
 

  

 
 الحاج عبدالواحد سيدی

  

 یود و  ارض  موعود:هال
 قسمت  پانزدهم

 ویرستار ا:عبدالواحد سیدی

 ( Noreagaaa and Achernahr طرح تولید ،پیش کش:

 ود  در  چه  کاری  مهارت  دارد؟هالی

عربها ، بدنام  ترین  گروه  در  تاریخ  هاليود  هستند. آنها  اصوالً بعنوان  انسانهای فرعی 

اصطالحی  که  توسط  نازیها  تبه ؛یا  انسان  پایان  مر ه شده اند.وسطح  پائين به  تصویر  کشيد

برای بدنام  کردن  کولی  ها  و یهودیها  بکار  گرفته  ميشد.این  تصّور  بيشتر  از یک  سده  

 :دبا  ما  بوده  است . جمع  بندی  عربهایی  که  واقعاً بدهستن

 ؟چگونه  هاليود یک  فرد را بد  نام  ميکند  

نوبی سته  دانشگاه  ایالت  ایلی نویز جپروفيسور باز  نش  ( Dr.Jack Shaheenکتر )دا

 فيلمونه  ما ،  به  ویژه ما که  چگ سال  است  که  من  دیده ام  03که برای   »       ميگوید:



جمع ":يده  ایم  . در  کتاب  آخر من کشروی  پرده  سينما  به  تصویر   سازان ،  عربها  را 

من به  بيش از  یک   که " آورده امچگونه  هاليود یک فرد را بدنام  ميکند. –عربهای بد  بندی

 م  هایی  از  اولين  روز  های  گمنانی هاليود تا  امروز  کهفيلم را  تماشا  کرده ام . فيلهزار

نمایی  تبدیل  شده  است . و سعی  کردم  چيزی  را شفاف يسهاليود  به  موفق  ترین صنعت 

وروشن  سازم  که  بنظر  ميرسد  خيلی  از  ما  اصالً  متوجه  آن  نشده  ایم  که  آنرا  می  

.الگوی  ثابت  و  خطرناک  از  عربهای منفور .کليشه  های  که  از  تمام  همنوعان  بينيم 

خود  دزدی  ميکنند.تمامی  جنبه  های  فرهنگی ما، عرب  را  بعنوان  موجودی  پست  مطرح  

در  کار    . این صفت  عربها ،  یک  استعداد طبيعی است.نه  اینکه  انحراف  اخالقیکند مي

برنامه  ریزی  شده  را  گرفته  ایم  وآنرا  مرتبت و  مرتبت  تکرار   باشد . ما  چند  تصویر

 زند Kentucky  Paduka مهم  نيست  که  ما در ».دکتر  موصوف  ميگوید  :«ميکنيم 

.ما  افسانه  یلی نویزو همه  ما  چيز  یکسانی  ميدانيماWood revereیا در    گانی  ميکنيم

شناسی  ميدانيم .افسانه شناسی  یعنی بعنوان  مثال،  تصاویر  هاليود  از  عربها  ،  افسانه  

(  عرب  های  سرزمين  عرب. سرزمين  عرب  دیروز  یعنی عرب امروز. در  نزد  )هاليود

لم سازان  مورد  استفاده  يبعدی  است .بریده  های  کارتونی  که توسط ف ارکاتور  یک یک  ک

قرار  می  گيرد و به  عنوان  ارازل  داستان  و صحنه  های  طنز و  مسخره  بکار  ميرود . 

شی و  هار)دیوانه(بيابان( و ما بار  ها  و بار  ها  عربها  را  در  فيلمها  سگ  وح )علی بابا

نوان دلقک  ویا  مسخره  بتصویر  کشيده  می  شوند و  تنها  هدف  بودن  آنها  می  بينيم که بع

 (Joey Heatherton،  خنده  های  بی  ارزش  مردم  ميباشد . شما  این  را  در  فيلم )

)این  جمله را یکی  می بينيد.  “ the  hoppy hooker goes to Washington“ باعنوان 

ی با مردان  انهر شب من  مجبور  ميشدم  اعمال  غير قابل  بي : یگران زن  ميگوید(از  باز

کليشه ها  آنقدر گسترش پيدا  کرده اند که  برای  مردم  غير قابل  دیدن   ختنه شده انجام  دهم.

