮫ ﺷﺎﻣل دﯾن ﺳﺗﯾزی ،از ﺟﻣﻠﮫ
ﯾﮭودی ﺳﺗﯾزی ﻧﯾز ﻣﯽ ﮔردد رﺑطﯽ ﺑﮫ ﺧوب و ﺑد طرﻓﯽ ﮐﮫ ﻣورد ظﻠم و ﺣﺳﺎدت ﻗرار ﮔرﻓﺗﮫ ﻧدارد ﮐﮫ ﻧﻣوﻧﮫ زﻧده آن را اﻣروز ﻣﯽ
ﺑﯾﻧﯾم .اﻓرادی از ﺳراﺳر دﻧﯾﺎ ﺑرای اﺟرای ظﻠم ،درﺑﺎره اﻓراد ﻧدﯾده و ﻧﺷﻧﺎﺧﺗﮫ ،از ﭼﮭﺎر ﮔوﺷﮫ دﻧﯾﺎ ﺑﮫ ﻣﺳﻠﺦ ﻋراق ﻣﯽ روﻧد و آﻧرا
اﺟرای اواﻣر دﯾﻧﯽ ﻣﯽ ﭘﻧدارﻧد .آری داﻧﺎﯾﯽ ﻓﮭم و ﺷﻌور اﺳت و رﺑطﯽ ﺑﮫ ﻣظﻠوﻣﺎن ﻣﺳﯾﺣﯽ ،ﻣﺳﻠﻣﺎن ،اﯾزدی ،ﻗﺑطﯽ ،ﮐرد و ﻏﯾره،
ﮔرﻓﺗﺎر دﺳت ﻧﺎداﻧﺎن ﻧدارد .ﻣﯽ ﮔوﯾﻧد اﺷﮏ ﻏم ﺷور اﺳت و اﺷﮏ ﺷﺎدی ﺷﯾرﯾن .از داﻧﺷﻣﻧدی ﺳﺋوال ﮐردﻧد اﯾن ھﻣﮫ آب ﺷور اﻗﯾﺎﻧوس
ھﺎ ﮐﮫ دو ﺳوم دﻧﯾﺎ را اﺣﺎطﮫ ﮐرده از ﮐﺟﺎ آﻣده؟ ﻣﯽ ﮔوﯾد :اﯾﻧﮭﺎ اﺷﮏ ﻏم ﻣردﻣﺎﻧﯽ اﺳت ﮐﮫ در طﯽ ﺗﺎرﯾﺦ ﻣورد ظﻠم و ﺗﺑﻌﯾض دﯾﻧﯽ
ﻗرار ﮔرﻓﺗﮫ اﻧد و ﺑﮫ ھﻣﯾن دﻟﯾل اﺳت ﮐﮫ ﻣﻘدار آب ﺷﯾرﯾن دﻧﯾﺎ ﺑﺳﯽ ﮐﻣﺗر از آب ﺷور اﻗﯾﺎﻧوس ھﺎ و ﮔﺎھﯽ ﻧﺎﯾﺎب اﺳت.
دوﺳﺗﺎن :ﮐﺳﯽ ﮐﮫ ﻋﯾوب دوﺳت ﺧود را ﻣﯽ ﺑﯾﻧد و ﺑﮫ او ﺗذﮐر ﻧﻣﯽ دھد او را دوﺳت ﻧﻣﯽ دارد .از ﺧود ﺷروع ﮐﻧﯾم ،ﺑﮫ ھﻣﯾن ﻧﺣو
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
ﺗطﺑﯾق ﺑﺎ ﻋﻠم و داﻧش روز درﺻدد اﻧﮑﺎر ﺣﺗﯽ ﺗدرﯾس! آﻧﮭﺎ ﺑرﻣﯽ آﯾﻧد ،دﯾن ﺧود را دوﺳت ﻧﻣﯽ دارﻧد و ﺧود و ﻧﺳل ﺑﻌد اﯾﺷﺎن ﻣﺗﺣﻣل
ﺗﮑرار ﻧﺎﮐﺎﻣﯽ ھﺎی ﮔذﺷﺗﮫ ﺧواھﻧد ﺷد و ﺑدﺑﺧﺗﺎﻧﮫ آﻧﻘدر ﻧﺎﮐﺎﻣﯽ ھﺎ ﺗﮑرار ﺧواھد ﺷد ﺗﺎ ﺑﻔﮭﻣﻧد ﺗدرﯾس و اﺣﺗرام ﺑﮫ ﻣوھوﻣﺎت ﯾﻌﻧﯽ
