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شاه و رژيم صهيونيستي (1)
انديشه و انگيزه آفرينندگان «اسراييل»

دكتر سيد حميد روحاني
دريچه 

ــتي و مبارزات امام با آن،  ــاه و رژيم صهيونيس پيش از گذر و نظر به همكاري هاي ش
بايسته است چند موضوع مورد بررسي و ارزيابي قرار بگيرد: 
1. انگيزه صهيونيست ها از رو آوردن به سرزمين فلسطين 

2. نقشه و انديشه استعمارگران از كوچ دادن يهوديان به فلسطين 
3. شيوه ها و شگردها در راه برپايي دولت صهيونيستي و نگهداري آن 

اين نكته درخور بررسي و تأمل است كه صهيونيست ها در فلسطين به دنبال چه اهداف 
و آمالي هستند؟ صهيونيست ها كه پيوسته در انديشه چنگ انداختن بر منابع اقتصادي 
ــتن در ديار تهي از انرژي به نام فلسطين كه حد و  و انرژي زاي جهان اند، چگونه به زيس
ــتاهاي ايران مانند ساوه و گناوه كم تر است1  مرز جغرافيايي آن از برخي شهرها و روس
تن درداده و همه نيرو و توان خود را در راه برپايي دولت صهيونيستي در آن سرزمين به 

كار گرفته اند و در اين راه قرباني ها داده، خون ها ريخته و كشتارها كرده اند؟ 
ــاس وعده تورات به سرزمين فلسطين  ــئله «ارض موعود» و اينكه يهوديان براس مس
دلبستگي و وابستگي داشته و دارند و روي اميد به اين نويد رهسپار آن ديار شده اند و... 
دستاويزي بيش نيست و نمي تواند انگيزه اصلي و «علت محدثه» باشد. صهيونيست ها 

1. فلسطين داراي وسعتي بالغ بر 279027 كيلومتر مربع است. 
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ــند، نه به «ارض موعود» بها  ــه و انگيزه مادي و اقتصادي در سر نداشته باش اگر انديش
مي دهند و نه نويد آن را باور دارند. اصوالً صهيونيست ها به هيچ ديني- حتي دين يهود -
پايبند نيستند و اديان را به كلي خرافي، پنداربافي و موهوم مي دانند و يكي از هدف هاي 

آنان دين زدايي است. 
ــد آوردن گيرايي در ميان  ــب افكار عمومي و پدي «ارض موعود» و نويد آن براي فري
يهوديان عامي و كشانيدن آنان به آن سرزمين دستاويز پرمايه اي است، ليكن نمي توان 
باور كرد كه صدها كارشناس زبردست، مستشاران نظامي و متخصصان اقتصادي يهود 
از كشورهاي پيشرفته جهان، از زندگي آرام، ايده آل و بي دغدغه خود روي برتافته و به 
ــتافته اند تا در پاي ديوار ندبه1 به گريه و زاري بايستند و وعده تورات را در  فلسطين ش

ارض موعود تحقق بخشند!؟ 
اگر «ارض موعود» انگيزه اصلي و ريشه اي رو آوردن به فلسطين و اشغال آن است، بايد 
ديد شعار «اسراييل بزرگ» و آرمان برپايي «حكومت از نيل تا فرات» چه جايي دارد؟ 
و فرضاً اگر فلسطيني ها از ميهن خود به كلي دست بكشند و آن سرزمين را دربست به 
صهيونيست ها واگذار كنند، ليكن از دست اندازي شان بر منابع نفتي و ذخاير گرانبهاي 
منطقه پيشگيري شود يا اينكه اصوالً منابع انرژي زاي منطقه به پايان برسد و بوي نفت 
به مشام آنان نرسد، آيا در آن صورت نيز در چهار ديوار فلسطين به زندگي ادامه مي دهند 
و خاك آن را به عنوان «ارض موعود» مقدس مي شمارند؟ در اين نكته ترديدي نيست 
كه از ديد صهيونيست ها «ارض موعود» آنجاست كه روي دريايي از طالي سياه و ديگر 
منابع زرخيز شناور باشد و فردا اگر نفت و ديگر نيروهاي انرژي زا و اصوالً منابع زيرزميني 
ــر، در منطقه ديگر جهان  ــيد و در براب و ذخاير گرانبهاي منطقه خاورميانه به پايان رس
ــد، بي درنگ صهيونيست ها از تورات ساخته و  منابعي سرشار از نفت و طال و... كشف ش
پرداخته دست خود، آياتي مي تراشند كه «ارض موعود»ي در آن منطقه دارند و بايد به 
ــرزمين مقدس! مهاجرت كنند! كما اينكه جزاير «فالكلند يا مالديناس» به دليل  آن س
داشتن بكرترين ذخاير نفتي در قطب جنوب هم اكنون انگليس حاضر به واگذاري آن به 
آرژانتين نيست و يهوديان حاضر در آن كشور نيز متمركزترين نقطه يهوديان در منطقه 

را تشكيل مي دهند. 
صهيونيست ها از آن روز كه به منابع زرخيز خاورميانه پي بردند، به ياد «ارض موعود» 
ــتي و همراهي دولت هاي مقتدر، اين نقشه خود را جامه  افتادند و بر آن شدند با همدس

1. ديوار براق يا ديوار غربي حياط حرم الشريف در قدس شرقي (قديمي)، نزد يهوديان به ديوار ندبه معروف است. 
ــكوه دوران  آنها در روزهاي معيني پاي اين ديوار گرد مي آيند و به گريه و زاري مي پردازند تا خداوند عظمت و ش

حضرت سليمان را به آنان برگرداند و از اين ذلت و مسكنت رهايي يابند. 
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عمل بپوشانند و در كنار چاه هاي نفت مأوا گزينند و به آزمندي ها و زراندوزي هاي خود 
ــت به «ارض موعود» بر سرزمين هاي اسالمي دست  رنگ ديني دهند و با شعار بازگش
يابند و با هر مكتب، مرام و انديشه اي كه با آز و نياز مادي آنان ناسازگاري داشته باشد، به 
نبرد برخيزند و آن را از سر راه آمال و آرزوهاي خود كنار بزنند؛ ضمن آنكه مانع از تعالي 
و رشد مسلمانان با اين ثروت خدادادي شوند و از سوي ديگر آقايي خود در جهان را كه 

بدون اين ثروت پايان  يافته است، استمرار بخشند. 

نقش صهيونيست ها در جنگ ها و جنايت ها 
ــالمي تا آن پايه آزمند و  صهيونيست ها در راه چيرگي بر منابع زرخيز كشورهاي اس
بي قرارند كه در درازاي تاريخ در هر مقطع و برهه اي كه زورمداران خون آشامي آهنگ 
ــرزمين هاي اسالمي به جنگ و خونريزي دست  خاورميانه كردند و در راه چيرگي بر س
زدند، صهيونيست ها را مي بينيم كه در كنارشان ايستاده و آتش بيار معركه بودند و چه 

بسا نقش ريشه اي در جنگ هاي خانمانسوز داشتند و دارند.1 
صهيونيست ها پيوسته بر آن اند كه با مدد زورمداران و ابرقدرت  ها بر ملت هاي ناتوان 
ــيله ابرقدرت ها منابع سرشار و زرخيز ملت ها را غارت كنند  و مستضعف بتازند و به وس
و بر ثروت و قدرت خود بيفزايند. آنها با اين استراتژي خود توانسته اند نقش بسزايي در 
رويدادهاي گوناگون، در عرصه بين المللي داشته باشند و نقشه ها و نيرنگ هاي خود را 

با زورمداران و جهانخواران پيش ببرند.2
ــتند و از اروپا  ــالمي، يهوديان با آنان همكاري داش ــورهاي اس در حمله مغول به كش

1. ديزراييلي نخست وزير يهودي بريتانيا در سال 1875 به كمك روچيلد بانكدار معروف يهودي به خريد سهام 
ــال بعد از اين كه بريتانيا سهام جديد  مصر در شركت كانال سوئز اقدام كرد. در سال 1877 يعني كمتر از يك س
مصر را در كانال سوئز خريد، خانواده روچيلد عمليات احداث نخستين مستعمره يهودي نشين را در فلسطين آغاز 
كرد. محمد حسنين هيكل، گفت وگوهاي سري ميان اعراب و اسراييل، ترجمه عبدالصاحب سعيدي، همشهري، 

1378، ص 56-57. 
ــت وزيران بريتانيا در قرن نوزدهم مي گويد: ملت هايي هستند كه قلمروهاي  2. سرهنري كمپل بنرمن از نخس
ــد. آنها بر نقاط و  ــته از گنج ها و منابع پنهان و آشكار مي باش ــان انباش ــيعي در اختيار دارند و سرزمين هايش وس
شاهراه هاي ارتباطي جهان مشرف بوده و بر آن تسلط دارند. سرزمين  هايشان مهد پيدايش اكثريت قريب به اتفاق 
تمدن ها  و مذاهب نوع بشر بوده است. اين مردمان اعتقادات، زبان، تاريخ و در نتيجه آرزوها، محرك ها و نيروهاي 
مشترك دارند. هيچ نوع مواضع معمولي نمي تواند بين آنها جدايي بيندازد. اگر تصادفاً روزي اين زمين ها به شكل 
ــت گرفته و اروپا را منزوي خواهند نمود. اگر اين مطلب با دقت و  يك حكومت درآيند سرنوشت جهان را در دس
جديت بررسي شود مي بايد جسمي خارجي به شكل حائل در قلب اين ممالك قرار داد تا مانع از اتحاد و رسيدن 
ــان  ــده، به طوري كه قدرت آنان را در جنگ هاي بي پايان تحليل برده و كامًال ناتوانش دو طرف آن به همديگر ش
كند. همين طور مي تواند به عنوان وسيله اي براي حفظ سلطه و حاكميت غرب در اين منطقه به كار رود. عليرضا 

سلطانشاهي، پان تركيسم و صهيونيسم، تهران، تمدن ايراني، 1384، ص11. 
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ــلحه تهيه مي كردند، سالح هاي قاچاق  براي آنان اس
ــد و به مغوالن  ــراب جا مي دادن را در صندوق هاي ش

مي رسانيدند.1
ــعد الدوله يهودي  ــلطنت ارغون شاه، س در دوران س
(پزشك مخصوص نامبرده) آنگاه كه به مقام وزارت و 
سرپرستي ديوان ممالك منصوب شد (688-687ه ق) 
ــتين گام  ــد در نخس ــت بهره گرفت و بر آن ش از فرص
ارغون شاه را بر ضد اسالم و كشورهاي اسالمي بشوراند و در راه سلطه بر سرزمين هاي 
ــالمي او را به جنگ و خون ريزي وادارد. از اين رو، او تالش فراواني كرد تا ارغون شاه  اس
را به اتحاد با اروپايي ها- به ويژه صليبيون- وادارد و با كمك او بيت المقدس را از دست 
مسلمانان بيرون آورد و به صليبيون- كه نمي توانستند بر آن چيره شوند- تسليم كند.2 
نقش و توطئه حاج ابراهيم خان كالنتر در ابتداي سلطنت قاجار و ميرزا ابوالحسن خان 
ــا و بعدها قوام از  ــن با روس ه ــالل قراردادهاي ننگي ــي خواهرزاده هاي وي در خ ايلچ
اين گونه توطئه يهوديان است كه با محمدعلي خان فروغي معروف به ذكاء الملك شكل 

منسجم تري در دوره پهلوي به خود مي گيرد. 

انگيزه صهيونيست ها از رو آوردن به سرزمين فلسطين 
با نگاهي به پيشينه و كاركرد صهيونيست ها در درازاي تاريخ مي توان اهداف و انگيزه 
آنان را در يورش به فلسطين و برپايي دولت صهيونيستي در آن سرزمين چنين برشمرد: 
الف. دستيابي بر منابع سرشار و درآمدزاي خاورميانه، به ويژه نفت از راه سلطه بر 

نيل تا فرات3
ب. پيشبرد نقشه ها و توطئه هاي اسالم زدايي 

ــد در برابر منافع و مقاصد خود  ــالم را بزرگ ترين و استوارترين س صهيونيست ها اس
ــالم ناب  ــه با پيروي توده ها از اس ــتي پي برده اند ك مي بينند و به اين واقعيت به درس
محمد(ص)، چيرگي بر مناطق نفت خيز خاورميانه و غارت سرمايه هاي اين كشورها با 
دغدغه ها، دردسرها و آسيب هاي گوناگوني همراه است و چه  بسا با خيزش هاي اسالمي 

1. جان جوزف ساندرز، تاريخ فتوحات مغول، ترجمه ابوالقاسم حالت، تهران، اميركبير، 1384، ص225. 
2. حبيب اهللا شاملويي، تاريخ ايران از ماد تا پهلوي، تهران، صفي عليشاه، 1347، ص505. 

