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بر زنده يک تن مــــباد چو کشور نباشـد تن من مبـــــــاد       بدين بوم و  
 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم
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 ھوادار پورتال: باز تايپ

  داکتر الياس عاقله محقق وتاريخ نگار لبنانی:  نويسنده

  احمد مزارعی: برگردان از

  

  اسرائيل،

  دريس می کندتروريسم و نژاد پرستی را در مدارس دولتی ت
    

اينروز ھا در ادبيات سياسی ، نام اسرائيل مترادف با حزب کمونيست کارگری و منصور حکمت : توضيح مترجم 

عالقۀ  وافری به اسرائيل  داشت ومرتب از دموکراتيک  بودن  دولت ) ١(نيز می باشد ، مرحوم  منصور حکمت 

شامخ اين رھبر "  مختلف حکمتيه، نسبت به مقاماسرائيل صحبت می کرد ، با وجود اين اعضای شاخه ھای

نمک به حرامی کردند ، حقش اين بود که مقبره و معجر ايشان را در اسرائيل و در کنار آريل شارون  دفن " عاليقدر

  بھائيھا در شھر حيفا ، البته حاال ھم دير نشده ، اگر از دولت اسرائيل  در" حظيرة القدس " می کردند ويا اين که در 

  . خواست کمک کنند ، آنھا نه فقط کوتاھی نخواھند کرد ، بلکه بسيار خوشحال  خواھند شد

  

  .......اسرائيل ، تروريسم ونژاد پرستی : واما ترجمه مقاله 

ايجاد جامعه ای نظامی در اسرائيل ، که مرگ وزندگی آنان ، برای جنگ باشد ، نيازمند آنست که آنان را از دوران 

  نين پرورش دھند ، ھيچ وسيله ای بھتر از اين نيست که از ھمان دوران کودکی که عقل آمادگی پذيرشطفوليت اينچ

محقق اسرائيلی می نويسد ، برنامه ھای "ايرنا کازين "خانم . ھر چيزی را دارد ، برنامۀ کودکان را نظامی کنند 

يد می کنند و ذھن کودک را آماده می کنند اصلی درسی در اسرائيل آنچنان تنظيم شده که نظاميگری را تبليغ وتمج

خدمت در ارتش اسرائيل از مھمترين وظيفه ھای . که آمادگی وعالقه مندی خدمت در ارتش اسرائيل را پذيرا باشد 

  .مذھبی تبليغ می شود که فرد را آماده خدمت در ارتش کند 

  بر روی تعّصب ، نژادپرستی ، فرق قائل شدن،اولين درسی که دانش آموز اسرائيلی می آموزد ،عمده ترين تأکيد را 

کنند،  ندروی وبنيادگرائی در مذھب ، بغض وترس از ديگرانی که به ملت منتخب خداوند يعنی يھوديان ظلم میت

در اينجا است که کودک اسرائيلی ) .٢( سر زمين موعود يعنی فلسطين را داده است ۀملتی که خداوند به آنان وعد

  "شعب هللا مختار " حق بزرگی برخوردار است زيرا خداوند وی را يھودی آفريده تحت عنوان کند که از کشف می
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آموزد که اين امتيازی که حضرت باريتعالی به  شود ودر حقيقت از بچگی ودر مدرسه می وکودک متوجه می

تم روا بدارند ، در کوشند به يھوديان س يھوديان اعطا کرده ، موجب بخل وحسد ونفرت غير يھوديان شده ولذا می

 شود که ھم چنين به کودکان آموخته می. نامند می "اغيار"طور عموم غير يھوديانرا ه ادبيات آموزشی کودکان ب

 قرار "شعب هللا مختار"ی قرار داده شده تا در خدمت ئعبارت است از ارواح حيواناتی که در جسم انسانھا "اغيار"

از سوی  ديگر به کودکان آموزش داده . ی بتواند از وجود آنان متمتع شود گيرند واين ملت منتخب حضرت باريتعال

 مقدس مذھبی است که بنا به رغبت ۀدر گذشته توسط مسلمانان سرقت شده و وظيف" سر زمين موعود "شود که  می

 ستانده از کافران و دزدان باز) ، قبرس و درياچه رضائيهاز نيل تا فرات(داوندی عمل شده وسر زمين موعود خ

  . بايد دست به اقدام ساختن ھيکل خداوند خود بنمايد "شعب هللا مختار"پس از اين   شود و

کتابھای درسی در اسرائيل با انديشه ھای صھيونيستی ، متعصبانه ، تفرقه افگنانه ونظاميگری شگفت انگيزی عجين 

  .شده است 

به تحقيقاتی در کتابھای "ايلی بوديا " ل است ، يعنی آقای محقق ديگر اسرائيلی که استاد در دانشگاه حيفا در اسرائي

که در " ی تاريخ عبریدر گيری اسرائيلی ھا در کتابھای درس"س اسرائيل پرداخته وتحت عنوان  درس تاريخ مدار

