
"سیزده بدر" روز جشن یهود به 

 هزار ایرانی  500مناسبت کشتار 
از جشن پوریم چه می دانید؟ هولوکاست واقعی را یهودیان در کجا و علیه چه کسانی اجرا کردند؟ آیا 

بدر  نوروز و خروج از  13عی دارید؟ آیا روز  ها هزار ایرانی به دست یهودیان اطالاز کشتار ده

 ها ریشه در قتل عام ایرانیان باستان دارد؟ خانه

به مناسبت روز سیزدهم فرودین و فرا رسیدن روز طبیعت و با توجه به  -گروه گزارش ویژه مشرق 

که به زمینه های وقوع تاریخی این  "جشن پوریم"  استقبال مخاطبان از گزارش ویژه مشرق با عنوان

ای ایرانیان پرداخته بود، نگاهی دوباره به این رویداد تاریخی مهم روز و چگونگی نحسی این روز بر

 اندازیم.  می

 

های اخیر و پس از تشکیل رژیم های قدیمی قوم یهود است که در دههیکی از سنت« پوریم»جشن 

های اشغالی، رنگ و بوی متفاوتی به خود گرفته است. این به اصطالح جعلی اسرائیل در سرزمین

شود، در حقیقت جشن و مان با سیزدهمین روز از سال جدید خورشیدی برگزار میجشن که همز

ها هزار نفر از مردم ایران است که با توطئه و دسیسه دو یهودی نفوذی در دربار پایکوبی بر خون ده

 خشایارشاه کشته شدند.
 

 
 

 1999 -نتانیاهو در جشن پوریم 

روزه از  ۱۸۰شاه ایران زمین که در پایان جشن »است: در کتاب عهد عتیق درباره این داستان آمده 

طلبد تا او را به اغیار بنمایاند. باده نوشی بدمست شده بود، در هنگام بدمستی، شهبانو  وشتی  را می

كند و او زند و شاه خشمگین، او را از شهبانویی ساقط میملکه از این دستور گستاخانه شاه سر باز می

 سپارد.را به دست جالد می 

شان به جایی رسیده بود که از دادن مالیات یهودیان که در سراسر ایران، نفوذ فراوان داشتند، جسارت

صدراعظم خشایارشاه علیه « هامان»كردند و این استنکاف موجب شده بود که و خراج استنکاف می

را صادر كند، البته  آنان بشورد و آنان را در تنگنا قرار دهد و یا حتی دستور قتل برخی از آنان

  که پیشوای دینی یهودیان در عصر خشایارشاه مردخایگویند:  های خود مییهودیان در برخی کتاب

هامان قرار گرفته و شود، او و اتباعش مورد غضبهامان نمیبوده، وقتی حاضر به تعظیم در مقابل 

 شوند. تهدید به مرگ می
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اندیشند و از این فرصت استفاده شاه نفوذ داشتند، چاره می یهودیان که به صورت غیررسمی در دربار

کنند و را به عنوان ملکه و شهبانوی کشور به پادشاه معرفی می« اِستِر»کرده و دخترکی یهودی به نام 

 به او نیز توصیه می کنند که یهودی بودن خود را پنهان کند.

 

 

ش، به دربار خشایارشاه راه یافت و مقدمات کشتار ایرانیان را استر، دخترک یهودی که با پنهان کردن هویت یهودی ا

 فراهم کرد

 

 

 ضیافت شام استر برای هامان در حضور خشایارشاه

 در این ضیافت استر خواستار مجازات هامان بدلیل دشمنی با یهودیان شد

 (17نقاش: ژان ویکتور )قرن 

 

هامان در اند که شوند و البته آنان در برخی کتب خود آوردهیهودیان حاکم بالمنازع دربار هخامنشی می

دهند. یهودیان چون نزد مردخای توبه كرده است که تواریخ دیگر گواهی قتل وی توسط یهودیان را می

سی و ایرانی یهودیان را بر بالد ایران حاکم شدند، از پادشاه، سه روز مهلت خواستند تا مخالفان پار