ــوئز) در مصر آغاز مي شود، نواحي اردن، سوريه، لبنان  3. «نيل تا فرات» از صحراي سينا، دلتاي نيل (كانال س
و عربستان را در برمي گيرد و تا دجله و فرات در عراق و بخشي از خاك ايران (خوزستان)  و حتي تا شيراز كشيده 

مي شود. 

رواج دادن انديشه ناسيوناليستي 
و نژادپرستي در ميان مسلمانان 
بزرگ ترين حربه اي بود كه 
از سوي استعمار انگليس، 
فراماسون ها و صهيونيست ها 
به كار گرفته شد و زمينه را براي 
پديد آوردن دولت صهيونيستي 

هموار كرد
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دست آنان به كلي از سرمايه هاي گرانبار كشورهاي اسالمي كوتاه شود. از اين رو، پيوسته 
بر آن اند كه با شيوه ها و شگردهاي رنگارنگ و با به نمايش درآوردن مكتب ها و ايسم هاي 
وارداتي و اشكال تراشي ها و سفسطه هاي گوناگون ايمان توده هاي باورمند به اسالم را 
سست كنند و بي بندوباري، اباحي گري و سرانجام انديشه هاي سكوالريسم را در ميان 
ــالمي رواج دهند. آنها بر اين باورند با پديد آوردن دولتي صهيونيستي و ضد  جامعه اس

اسالمي در منطقه، بهتر مي توانند به اين توطئه جامه عمل بپوشانند.1
ــكيك در مذهب كاتوليك و به وجود آمدن  ــيحي در اروپا با تش پيش از اين، امت مس
پروتستان- با رخنه و توطئه يهوديان كه مارتين لوتر كينگ بر آن اذعان داشته است- از 
ميان مي رود و با ظهور ملي گرايان اروپا به تكه هاي كوچك از قوميت هاي مختلف تبديل 
مي شود. اين سناريو در مورد امپراتوري مسلمان عثماني هم تكرار شد تا از ميان شكاف 
ــيدن به فلسطين و تحقق صهيونيسم  مليت هاي متفرق، يهوديان راه خود را براي رس

بيابند. 
ج. رويارويي با اتحاد ملت ها و پيشگيري از استقرار دولت هاي مردمي 

ــت و متحد و دولت هاي  ــتي دريافته اند كه ملت هاي يك دس صهيونيست ها به درس
مردمي كه روي پاي خود بايستند و از استقالل كامل برخوردار باشند، بزرگ ترين خطر 
ــند و اگر در مناطق  براي آزمندان، فزون خواهان و تجاوزگران به حقوق توده ها مي باش
نفت خيز خاورميانه دولت هاي مردمي، وارسته و آزادي خواه بر سر كار بيايند، راه رخنه را 
بر روي غارتگران و نفت خواران مي بندند و دست آنان را از سرنوشت ملت ها و كشورهاي 
اسالمي كوتاه مي كنند. از اين رو، بر آن شدند با حضور فيزيكي خود در منطقه و برپايي 
دولتي به نام «اسراييل»، در گام نخست از اتحاد و انسجام ملت هاي مسلمان و استقالل 
و آزادي كشورهاي اسالمي پيشگيري كنند و راه ترقي، پيشرفت و سازندگي را بر روي 
ــپرده و ناتوان منطقه، ملت هاي  ــته، سرس ــتي دولت هاي وابس آنان ببندند و با هم دس
ــاماني، فقر، جهل و ناداني دست به گريبان  مسلمان را با درماندگي، عقب ماندگي، نابس
ــت آنان بيرون رفت و دولتي مردمي، آزادي خواه،  سازند و اگر در برهه اي كنترل از دس
آراسته و وارسته در يك كشور اسالمي يا عربي به قدرت دست يافت، از نزديك بتوانند 

ــالم زدايي تا آن پايه حرص و آز داشتند كه با همدستي فراماسون ها با آلت  1. يهوديان در راه پيشبرد توطئه اس
ــالم پديد آوردند و براي رونق بخشيدن به آن شماري از  ــيدعلي محمد باب، ديني در برابر اس دست قرار دادن س
يهودي ها را بر آن داشتند كه اين دين ساختگي را بپذيرند و به بابي شدن تظاهر كنند! تا از اين راه بتوانند بر اسالم 
ــيب وارد كنند. اين واقعيت در منابع يهودي از جمله در كتاب سه جلدي تاريخ يهود ايران نوشته حبيب لوي  آس

به صورت مفصل آمده است. 
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ــد و با پديد آوردن  ــي آن دولت فعاليت كنن در راه واژگون
ــايعه پراكني ها،  ــازي ها، ش ــي، جوس اختالف هاي داخل
فتنه گري ها و آتش افروزي هاي خود آن دولت را يا در برابر 
جهان خواران و فزون خواهان به سازش و كرنش وادارند يا 

به سقوط بكشانند. 
د. به خدمت گرفتن يهوديان با شعار «ارض موعود» 

ــبرد اغراض و اميال خود در  ــت ها براي پيش صهيونيس
جهان و رويارويي با نيروهاي مردمي و آزادي خواه جهان، 
به ياري و همراهي يهوديان نيازي مبرم دارند و دريافته اند 
ــن يهوديان و  ــه خدمت گرفت ــگرد براي ب كه بهترين ش
ــت كه  ــلمانان اين اس ــانيدن آنان به رويارويي با مس كش
فلسطين را براي يهودي ها مقدس بنمايانند و بازگشت به آن سرزمين را از آرمان هاي 
ــد و بدين گونه نه تنها  ــاس فرمان خداي يهود و كتاب مقدس وانمود كنن ديني و بر اس
ــرزمين بكشانند، بلكه از باورهاي ديني يهود در راه  يهوديان را از سراسر جهان به آن س
واداشتن آنان به فداكاري و جانفشاني براي صهيونيست ها بهره برداري كنند. از اين رو، 
داستان هاي گوناگوني ساختند و آياتي از كتاب هاي تحريف شده يهوديان بيرون كشيدند 

كه يهوديان را به «ارض موعود» فرامي خواند!1
ه. انگيختن خوي نژادپرستي و دامن زدن به جريان  هاي يهود ستيزي 

ــت هاي  ــه همكاري و همراهي با سياس ــت ها براي وادار كردن يهوديان ب صهيونيس
جنگ طلبانه و تجاوزگرانه خود كوشيدند به انديشه هاي نژادپرستانه و خودبرتربيني در 
ميان آنان دامن بزنند و با شعارهاي «يهود نژاد برتر است»، «يهود برگزيده خداست»، 
«تفاوت يهوديان با ديگر انسان ها، مانند تفاوت آدم و حيوان و انسان و سگ است»! و... 
و نيز با طرح انديشه «دولت جهاني يهود» و... يهوديان را به دشمني با ديگران- به ويژه 

مسلمانان- وادارند و زمينه را براي اشغال سرزمين فلسطين آماده سازند. 
اين نكته در خور يادآوري است كه برخي از مقامات و سردمداران يهود، پيش از آن كه 
نقشه و انگيزه دست اندازي بر منابع زرخيز خاورميانه را دنبال كنند، ساليان درازي در 

ــت فضايي فراهم كرده تا يهوديان را از  1. انجمن نتوري كارتا به عنوان مهمترين جريان يهودي ضد صهيونيس
عواقب ناگوار شكست صهيونيسم نجات دهد؛ اين عده كه مقدمه آنها امريكاست بر اين اعتقادندكه اساساً بازگشت 
به ارض موعود تا قبل از ظهور ماشيح از نظر دين يهود مردود و غير قابل قبول است. آنها در واقع پراكندگي را حق 

مردم يهود مي دانند تا به واسطه نافرماني هايي كه كرده اند مجازات شوند. 

استعمارگران در آن روز و 
روزگاري كه انديشه تجزيه 
كشور عثماني را در سر 
مي پروراندند از گروه مرموز 
و وابسته اي كه در آن كشور 
زير عنوان «تركان جوان»! 
بهره  مي كردند،  فعاليت 
زيادي گرفتند و به دست 
آنها دولتي را كه از تسليم 
فلسطين به صهيونيست ها 
سرسختانه مخالفت مي كرد، 

به سقوط كشانيدند
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انديشه پديد آوردن يك كشور مستقل براي يهوديان 
بودند تا آنان را از شرايط ناهنجاري كه در كشورهاي 
ــند؛ آنها از دولت هاي  گوناگون داشتند رهايي بخش
مقتدر خواستند كه در يك گوشه جهان، وطني براي 

آنان در نظر بگيرند. 
ــور  ــه كش ــتين مقامات يهودي كه انديش از نخس
مستقلي براي يهوديان را مطرح كرد مردخاي ايمان 
نوئل سركنسول امريكا در الجزيره بود. او جزيره اي را 

ــد در آن محل يك دولت يهود تشكيل  در كنار آبشار نياگارا در اختيار گرفت و بر آن ش
ــه آن جزيره فراخواند، ليكن اين  دهد و طي اعالميه اي يهوديان جهان را به مهاجرت ب
پيشنهاد او با استقبال روبه رو نشد. برخي از سردمداران يهودي بر آن شدند در آرژانتين،  
ــنهاداتي را نيز دادند  ــته جمعي يهوديان بيابند و پيش كنيا و... محلي براي اسكان دس
ــدند. يهوديان اين گونه طرح ها را نوعي تبعيد  لكن با بازتاب مثبت يهوديان روبه رو نش
ــياري از رهبران صهيونيسم  ــتند و از آن دوري مي گزيدند. بس دسته جمعي مي پنداش
براي تحقق ايده بازگشت به سرزمين موعود بر اين اعتقاد بودند كه با گسترش روحيه 
يهودي ستيزي، يهوديان را وادار به مهاجرت به فلسطين نمايند؛ از همين رو در اعترافات 
ــم1 همزاد با  ــاي ضديهودي، بيان مي كردند كه صهيونيس خود براي تحريك جريان ه
آنتي سميتيسم يا يهودي ستيزي است. لئو پينسكر از رهبران يهودي روسيه ضمن بيان 
اين هدف تأكيد مي كند كه غير يهوديان اساساً و ذاتاً يهودستيز هستند. او در اعالميه اي 

اظهار مي دارد كه: 
... يهوديان نبايد انتظار روزي را بكشند كه ديگران به آنها آزادي و تساوي 
حقوق عطا نمايند بلكه بايد سرنوشت خويش را شخصاً  به دست گرفته و 
خود را نجات دهند. بيگانگان شديداً از ما منزجرند و تنها راه درمان اين 
بيماري كه «عداوت» نام دارد تمركز و اجتماع ما در سرزمين خود و به 
نام ملت واحد است. براي نيل به اين منظور عموم طبقات ملت يهود بايد 

1. صهيون (zion or sion)نام كوهي در جنوب غربي بيت المقدس است كه مسجد االقصي و قبه الصخره در 
شمال شرق آن ساخته شده است. صهيون خارج از شهر قديمي بيت المقدس (شهر كهنه اورشليم)  واقع است كه 
تا سال 1346ش در دست اردني ها بود و در اين سال در جنگ شش روزه به تصرف نيروهاي اشغالگر صهيونيستي 
ــمبل ملت خود مي دانند و بر اين باورند كه مقدسات ملي و  ــليم را س ــهر اورش درآمد. يهودي ها كوه صهيون و ش
مذهبي شان توسط پادشاهان بني اسراييل در اين شهر بنا شده است. رك: ناصرالدين نشاشيبي، در خاورميانه چه 

گذشت، ترجمه محمدحسين روحاني، تهران، توس، 1369، ص278. 