و تهوع آور است )مثل اعالنهای  کليشوی در مورد  صلح  و امنيت در تلویزیونهای  شده  



ور بزرگ شده  با  این  تصّ دليل  این اتفاق  این  است  که ما  و تجارتی  افغانستان )مؤلف((

الوه بر   : عتلویزیون  نگاه  کنيد ما آالن برنامه  های  تلویزیونی داریم  که  ميگویند  ایم . به

 عربهای  هراس افگن  بيرون  امریکا عربهای امریکایی اینجا نيز  تروریست  هستند .

شبکه یی  شرور  از   فيلمی رسد. در  این م”sleeper cell“بعد  نوبت  به  اکران فيلم 

گروههای  اسالمی ، روی یک  تقاطع  در  خيابان  های  امریکایی،  عمليات  انجام  ميدهند . 

هر  مرد  بی خانمانی ،  ميتواند  عضوی  از  این   گروه باشد .  حتی  عربهای بظاهر  غربی 

در  جنگ    به  عصر  و  دوره  امریکاایی هستند. ما  هم،بخشی  از  این  توطئه ضد  امریک

مردم  امریکا  هستيم و ما  در  صورتی  در  این  جنگ   پيروز  خواهيم  شد  که  تا حد امکان  

دهند بهترین  کار   رتا راه شان را  تغيي  را با   گسترش  ترس  و امنیت و  ترور  متقاعد کنیم

و این   ار  کن  و بازی  کن .ککردن بمحل  زندگی  آنهاست .برای  آموختن  این  درس حمله  

پارانویا 
1

)بيماری سوء ظن  شدید نسبت به  دیگران (، بطور  ریشه  یی و عميق   گسترش  

باران  ميشوند بيگناه  کشته  می  شوند ، وقتی بمیافته  است . بنا  بر  این  زمانيکه  عربها ی  

مکانهایی  مثل  زندان  ابو  قریب )ویا گانتاناما( شکنجه  می  وقتی  زخمی   ميشوند وقتی  در 

ساس  دلسوزانه  نداریم ، یا بدتر  آن را  باعث  تعجب  است  که اصالً ما اح شوند  آیا واقعاً 

 مسخره  ميکنيم ؟

آنوقت  دیگر   تفاوتی  نخواهد بود نسبت به  تشریفات  ورود   Rush Limbaughدر نمایش 

را  نابود  ميکنيم  و ما  به    اجمه  ها و استخوانها . و ما)امریکایها(زندگی انسانهبه  گروه  جم

ی  نشنيده است. تا چيز  "احساسات "ارتشی  بر  ميخوریم  که تا کنون  در مورد  رهایی  از 

 "تخليه  عصبانيت " چيزی  نشنيده  استکنون  در  مورد  

                                                        

 
1

د گرفتار تماس با واقعیت را از دست داده است. روان گیسختگی پارانوئید یک بیماری جدی و مزمن است که فر گسیختگی روان های این بیماری یکی از گونه 

این  حاالت   مخصوصاً به  آن  عده   .کند هدایت میو با آزار و  تعجیز دیگران های خودکشی،  های خطرناک، مانند کنش و شاید شخص را به سوی بسیاری از حالت

ه  های  جنگی حاصل  میشود زیاد  دیده  شده  است.کسانیکه به  هراس  از سربازانی  پیش  میشود که از اثر  حمله  های  عصبی که  از واکنش  های  صحن

 یا Paranoiaبت افگنی  دست  می  یازند  و یا  بخاطر از بین بردن  دیگران  در  یک  حمله  ترور نوع  جدی  آن  میباشد. که به  انگلیسی  واصطالح  طبا

paranoid schizophrenia  .میگویند 

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%DA%AF%D8%B3%DB%8C%D8%AE%D8%AA%DA%AF%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%DA%AF%D8%B3%DB%8C%D8%AE%D8%AA%DA%AF%DB%8C


 

