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شمس الدين رحمانی 

جغرافيای سياس��ی امروز دنيای ما، در جنگ جهانی اول)1918-1914( طراحی و 
سازمان دهی شد. 

در آن جنگ بود كه انگليس با پيروزی، درس��ت يك ق��رن ابرقدرتی خود را در جهان 
جشن گرفت كه با شكست ناپلئون، قدرت بی رقيب اروپا شده بود و با وسعت امپراتوری 

استعماری خود، سرزمينی بی غروب آفتاب را در سلطه داشت.
در آن جنگ بود كه روسيه تزاری و سلطنت چهارصدساله رومانوف ها به پايان رسيد و 
اتحاد جماهير شوروی سوسياليستی متولد شد كه اولين دولت ماركسيست كمونيست 

در تاريخ جهان بود.
در جنگ جهان��ی اول بود كه امپرات��وری عثمانی پس از پنج قرن ايجاد وحش��ت در 
دل و جان اروپايی ها، تكه پاره شد و كش��ورهای منطقه- همگی تحت سلطه انگليس و 
فرانسه- ش��كل گرفتند و بدنه اصلی آن هم، تركيه الئيك و بلكه ضداسامی، به جای 

خافت عثمانی وارث فرهنگ تركی شد. 
در آن جنگ، امپراتوری اتريش با س��ابقه طوالنی اش��رافيت اروپاي��ی تبديل به يك 

قحطی بزرگ و عوامل اصلی آن 
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كشور كوچك ش��د تا فقط خاطرات گذشته اش را در 
كتاب های تاريخ بازگويی و بازبينی كنند.

در پاي��ان جنگ جهان��ي اول طرح و برنامه س��لطه 
آينده امريكا بر جهان ش��كل بندی ش��د؛ با تش��كيل 
»شورای روابط خارجی« متش��كل از اكثريت قاطع 
س��رمايه داران- خصوصاً صهيونيس��ت ها- و در تمام 
قرن بيستم، امريكا تحت نظارت و مديريت اين شورا 

حركت می كرد.
در اواخر جنگ جهانی اول- در سال 1917- دولت 
انگليس با اعاميه بالفور، بنيان »نحس و نجس و حرامزاده« رژيم صهيونيس��تی را در 

منطقه غرب آسيا و در ميان كشورهای اسامی و عربی مستحكم كرد.
و اما در ايران، اين دوران مواجه با دو واقعه بس��يار مهم بود كه يك��ی از آنها معروف و 
آشناست و ديگری به كلی مغفول و بی نام و نشان باقی مانده است و هر دو با وقايعی كه 

ذكر كرديم مرتبط بود:
الف. تغيير حكومت قاجار به پهلوی. 

ب. قحطی بزرگ��ی ك��ه در س��ال های1919-1917)1298-1296ه�  ش( بيش از 
9ميليون نفر از مردم ايران را به  كام مرگ برد و با نقش��ه و برنامه ای جنايتكارانه، تعمداً 
اين فاجعه ايجاد شد. در پايان اين مقاله ربط و اتصال اين وقايع را بازخوانی خواهيم كرد. 
در مقاله ای كه پيش  روی خواننده محترم است ابعاد عجيب فاجعه قحطی را بررسی 
می كنيم تا روشن شود كه »دشمنان ما« چه موجوداتی هستند و چه جناياتی كرده اند 

و تا كجاها می توانند پيش بروند.
درباره قحطی بزرگ در ايران و در جنگ اول جهانی، ظاهراً تنها يك كتاب نوشته شده 
است- نوشته دكتر محمدقلی مجد1- كه در آن، بر اساس اسناد و مدارك ثابت می كند 
كه اوالً شمار قربانيان نه ميليون نفر است و ثانياً اين كش��تار، تعمدی بوده است. اما در 
اين كتاب به علت اصلی اين جنايت و دست های پنهان پشت سر آن اشاره  ای نشده است. 
نگارنده اين سطور، ابتدا خاصه ای از كار مهم و عظيم آقای دكتر مجد را توضيح می دهد 

و سپس در حد بضاعت خود، شناسنامه آن دست پنهان را رو می كند.

1. محمدقلی مجد، قحطی بزرگ، ترجمه محمد كريمی، مؤسسه مطالعات و پژوهش های سياسی، 1387، 235 
صفحه؛ اين كتاب با شمارگان 5000 چاپ و نشر شده و اكنون ناياب است. 

در پايان جنگ جهاني اول 
طرح و برنامه سلطه آينده 
امريكا بر جهان شكل بندی 
شد؛ با تشكیل »شورای روابط 
خارجی« متشكل از اكثريت 
قاطع سرمايه داران- خصوصًا 
صهیونیست ها- و در تمام 
قرن بیستم، امريكا تحت 
نظارت و مديريت اين شورا 

حركت می كرد
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قطحی بزرگ
نويسنده كتاب، دكتر محمدقلی مجد، محقق تاريخ ساكن امريكاست و وقتی وزارت 
خارجه اياالت متحده امريكا، اسناد جنگ جهانی اول را منتشر می كند، او با بررسی آن 
اسناد، مجموعه ای از كتاب های بسيار ارزنده را آماده می كند كه چهار عنوان آنها در ايران 
ترجمه، چاپ و منتشر می شود؛1 كه متأسفانه با استقبال شايسته خود مواجه نشده بلكه 
حتی با بی توجهی اهل تاريخ- خصوصاً دانش��گاهيان و به ويژه شيفتگان غرب- روبه رو 