صهيونيست ها از آن روز كه به 
منابع زرخيز خاورميانه پي بردند، 
به ياد «ارض موعود» افتادند و بر 
آن شدند با همدستي و همراهي 
دولت هاي مقتدر، اين نقشه خود 
را جامه عمل بپوشانند و در كنار 
چاه هاي نفت مأوا گزينند و به 
آزمندي ها و زراندوزي هاي خود 

رنگ ديني دهند
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دست به دست هم بدهند...
اين اطالعيه به دنبال كشتار مشكوك يهوديان در سال 
1881 موسوم به بوگروم ها در بسياري از شهرهاي روسيه 
ــد. پينسكر اين  ــا و اوكراين، صادر ش آن روز مانند اودس
ــتار را بر پايه «عداوت بيگانگان» نسبت به يهوديان  كش
وانمود مي كند، ليكن واقعيت اين است كه اين آزمندي و 
ــان بود كه به فرض اگر اين  خودبرتربيني و خيانت يهودي
ــتوه مي آورد و به اعتراف خود پينسكر  ــد، ديگران را به س كشتارها واقعيت داشته باش
حتي قشرهاي تحصيلكرده و روشنفكر و عناصر دانشگاهي را نيز به شركت در سركوب 
يهوديان وا مي داشت. وسعت رفتارهاي ضديهودي تا آنجاست كه دكتر پينسكر در اين 
ــماً  «بيگانگان» مي خواند! و با آنكه در آن اوضاع و  اطالعيه خود مردم غير يهودي را رس
شرايط يهوديان زير فشار قرار دارند، از نيش و ناسزا به غير يهوديان خودداري نمي كند. 
ــازماني به نام «حووه صيون» (عشاق صيون)1  دكتر پينسكر به دنبال اين اطالعيه، س
را در خاك روسيه پايه گذاري كرد و در سال 1884 رهبري اين سازمان را خود بر عهده 
گرفت و فعاليت اين سازمان را به منظور كوچ دادن يهوديان به سرزمين فلسطين شدت 
بخشيد. شماري از يهوديان اروپاي شرقي طبق برنامه اي كه جمعيت «عشاق صيون» 

برايشان مي ريختند رهسپار فلسطين شدند. 
ــطين در ميان يهوديان اروپاي غربي نيز اوج  ديري نپاييد كه انديشه بازگشت به فلس
گرفت و در پي گذشت بيش از يك دهه از اعالميه دكتر پينسكر، دكتر بنيامين تئودور 
ــال 1895 در كتابي به نام دولت يهود طرح اشغال فلسطين را مطرح  هرتزل نيز در س
كرد و روي آن پاي فشرد. اين موضع گيري او در پي سركوب يهوديان در فرانسه صورت 
گرفت. فرانسوي ها آن گاه كه دريافتند نقشه هاي سري آنان به وسيله يهوديان به دست 
آلماني ها افتاده است، سخت به خشم آمدند و به سركوب و راندن يهوديان دست زدند 
ــر يهودي در ارتش فرانسه بود، به اتهام جاسوسي و تسليم  و سروان دريفوس را كه افس
نقشه به آلماني ها، به محاكمه كشيدند و پس از محاكمه در دادگاه نظامي وي را به زندان 
جزيره شيطان2 فرستادند. هرتزل نيز در كتاب خود «عذاب دادن به يهوديان» را زاييده 
ــتقل آنان مي نماياند. او به دنبال پخش اين كتاب و به  پراكندگي و نداشتن كشور مس

1. Choveve zion
Devil Island  .2جزيره كوچكي در اقيانوس اطلس در نزديك ساحل شمالي گويان فرانسه. 

در حمله مغول به كشورهاي 
اسالمي، يهوديان با آنان 
همكاري داشتند و از اروپا 
تهيه  اسلحه  آنان  براي 
مي كردند، سالح هاي قاچاق 
را در صندوق هاي شراب 
جا مي دادند و به مغوالن 

مي رسانيدند
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ــت يهوديان به فلسطين، سرانجام  راه انداختن تبليغات گسترده اي در راه لزوم بازگش
در سال 1897 سران و نمايندگان يهود را به گردهمايي در كنگره صهيونيسم در شهر 
بال سوييس فراخواند. در اين گردهمايي كه نخستين كنگره نمايندگان عموم يهوديان 
ــماً پايه گذاري شد و برنامه  ــازمان جهاني صهيونيسم (wzo)1 رس به شمار مي آمد، س

تشكيالت صهيونيسم به صورت زير به تصويب رسيد: 
ــطين و واداشتن آنها به كارهاي زراعتي و  1. سكونت دادن يهوديان در سرزمين فلس

صنعتي؛ 
2. متشكل نمودن ملت يهود به وسيله فعاليت مؤسسات محلي يا عمومي؛

3. تقويت آشنايي و حس ملي؛
4. فعاليت سياسي براي جلب موافقت ملل بزرگ. 

تشكيالت صهيونيسم در سه حوزه آغاز فعاليت كرد. حوزه اقتصادي، حوزه مذهبي و 
حوزه سياسي- ديپلماتيك و در راه فراهم كردن زمينه براي برپايي دولت صهيونيستي 
در فلسطين از هر يك از راه هاي سه گانه مذكور كمك گرفت. «حوزه مذهبي» مأموريت 
داشت كه به توده هاي يهود بباوراند كه مهاجرت به فلسطين، بازگشت به «ارض موعود» 
است! و طبق وعده تورات بر عموم يهوديان در سراسر جهان واجب است به آن سرزمين 
ــان ها رياست و سروري داشته  بشتابند! و دولت جهاني يهود را برپا كنند و بر همه انس

باشند! 
ــت،  ــده اس ــاره ش ــم در باال اش ــازمان صهيونيس چنانكه در بند چهارم قطعنامه س
ــطين و برپايي دولت در  ــلطه بر فلس ــيده بودند كه س ــت ها به اين نكته رس صهيونيس
ــتيباني و حمايت همه جانبه دولت هاي مقتدر جهان- به ويژه  ــرزمين بدون پش آن س
استعمارگران غرب- تحقق نمي يابد. بيرون راندن ملتي از سرزمين آبا و اجدادي آنها و 
سلطه بر مال، زمين، دارايي و ميهن آنان افزون بر داشتن سالح هاي مدرن و پيشرفته و 
توانايي هاي مادي و نظامي، رويارويي با جهان اسالم، موازين انساني، اصول بين المللي 
و ناديده گرفتن افكار جهاني بود. اين ساختارشكني ها، بي پروايي ها و حق كشي ها كاري 
نبود كه بدون ياري و پشتيباني ابرقدرت ها از مشتي يهوديان سرگردان و آواره ساخته 
ــت ها با دولت هاي گوناگون (چه ابرقدرت ها، چه دولت هاي  باشد. از اين رو، صهيونيس
ــالمي) به گفت وگو و رايزني نشستند و كوشيدند  حاكم بر كشورهاي اسالمي و غير اس
هر دولتي را طبق شيوه و شگردي خاص، به ياري و همكاري با خود وادارند و از همراهي 

1. world Zionism Organization
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ــوند و آن  ــطين برخوردار ش ــغال فلس ــان در راه اش آن
دولت هايي را كه در راه سلطه صهيونيست ها به فلسطين 
ــا توطئه هاي  ــي مي كنند، ب ــنگ اندازي و مانع تراش س
رنگارنگ به تسليم و سازش بكشانند يا از سر راه بردارند. 
دولت هاي مقتدر- به ويژه استعمارگران غربي- به ايده و 
انديشه صهيونيست ها براي اشغال فلسطين روي خوش 
ــراي همه گونه ياري و  ــان دادند و آمادگي خود را ب نش
همراهي به منظور رسيدن صهيونيست ها به اين آمال و 

آرزوي ديرينه شان اعالم كردند. 

نقشه دولت هاي غربي در كوچ دادن صهيونيست ها به فلسطين 
ــت ها در راه اشغال فلسطين و پديد آوردن  دولت هاي اروپايي از همراهي با صهيونيس

دولت يهود در آن سرزمين چند نقشه و انديشه را دنبال مي كردند: 
1. رويارويي و ستيز با اسالم و اسالم خواهان 

ــد و طي چند سده ادامه  اروپايي ها از دوران جنگ هاي صليبي- كه از 1096م آغاز ش
ــالم را  ــالم پي بردند و در دوره هاي ديگر نيز نيرومندي اس يافت- به ژرفايي قدرت اس
ــالمي بر  ــتر آزمودند. حكم جهاد علماي اس ــا زورمداران و تجاوزگران بيش در مبارزه ب
ــيه را در لنكران، شيروان، گنجه و  ضد روسيه در سال 1826م كه ارتش نيرومند روس
ــت، حكم آيت اهللا ميرزا مسيح تهراني بر ضد  شهرهاي ديگر ماوراي قفقاز در هم شكس
ــدن سفير و شماري از اعضاي سفارت  سفير گستاخ دولت روسيه تزاري كه با كشته ش
تزار در تهران پايان يافت (1200ش)، قيام مردم ايران بر ضد فراموش خانه و فراماسونري 
به رهبري مالعلي كني و تكفير ماسون ها از جانب آن عالم اسالمي كه به آتش كشيدن 
فراموش خانه و تارومار شدن ماسون ها انجاميد (1238ش)، مبارزه و مخالفت مالعلي 
ــين خان سپهساالر و لغو  ــقوط دولت ماسوني ميرزا حس كني با قرارداد رويتر كه به س
ــدآبادي در سال  ــيد جمال الدين اس ــد (1252ش)، حركت س قرارداد رويتر منجر ش
ــيرازي بر ضد  ــوري بريتانيا را به لرزه درآورد، حكم ميرزاي ش 1260ش كه كاخ امپرات
ــت (1270ش)، و نيز نهضت عدالت خواهي  قرارداد رژي كه كمر كمپاني رژي را شكس
ــري بود كه گوش هاي  ــروطه (1280)، هر يك به نوبه خود زنگ خط علماي عصر مش
استعمارگران و زورمداران جهان را آزار مي داد و لرزه بر دل هايشان مي افكند. آنها از كينه 
ــتند و در اين انديشه بودند كه با  ديرينه يهود نسبت به اسالم و مسلمان ها آگاهي داش

صهيونيست ها و همزاد آنان 
مخالفان  از  (فراماسون ها) 
سرسخت اديان و باورمندي هاي 
ديني هستند. آنها به ظاهر مبارزه 
با خرافه پرستي، كهنه پرستي 
و پنداربافي را از اهداف خود 
وانمود مي كنند ليكن ستيز 
با اديان- به ويژه اسالم- از 
برنامه هاي استراتژيك آنان 

مي باشد
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گماردن دولتي يهودي در ميان كشورهاي اسالمي،  ستيز با اسالم را كه طي چند سده 
دنبال كرده بودند، شكل تازه اي ببخشند و دشمني خويش را با آن ريشه اي تر پي بگيرند. 
استعمارگران غربي مي دانستند كه استقرار دولت يهود در فلسطين خنجري خواهد بود 
بر قلب اسالم و خواه ناخواه جهان اسالم را به مخمصه اي گريز ناپذير دچار خواهد كرد. 

2. دورماندن از فتنه گري صهيونيسـت ها و جبران بي مهري ها بـه يهود در قرون 
وسطي 

ــكني ها، آتش افروزي ها و  ــكني ها، پيمان ش اروپا در درازاي تاريخ از توطئه ها، كارش
ــتند  ــوري كه حضور داش ــته و آزرده بود. يهوديان در هر كش فتنه گري هاي يهود خس
ــمنان آن كشور و ملت به جاسوسي،  نقش ستون پنجم را بازي مي كردند و به سود دش
خبرچيني، دزدي، شايعه پراكني و... دست مي زدند؛ از اين رو، يهوديان را در هيچ كشور 
اروپايي راه نمي دادند. در انگلستان نزديك به چهارصد سال ورود يهوديان ممنوع بود. 
از سال 1290 تا 1657م دولت بريتانيا حتي به يك نفر يهودي رخصت نداد در آن كشور 
زندگي كند.1 در فرانسه، مردم به سبب خيانت ها و جاسوسي هايي كه يهوديان به سود 
بيگانگان داشتند بارها آنان را مورد حمله و سركوب قرار دادند و از فرانسه بيرون راندند؛ 
به طوري كه در سال 1394م يك نفر يهودي در فرانسه يافت نمي شد.2 در اسپانيا، ايتاليا، 
ــاليان درازي ورود  ــوئد و كشورهاي ديگر اروپا نيز س شوروي، لهستان، مجارستان، س
يهودي ها را ممنوع كرده بودند. در آلمان نيز در پي چندبار اخراج دسته جمعي يهوديان 
سرانجام در دوران حكومت هيتلر آنان را دسته جمعي يا بيرون كردند يا به اردوگاه مرگ 
فرستادند.3 اروپايي ها با كوچ دادن صهيونيست ها به سرزمين فلسطين به يك كرشمه 
ــي و دامنه دار يهوديان خود را رهايي  دو كار كردند؛ از توطئه ها و آتش افروزي هاي پياپ
ــالم انداختند و جاي پايي در  بخشيدند و دوم اينكه اين آتش فتنه را بر جان جهان اس

منطقه خاورميانه ايجاد كردند. 

ــم، ترجمه داود حيدري، مؤسسه مطالعات تاريخ  1. براي اطالع بيشتر رك: ناهوم سوكولوف، تاريخ صهيونيس
معاصر ايران، تهران، 1377. 

2. براي اطالع بيشتر رك: لوئيس مارشالكو، فاتحين جهاني؛ جنايتكاران حقيقي جنگ، ترجمه دكتر عبدالرحيم 
گواهي، تهران، تبيان، 1377. 

