
 

  
  
  

  پيروی هيتلر از آخوندها
  
  
  
  

زمانيکه هيتلر در آلمان بر سر کار آمد، آزار يهوديان آغاز گرديد و سران نازی در آغاز بر روی سينه های آنان ستاره ای 
 آنان ميچسباندند تا بتوانند آنانرا از ديگران ساده تر شناسائی نمايند و سپس هدف های پليد خود را بر روی) يهودانه(پارچه ای

اما چسباندن اين ستاره بر روی سينه يهوديان از نوآوری های سران نازی نبود و آنها آنرا از آخوندهای ايرانی فرا . انجام دهند
  .گرفته بودند

  
  

آخوندی به . ترسايی، ناصرالدين شاه فرمان داد که هيچکس نميتواند به جان و مال يهوديان دست درازی نمايد ١٨٨٠ در سال 
پس از اينکه او . ی اکبر فال اسيری چند تن را به سوی يهوديان فرستاد و پيغام داد که خواهم آمد و شما را خواهم کشتنام عل

 همين آخوند دوباره به جان ١٨٨٢در سال . را رام نمودند دستور دار شبها، ولگردان و دزدان به خانه های آنها دستبرد بزنند
 در شيراز مرد مسلمانی بر سر دو تومان ١٨٨٩در سال .  را ميبريد و آنان را چوب ميزديهوديان افتاد و هر روز موهای آنها

او را دستگير و به زندان افکندند ولی سيد پرخاش نمود که جان يک يهودی ارزش زندانی نمودن . يک يهودی را زد و کشت
چندی که گذشت آزار يهوديان را از سر گرفت و . دنوشته اند چنانچه نميترسيد همه آنها را بی جان مينمو. يک مسلمان را ندارد

در همدان آخوندها مردم را . تنی چند از نوازندگان آنها را گرفته و در خانه اش زندانی نمود و چوب زد و موهايشان را بريد
پی آن آيينهای زير را شورانيده به جان يهوديان انداختند و چسبانيدن يهودانه را بر روی پوشاک آنها به زور انجام دادند و در 

 :پديد آورده و به کار بستند
  
 
 روزهای بارانی يهوديان نميتوانند از خانه هايشان بيرون روند. 
 زن يهودی نبايد در کوچه و بازار روی خود را بپوشاند. 

  .پارچه پوشاک آنان بايد نخی و آبی رنگ باشد. مردان يهودی نبايد پوشاک گرانبها بر تن داشته باشند
 کفش چشمگير نپوشند. 
  روی پوشاک خود بدوزد) يهودانه(هر يهودی بايد يک تکه پارچه سرخ رنگ. 
 نبايد در راه از يک مسلمان جلوتر راه برود. 
 نبايد با يک مسلمان به صدای بلند گفتگو کند. 
 اگر از مسلمانی بستانکار باشد، بايد با آزرم و ترس خواست خود را بخواهد. 
 ک يهودی دشنام داد، يهودی بايد سر به زير اندازد و خاموشی گزينداگر مسلمانی به ي. 

  .اگر يهودی گوشت بخرد بايد آن را خوب بپيچد تا به چشم نيايد
 يهودی نميتواند خانه گرانبها بسازد. 
 بايد خانه يهودی کوتاه تر از خانه ديگران باشد. 



 يهودی نميتواند خانه خود را گچکاری کند. 
 يد کوتاه باشددرخانه يهودی با. 
 يهودی نميتواند باال پوش در بر کند و بايد باال پوش را زير بغل نگه دارد. 
 يهودی نميتواند ريش خود را بتراشد. 
 يهودی نميتواند برای هواخوری به بيرون شهر رود. 
 پزشکان يهودی نميتوانند اسب سواری کنند. 
  سزای او مرگ استاگر يهودی می زده باشد نبايد در کوچه ديده شود، ورنه. 
 جشن همسری يهودی بايد پنهانی انجام گيرد. 
 يهوديان نميتوانند ميوه های خوشمزه را بخورند. 

  
  
  

سرپرست يهوديان همدان که ابراهيم يعقوب نام داشت را دستگير کردند و نزد آخوندی به نام سيد عبدالمجيد  ١٨٩٣در سال 
در زمان مظفرالدين شاه يهودآزاری در . ن بود که يهودانه بر سينه نداشتگناهش آ. بردند و او را تا پای مرگ چوب زدند

تهران از سر گرفته شد و آخوند سيد ريحان هللا به بهانه اينکه چرا يهودانه روی پوشاک يهوديان ديده نميشود آنها را دوباره 
  .......آزار داده و شکنجه ميکرد

  
  :گرفته شده از دفتر

  در ايران کارنامه فرهنگی فرنگی 
  
  
 
 

  :گردآورنده
  شاهين کاويانی
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