ﺗوﺳﻌﮫ واﭘس ﮔراﺋﯽ .اﻣروز دﻧﯾﺎ ﭼﻧﺎن ﻋرﯾﺎن و ﺑدون ﺳﺎﻧﺳور اﻓﺷﺎﮔر ﺷده ﮐﮫ ﺗﻔﺳﯾرھﺎی ﮐودﮐﺎﻧﮫ و ﻋذرھﺎی ﺑدﺗر از ﮔﻧﺎه دﯾﮕر
ﮐﺎرﺳﺎز ﻧﯾﺳت و دﻧﯾﺎ درک ﮐرده ذﻏﺎل ھرﮔز ﺑﺎ ﺷﺳﺗن ﺳﻔﯾد ﻧﺧواھد ﺷد ﺧﺎﻧﮫ از ﭘﺎی ﺑﺳت وﯾران اﺳت و ﺧواﺟﮫ )دوﻟت ھﺎ و ﻣروﺟﯾن
ادﯾﺎن( ﺑﮫ ﻓﮑر ﻧﻘش اﯾوان! ﭘدر و ﻣﺎدران ﺗوﺟﮫ داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﻧد ھﻣﺎﻧطور ﮐﮫ اﮔر ﯾﮏ ﻣﺎھﯽ ﻗرﻣز را در ﺗﺎرﯾﮑﯽ ﭘرورش دھﻧد ﺳﻔﯾد
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ﺧواھد ﺷد ﻓرزﻧد آزاد اﻧدﯾش ﻧﯾز ﭼﻧﺎﻧﭼﮫ ﮔرﻓﺗﺎر ﺗﺎرﯾﮏ اﻧدﯾﺷﺎن ﮔردد ﺑﺗدرﯾﺞ ﺗﺎرﯾﮏ اﻧدﯾش و آﻟت دﺳت ﺗﺎرﯾﮏ اﻧدﯾﺷﺎن ﺧواھد ﮔردﯾد
و ﺑﮫ ﻣﺳﻠﺦ ﺧواھد رﻓت .دﻧﯾﺎ ﭼﻧﺎن در ﺣﺎل ﺗﻐﯾﯾر اﺳت ﮐﮫ اﺣﺗﯾﺎﺟﯽ ﺑﮫ ﺳﺎﺑﻘﮫ ﺗﺎرﯾﺧﯽ ﻧدارد و ﺧود ﻧﺳل ﺣﺎﺿر ﺷﺎھد ھر روزی ﺗﮑرار
ﺗﺎرﯾﺦ ﻣﯽ ﺑﺎﺷد .واﻗﻊ ﺑﯾن ﺑﺎﺷﯾم ﺗﺎ روزی ﮐﮫ دﻻﺋل ﺗﮑرار ﺗﺎرﯾﺦ ﺑرطرف ﻧﮕردد ﺗﺎرﯾﺦ ﺗﮑرار ﺧواھد ﺷد .ﻧﮕﺎرﻧده واﻗف اﺳت ھﻣﮫ
ﻧوﺷﺗﮫ ھﺎی ﻓﺗﻧﮫ اﻧﮕﯾز ادﯾﺎن را ﻧﻣﯽ ﺗوان ﺣذف ﮐرد وﻟﯽ از اذھﺎن ﭘﯾروان ﻣﯽ ﺗوان .ﺑرای ﻧﻣوﻧﮫ :ھﯾﭼﮑدام از ادﯾﺎن ﺳﮫ ﮔﺎﻧﮫ ﺑرده داری
را ﻣﻧﻊ ﻧﮑرده اﻧد ﺑﻠﮑﮫ ﻗواﻧﯾﻧﯽ ﺑرای اﺟرای ﺑﮭﺗر آن وﺿﻊ ﻧﻣوده اﻧد وﻟﯽ ﺑﮫ ﺣﮑم زﻣﺎن ﺑدون آﻧﮑﮫ ھﯾﭻ ﯾﮏ از ادﯾﺎن اﻣﺗﯾﺎزی ﺑﮕﯾرﻧد ﯾﺎ