3. صهيونيست ها در دوران اشغال لهستان توسط نازي ها، در جنگ دوم جهاني براي سركوب يهودي ها با هيتلر 
و آيشمن از نزديك همكاري مي كردند. دكتر استوف بلئوفسكي  (Dr. Steuf Blofski)در خاطرات خود آورده 
است: «سازمان صهيونيست در خصوص سركوب يهودي ها با نازي ها همكاري مي كرد و نكته در خور توجه اينكه 
«م.بگين» از افسران پليس نازي بود...!» مي رويم كمي هيزم جمع كنيم، ترجمه ناصر زرافشان، شبگرد، 1351، 

ص6-7. 
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3. كنترل صهيونيست ها 
ــرايطي قرار دادند كه  ــتعمارگران با گردآوري يهوديان در فلسطين، آنان را در ش اس
ــاس بي نيازي كنند.  ــد از دولت هاي مقتدر جهاني- به ويژه غربي- احس هيچ گاه نتوانن
استعمارگران مي دانستند كه يهوديان در فلسطين در محاصره دشمنان سوگندخورده 
خود هستند و از نظر تكنولوژي و نظامي هر اندازه پيشرفته و مجهز شوند بدون پشتيباني 
استكبار جهاني نخواهند توانست به حيات خود ادامه دهند و دولت صهيونيستي را سرپا 
نگاه دارند. استعمارگران با كوچ دادن صهيونيست ها به فلسطين آنان را زير كنترل خود 
ــتي روبه رو كردند. در واقع صهيونيست ها در فلسطين  قرار دادند و با بن بست بي بازگش

اشغالي ناگزيرند مجريان و مأموران بي چون وچراي جهان خواران باشند. 
4. درمانده كردن كشورهاي اسالمي

ــتقالل اقتصادي و سياسي كشورهاي  دولت هاي مقتدر غربي از پيشرفت، ترقي و اس
اسالمي سخت وحشت دارند. آنها به درستي دريافته اند اگر اين كشورها از نظر سياسي 
ــند، با داشتن سرمايه هاي سرشار مادي و معنوي  و اقتصادي به مرحله خودكفايي برس
ــت تبهكاران،  ــود را بازيابند و دس ــت  رفته خ ــزت، عظمت و كرامت ازدس مي توانند ع
ــورها و ملت هاي مسلمان كوتاه كنند.  فزون خواهان و جهان خواران را از سرنوشت كش
ــتي در قلب جهان اسالم، دولت هاي كشورهاي اسالمي  با پديد آمدن دولت صهيونيس
ــتي به نبرد و  ــن دو راه را برگزينند: يا با رژيم صهيونيس خواه ناخواه ناگزيرند يكي از اي
مبارزه برخيزند و درآمد كشورشان را به خريد تجهيزات نظامي و جنگي صرف كنند و 
از عمران، آباداني و سازندگي باز بمانند يا راه سازش و كنار آمدن با اشغالگران فلسطين 
را در پيش گيرند كه در اين صورت رژيم صهيونيستي با ترفندها و نيرنگ هاي خود راه 
را براي غارتگري ها و تاخت وتاز جهان خواران در آن كشورها هموار خواهد كرد و به اين 
كشورها هرگز رخصت پيشرفت، توسعه و خودكفايي را نخواهد داد (نمونه اين نابساماني 
را در كشور اردن، از روزي كه به اصطالح استقالل يافته تا به امروز و نيز در كشور مصر در 
اين سي سال اخير كه با رژيم صهيونيستي پيمان صلح امضا كرده است، مي توان ديد). 

5. بنياد پايگاه نظامي مورد اطمينان
جهان خواران با گماردن يهوديان در فلسطين به عنوان يك دولت، پايگاه نظامي بسيار 
ــراي كنترل منابع زرخيز خاورميانه- به  مجهز و آماده اي براي خود پديد آوردند. آنها ب
ــورهاي اسالمي كه از  ويژه نفت- به چنين پايگاهي نياز دارند. برخي از دولت هاي كش
ــمار مي روند، نمي توانند پايگاه مطمئني براي نفت خواران  ــتعمار غرب به ش اقمار اس
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باشند زيرا چه بسا با يك حركت مردمي فرو مي پاشند و 
نقشه ها و نيرنگ ها و سرمايه گذاري هاي استعمار يك روزه 
بر باد مي رود؛1 استعمارگران مي خواستند با پديد آوردن 
ــن، مجهزترين و  ــراييل» در خاورميانه، نيرومندتري «اس

مطمئن ترين پايگاه را براي خود ايجاد  كنند. 
6. رواج دادن فساد و فحشا 

انگيزه ديگر  استعمار از كوچ دادن يهوديان به فلسطين، 
گسترش فساد و بي بندوباري در ميان جوانان مسلمان بود. استعمارگران به اين نكته پي 
برده بودند كه يكي از شگردها براي دور كردن ملت ها از اسالم و باورمندي هاي اسالمي، 
دامن زدن به فساد و فحشا در ميان آنان است و يهوديان در رواج دادن اين شگرد2 و آلوده 
كردن مسلمانان كاميابي هاي بيشتري دارند، زيرا طبق آورده هاي تورات تحريف شده و 
ديگر كتب مقدس آنان، يهوديان در فساد و فحشا و بي بندوباري حد و مرز نمي شناسند، 

از اين رو يك محيط را به فوريت آلوده مي كنند. 
ــتر شدن  يهوديان در كتاب هاي مقدس خود به پيامبران خدا زنا با نامحرمان و هم بس
ــبت مي دهند3 تا راه هرگونه زشت كاري و بي بندوباري را براي خود  با دخترانشان را نس

هموار كنند. در كتاب هاي مقدس يهود مي خوانيم: 
ــما را  ــما را در حيني كه زنا مي كنند و عروس هاي ش ... من دختران ش
ــي كه با  ــه گري مي نمايند كيفر نخواهم كرد؛4 كس در حيني كه فاحش
ــي با خواهرش كه اعتراض ننموده  عشق و عالقه و به خاطر تمتع جنس
است، هم بستر شود، مرتكب گناه نشده است ولي اگر مواجه با شكايت 
ــيره اش گردد، عدم تكرار آن بايد به وي ابالغ شود؛5 اگر كسي با  همش
بچه اي يا دختربچه اي از ناحيه دبر تماس حاصل نمايد، اگر در اثر فرياد 
بچه يا دخترك، كساني متوجه كار بشوند، به آن شخص توصيه مي شود 

كه از انجام اين عمل خودداري كند...6 
ــليحات مي كند. شيمون پرز، خاورميانه  ــاالنه بيش از 60 ميليارد دالر صرف هزينه تس 1. منطقه خاورميانه س

جديد، تهران، مركز مطالعات و پژوهش هاي راهبردي آسيا، ص90. 
2. «روسپيگري و يهود» عنوان مدخلي از كتاب يهود، يهوديت و صهيونيسم اثر عبدالوهاب المسيري است.

ــموئيل دوم، اصحاح يازدهم) و حضرت لوط: (سفر  3. اين دو نسبت بي شرمانه را به ترتيب به حضرت داود: (س
پيدايش، اصحاح بيست و نهم) داده اند. 

4. هوشع؛ باب 4، آيه14. 
5. تالمود كئوبوث، باب 11 و 14.

6. همان. 

از نخستين تاكتيك ها و 
ترفندهاي استعماري در 
راه پديد آوردن جدايي و 
رويارويي ميان پيروان اسالم 
انديشه هاي  كردن  زنده 
نژادپرستانه و ناسيوناليستي 
و ناديده گرفتن برادري 

اسالمي در ميان آنان بود
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تو خود حديث مفصل بخوان از اين مجمل. 
7. اهميت فلسطين 

ــتكبار جهاني از اهميت  ــتراتژيك براي اس فلسطين از نظر اس
ويژه اي برخوردار است، زيرا: 

الف. در نقطه تالقي سه قاره آسيا، آفريقا و اروپا قرار دارد. 
ب. در قلب ذخاير انرژي پربار خاورميانه واقع شده است. 

ج. در مجاورت يكي از بزرگ ترين آبراه هاي بين المللي (كانال 
سوئز) قرار گرفته است. 

د. مركز پيدايش اديان بزرگ الهي مي باشد و شهر بيت المقدس، 
براي مسلمانان، مسيحيان و يهوديان مقدس است. از اين رو، براي 
پديد آوردن اختالف و كشمكش ميان مردم بومي آن سرزمين 
ــت كن»، مي توان از آن  و پياده كردن تز «تفرقه بينداز و حكوم

بهره برداري كرد. 
ــا مي ديدند كه  ــان دولت بريتاني ــاپيش آن اروپاييان و در پيش
فلسطين پلي است كه سه قاره اروپا،  آسيا و آفريقا را به هم پيوند مي دهد و از طرف ديگر 
بخش هاي آسيايي- آفريقايي جهان عرب را به يكديگر متصل مي كند و مهم تر اينكه در 
كنار صحراي سينا و آبراه كانال سوئز قرار دارد و سلطه بر آن براي كنترل سواحل غربي 
و شرقي مديترانه، درياي سرخ و اقيانوس هند از اهميت بااليي برخوردار است. از اين رو، 
سلطه بر فلسطين و جدا كردن آن از پيكره عثماني، تنها خواست صهيونيست ها نبود، 

بلكه از هدف هاي استراتژيك و ريشه اي استعمارگران نيز به شمار مي رفت. 
8. تخريب اديان و ترويج سكوالريسم 

صهيونيست ها و همزاد آنان (فراماسون ها) از مخالفان سرسخت اديان و باورمندي هاي 
ديني هستند. آنها به ظاهر مبارزه با خرافه پرستي، كهنه پرستي و پنداربافي را از اهداف 
خود وانمود مي كنند ليكن ستيز با اديان- به ويژه اسالم- از برنامه هاي استراتژيك آنان 
ــش خردگرايي، انسان ساالري (اومانيسم) و باالبردن  مي باشد. اين دو سازمان زير پوش
درك و فهم بشر و مبارزه با خرافات و عقايد كهنه ريشه اي ترين و گسترده ترين رويارويي 
با اديان آسماني را دنبال مي كنند و از بزرگ ترين و آرماني ترين خواسته هاي آنان رواج 
ــه هاي سازنده و آزادي بخش ديني  دادن مادي گرايي (ماترياليسم) و پس راندن انديش
ــد. انكار صانع و وحي و نبوت، نيز انكار بقاي ارواح و بهشت و دوزخ و انكار جهان  مي باش

صهيونيست ها در راه 
چيرگي بر منابع زرخيز 
كشورهاي اسالمي تا آن 
پايه آزمند و بي قرارند 
كه در درازاي تاريخ در 
هر مقطع و برهه اي كه 
زورمداران خون آشامي 
آهنگ خاورميانه كردند 
و در راه چيرگي بر 
سرزمين هاي اسالمي به 
جنگ و خونريزي دست 
زدند، صهيونيست ها را 
مي بينيم كه در كنارشان 
ايستاده و آتش  بيار 

معركه بودند
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ماوراء الطبيعه و فرشتگان، از انديشه هاي زيربنايي صهيونيست ها و فراماسون ها مي باشد. 
برابر باور آنها: 

... انسان هاي اوليه، به علت عدم اطالع از چگونگي رويدادهاي طبيعي، 
به اين نيروها نسبت خدايي داده اند، مانند خداي باران، خداي توفان و... 
با گذشت زمان و به تدريج تعداد خدايان به چند خدا و عاقبت به يك خدا 

تنزل پيدا كرد... خدا زاييده اذهان مايند...1
نيز آورده اند: 

ــاي طبيعت، به  ــرو و عظمت رويداده ــان هاي اوليه در مقابل ني ... انس
قدرت هاي ماوراء الطبيعه اعتقاد پيدا كرده و با اين توهمات اديان اوليه 

ظاهر گرديده اند...2
ــنگيني  ــالم ضربه هاي س ــتعمار انگليس و ديگر دولت هاي مقتدر اروپا كه از اس اس
خورده بودند، چنين مي پنداشتند كه وجود اين سازمان هاي الئيك و ضد دين در كنار 
كشورهاي اسالمي و ملت هاي دين باور مسلمان مي تواند نقش مهمي در سست كردن 
ــت كم به «تساهل و تسامح»،  ــلمانان بازي كند و آنان را دس باورمندي هاي ديني مس
اباحي گري، بي بندوباري و بي تفاوتي بكشاند. از اين رو، دولت هاي اروپايي- به ويژه دولت 
انگليس كه نقشه هاي ويرانگر، غارتگرانه و استعماري دامنه داري براي كشورهاي اسالمي 
ــطين و برپايي رژيمي صهيونيستي  در سر داشت- با صهيونيست ها در راه اشغال فلس
ــان و طراحان خود را براي پياده كردن اين نقشه به  ــان دادند و كارشناس همراهي نش

1. گروه تحقيقات علمي، فراماسونري و يهود، ترجمه جعفر سعيدي، ويرايش حسين مير، تهران، علمي، 1369، 
ص188. 