ها، هزار ایرانی توسط یهودیان قتل عام شدند و در برخی نقل  77در این سه روز، بیش از بکشند و 

 هزار نفر نیز عنوان شده است. 500این تعداد تا 



از آن زمان تا کنون، این روز به عنوان  عید یهودیان  زنده نگاه داشته شده و هر سال یهودیان 

در این روز مراسم مختلفی از قبیل روزه گرفتن، برپایی جشن و پایکوبی، نوشیدن  سراسر جهان

 شراب و افراط در مستی، دادن هدیه به یکدیگر و ... گرامی می دارند.

 

 

 

 

  2012عید پوریم 

 بیت المقدس -  تل آویو

یل به آن پرداخته اما در سرزمین های اشغالی، پوریم رنگ و بوی دیگری دارد که در ادامه و به تفص

 خواهد شد. 

 واقعه تاریخی؛ هولوکاست ایرانیان به دست یهودیان

در زمان خشایارشاه، یهودیان جزء اقلیت های مذهبی ایران بودند و همواره سعی در نفوذ در دربار 

پادشاهی، شاه ایران داشتند. هامان صدراعظم خشایارشاه بدلیل نافرمانی یهودیان از دستورات و قوانین 

از عدم پرداخت مالیات و سرپیچی از فرمان پادشاه این قوم ابراز نگرانی می کند و پادشاه را در 

از پادشاه می خواهد تا پیش از آنکه این قوم علیه تاج و   جریان توطئه های یهودیان قرار می دهد و

 تخت شاه اقدامی کنند، با توطئه این قوم مقابله کند.

 

دیان آن زمان ایران سرانجام با دسیسه های فراوان و فرستادن یکی از دختران رهبر یهو مردخای

یهودی به دربار، او را جانشین شهبانوی ایران که به جرم سرپیچی از دستور گستاخانه خشایارشاه 

 برای نمایان کردن زیبایی های خود برای حاضرین در دربار شاه برکنار شده بود، می کند.

 
 

 رمردخای و است 



 (17نقاش: آرنت دی گلدر )قرن 

 

با ورود  استر  دخترک جوان زیباروی یهودی به دربار، مردخای به راحتی نقشه های شوم خود را 

بوسیله استر و اغوای شاه ایران اجرا می کند. هامان نیز شاه را از توطئه مردخای آگاه می سازد و 

اما استر که به شدت بر روی شاه سست عنصر پادشاه دستور بر دار کردن مردخای را صادر می کند. 

تسلط یافته بود، با خائن جلوه دادن هامان و اینکه وی توطئه کشتن شاه را در سر دارد، هامان را بر 

 دار می کنند.
  

پسر هامان را نیز از  10آنها حکم قتل هر   توطئه استر و مردخای با کشتن هامان پایان نمی پذیرد و

 پسر هامان نیز کشته می شوند. 10گیرند و در قدم بعدی پادشاه ایران می 

 

پسرش آنجا بیشتر آشکار می شود که استر و  10اوج دشمنی یهودیان با ایرانیان پس از کشتن هامان و 

مردخای با کشته شدن پسران هامان نیز راضی نشده و اجساد آن ها را در شهر بر دار می کنند تا میان 

یجاد کرده و ناگفته سرنوشت دشمنان و مخالفان یهودیان را به نمایش ایرانیان رعب و وحشت ا

 بگذارند.

 

 پسر، یک فرزند دختر نیز داشت که پیش از کشته شدن، خود کشی می کند. 10هامان به جز این 

 

 کشتار نیمی از جمعیت ایران
 

افته بودند، به هجوم به پس از کشتن هامان، یهودیان مهاجر ساکن در ایران که اینک در دربار نیز راه ی

استان ایران آن زمان، طی دو  127در شهرهای ایران، دست به قتل عام گسترده ایرانیان می زنند. 