از ﮐﺗﺎب ھﺎی اﯾﺷﺎن ﺣذف ﺷده ﺑﺎﺷد ﻣدت ھﺎﺳت ﻋﻣﻼ ﻣﻣﻧوع و از ادھﺎن ھﻣﮫ ﭘﯾروان ادﯾﺎن ﺣذف ﺷده اﺳت .اﯾﻧﺟﺎﺳت ﮐﮫ ﻣﯽ ﺗوان ﺑﮫ
ﺗﻐﯾﯾر ،ﻧﮫ ﻣﻌﺟزه! اﻣﯾدوار ﺑود و داﻧﺳت ﺗﻌﻠﯾم اﻧﺳﺎﻧﯾت اﻧﺳﺎن ﺑﺎر ﻣﯽ آورد ،ﺗﻌﻠﯾم ظﻠم ظﺎﻟم و اﻧﺳﺎن را ھﻣدردی ﺑﺎ ھم ﻧوع اﻧﺳﺎن ﻣﯽ
ﮐﻧد و اﯾن وﺟدان اﺳت ﮐﮫ اﻧﺳﺎن را از ﺣﯾوان ﻣﺗﻣﺎﯾز ﻣﯽ ﮐﻧد و ﭼﻧﺎﻧﭼﮫ ﺑﺷر دﯾن را از دﯾد اﻧﺳﺎﻧﯽ ﺑﻧﮕرد ﺟﮭﺎﻧﯽ ﻓﺎرغ از درد ﺧواھد
داﺷت و ﮔرﻧﮫ ﺑﮫ طوری ﮐﮫ ﻣﯽ ﺑﯾﻧﯾم ﺑﮫ ﻗول ﯾﮑﯽ از داﻧﺷﻣﻧدان :آن ﻧوﺷﺗﮫ ﯾﺎ ﮐﺳﯽ ﮐﮫ زﻧدﮔﯽ اﻣروز را ﺑرای ﮔﻣراھﺎن ﺟﮭﻧم ﮐرده
ﻣﺟﺑور اﺳت آﻧﮭﺎ را ﻣﺗﻘﺎﻋد ﮐﻧد ﺑﮭﺷت در دﻧﯾﺎی آﯾﻧده اﺳت! ﺑﯾدار ﺷوﯾم اﮔر آﯾﻧده را ﻧﻣﯽ ﺗواﻧﯾم ﺑرای ﺟواﻧﺎن ﺑﺳﺎزﯾم ﺟواﻧﺎن را ﺑرای
آﯾﻧده ﺑﺳﺎزﯾم.
ژﯾﻠﺑرت ﺑرﮔر ﻣﯽ ﮔوﯾد :ﭼﻧﺎﻧﭼﮫ در ﻧظرﯾﺎت ﺷﻣﺎ در ﭼﻧد ﺳﺎل ﮔذﺷﺗﮫ ﺗﺣوﻻﺗﯽ ﭘﯾدا ﻧﺷده ﺑﺎﺷد اﺣﺗﻣﺎﻻ ﺷﻣﺎ دﭼﺎر رﮐود ﻓﮑری و روﺣﯽ
ھﺳﺗﯾد .اﯾﻣﺎن ﮔوھری اﺳت ﮔراﻧﺑﮭﺎ ﺑﮫ ﺷرط آﻧﮑﮫ ﺗوام ﺑﺎ ﻋﻘل ﺳﺎﻟم ﺑﺎﺷد و اﻧﺳﺎن ،ﺧدا ﭘرﺳت ﻧﺗوان ﺑود ﻣﮕر ﺑﮫ رھﺑری ﻋﻘل ﺳﺎﻟم .ھر
ﻧﺳﻠﯽ ﺑرای آﮔﺎه ﻧﻣودن ﻧﺳل ﺑﻌد وظﯾﻔﮫ دارد ﺗﺟرﺑﯾﺎت ﺧود را در اﺧﺗﯾﺎر اﯾﺷﺎن ﺑﮕذارد ﺧﺎﺻﮫ ﻧﺳل ﻣﮭﺎﺟر ﺣﺎﺿر ،ﭼون ﻣﺎ ﻧﮫ ﺗﻧﮭﺎ از
ﻣﮑﺎﻧﯽ ﺑﮫ ﻣﮑﺎن دﯾﮕر ﺑﻠﮑﮫ ﺑﮫ ﻟطف روزﮔﺎر ،ﺑﺎ ﯾﮏ ﺟﮭش ﭼﻧد ﺻد ﺳﺎﻟﮫ ﺑﺎ ﮐوﻟﮫ ﺑﺎری از ﺗﺟرﺑﯾﺎت از زﻣﺎﻧﯽ ﺑﮫ زﻣﺎن دﯾﮕر ﮐوچ ﮐرده