2. همان، ص189. 
ــون ها و يهودي ها] در جهت تخريب اديان و دشمني با دين موجب شده  نوشته اند: «فعاليت هاي مختلف [ماس
ــوني احتراز نمايند. چنين وضعي مانع نابودي اديان مي گرديد. لذا با به كارگيري  بود تا مسيحيان جهاني از ماس
ــوني با ظاهر مظلوم و معصوم، موجبات ماسون شدن عده زيادي مسيحي فراهم  روش هاي مختلف و با ارايه ماس
شد... ماسون ها و يهودي ها با رسوخ و نفوذ به صفوف مسيحيان و مسلمانان براي پس راندن عقايد ديني آنان بسيار 

خوب سازماندهي شدند... (همان، ص262) 
صهيونيست ها و فراماسون ها براي سست كردن پايه هاي اعتقاد ديني مردم روش گام به گام را به كار مي گيرند. 
ــتيد، اگر كسي المپ اتاق را  خود چنين اعتراف دارند: «... موقعي كه در اتاق تاريكي در حال خواب و بيداري هس
روشن نمايد مخالف با ميل شما عمل كرده است: زيرا چشمان شما به تاريكي خو گرفته و از نور زياد متأثر خواهد 
شد. دوست داريد روشنايي با نوركم شروع شود... در اصل، ماسوني همين عمل را انجام مي دهد: تاباندن نور آرام 
آرام، نور و ضيا بر چشمان خواب و بيدار...» (همان، ص267). منظور از تاباندن آرام نور و ضيا بر چشمان نيمه بيدار، 
ــت كردن پايه هاي ديني و كشانيدن  به كارگيري تاكتيك ها و روش هاي مناسب و تدريجي و نامريي در راه سس

دين باوران به سكوالريسم است. 



194
انقالب اسالمي و مسئله فلسطين

دوره سوم سال نهم شماره 29 پاييز90

ــتي دريافته بودند كه  ــي و ارزيابي فراخواندند.1 اروپاييان اين واقعيت را به درس بررس
چيرگي بر فلسطين و گردآوري يهوديان در آن سرزمين و برپايي يك دولت صهيونيستي 
به آساني شدني نيست و به دگرگوني همه جانبه در منطقه از نظر سياسي، جغرافيايي و 

اقتصادي نيازمند است و بايد زمينه آن دگرگوني فراهم شود. 

جنگ اول جهاني و وعده «بالفور» 
نخستين جنگ جهاني در سال 1292ش با توطئه صهيونيست ها و دولت بريتانيا در راه 
فروپاشي دولت مقتدر عثماني و تجزيه آن كشور پهناور اسالمي تدارك ديده شد. در اين 
جنگ خانمان سوز، با شكست عثماني ها و عقب نشيني نيروهاي آن از سوريه و لبنان، بر 
اساس قرارداد 1916 سايكس- پيكو شهرهاي بيروت، صور و صيدا كه «سوريه شمالي» 
ناميده مي شد به دست ارتش فرانسه افتاد و «سوريه جنوبي» كه شهرهاي ساحلي، يافا، 
حيفا، بيت المقدس و اردن را در بر مي گرفت، همراه بين النهرين (عراق) به تصرف ارتش 

انگلستان درآمد. 
ــد كه با وعده هاي دروغين  دولت انگليس پيش از شكست نيروهاي عثماني بر آن ش
ــتي و نويد برپايي امپراتوري عربي آنان  ــه هاي ناسيوناليس به عرب ها و انگيختن انديش
ــورش وادارد و بدين گونه دولت عثماني را  را در درون سرزمين عثماني به خيزش و ش
ــت به گريبان سازد و از طرف ديگر از  از درون با ناآرامي ها و درگيري هاي شكننده دس
تشكيالت جاسوسي و زيرزميني صهيونيست ها در راه چيرگي بر عثماني ها بهره بگيرد. 
صهيونيست ها آن گاه كه دريافتند دولت بريتانيا براي شكست عثماني ها به همكاري هاي 
ــتي آنان نياز مبرم دارد، فرصت را غنيمت شمرده آن دولت را براي  جاسوسي- تروريس
گرفتن تضمين در مورد واگذاري سرزمين فلسطين به يهوديان و موافقت با برپايي يك 
دولت صهيونيستي در آن سرزمين زير فشار گذاشتند. دولت بريتانيا با توجه به اهميتي 
ــت (كه پيش تر به آن اشاره شد) و روي نياز  كه فلسطين از نظر استراتژيك براي او داش
ــد كه به اين خواسته  ــي صهيونيست ها، بر آن ش به همكاري هاي اطالعاتي و جاسوس
ــتان پس از هماهنگي با امريكا و  آنان پاسخ مثبت دهد. از اين رو، كابينه جنگي انگلس
فرانسه در تاريخ 31اكتبر 1917 پايه گذاري «وطن ملي يهود» در فلسطين را به تصويب 
ــانيد. وزير خارجه آن روز بريتانيا به نام آرتور جيمز بالفور بي درنگ طي نامه اي به  رس
1. ناسيوناليسم يا ملي گرايي در تركيه با عنوان پان تركيسم كه مهمترين عامل فروپاشي پس از عوامل داخلي 
برشمرده مي شود اولين بار توسط سه يهودي به نام هاي آرمينيوس وامبري، لنون كاهدن و آرتور لمبلي ديويد در 

امپراتوري عثماني ترويج و تبليغ شد. عليرضا سلطانشاهي، پان تركيسم و صهيونيسم، همان، ص15-26. 
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صهيونيست ها، خبر تصويب آن را اين گونه اعالم كرد: 
دوم نوامبر 19171
لرد روچيلد عزيز! 2

براي من مايه نهايت خرسندي است كه به نام دولت اعليحضرت پادشاه 
انگلستان پشتيباني خود را از آرمان هاي صهيونيان يهودي كه در جلسه 
هيئت دولت مورد تصويب قرار گرفته است به شرح زير به شما ابالغ كنم: 
ــيس وطن ملي يهوديان را در  ــاه موضوع تأس دولت اعليحضرت پادش
ــاعد مي نگرد و براي رسيدن به اين مقصود بهترين  فلسطين با نظر مس
كوشش هاي خود را به كار خواهد برد. كامًال بديهي است كه هيچ عملي 
ــطين، يا حقوق  به زيان حقوق مدني يا مذهبي مردم غير يهودي فلس
ــي يهوديان در ديگر كشورهاي جهان صورت نخواهد  و موقعيت سياس

گرفت. 
مايه سپاسگزاري من خواهد بود كه مفاد اين اعالميه را به اطالع اتحاديه 

صهيونيست ها برسانيد. 
بالفور

ــهرت يافت براي صهيونيست ها در پايه سند مالكيت  اين نامه كه به «وعده بالفور» ش
ــطين بود. آنها اين نامه محرمانه و پنهاني را جهشي آرماني در راه رسيدن به  خاك فلس
هدف خود به شمار آوردند و از اينكه در تاريخ زندگي سياسي خود از جانب يك ابرقدرت 
به عنوان «ملت يهود» به رسميت شناخته شده اند، به خود باليدند و آن را از بزرگ ترين 

كاميابي هاي سياسي خود پنداشتند. 

شيوه  ها و شگردها در راه برپايي دولت صهيونيستي و نگهداري آن 
ــور پهناور اسالمي  ــران اروپا در راه تجزيه كش ــتي صهيونيست ها و س جريان همدس
ــطين در مرز «وعده بالفور» و شكست  عثماني و برپايي «وطن ملي يهوديان» در فلس
دولت عثماني در جنگ اول جهاني باز نايستاد، بلكه در هر برهه و مرحله اي با تاكتيك 
ــال 1299  ــان ريمو» كه در س ــه در كنفرانس «س ــد؛ بدين ترتيب ك نويني دنبال ش
ــان و بلژيك  ــه، ايتاليا، ژاپن، يون ــس، فرانس ــد،  دولت هاي انگلي ش (1920م)  برپا ش

1. 26آبان 1296ش. 
2. يكي از سرمايه داران بزرگ خاندان صهيونيستي روچيلد و رئيس بانك روچيلد شعبه انگلستان. 
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ــرزمين هاي  ــتند و درباره تجزيه س ــركت داش ش
ــطين به  ــوري عثماني، واگذاري فلس حوزه امپرات
ــت ها، گماردن مهره هايي بر كشورهاي  صهيونيس
ــه به توافق  ــالمي و جريان هاي ديگر خاورميان اس

رسيدند. 
در پي قيموميت انگلستان بر فلسطين، يهوديان با 
سازماندهي صهيونيست ها و با همدستي و تشويق 
ــكل پنهاني به  ــي، گروه گروه به ش مقامات انگليس
فلسطين كوچ داده شدند تا آنجا كه پس از گذشت 
بيست  سال از اشغال فلسطين به وسيله انگلستان، 
ــال 1297ش، به 650000 نفر در سال  ــرزمين از 56000 در س شمار يهوديان آن س

1320ش افزايش يافت.1
ــر عالي انگليس در فلسطين» وارد آن  ــاموئل2 در ژانويه 1920م به عنوان «كميس س
سرزمين شد و در راه به اجرا درآوردن نقشه صهيونيست ها براي برپايي يك دولت يهود 
در فلسطين به تالش هاي گسترده اي دست زد. در دستگاه دولتي آن سرزمين مهره هاي 
ــت عرب ها را از پست هاي دولتي و  ــت و تا آنجا كه توانس صهيونيستي را به كار گماش

اجرايي كنار زد. 
بررسي تاكتيك ها و ترفندهايي كه انگلستان و صهيونيست ها در راه پديد آوردن دولتي 
صهيونيستي در سرزمين فلسطين و سرپا نگاه داشتن آن به كار گرفتند و دنبال كردند، 
گسترده تر از آن است كه بتوان در اين فرگرد به آن پرداخت ليكن به برخي از آن شيوه ها 

و شگردها به شكل كوتاه اشاره مي شود: 

ــاكنان آن سرزمين را  ــغال شد، 90/6درصد از مجموع س ــال 1918 كه فلسطين از سوي انگلستان اش 1. تا س
عرب ها تشكيل مي دادند و مالك 99/5درصد سرزمين هاي آن بودند. يهوديان نيز 8درصد جمعيت كل فلسطين را 
تشكيل مي دادند و 2/5 درصد زمين هاي فلسطين به آنان تعلق داشت. صهيونيست ها در دوران اشغال فلسطين به 
وسيله انگلستان به خريد زمين هاي فلسطين دست زدند. آن گاه كه عرب ها به نقشه هاي آنان پي بردند، از فروش 
زمين به آنان خودداري ورزيدند، ليكن صهيونيست ها كوشيدند كه با واسطه قرار دادن مشتي دالل هاي به ظاهر 
مسلمان اين نقشه را پي بگيرند و 3درصد از زمين ها را با داللي و واسطگي مسلمان نماها، به چنگ آورند. سيدضياء 
ــي را خريداري كرد و در  ــت ها بازي نمود و زمين هاي طباطبايي از عناصري بود كه نقش دالل را براي صهيونيس
اختيار صهيونيست ها قرار داد. در نتيجه پس از گذشت 20 سال از سلطه انگلستان بر فلسطين، ميزان زمين هاي 

تصرف شده از سوي يهودي ها به 5/6درصد رسيد. 
2. سر هربرت لوئيز ساموئل (Sir. Herbert lout s.louis.samuel) فردي يهودي كه در دولت انگلستان به 

مقام بلندپايه دولتي رسيد و در ميان يهوديان به عزراي دوم پس از اسارت بابلي مشهور است. 