 کشته می شوند. -هزار نفر  500و به روایتی دیگر  -هزار ایرانی  77روز بیش از 

 

رانی اعتراف می کنند هزار ای 80در کتب مربوط به یهودیان از جمله کتاب استر، یهودیان به کشتار 

 هزار نفر ذکر کرده اند. 500اما محققان مستقل این رقم را تا 

 

هزار نفر، بیش از نیمی  500هزار نفر جمعیت داشته و با احتساب  800در آن زمان ایران نزدیک به 

 از جمعیت آن روز ایران به دست یهودیان قتل عام می شوند.
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 منازل فلسطینیان و غارت اموال آن هاحمله به 

 

 کشتار و غارت اموال از آموزه های استر بوده و ریشه در تاریخ یهود دارد



 

یهودیان با حمله به خانه های ایرانیان، مردان، زنان و کودکان را به قتل رسانده و بنا بر برخی از  

ر متون خود تنها به قتل عام ایرانیان متون موجود اموال آن ها را نیز غارت می کنند. اما یهودیان د

 اعتراف کرده و هرگونه غارت اموال آنان را تکذیب می کنند و آن را از افتخارات خود می دانند...!!
 

 آیا پوریم با سیزده فروردین ایرانیان ارتباط دارد؟
 

ماه آدار اولین ماه سال جدید انجام می شود و روز دوم  14و  13این کشتار در روزهای گفته می شود 

کشتار به اصرار استر به خشایارشاه برای از بین بردن دشمنان قوم یهود ادامه پیدا می کند. براساس 

ر فروردین در میان ایرانیان و بیرون رفتن مردم از خانه ها ریشه د 13متون تاریخی، نحسی روز 

 کشتار تاریخی ایرانیان داشته است. 

 

* )در تقویم یهودیان دو ماه آدار اول و دوم در تقویم عبری وجود دارد که ماه آدار دوم آن مصادف 

 با اسفند ماه و فروردین ماه خورشیدی است.(
 

یان و پس از این قتل عام ایرانیان، یهودیان جشن و پایکوبی بر پا کرده و به شکرانه غلبه بر ایران

ریختن خون دشمنان قوم یهود، آن را عید اعالم کرده و روزه می گیرند. مردخای از آن زمان به پیامبر 

نیز به  -دخترک فاسد یهودی که با تکیه بر این حربه به دربار شاه راه یافته بود  -این قوم و استر 

کتابی می نویسد که تمام شخصیتی مقدس که مورد لطف خداوند است تبدیل می شوند. استر پس از آن 

این وقایع را لطف و رحمت الهی و با اراده خداوندی توصیف می کند. این کتاب اکنون به کتاب مقدس 

 یهودیان تبدیل شده است.
 

 

 
 

 مقبره استر و مردخای یهودی در همدان
 

و  قرعه  ای از پوریم به معنای قرعه بوده و به اعتقاد یهودیان، این سرنوشت و تقدیر الهی بوده است 

 جانب پروردگار برای لطف به قوم برگزیده یهود و نابودی دشمنان آن ها.

 
 

 پوریم؛ عید یهودیان سراسر جهان

 

متاسفانه برخی از این تصاویر که در ادامه نیز آمده است مربوط به جشن ایرانیان یهودی در آمریکا 

 می باشد.

 



 

 

 
 

 

 

یهودیان در سراسر جهان است. از سرزمین های اشغالی تا آمریکا و حتی یهودیان داخل پوریم از جمله اعیاد مهم 

 ایران، به شیوه های مختلفی در این دو روز جشن می گیرند.
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

اوج این جشن ها در اسرائیل است. جایی که صهیونیست سرمست از کشتار ایرانیان، تا 

 و بد مستی یکی از سنت های مرسوم آنان در این روز است.حد جنون شراب نوشیده 

 

خاخام های یهودی نیز در این جشن ها مراسم ویژه ای برگزار می کنند. خاخام های صهیونیست با 

افراط در   برگزاری جشنی، در نوشیدن شراب و رقص و پایکوبی با یکدیگر رقابت می کنند. معموال

به حدی است که قادر به راه رفتن نبوده و در خیابان های تل آویو و نوشیدن شراب در این روز 

 دیگر اراضی اشغالی، بیهوش و بی رمق به زمین می خورند.