اﯾم و ﺑﮭﺗر اﺳت ﻧﮑﺎت ﻣﻧﻔﯽ ﺑﮫ اﺻطﻼح دﯾﻧﯽ و ﻓرﻗﮫ ای را از اذھﺎن ﺧود ،و ﻓرزﻧدان ﺧوﯾش ﺣذف ﮐﻧﯾم و ﮔرﻧﮫ ﺑﮫ ﻗول ﺑﺎﺑﺎ اﻓﺿل:
ﮔر داﯾره ﮐوزه زﮔوھر ﺳﺎزﻧد
از ﮐوزه )ﮐﺗﺎب ھﺎ( ھﻣﺎن ﺑرون ﺗراود ﮐﮫ در اوﺳت
ﺷﻌور ﺗﺳﺧﯾر ﺷده ﺑﺎ ﻧﻔرت ﻧﯾز ھرﮔز ﺑﺎ ﻣﻧطق ﺳر و ﮐﺎر ﻧﺧواھد داﺷت و ﺑﮫ اﻣﯾد ﻣﻌﺟزه در ﻣرداب زﻧدﮔﯽ ﺧواھد ﮐرد و:
ﺑﮫ داﻧش ﮔراﯾد زدﯾن ﺑﮕﺳﻠد

ﺧردﻣﻧد ﮐﺎﯾن داﺳﺗﺎن ﺑﺷﻧود

ﺗوﻣﺎس ﺟﻔرﺳون ﺳوﻣﯾن رﺋﯾس ﺟﻣﮭور داﻧﺷﻣﻧد آﻣرﯾﮑﺎ ) (1826–1743ﮐﮫ ﺑﮫ ﻣﻌﺟزه ﻋﻘﯾده ﻧداﺷﺗﮫ ﻗﯾﭼﯽ ﺑرﻣﯽ دارد و ﻧوﺷﺗﮫ ھﺎی
ﻣرﺑوط ﺑﮫ ﻣﻌﺟزات را از ﮐﺗﺎب اﻧﺟﯾل روی ﻣﯾز ﺧود ﺟدا ﻣﯽ ﮐﻧد و ﻣﯽ ﮔوﯾد ﮐﺗﺎب ﻣورد ﻗﺑول ﻣن اﯾن اﺳت .ﻣﻠت ﯾﮭود ﻧﯾز ﭼﻧﺎﻧﭼﮫ ﺑﮫ
اﻣﯾد ﻣﻌﺟزه و آﻣدن ﮐﺳﯽ از آﺳﻣﺎن ھﺎ ﻣﺎﻧده ﺑود ھرﮔز ﺑﮫ اﺳﺗﻘﻼل ﻧﻣﯽ رﺳﯾد و در ﻣﻧﺟﻼب ﺗﺑﻌﯾض ﭘراﮐﻧده ﺑود .ﭼون ﻓﮭﻣﯾد:
ﻧﺧﺎرد ﮐس اﻧدر ﺟﮭﺎن ﭘﺷت ﻣن

ﺟز ﻧﺎﺧن ﺳر اﻧﮕﺷت ﻣن

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
ﺟﺎ ﺑﺎ اﺳﺗدﻻل ﻋﻘﻼﻧﯽ ﻧﺗواﻧﻧد ﺧود ﺑﻔﮭﻣﻧد و ﺑﮫ دﯾﮕران ﺑﻔﮭﻣﺎﻧﻧد ﻓورا ﺑﮫ ﻣﮭﻣل ﻣﻌﺟزه ﭘﻧﺎه ﻣﯽ ﺑرﻧد و ﻧﻣﯽ داﻧﻧد ھر ﻗدر ﮔﻔﺗﮫ ھﺎ و
ﻧوﺷﺗﮫ ھﺎی ﻣﻧﺗﺳب ﺑﮫ دﯾن ﺿﻌﯾف ﺗر و ﻏﯾر ﻣﻧطﻘﯽ ﺗر اراﺋﮫ ﮔردد ﺑﺎورھﺎی اﺻﻠﯽ و ﻣﻧطﻘﯽ ﭘﯾروان آﻧﮭﺎ ﺑﯾﺷﺗر ﻣورد ﺗردﯾذ و ﺗوھﯾن و
ﺗزﻟزل ﺧودی و ﺑﯾﮕﺎﻧﮫ ﻗرار ﺧواھﻧد ﮔرﻓت.