فرانسوي ها آن گاه كه دريافتند 
نقشه هاي سري آنان به وسيله 
يهوديان به دست آلماني ها افتاده 
است، سخت به خشم آمدند و به 
سركوب و راندن يهوديان دست 
زدند و سروان دريفوس را كه افسر 
يهودي در ارتش فرانسه بود، به 
اتهام جاسوسي و تسليم نقشه به 
آلماني ها، به محاكمه كشيدند و پس 
از محاكمه در دادگاه نظامي وي را 

به زندان جزيره شيطان  فرستادند
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1. انگيختن انديشه هاي نژادپرستانه و ملي گرايانه در ميان ملت هاي مسلمان 
از نخستين تاكتيك ها و ترفندهاي استعماري در راه پديد آوردن جدايي و رويارويي 
ميان پيروان اسالم زنده كردن انديشه هاي نژادپرستانه و ناسيوناليستي و ناديده گرفتن 
برادري اسالمي در ميان آنان بود. متفقين كه در جنگ اول جهاني از پيروزي مسلمانان 
ــدند با بهره گيري از تعصبات جاهالنه نژادي،  قومي و  سخت انديشناك بودند، بر آن ش
قبيله اي در ميان مردم عرب، آنان را به خروش و شورش بر ضد دولت عثماني وادارند و 
ــت بر آن دولت وارد كنند. از اين رو، برخي از مهره هاي ورزيده،  از درون خنجري از پش
ــاير و قبايل عرب به گفت وگو  ــتان با برخي از سران عش كارآزموده و كارشناس انگلس
نشستند و آنان را براي به اصطالح رهيدن از سيطره عثماني ها برانگيختند و به آنان نويد 
دادند كه در صورت جدا شدن عرب ها از دولت عثماني، انگلستان برپايي يك امپراتوري 

عربي را به رسميت خواهد شناخت و در راه تشكيل آن، عرب ها را ياري خواهد داد. 
شريف حسين كه از طرف عثماني ها به سرپرستي عربستان (حجاز) گماشته شده بود 
ــت از اين وسوسه هاي استعماري و با رؤياي شيرين  و رياست آن منطقه را بر عهده داش
ــلطنت امپراتوري عربي به  ــت آوردن رهبري جهان عرب و نشستن بر تخت س به دس
گونه اي سرمست شد كه پرچم شورش بر ضد دولت عثماني را برافراشت و در آن برهه 
كه عثماني ها سرگرم نبرد سرنوشت ساز با استعمارگران غربي و تجاوزگر بودند، «انقالب 
عربي»1 را اعالم كرد و دوشادوش سربازان انگليسي با نيروهاي عثماني به نبرد برخاست؛ 
ــپتامبر 1918 وارد دمشق  پادگان هاي عثماني را مورد حمله قرار داد و در تاريخ 30س
شد و پرچم آن دولت را پايين كشيد و پرچم به اصطالح انقالب عربي را به اهتزاز درآورد. 
ــلمانان  ــتي در ميان مس ــتي و نژادپرس ــه ناسيوناليس بدين ترتيب رواج دادن انديش
بزرگ ترين حربه اي بود كه از سوي استعمار انگليس، فراماسون ها و صهيونيست ها به كار 

1. «انقالب عربي» اصطالح ويژه اي است كه در مورد شروع عمليات مشترك عرب- انگليس در ماه ژوئن 1916، 
عليه عثماني به كار برده مي شود... زمام امور كشورهاي عربي خاورميانه به استثناي مصر در اين هنگام در دست 
دولت عثماني بود. از سوي ديگر همين حكومت فاسد [عثماني] مانع بزرگي بر سر راه رخنه استعمار در خاورميانه 
ــتان از طريق كمك به نهضت اعراب، دولت عثماني را در داخل  و نزديك شمرده مي شد... نقشه اين بود كه انگلس
گرفتار و متالشي كند و از طرف ديگر رهبري دنياي جديد عرب را در مسير منافع سياسي خود بر عهده بگيرد... 
ــده بود... سران انقالب عربي  ــال 1912 ميان سران عرب و انگليس آغاز ش مذاكرات مربوط به انقالب عربي از س
ــعيد، لورنس عربستان، ژنرال النبي،  ــرانش (علي، فيصل و عبداهللا)، نوري س عبارت بودند از: شريف حسين و پس

كيچنر و سر رونالد استورز. 
ــين آغاز  ــنبه 6 ژوئن 1916  شريف حس بدين ترتيب، با افزايش كامل توان نظامي و آمادگي قبلي در روز دوش
انقالب عربي را در مكه اعالم كرد و حمله عمومي عليه پادگان ها و خطوط ارتباطي عثماني در سرزمين هاي عربي 
آغاز شد و در تاريخ 30سپتامبر 1918 كه فيصل و لورنس فاتحانه وارد دمشق شدند، پايان يافت. در نتيجه انقالب 
عربي به گفته دكتر سمره، كشورهاي عرب از تسلط يك حكومت ارتجاعي خشن رهايي يافتند ولي بالفاصله در 
دام يك شبكه استعماري مدرن و منظم گرفتار شدند و پاره اي از قلب ميهن خود را به نام فلسطين از دست دادند...؛ 

ناصرالدين نشاشيبي، در خاورميانه چه گذشت، همان، ص196-197. 
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گرفته شد و زمينه را براي پديد آوردن دولت صهيونيستي هموار كرد. فريب خوردگان 
ــم روان شدند،  ــم، پان تركيسم و پان ايرانيس ــالم به دنبال برپايي پان عربيس جهان اس
ــطين  ــرزمين فلس ــت ها در س ــاد بردند و آن گاه كه صهيونيس ــالمي را از ي برادري اس
ــياري از ملت هاي مسلمان كه عرب نژاد نبودند، در برابر  مسلمانان را قتل عام كردند بس
اين فاجعه خونين بي تفاوت ماندند و اگر شماري از مردم روي باورهاي ديني و موازين 
ــه با جوسازي ها،  ــطيني ها بشتابند ملي گراهاي دوآتش انساني خواستند به ياري فلس
جاروجنجال ها و پيش كشيدن بحث هاي روشنفكري و مطرح كردن تز نارواي «چراغي 
ــت»!! آنان را از هرگونه همراهي و همدردي با  ــجد حرام اس كه به خانه رواست، به مس
ستم ديدگان فلسطيني بازداشتند. اين نقشه و نيرنگ استعماري تا امروز نيز تداوم يافته 

است. 
2. تجزيه كشور پهناور اسالمي و تقسيم آن به شماري كشورهاي خرد و ناتوان

استعمارگران از كشور بزرگ اسالمي كه در سيطره عثماني ها قرار داشت، آسيب هاي 
ــور را در رويارويي با آز و نياز استعماري  سنگيني ديده بودند و قدرت و شوكت آن كش
ــتي آزموده بودند. از اين رو، در پي جنگ اول جهاني و شكست دولت عثماني،  به درس
ــدند كه هيچ گاه رخصت ندهند كشوري پهناور زير پرچم اسالم  استعمارگران بر آن ش
پديد آيد و براي اين منظور به توطئه نويني دست زدند و هر بخشي از سرزمين اسالمي را 
كه در حوزه سيطره عثماني ها قرار داشت، به نام يك كشور، مرزبندي كردند و بدين گونه 
ــد آوردند و راه را براي پديد آوردن  دگرگوني ژرفي از نظر جغرافيايي در خاورميانه پدي

كشوري به نام «اسراييل» در سرزمين فلسطين هموار ساختند.1
3. دولت هاي دست نشانده 

ــتي دريافته بودند كه اگر  انگلستان و ديگر دولت هاي استعماري اين نكته را به درس

1. «... مسلمين آنها بودند كه مجد آنها دنيا را گرفته بود، تمدن آنها فوق تمدن ها بود، معنويات آنها باالترين معنويات بود، 
رجال آنها برجسته ترين رجال بودند... [استعمارگران] ديدند كه با اين سيطره و با اين وحدت اسالمي... نمي شود ذخاير اينها 
را، طالي سياه اينها را، طالي زرد اينها را قبضه كرد، درصدد چاره برآمدند، چاره اين بود كه بين ممالك اسالمي تفرقه بيندازند. 
شايد بسياري... يادشان بيايد جنگ بين المللي را، جنگ اول بين المللي را كه با مسلمين و با دولت بزرگ عثماني چه كردند... بعد 
از اينكه در آن جنگ- با آن بساط- غلبه پيدا كردند، تجزيه كردند دولت عثماني را به دول بسيار كوچك، براي هر يك از آنها هم 
اميري قرار دادند، يا سلطاني قرار دادند يا رئيس جمهوري قرار دادند. آنها در قبضه مستعمره چي ها و ملت هاي بيچاره در قبضه 
آنها... بعد از آنكه تجزيه شد در... زمان آتاتورك خبيث، اسالم را در آنجا الغا كردند... آنها ديدند كه اتكاي به اسالم نقطه بسيار 
بزرگي است كه با اين اتكا نمي شود دولت هاي اسالمي را از بين برد، در تركيه اسالم را از حساب دولت جدا كردند، حاال مي بينيد 
كه در قبرس كه از ترك ها كشته مي شود يك مسلم نيست كه متأسف باشد... اختالفاتي كه در عراق، در ساير ممالك اسالمي 
ايجاد مي كنند بايد سران دولت اسالمي توجه داشته باشند به اين معني كه اين اختالفات، اختالفاتي است كه هستي آنها را به 
ــت و از ظل قرآن كريم دارد دور مي كند، قضيه نژادبازي است، اين  باد مي دهد... آن چيزي كه دول اسالمي را بيچاره كرده اس
نژاد ترك است، بايد نمازش را هم تركي بخواند!  اين نژاد ايران است بايد الفبايش هم چه جور باشد، آن نژاد عرب است، عروبت 
بايد حكومت كند نه اسالم!، نژاد آريايي بايد حكومت كند نه اسالم! نژاد ترك بايد حكومت كند نه اسالم!، اين نژادپرستي... يك 
مسئله بچه گانه است... مثل اينكه بچه ها را دارند بازي مي دهند... غافل از آن نكته اتكايي كه همه مسلمين داشتند. افسوس! 

افسوس! كه اين نكته اتكا را از مسلمين گرفتند... قضيه نژادبازي يك ارتجاع است...»، صحيفه امام، ج1، ص374-378. 
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دولت هاي كشورهاي اسالمي و عربي- به ويژه دولت هاي 
مجاور فلسطين- از دست نشاندگان و سرسپردگان به نظام 
ــند، نه پديد آوردن رژيم صهيونيستي در  استكباري نباش
ــت و نه مي توان چنين رژيم ساختگي  فلسطين شدني اس
و بي ريشه اي را در منطقه براي هميشه سراپا نگاه داشت. 
ــي و دگرگوني  ــگ اول جهان ــي پايان جن ــن رو، در پ از اي
ــر دولت هاي  ــتان و ديگ ــت انگلس جغرافيايي كه به دس
ــتان بر آن شد  ــتعماري در خاورميانه پديد آمد، انگلس اس
مهره هاي وابسته به خود را در منطقه يكي پس از ديگري بر 

تخت سلطنت بنشاند و زمام امور كشورهاي اسالمي را به كساني بسپرد كه بي چون و چرا 
مجري سياست انگلستان باشند و نه تنها در سركوب حركت ها و خيزش هاي اسالمي و 
مردمي با انگلستان همكاري كنند بلكه در پديد آوردن رژيم صهيونيستي و نگهباني از 

كيان آن نيز همراه باشند و نقش منفي و بازدارنده نداشته باشند. 
انگلستان در سال 1302ش (23اوت 1921) حكومت هاي عراق و اردن را به ترتيب به 
امير فيصل و اميرعبداهللا (دو فرزند شريف حسين كه در شكست دولت عثماني با متفقين 
همكاري تنگاتنگي داشت) واگذار كرد. در سال 1303 وهابي هاي بيابانگرد را بر حجاز 
ــت؛1در اين سال مصطفي كمال  ــين را از قدرت كنار گذاش چيره ساخت و شريف حس
يهودي را نيز در تركيه به كودتا واداشت. در سال 1304ش رضاخان را در ايران بر تخت 
سلطنت نشانيد؛ البته زمينه آن را با كودتاي 1299ش فراهم كرد و بدين گونه راه را براي 

چيرگي صهيونيست ها بر فلسطين هموار ساخت. 
4. بندوبست هاي پنهاني برخي از دولت هاي عربي و اسالمي با صهيونيست ها 

ــطين و برپايي دولت  ــت ها بر فلس ــتان در راه چيرگي صهيونيس از ترفندهاي انگلس
ــطين به  ــانده مجاور فلس ــاي دست نش ــي از دولت ه ــتن برخ ــتي، واداش صهيونيس
ــت هاي پنهاني با نمايندگان و مقامات سازمان جهاني صهيونيسم بود. در واقع  بندوبس
ــله ارتباطات، قراردادها و بندوبست ها ميان برخي از  انگلستان با پديد آوردن يك سلس

1.شريف حسين با وعده محرمانه انگلستان مبني بر اينكه پادشاهي و رهبري جهان عرب را به او واگذار خواهد كرد و استقالل 
يك امپراتوري عربي را به رسميت خواهد شناخت، ضد عثماني ها خيزش كرد و ضربه سنگيني بر آنان وارد ساخت و مي توان 
ــت. او در پايان جنگ بر اساس بندوبست هايي كه با انگلستان  گفت نقش مهمي در شكست عثماني ها و چيرگي متفقين داش
كرده بود، خود را پادشاه جهان عرب خواند و انتظار داشت كه اتحاد اعراب زير رهبري او از طرف انگلستان به رسميت شناخته 
شود، ليكن دولت انگلستان چون وجود كشوري يكپارچه و متحد در جهان اسالم را- حتي زير پوشش ناسيوناليسم عربي- به 
زيان منافع استعماري و توطئه اشغال فلسطين به وسيله صهيونيست ها مي دانست، از پديد آمدن چنين اتحاديه اي پيشگيري 
كرد و نه تنها وعده خود را مبني بر واگذاري جهان عرب به شريف حسين ناديده گرفت، بلكه او را نيز كه خواب طاليي امپراتوري 

عربي را مي ديد، بركنار كرد و سعودي ها را به جاي او به سلطنت بر حجاز گماشت. 