 

 
 

 

در آموزه های تلمود یهودیان در یکی از بخش ها به صراحت به نوشیدن شراب تا حد سرمستی توصیه 

 شده است: 

 

بنوشد که تفاوت میان  نفرین بر  -شراب  -ت به حدی مکلف اس -یهودی  - در روز پوریم هر فرد 

 هامان  و  درود بر مردخای  را تشخیص ندهد. 

 

 خط و نشان صهیونیست های آدم خوار برای ایرانیان
 

 



 

از دیگر مراسمی که در عید پوریم اجرا می شود، رژه زامبی ها در اسرائیل است. در این رژه 

اعضای مصنوعی از بدن انسان را به  -آدم خوارها  -زامبی ها صهیونیست ها با گریم خود به شکل 

 تار ایرانیان بر دهان می گیرند.نشان خونخواهی و کش

 

 

 پوریم در لس آنجلس؛ پایکوبی ایرانیان به افتخار هولوکاست هموطنانشان
 

متاسفانه ایرانیان پیرو دین یهود نیز بدون توجه به ریشه تاریخی این واقعه و کشتار ایرانیان و اینکه 

زنده نگاه داشتن آن تا کنون بیش از هرچیز توهین به ایرانیان بوده، این روز را در نقاط مختلف جهان 

 جشن می گیرند. 

 

هزار نفری در لس آنجلس  20جمعیتی حدود  کنیسه  نصح ، کنیسه ایرانیان یهودی مقیم آمریکاست که

را تشکیل می دهند. کنیسه نصح از جمله مکان هاییست که در عید پوریم، جشن برپا کرده و ایرانیان با 

جمع شدن در این کنیسه، با پختن شیرینی، غذا، تهیه شراب و هدیه دادن به هم، کشتار ایرانیان باستان 

 .را به شادی می نشینند

 
 

 ان یهودی در کنیسه نصح لس آنجلس نیز پوریم و کشتار ایرانیان را جشن می گیرندایرانی
 

 

 "هامان سوزان" و شیرینی "گوش هامان"؛ نمادهای درنده خویی قوم یهود
 

  است. آن ها هامان هامان سوزاناز دیگر مراسمی که یهودیان در این روز برگزار می کنند، مراسم  

دشمنان قوم یهود دانسته و بطور سمبلیک در مراسمی، نمادی و یادبودی از را نماد  -و ده پسرش  -

 هامان، وزیر خشایارشاه را در آتش می سوزانند.

 

 همچنین یهودیان با پختن شیرینی به نام  گوش هامان ، بر دار کردن وزیر ایرانی را جشن می گیرند.



 

 

 

 

این شیرینی با آلو یا مربا پر شده است. این خمیر این شرینی سه گوش از بذر خشخاش است و میان 

شیرینی بیشتر توسط یهودیان اشکنازی درست می شود، البته تعدادی از کلیمیان ایران هم به این 

رینی عالقه مند هستند. اسم این شرینی گوش هامان است. یهودیان در جشن قتل عام ایرانیان، این یش

 نت آمیز نسبت به ایرانیان و وزیرن شرینی شعری اهاشرینی ها را می خورند و همراه خوردن ای

 ایرانی خوانده می شود.