 جنگ اعراب ۀگيرد که کتابھای درسی مذکور در مدارس اسرائيل سھم عمده ای در ادام اين تحقيقات نتيجه می

گيرد که اين کتابھا   وی نتيجه می. نمايند  واسرائيل داشته وقرار داد ھای صلح را با فلسطينيھا دچار بن بست می

  نفرت از اعراب و مسلمانان علی العموم ودر مورد فلسطينيھا به شکل ويژه ای ، تربيت میۀکودکان را با روحي

، کثيف  تروريست، عقب مانده، جنايتکار، کرده ، بلکه صفتھائی از نوع جداطوريکه آنان را از انسان بودنه ب کند،

 .کند  کند و آنان را تشبيه به حيوان می متّصف می

ما اسرائيليھا : " افزايد  در شرح نظرات ساير محققان در اين زمينه می" زيگريد لحيمان" محقق ديگر اسرائيلی 

يھای که دشمنان آرمانھای ئ ، با ديد اروپائی بودن خود ، آنان را آسيامايليم اعراب و مسلمانان را بيگانه تصور کنيم

  "ملی ما ھستند واز نگاه سوسياليستی خود آنان را بدترين نوع عقب افتادگان تصور کنيم 

فتوائی دينی را برای  آريل " روف لينور"الی خاخامھای اسرائيل به رياست ت ع ، ھيأ٢٠٠۵سپتمبر سال در ماه 

  :ارتش اسرائيل حالل دانست   وزير اسرائيل فرستاد و در آن اقدامات زير را برای او وشارون نخست

 اين دو که پادشاھان سابق اسرائيل  ھمچون، شاه شاوول، شاه داوود ، انجام دادند،  قتل شھروندان فلسطينی آنچنان

  پير مردانشان ون استثناء از کودک ويعنی مسلمانان را بد" اغيار"ۀ موريت  يافتند که ھمپادشاه از طرف خداوند مأ

  .ذبح کنند 

شود ، ھمراه تدريس اين فتواھا از  اين فتوا ھای دينی متعصبانه ھمراه با کتب دينی در مدارس تدريس می

يعنی فلسطينيھا را در اسرائيل به " اغيار"مانان ملی وانسانھای مقدسی که  جنايتکاران جنگی اسرائيل به عنوان قھر

  که توسط خاخام ديگری به نام " باروخ قھرمان " تابھای درسی از کتاب در اين ک.  شود نام برده می  اند،قتل رسانده

باروخ ، يک يھودی متعصب بود که در مسجد حرم ابراھيم در سال . شود  تأليف گرديده ، تمجيد می" جينزمرگ " 

  . بست وآنان را به قتل رساند  نماز گزار فلسطينی را که در حال رکوع بودند به گلوله٢٩ ، ١٩٩۴

ھم اکنون برای اين تروريست ، مکان مقدسی با ضريح ساخته اند که تبديل به زيارتگاه يھوديان شده است واز وی 

  .کنند  به عنوان شخص مقدس ياد می

  :شاعر مترقی عسکر آھنين به احترام منصور حکمت  ، شعری سروده که وصف کامل العيار ايشان است) ١(

  ور منم آری ــ من حکمت دورانم ــ نيمی ز رضا خانم ــ نيمی ز واتيکانم ــ نه اينم ونه آنم ــ گر من بکشم ُغبّه ــمنص
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  . *اليّه ــ ما راست جوابيه ــ منصور منم آری ــ من حکمت دورانم ؤآيد به اماميّه ــ ھر کس که س

  .ود شعر فوق بايد به شيوه قھرمانان پھلوان پنبه ای خوانده ش* 

  

  "يادداشت ھای نويسنده  :" ۀدر مجل"  يھوديان ألۀمس"  مفصلی که تحت عنوان ۀفئودور داستايوسکی ، در مقال) ٢(

دھد که امروز نيز ما  مشابه ھمانھا را در کتب درسی دانش آموزان   ، نوشته توضيحاتی می١٨٧٧شماره ماه مارچ 

ازمقاله خود تحت عبارت ، از قول آموزه ھای خاخام  درقسمتی داستايوسکی. کنيم اسرائيلی با کمی فرق مشاھده می

شو ، شخصيت تنھای خود را  Status in Statuاز ميان ملل ديگر خارج شو خارج: " ھای سھودی چنين مينويسد 

ا به برده تبديلشان کن ويا ھر حفظ کن وبدان که تنھا تو در درگاه پروردگار وجود داری ، ديگران را سر کوب کن ي

مطمئن ......  ملتھا تسليم تو خواھند شد ۀونه که مايل ھستی از آنان بھره برداری کن ، اعتماد داشته باش که ھمآنگ

  . " خداوند تحقق خواھد يافت ۀوعد يز اصالح خواھد شد وکه ھمه چباش 

 .زير نويسھا از مترجم است * 

 

 