 تصاویر  از  گوگل 

 خوب ،  مثل  نوعی  تحقير ، یک  شوخی  برادرانه یک  نوع  سرگرمی  ولی  نکته  اینجاست 

رئيس  آمده . اصالً به  آنها اهميت  نميدهيم . که بهمه  گفته  ميشود  که  این فرد  از  جانب  

صدام  "و   "القاعده "قبالً  بما  آموزش  داده اند  تا  فکر  کنيم  که  آن  شهر وندان بيگناه  با 

یکسان  و برابر  هستند و  از  دلسوزی و  همدردی  برای  آنها  احساس  خوبی    "حسين

 ست .و  این  خيلی  خطر ناک  ا نداشته  باشيم

 فکر  ميکنيد  چرا  اینگونه  است؟

خوب  خيلی  ساده است . چون افراد  مسئول  در  هاليود  و  در  رسانه ها  همگی  صهيونست  

 هستند .

 هيونست بودن به  چه  معناست؟ص

ميکند را   تحت  کمک   "صهيون "به  این  معناست  که  شما  هر  تالشی  را که  به  استقرار 

 د .حمایت  ميکني د و  آنها راحمایت  خود  داری

 کجاست  و به  چه  معنا است؟ "صهيون "

 پروتوکولهای  دانشوران صهيون .



یزی  هيوالها ،  برنامه  ر گفته شده  که کنفرانس محرمانه  ای  که  در  آن ، طرح  های این 

ذ  ترین  و  مبتکرین  و رهبران یکی  ازبا  نفو"ميشد تحت  محافظت و  کنترول  

نها  توسط  نمایندگان  صهيون  با  رتبه .  همچنين  گفته  شده  که  آبوده  است   "فراماسونری

امضاء  شده اند. هيچ  گروه  و سازمانی ،  هرگز نميتواند به اندازه  این  دانشوران  00

)ضد مسيح( را  بسيار   ستایش  الو شيطانی  باشد . آنها  دج پليد –ماسونی  –صهيون  یهودی 

ميکنند  و تنها  ميتوانند  توسط  ذهن  های  روحانی  که  از  ترس  و  اضطراب و  آمدن 

ی  شوند.بایستی  اقرار  گردد که شباهت  خاصی  ال  پر  شده اند ، بر  انگيخته  ماتفاقی  دج

چپ روسيه شوروی که   ميان  طرح  عملياتی  این  انقالب با  طرح  بُلشویست )عضو  جناح

 تزار  رویسهکه  منجر به  ترور   به قدرت رسيد (  9191الب اه  لنين را ادامه  داد و  در انقر

نفر  کميسر  های شورای    91وجود دارد . اما  از شد ، "سکیکرن"و سرنگونی  رژیم  

 .مردمی  دولت شوروی  در  آن زمان ، تنها یک  نفر  )تروتسکی(،  یهودی  بود 

پایتخت صهيون بيت  المقدس است؛ولی سرزمين  صهيون قرار  است  از  رود  نيل  تا رود 

 فرات در  عراق  گسترش یابد.

بنا بر  این در شرق  ميانه  قرار دارد  که شامل مصر ، سوریه  ، اردن،    "ارض  موعود"

 لبنان عراق  عجم نيز  ميشود .

 خواهند  کرد؟خوب چه  کسانی  با  این  طرح  مخالفت  

 بدیهی  است  که ساکنان آن سرزمين یعنی  عربها  خواهد بود .

 برا  چند لحظه به  آن فکر  کنيد !