از نخستين مقامات يهودي 
كه انديشه كشور مستقلي 
مطرح  را  يهوديان  براي 
كرد مردخاي ايمان نوئل 
سركنسول امريكا در الجزيره 
بود. او جزيره اي را در كنار 
آبشار نياگارا در اختيار گرفت 
و بر آن شد در آن محل يك 

دولت يهود تشكيل دهد
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دولت هاي عربي و سران سازمان صهيونيستي، ارتش 
ــورها را در برابر يورش يهوديان به فلسطين  اين كش
ــالح كرد و اين دولت ها را  و كشتار مردم آن خلع س
ــاخت كه در برابر اشغال فلسطين به دست  ناگزير س
صهيونيست ها دست روي دست بگذارند و به تماشا 
ــت ها با دست بازتري  بنشينند و در برابر صهيونيس
حمام خون در سرزمين فلسطين پديد آورند و روي 
جمجمه هاي مردم فلسطين كاخ دولت صهيونيستي 

را پايه گذاري كنند.1
انگليس، امريكا و فرانسه اين نكته را به درستي دريافته بودند كه پديد آوردن رژيمي 
اشغالگر و ساختگي به نام «اسراييل» بدون گماشتن مهره هايي خودفروخته و بي اراده 
ــورهاي هم جوار فلسطين، شدني نيست؛  در كشورهاي عربي و اسالمي، به ويژه در كش
ــداران جهاني، به مهره چيني در  از اين رو، در پي جنگ اول جهاني و وعده بالفور زورم
كشورهاي عربي و اسالمي دست زدند. در تركيه يك افسر غرب زده يهودي االصل به نام 
مصطفي كمال (از اعضاي الئيك و سكوالر انجمن هاي جوانان ترك) را بر سرير قدرت 
نشاندند؛ در ايران نيز يك قزاق بي سواد و مزدور به نام رضا پاالني را از اصطبل انگلستان 
ــتان، خاندان  ــاندند (1305-1299)؛ و در عربس ــيدند و به تاج و تخت رس بيرون كش
سرسپرده انگليسي ها به نام «آل سعود» را كه جز خدمت به بيگانگان و خيانت به اسالم 
و ملت هاي مسلمان هنري نداشتند و ندارند، قدرت بخشيدند. از ديگر مهره هاي بي اراده 
انگليس فيصل هاشمي (پسر حسين شريف) بود كه در جنگ اول جهاني دوش به دوش 
ارتش اشغالگر انگليس و فرانسه با نيروهاي عثماني جنگيد؛ در تاريخ 8مارس 1920 به 
پادشاهي سوريه گمارده شد و از آنجا كه اين كشور در اشغال ارتش فرانسه بود و سياست 
دولت فرانسه با نظام پادشاهي هم خواني نداشت، يكي از ژنرال هاي فرانسه به نام گورو او 
را از دمشق بيرون راند. او از سوي دولت انگلستان در تاريخ 23اوت 1921 به پادشاهي 
ــتعمار انگليس و صهيونيست ها  ــت پرده به دادوستد با اس عراق منصوب شد و در پش
ــين به نام اميرعبداهللا كه جز نوكري و زبوني هنري  ــر ديگر شريف حس ــت زد. پس دس
نداشت در شرق اردن به قدرت دست يافت و در اشغال فلسطين به دست صهيونيست ها 

1. ارتش رژيم صهيونيستي يا IDF در سال 1948 از ادغام گروه هاي تروريستي همچون هاگانا، اشترن، پالماج، 
ايرگون و لحي به وجود آمد. اين گروه هاي شبه نظامي با تجهيز از سوي حكومت، قيمومت، وظيفه اخراج و كشتار 

فلسطيني ها را بر عهده داشتند؛ ضمن آنكه حراست از شهرك هاي يهودي نشين نيز بر عهده آنان بود. 

اروپا در درازاي تاريخ از توطئه ها، 
پيمان شكني ها،  كارشكني ها، 
آتش افروزي ها و فتنه گري هاي 
يهود خسته و آزرده بود. يهوديان 
در هر كشوري كه حضور داشتند 
نقش ستون پنجم را بازي مي كردند 
و به سود دشمنان آن كشور و ملت 
به جاسوسي، خبرچيني، دزدي، 

شايعه پراكني و... دست مي زدند
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نقش زيادي داشت1 و مي توان گفت كه دو خاندان 
خيانت پيشه سعودي و شريف همكاري هاي پنهاني و 
گاهي آشكار با صهيونيست ها در راه اشغال فلسطين 
و بنياد «اسراييل» داشتند. اميرعبداهللا براي اينكه 
تاج و تخت خويش را در شرق اردن از دست ندهد، به 
صهيونيست ها ميدان داد كه فلسطيني ها را قتل  عام 

كنند و رژيم صهيونيستي را روي جمجمه هاي زنان، مردان و كودكان فلسطين بنا نهند. 
ــود در تاريخ (3ژانويه 1919)  ــلطنت عراق گماشته ش اميرفيصل پيش از آنكه به س
ــندي زنده بر اينكه «اعراب،  ــت ها از آن به عنوان س قراردادي امضا كرد كه صهيونيس
فلسطين را به يهوديان بخشيده اند»! بهره برداري كردند. اين قرارداد ميان فيصل و حيئم 

وايزمن از رهبران صهيونيستي منعقد شد. متن قرارداد چنين است: 
واالحضرت اميرفيصل نماينده مملكت عربي حجاز و دكتر حيئم وايزمن 
نماينده سازمان صهيونيسم، با مالحظه قرابت نژادي و پيوندهاي استوار 
ــايل  تاريخي ميان عرب و ملت يهود تأكيد مي كند كه محكم ترين وس
براي رسيدن به آرمان هاي ملي آنان، برقرار كردن بيشترين حد همكاري 
بين كشورهاي عربي و فلسطين2 به منظور پيشرفت هر دو گروه است. 
نظر به عالقه اي كه طرفين به حفظ و تحكيم حسن تفاهم متقابل دارند، 

موارد ذيل را متفقاً  تأييد مي كنند: 
ــطين،  ــورهاي عربي و فلس ــت كه همه روابط و التزامات كش • الزم اس
حداكثر حسن نيت و تفاهم صميمانه را در برداشته باشد و براي رسيدن 
به اين هدف نمايندگي هاي معتبر يهودي و عربي از هر طرف در كشور 

ديگري داير خواهد شد. 
ــگي بين  ــان كار كنفرانس صلح، بالفاصله مرزهاي هميش • پس از پاي
كشورهاي عربي و فلسطين توسط كميته اي كه برگزيده دو طرف اين 

پيمان باشد، تعيين خواهد شد. 
ــطين، همه اقدامات الزم صورت  • به هنگام تدوين قانون اساسي فلس
1. عبداهللا به واسطه خيانت هاي آشكار به آرمان آزادي فلسطين و زدوبند با صهيونيست ها به دست يك فلسطيني 
ــين خيانت به فلسطيني ها را پس از مدت كوتاهي از  در پله هاي مسجداالقصي از پاي درآمد و پس از او ملك حس

سلطنت ملك طالل برعهده گرفت. 
2. اميرفيصل، براي دستيابي به قدرت و سلطنت در سوريه و عراق آن گونه شتاب زده و دستپاچه بوده است كه 
ــطين را در مقابل كشورهاي عربي قرار داده است.  در هنگام بندوبست و دادوستد با سوداگران صهيونيست، فلس
ــتي نامبرده فلسطين را كشوري  ــغال فلسطين و پديد آمدن رژيم صهيونيس در واقع حدود سي سال پيش از اش

يهودي نشين پنداشته و «اسراييل» را به رسميت شناخته است!! 

جهان خواران با گماردن يهوديان 
در فلسطين به عنوان يك دولت، 
پايگاه نظامي بسيار مجهز و 
آماده اي براي خود پديد آوردند. 
آنها براي كنترل منابع زرخيز 
خاورميانه- به ويژه نفت- به چنين 

پايگاهي نياز دارند
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ــرايط جهت عملي شدن وعده مورخ  ــتوارترين ش خواهد گرفت كه اس
2نوامبر 1917 حكومت بريتانيا فراهم آيد.1

ــان بتوانند در  ــه عمل آيد تا يهودي ــت همه اقدامات الزم ب • واجب اس
مقياس عظيم و با حداكثر سرعت ممكن به فلسطين مهاجرت كنند و 
از طريق اسكان وسيع و كشاورزي انبوه، در اين سرزمين مستقر شوند. 
به هنگام اجراي اين اقدامات، بايد حقوق اجاره كاران و كشاورزان عرب 
رعايت شود و در جهت پيشرفت اقتصادي كمك هاي الزم به آنان صورت 

گيرد...2
ــرق اردن گمارده شد طي قراردادي با انگلستان  اميرعبداهللا نيز آن گاه كه به امارت ش
يك سلسله تعهداتي سپرد؛ مانند اينكه: يك مشاور انگليسي را به عنوان كميسر عالي 
انگليسي در عمان بپذيرد و در كارها با او مشورت كند، به دولت انگلستان حق داده شود 
كه نيروهاي مسلح خود را در شرق اردن مستقر كند، ارتش هاي عربي هيچ گونه درگيري 

جدي با يهود نداشته باشند و... 
ــال 1327 (فوريه  ــت وزير اردن در س ــدي به عنوان نخس ــر اين توفيق ابواله افزون ب
ــتي و  ــت ها براي برپايي دولت صهيونيس 1918) در آن برهه خطرناكي كه صهيونيس
ــدند قرارداد نويني به شكل پنهاني و محرمانه  اعالم موجوديت «اسراييل» آماده مي ش
ــت بوين3 امضا كرد؛ برخي از مواد اين قرارداد  با وزيرخارجه انگليس به نام مستر ارنس

چنين است: 
ــر خاك فلسطين و نبرد با يهود  ارتش اردن در زير پوشش حفظ سراس
وارد اين سرزمين مي شود ولي بدون هيچ گونه برخوردي با يهود، بخش 

عربي فلسطين را اشغال و ضميمه خاك اردن مي كند. 
ابوالهدي تعهد مي كند كه ضمن اجراي اين طرح، سه اصل كامًال مورد 

توجه خواهد بود: 
ارتش اردن، جليل و غزه را تصرف نخواهد كرد؛ 

به هيچ شكلي يهوديان را مورد تعرض قرار نخواهد داد؛ 
و حتي يك وجب از آن قسمتي را كه به موجب قطعنامه تقسيم به يهود 

بخشيده شده است، اشغال نخواهد كرد...4
جان باگوت گلوب انگليسي كه بيش از سي سال فرماندهي ارتش اردن را برعهده داشت 

1. اشاره به «وعده بالفور»، كه پيش تر درباره آن مطالبي آورده شد. 
2. كفاح العربي؛ چاپ بيروت، ص213. 

3.bevin
4. ناصرالدين نشاشيبي، در خاورميانه چه گذشت، همان، ص181. 
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در خاطرات خود آورده است: 
... قرار بر اين بود كه اگر هم ارتش 
ــود، در  ــطين ش ــي وارد فلس عرب
عمليات رزمي شركت نجويد، بلكه 
بخش عربي اين سرزمين را كه به 
ــيم 1947  ــب قطعنامه تقس موج
ــده بود، اشغال  به اعراب واگذار ش

كند...1
5. كشمكش ها و اختالف هاي شكننده سران كشورهاي اسالمي 

ــوزي كه در پي جنگ اول جهاني و تجزيه  از آسيب هاي شكننده، ويرانگر و خانمان س
سرزمين اسالمي بر ملت هاي مسلمان خاورميانه وارد شد، اختالف ها، ناهماهنگي ها و 
ــالمي با يكديگر بود كه تاكنون نيز  كشمكش هاي برخي از سران كشورهاي عربي و اس
به شكل هاي گوناگوني تداوم يافته است و استكبار جهاني، نيز رژيم صهيونيستي از اين 

اختالف ها بيشترين سود را برده اند. 
بخشي از اين كشمكش ها ريشه در جاه طلبي ها، بلندپروازي ها و كينه توزي هاي برخي 
ــه ها و نيرنگ هاي  ــورها با يكديگر دارد و برخي از آنها نيز به نقش از زمامداران اين كش

انگلستان برمي گردد كه به شكل «استخوان الي زخم» به جا مانده است. 
آن روز كه صهيونيست ها با همدستي ابرقدرت ها در سرزمين فلسطين دولت تشكيل 
ــالمي، بيش از آنكه در انديشه  دادند، دولت هاي مجاور فلسطين و ديگر كشورهاي اس
ــخصي، باندي و سياسي با  ــاب هاي ش ــند، درصدد تسويه حس نجات آن سرزمين باش
يكديگر بودند. رژيم هاي اميرعبداهللا و اميرفيصل در اردن و عراق، از دولت سعودي در 
ــين) را از كار بركنار كرده بود، ناخشنود بودند؛ اردن  عربستان كه پدرشان (شريف حس
نسبت به عراق ادعاهايي داشت و نيز نقشه الحاق سوريه و لبنان به خاك اردن را در سر 
ــمكش داشتند و دولت تركيه در انديشه  مي پرورانيد؛ عراق و ايران بر سر اروندرود كش

انتقام گرفتن از عرب ها و خوار كردن آنان بود. نوشته اند: 
... نارو زدن عرب ها به دولت عثماني و همكاري آنان با انگلستان در جنگ 
ــت ارتش ترك در منطقه حلب به وسيله نيروهاي  اول جهاني و شكس
ــي ارتش را در آن  ــال (آتاتورك) كه فرمانده عربي، براي مصطفي كم
منطقه بر عهده داشت تا آن پايه كينه برانگيز بود كه در دوران زمامداري 
او، كشور تركيه نه تنها هيچ گاه در كنار عرب ها نايستاد، بلكه در بسياري 

1. همان، ص189.