ﯾﮏ ﻣﺛل آﻟﻣﺎﻧﯽ ﻣﯽ ﮔوﯾد :ﯾﮏ آﺋﯾﻧﮫ ﭘﺎک ﮔوﯾﺎﺗر از ھزار ﺗﺻوﯾر ﺧﯾﺎﻟﯽ اﺳت .ﺗﺻوﯾر ﺧﯾﺎﻟﯽ ھﻣﺎﻧﺎ ﻣﻌﺟزه اﺳت .ﭘژواک ﺗﺻوﯾری
ﺷﺎﻋراﻧﮫ از راﺑﯾﻧدراﻧﺎت ﺗﺎﮔور ) (1941 – 1861در ذھن ﻧﻘش ﻣﯽ ﺑﻧدد :آﻧﮭﺎ ﮐﮫ ﻓﺎﻧوس را ﻋﻘب ﺳرﺷﺎن آوﯾﺧﺗﮫ اﻧد ،ﺳﺎﯾﮫ ﭘﯾش ﭘﺎﯾﺷﺎن
ﻣﯽ اﻓﺗد.
ﻓرﯾﺎد ﻣﮑرر ﻧﮕﺎرﻧده اﯾن اﺳت ﮐﮫ ﻣﯽ ﮔوﯾد در ﻟﺑﺎس ﺗروﯾﺞ دﯾن ،ﭼﺷﻣﺎن ﺟواﻧﺎن را ﺑﮫ روی ﻋﻠم ،و ﺑﺎل ھﺎی اﯾﺷﺎن را ﺑﮫ ﺳوی ﭘرواز
و ﭘﺎھﺎﯾﺷﺎن را ﺑﮫ ﺳوی ﺗرﻗﯽ و اﻣﯾدھﺎی اﯾﺷﺎن را ﺑﮫ ﺑﮭﺎﻧﮫ واھﯽ ﻣﻌﺟزه ﻧﺑﻧدﯾد زﯾرا ﻋﻘﯾم ﻓﻠﺞ و ﻏرق ﺧواھﻧد ﺷد.
ﺟرج ﺑرﻧﺎردﺷﺎو ) (1950 -1856ﻣﯽ ﮔوﯾد :آﻧﮑﮫ ﻣﯽ ﺗواﻧد اﻧﺟﺎم ﻣﯽ دھد ،آﻧﮑﮫ ﻧﻣﯽ ﺗواﻧد اﻧﺗﻘﺎد ﻣﯽ ﮐﻧد.
آری اﺳﺗﻘﻼل ﻣﺟدد ﮐﺷور اﺳراﺋﯾل ﻣﻌﺟزه ﺑود ،ﻣﻌﺟزه اﻓﮑﺎر ﺳﺎزﻧده ﭘﯾش ﮔﺎﻣﺎن ﻗوم ﯾﮭود و ﻋﻠت اﻟﻌﻠل ﯾﮭودی ﺳﺗﯾزان در ﻟﺑﺎس دﯾن
ﻧﯾز ،ھﻣﺎﻧﺎ ﻋدم ﺗﺣﻣل ﺣق دﻓﺎع از ﺧود ﯾﮭودی اﺳت .ﻏﺎﻓل از آﻧﮑﮫ آن ﺳﺑو ﺑﺷﮑﺳت و آن ﭘﯾﻣﺎﻧﮫ رﯾﺧت.
ﻣوﺟﯾم ﮐﮫ آﺳودﮔﯽ ﻣﺎ ﻋدم ﻣﺎﺳت

ﻣﺎ زﻧده از آﻧﯾم ﮐﮫ آرام ﻧدارﯾم.

ﺑرای درﯾﺎﻓت ﮐﭘﯾﮫ اﯾن ﻣﻘﺎﻟﮫ و ﺳﺎﯾر ﻣﻘﺎﻻت ﻧورﷲ ﮔﺑﺎی ﺑﮫ زﺑﺎﻧﮭﺎی
ﻓﺎرﺳﯽ و اﻧﮕﻠﯾﺳﯽ ﺑﮫ وب ﺳﺎﯾت  www.BabaNouri.comﻣراﺟﻌﮫ ﮐﻧﯾد.
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