ر  یآنها  رسانه  های  را کنترول  ميکنند که اتفاقاً  عربها  را  به  عنوان  انسانهای  بد  به  تصو

دبينی  عربها  توسط  عمال  اقات یعنی  تحریم بزنده  از  این  اتف.)ما مثالهای می  کشند 

امریکائيان )صهيونستها(در  اکثر  کشور  های  اسالمی  هستيم  که  مانند  مورچه در  همه  

جا  که  آوازی  از  کلمه هللا  باال  می  شود  این  انرژی  های  منفی با  پشتيبانی  پنهانی در  



رسازی  دولت  های  مسلمان لباس  سازمانهای  اجتماعی ،باعث  سقوط وشکست و بی  اعتبا

 برنامه جهانی  شدن  ميگردند. )مولف(( قطعات  پازل  را  بهم  وصل  کنيد . رزیر  چت

 

غرضانه  به انسانها  تلقين  ميشود  تا حوادث  امروز  وحوادثی که  در  آینده  رخ  خواهد  داد  م

ی  را  که انتظارش  را  می   ه  ارض  موعودتا به صهيونست  ها اجازه  دهند  کرا  بپذیرند ، 

 کشند ، تأسيس کنند. 

و   "صهيون"،  اسرائيليا   رود فرات   رود نيل 

 تمام سرزمينهای بين  این دو رودخانه .

خاور  ميانه  "وهمينطور  " و  نظم  نوین  جهانی  "صهيون"دید که  چه  راحت  ارتباط بين  

 ميکند ،  مشخص  شد؟ ن سخنرانی دولت امریکا راجع به  آ که "جدید

آیا اکنون  دليل  بتصویر  کشيده  شدن  عربها و  مسلمانان به صورتيکه  در  هاليود  و رسانه  

 هااست را  می  فهميد ؟

 ،یا   از  طریق جنگ  تأسيس   ميشود  یا  از راه  توافق. "صهيون"سرزمين 

 چه  نوع  توافقی؟

کامل  تحت  کنترول  صهيونست باشند. به    به  نوعی که رهبران آن سرزمين  ها ،  بطور



گفتن به  هيچيک   "نه"نوعی که رهبران ،  چنان بحمایت  صهيونست  وابسته باشند  که  توان  

 از  دستورات شان را  نداشته باشند.

در خاور  ميانه رخ  داده 9191يل در سال ئحاال  بيائيد اتفاقاتی  را که  از زمان  تأسيس اسرا

 ه  کنيم :را  مقایس

 : مصر

پادشاه    در  واشنگتن ، با   اسرائيل قرارداد  همکاری  امضاء  کرد  و 9111درسال  مصر

، با  اسرائيل قرار داد  همکاری  امضاء  کرد ، او  در  حالی  از  9199درسال اردن   

 ید .يل   اطاعت  ميکرد که رنج و نا راحتی مردم  خاور  ميانه  را  می  دتورات  اسرائدس

 : عربستان سعودی

پادشاهی ، خانواده  با  این امتياز  که در عوض حفاظت  از  تاج  و  تخت عربستان سعودی 

 سلطنتی   عربستان به  عنوان  بزرگترین  متحد امریکا  باقی  خواهد  ماند .

 دیگر  آرامش  نداشته  است .فلسطین ، 9191از  سال 

 لبنان: 

سال قبل  مانند  93دریای مدیترانه قرار دارد  و بيروت    کشور  کوچکی که  در  حاشيه 

 است  که لبنان ،  آرامش  نداشته  است . لسا  03دوبی امروزه  ميدرخشيد  ولی 

 عراق:

 ، به بهانه  جنگ  عليه  ترور ، امریکا  براحتی به  عراق  حمله  کرد.3330در اوریل

 :سوریه  و  ایران

محور  های   "لست بدنام يونست استاده اند ،همچنان درکشوری که  مقابل  طرح صه دو 

 باقی مانده اند ."شرارت 

و من  از  هيچ  یهودی  واقعی  انتظار ندارم که فکر  کند با  ارائه  این  مستند ،به او  توهين  

خاخام  های  معتبر و  "کرده ام چون یهودی  های  واقعی  به  این  عقيده  اعتقاد  دارند  که 



 "يل  مخالفت  کرده اند .يشه با صهيونيزم  و  کشور   اسرائ،  همموثق

 ، ماتم  گرفته  ایم  . "اسرائيل "برای  پنجاه  و  پنج سال وجود  کشور )فلستينيهاما 

  طرح آنها  باالی  سر  عقاب قرار  گرفته  است . با  جنگ  یا  توافق

 

 فراموش  نکنيدسریال  در قسمت شانزدهم رسانه  واسالم را از  این

 

 