 

 
 

 شیرینی معروف به "گوش هامان"
 

 

  پوریم در ایران
 

در داخل ایران نیز، اقلیت های یهودی که همواره مورد لطف و میزبانی ایران بوده اند، در این روز 

 محدود جشن، عید پوریم را جشن می گیرند.روزه گرفته و با پختن غذا و خیرات و برگزاری 

 

مقبره استر و مردخای در همدان از جمله مکان هاییست که یهودیان آن را عبادتگاه و زیارتگاه خوانده 



و مدت ها جشن های خود را در آن برگزار می کردند که با اعتراض مردم به اهانت آمیز بودن این 

 ی در برابر مقبره استر و مردخای، همراه بوده است.جشن ها برای ایرانیان و برگزاری تجمعات

 

 

 

مقبره استر و مردخای دومین مکان مقدس یهودیان جهان که پس از اعتراض مردم همدان، نام "زیارتگاه" آن حذف 

 شد
 

مقبره استر و مردخای، به ادعای یهودیان، پس از غصب مسجد االقصی، دومین مکان مقدس این قوم 

 د.به شمار می رو
 

 

 نتانیاهو مردم ایران را به پوریمی دوباره وعده داد

 

ی ه ااما به جز مقدس بودن این روز برای یهودیان، با ظهور پدیده منحوس صهیونیسم، پوریم وجه

سیاسی نیز به خود گرفته و سران رژیم صهیونیستی گاه با اشاراتی به آن واقعه، تلویحا ایران و 

 ایرانیان را به تکرار کشتاری مشابه تهدید می کنند. 
 

 
 

مارس، نتانیاهو در دیدار  7اتفاقی جالب در عرصه سیاست رخ داد. در  1390در روزهای پایانی سال 

یکی از מגילת אסתר( کتاب استر )  ( را به او هدیه داد.Estherکتاب اِستِر )ای از با اوباما نسخه

 های عهد عتیق یا همان تورات است و از دیدگاه تاریخی این هدیه بسیار پرمعناست. بخش

 

ها آن»کند: نتانیاهو به باراک اوباما گفته است: خبرگزاری رویترز به نقل از یک مقام اسرائیلی نقل می

و »... گوید: های این کتاب مییکی از قسمت «خواستند ما را نابود کنند.ها(، آن زمان هم می)ایرانی

یهودیان تمام دشمنان را با تیغ شمشیر و کشتار و نابودی درهم کوبیدند و آنچه را انجام دادند که 

ایران را به نازی ها به گزارش رویترز، نتانیاهو با این هدیه، تلویحاً  «کردند.شان با آنان میدشمنان

 میلیون یهودی را کشته اند.  6تشبیه نموده که طی مدعی هستند در جنگ جهانی دوم 

 



 سال تهدید و کشتار؛ رمز پوریم 2500

 
سال از واقعه پوریم، همچنان حاوی  2500بسیاری از اعمال و سیاست های صهیونیست ها پس از 

ایرانی، یک نفر به دست قوم یهود  11است که از هر نمادهایی از این کشتار بوده و یادآور روزی 

 کشته می شود.
 

 
 

 ایهود اولمرت در جمع کودکانی که پوریم را جشن گرفته اند
 

تهدیدهای مقامات اسرائیل، اهدای کتاب استر به اوباما در هنگام مذاکره در مورد ایران، تهدید به حمله 

به سالح کشتار جمعی و نابودی اسرائیل را دارد و این  به ایران به بهانه اینکه ایران قصد دستیابی

توهم که کشورهای اسالمی تالش می کنند با دستیابی به سالح کشتار جمعی یهودیان را نابود 

کنند...اینها همگی یادآور توطئه های مردخای و زمزمه های استر با خشایارشاه در مورد ایرانیان و 

 ر نهایت به هولوکاست ده ها هزار نفری تبدیل شد.دشمنان آن زمان یهودیان بود که د

 

مقایسه رفتار یهودیان با هولوکاستی که خود رقم زده اند و استفاده از هولوکاستی جعلی 

میلیون یهودی طی دو سال کشته شده اند، نمایانگر اوج فتنه گری و  6که مدعی هستند 

بر جهان است. آن جا که پلیدی صهیونیست ها در رسیدن به اهداف شومشان در تسلط 

اجازه سخن گفتن درباره یکی داده نمی شود و دیگری به عنوان عیدی مقدس بزرگ 

 داشته می شود؛ و هر دو در راستای هدفی بزرگتر است.
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