انگليس، امريكا و فرانسه اين نكته 
را به درستي دريافته بودند كه پديد 
آوردن رژيمي اشغالگر و ساختگي 
به نام «اسراييل» بدون گماشتن 
مهره هايي خودفروخته و بي اراده 
در كشورهاي عربي و اسالمي، 
به ويژه در كشورهاي هم جوار 

فلسطين، شدني نيست
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موارد اقداماتي بر ضد آنان به انجام رسانيد...1
ــتمدار ترك در پاسخ به ناصرالدين  عصمت انونو، سياس

نشاشيبي نويسنده عرب آورده است: 
ــته  ــود در جنگ جهاني گذش ــا نبوديم كه با يه ... اين م
ــده بالفور موافقت  ــديم، ما نبوديم كه با وع هم پيمان ش
كرديم. كساني كه اين كار را كردند، خود عرب ها بودند... 
ــعيد و امثال نوري سعيد... مثًال  بله خود عرب ها، نوري س
فيصل، فيصل بن حسين، فيصل اول (پادشاه عراق)... اينها 
همگي هم پيمان انگليس و هم پيمان يهود بودند؛ هم پيمان دشمنان ما 

و شما. اينها، ما و شما را قرباني كردند...2
6. عربي وانمود كردن جريان فلسطين 

ــغال فلسطين و پيدايش رژيم  از شگردهاي انگلستان و صهيونيست ها در آستانه اش
صهيونيستي در آن سرزمين، اين بود كه فاجعه فلسطين را فاجعه اي عربي نماياندند! و 

كوشيدند ديگر مردم مسلمان را نسبت به آن سرزمين بي تفاوت سازند. 
استعمارگران به درستي دريافتند اگر توده ها با انگيزه  اسالمي براي آزادي فلسطين و 
دفاع از آن به پا خيزند، چيرگي صهيونيست ها بر آن سرزمين و پديد آوردن يك دولت 
ــت ها و حاميان  ــت؛ چون در آن صورت صهيونيس ــتي به آساني شدني نيس صهيونيس
آنان ناگزير بودند در برابر جهان اسالم بايستند و با انديشه هاي ديني و مذهبي ملت ها 
ــلمان براي استعمارگران  ــتيزند. بي ترديد چنين رويارويي و مقابله با ملت هاي مس بس
ــت ها  ــت علت اينكه صهيونيس ــد و مي توان گف ــام نمي ش ــت ها ارزان تم و صهيونيس
ــغال نكردند، براي اين بود كه نمي خواستند عموم  ــال 1327 اش بيت المقدس را در س
ــغال بيت المقدس وجدان  ــلمان را به واكنش وادارند. آنها مي دانستند كه اش مردم مس
ــر جهان جريحه دار مي كند و مايه خيزش و خروش آنان  توده هاي مسلمان را در سراس

عليه صهيونيست ها مي شود. 
استعمارگران نه تنها توانستند توطئه اشغال فلسطين را يك مشكل عربي وانمود كنند، 
بلكه خطر صهيونيست ها براي كيان اسالم و سرزمين هاي اسالمي را نيز از ديد ملت هاي 
ــتند؛ به گونه اي كه اكنون نيز پس از گذشت بيش از نيم  مسلمان پنهان و پوشيده داش
قرن از اشغال فلسطين و آشكار شدن نقشه ها و نيرنگ هاي ضد اسالمي صهيونيست ها، 
ــت ها براي جهان اسالم بي خبرند و  برخي از ساده انديشان هنوز نيز از خطر صهيونيس

1. همان، ص203. 
2. همان،  ص17. 

از شگردهاي انگلستان و 
صهيونيست ها در آستانه 
اشغال فلسطين و پيدايش 
رژيم صهيونيستي در آن 
سرزمين، اين بود كه فاجعه 
فلسطين را فاجعه اي عربي 
نماياندند! و كوشيدند ديگر 
مردم مسلمان را نسبت به آن 

سرزمين بي تفاوت سازند
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بر اين باورند كه انگيزه و انديشه تبهكاران صهيونيستي تنها سلطه بر فلسطين است!!
7. همدستي ملي گراها و صهيونيست ها

از نيرنگ ها و ترفندهاي استعماري براي رويارويي با اسالم، به صحنه آوردن به اصطالح 
مدرن ها و جنتلمن هايي بود كه خود را خردگرا، تجددگرا و روشنفكرمآب مي نماياندند 
و از الئيسم و مدرنيسم دم مي زدند و دين ستيزي و سنت زدايي در رأس برنامه آنان قرار 
داشت. استعمارگران كه از مبارزات بي امان اسالم گرايان عليه تجاوزگران و فزون خواهان 
ــتي عناصر غرب زده،  ــتوه آمده بودند، بر اين باور بودند كه با به صحنه آوردن مش به س
خودباخته و بي هويت مي توانند اسالم گرايان را از سر راه آز و نياز استعمار خود كنار زنند 
و راه را براي غارتگري ها و تاخت وتاز جهان خواران در سرزمين هاي اسالمي هموار سازند؛ 
ــه و دوران رنسانس موج ملي گرايي در  از اين رو، مي بينيم كه در پي انقالب كبير فرانس
برابر اسالم گرايي، كشورهاي اسالمي را فرا گرفت و چهره هايي بازيگر صحنه شدند كه 
منادي فرهنگ غرب بودند و شعار مي دادند كه بايد از مغز سر تا انگشت پا فرنگي شد تا 
ــيد و مذهب مايه عقب ماندگي! و دين افيون توده هاست!!  به پيشرفت و رفاه و ترقي رس
ــتي، واپس گرايي و افسانه سرايي يكسان مي نماياندند! اين  و دين باوري را با خرافه پرس
گروه ها نقش نيروهاي پياده نظام استكبار جهاني و صهيونيسم بين المللي را در كشورهاي 
ــتعماري و صهيونيستي نقش  اسالمي بازي مي كردند و در پياده كردن توطئه هاي اس

بسزايي داشتند. 
ــر  ــور عثماني را در س ــه تجزيه كش ــه انديش ــتعمارگران در آن روز و روزگاري ك اس
ــور زير عنوان «تركان جوان»!  ــته اي كه در آن كش مي پروراندند از گروه مرموز و وابس
ــليم  ــت آنها نه تنها دولتي را كه از تس فعاليت مي كردند، بهره زيادي گرفتند و به دس
فلسطين به صهيونيست ها سرسختانه مخالفت مي كرد، به سقوط كشانيدند، بلكه طبق 
نقشه استعمارگران، اسالم را در آن كشور از رسميت انداختند و يك نظام الئيك حاكم 

كردند. 
سلطان عبدالحميد، از امپراتوران عثماني در خاطرات خود مي نويسد: 

ــارهاي جمعيت اتحاد و ترقي موسوم به «ژون  ... اينجانب به خاطر فش
ــر ناچاري  ــوان] و تهديدهاي آنها باالجبار و از س ترك» [ترك هاي ج
خالفت اسالمي را رها كردم. اين جمعيت به كرات اصرار كردند و فشار 
ــرزمين مقدس  ــيس وطن  قومي براي يهوديان در س آوردند كه با تأس
ــاري آنان من اين پيشنهاد را  ــطين موافقت نمايم. علي رغم پافش فلس
قاطعانه رد كردم. اينان سرانجام مبلغ 50 ميليون ليره طالي انگليسي 
به من عرضه كردند كه اين پيشنهاد را نيز قاطعانه نپذيرفتم و در پاسخ 



206
انقالب اسالمي و مسئله فلسطين

دوره سوم سال نهم شماره 29 پاييز90

ــما- عالوه بر 150  به آنان، جواب صريح ذيل را دادم: اگر ش
ــر از طال مي كرديد  ــي- دنيا را پ ميليون ليره طالي انگليس
ــما  ــنهاد ش ــد، به طور قطع هرگز اين پيش و به من مي دادي
ــه من، بر خلع  ــان پس از جواب قاطعان را نمي پذيرفتم... اين
اينجانب اتفاق كردند و به من ابالغ نمودند كه عنقريب مرا به 

ساالنيك تبعيد مي كنند...!!1 
ــال از جمعيت  ــي كم ــت كه مصطف ــته يادآوري اس بايس
ــلطان  ــركان جوان) بود كه س ــاد و ترقي (ت به اصطالح اتح
ــتعماري و ضد اسالمي انگلستان را در  عبدالحميد را از قدرت بركنار كرد و سياست اس
آن كشور مو به مو به اجرا درآورد و تركيه نخستين كشور اسالمي بود كه در پي اشغال 
فلسطين، رژيم صهيونيستي را به رسميت شناخت و با آن رژيم ارتباط هاي همه جانبه 
ــطين ريشه در  ــغالگران فلس برقرار كرد. اين ارتباط تنگاتنگ رژيم الئيك تركيه با اش
ــت ها بود و پيش از آنكه قدرت را در تركيه  جمعيتي داشت كه دست پرورده صهيونيس
ــطين به جهود، چنان كه در باال آمد، تالش  به دست آورد، در راه تسليم سرزمين فلس
گسترده اي داشت و با تهديد و تطميع مي كوشيد كه اين نقشه شيطاني صهيونيست ها 

در فلسطين به اجرا درآيد. 
در ايران نيز ماسون ها و روشفنكرمآب هايي كه زير پوشش «ملي گراها» بازيگر صحنه 
ــبت به فاجعه  ــگردهايي تالش مي كردند- و مي كنند- كه ملت ايران را نس بودند، با ش
ــالم را از ديدها پنهان  ــطين بي تفاوت كنند و خطر صهيونيست ها براي جهان اس فلس
ــت ها در راه چيرگي بر كشورهاي نفت خيز  و پوشيده دارند و نقشه شيطاني صهيونيس
خاورميانه را پنداربافي و دروغ بنمايانند؛ از اين رو، در آستانه سقوط فلسطين به دست 
صهيونيست ها و در آن روزگاري كه علماي مجاهد اسالم، مانند آيت اهللا كاشاني و شهيد 
ــطين و دفاع از آن سرزمين  نواب صفوي ملت ايران را به نام نويسي براي بسيج به فلس
ــي نه تنها از اين حركت حمايت نكردند و حتي  فرا مي خواندند، گروه ها و احزاب سياس
اعالميه اي در نكوهش از اشغال فلسطين ندادند، بلكه با ترفند ها و توطئه هايي كوشيدند 
كه ملت ايران را از مسئوليت دفاع از سرزمين هاي اسالمي باز دارند و با شعار شيطاني- 
ارتجاعي «چراغي كه به خانه رواست، به مسجد حرام است»!! در مقابل احكام اسالمي و 
اصول انساني ايستادند و موازين اخالقي و انساني را زير پا گذاشتند! از اين رو، مي بينيم 
در آن روزگار سياه و نكبت باري كه فلسطين از سوي صهيونيست ها اشغال شد و مردم 
ــلطان عبدالحميد از سلطنت (1908-1909)،  1. حسان حالق، نقش يهود و قدرت هاي بين المللي در خلع س

ترجمه حجت اهللا جودكي و احمد درويش، تهران، مؤسسه مطالعات تاريخ معاصر ايران، 1380، ص152. 

صهيونيست ها اگر انديشه و 
انگيزه مادي و اقتصادي در 
سر نداشته باشند، نه به «ارض 
موعود» بها مي دهند و نه 
نويد آن را باور دارند. اصوًال 
صهيونيست ها به هيچ ديني- 
حتي دين يهود -پايبند نيستند 
و اديان را به كلي خرافي، 
پنداربافي و موهوم مي دانند
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بي پناه آن سرزمين قتل عام شدند، گروه ها و احزاب ايراني و روشنفكران دوآتشه اي كه 
ــك و  ــر» يقه چاك مي دادند نه تنها از صدور اعالميه خش به اصطالح براي «حقوق بش
خالي در نكوهش از نسل كشي در فلسطين اشغالي خودداري مي كردند، بلكه با سفرهاي 
ــخاوتمندانه  ــطين و بهره مندي از پذيرايي گرم و س پنهاني و گاهي نيمه علني به فلس
صهيونيست ها، سخت نمك گير شدند و پس از بازگشت، مقاله هايي در ستايش از رژيم 

صهيونيستي و آزادمنشي! و ترقي خواهي! آن رژيم به نگارش كشيدند!1 

1. سعيد نفيسي، بديع الزمان فروزان فر، داريوش آشوري و... از اين دسته اند. 