شده است.
دكتر مجد می نويسد: 

نقطه آغازين اين پژوهش، گزارشی اس��ت كه كاردار امريكا در ايران، 
واالس اس��ميت موری، درباره وضعيت خوار و بار و آذوقه در ايران داده 
اس��ت. ... و می نويس��د كه يك س��وم جمعيت ايران در اثر گرسنگی و 
بيماری های ناشی از سوءتغذيه از ميان رفته اند. برای من باوركردنی نبود. 
من در گزارش های پيشين، اشاراتی درباره اين قحطی ديده بودم... اما 

تلفات در اين مقياس... 
... اين موضوع، مرا بر آن داشت تا اسناد وزارت خارجه امريكا را درباره 
ايران در دوره 1914 تا 1919 به دقت جست وجو كنم. نتيجه اين كار، 
يك افش��اگری تمام عيار بود... در گزارش های ديپلماتيك امريكايی ها، 
آمده شمار جمعيت ايران در سال 1914 حدود 20 ميليون بوده است- 
ش��ماری كه در اين پژوهش به سادگی به اثبات می رس��د- با يك روند 
طبيعی، اين شمار بايد در سال 1919 دست كم به 21 ميليون می رسيد 
اما شمار واقعی در 1919 يازده ميليون بوده است كه نشان می دهد كه 
دس��ت كم ده ميليون نفر در اثر قحطی و بيماری در ابعادی فاجعه آميز 
از بين رفته اند. شاخص ديگر در ميزان تلفات قحطی، كاهش جمعيت 
تهران است. در 1910- بنا به نظر شوستر و منابع روسی- جمعيت تهران 

1. عاوه بر كتاب قحطی بزرگ، سه كتاب ديگر دارای مشخصات زير است:
- محمدقلی مجد، از قاجار به پهلوی، ترجمه رضا مرزانی و مصطفی اميری، 1389، 678 صفحه. 
- همان، رضاشاه و بريتانيا، ترجمه مصطفی اميری، 1389، 513 صفحه و همراه تعدادی عكس. 

- همان، امريكا و مي��راث فرهنگی ايران، تاراج ب��زرگ، ترجمه مصطفی اميری و گ.م��رادی، 1304 تا 1320 
خورشيدی، 1388، 402 صفحه و با تعدادی عكس.

هر چهار كتاب بر اساس اس��ناد وزارت خارجه امريكاست كه در ايران ترجمه و به وس��يله مؤسسه مطالعات و 
پژوهش های سياسی چاپ و منتشر شده است. 
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350/000 نفر بوده است... در 1920 اين شمار به 200/000 نفر كاهش 
يافته است.1

نويسنده كتاب قحطی بزرگ درباره علت قحطی می نويسد:
كمبود مواد غذايی در پاييز 1917 به قحطی انجاميد. در بهار 1917، 
ترك های عثمانی خاك ايران را ترك كردند و به دنبال انقاب روسيه، 
نيروهای روسيه نيز در پايان پاييز 1917 از ايران رفتند. از آن پس، تنها 
انگليس��ی ها در ايران باقی ماندند. بنابراين اي��ران، زمانی به بزرگترين 
فاجعه تاريخ خود دچار آمد كه تمام خاك ايران و كشورهای همجوارش 
در شرق و غرب، عاوه بر خليج فارس، در اشغال نظامی انگلستان بود. 
از همان آغاز، انگلستان، دس��ت به تبليغات ماهرانه ای زد تا مسئوليت 
و تقصير فاجعه قحط��ی ايران را متوجه روس ه��ا و عثمانی ها كند.2 اما 
همانطور كه گفته شد، ترك ها و روس ها، پيش از بروز قحطی، ايران را 
ترك كرده بودند. چه چيزی می تواند قحطی در مناطقی از ايران را كه 
حتی يك سرباز روس يا ترك بدان پای نگذاشتند، نظير فارس و كرمان 
توجيه كند؟... خريد غله در مقياس وسيع برای تأمين آذوقه نيروهای 
انگليس��ی در ايران، بين النهرين و جنوب روس��يه، بر دامنه قحطی در 
ايران افزوده اس��ت. ژنرال دنس��ترويل در جايی ب��ا صراحتی عجيب، 
ضمن اظهار تأس��ف به اين واقعيت اعتراف كرده اس��ت كه خريدهای 
غله از س��وی انگليس��ی ها، منجر به كمبود و افزايش قيمت ها گرديد و 
در نتيجه به مرگ شمار بسياری از مردم ايران انجاميد. از اين عجيب تر 
گزارش سرگرد داناهو درباره تخليه شهر مراغه در آستانه شكست ارتش 
انگلستان از ترك ها در س��پتامبر 1918 است. انگليسی ها كه قبًا مواد 
غذايی بسياری خريده بودند، ذخيره غله ش��هر را در شرايط قحطی از 
بين بردند تا به دست ترك های عثمانی نيفتد. از هر دو عجيب تر اينكه 
چگونه گفته ها و گزارش های دنسترويل و داناهو، از ديد دستگاه كنترل 
و سانس��ور اطاعاتی بريتانيا، مخفی مانده اس��ت؟ ش��ايد اين نكته كه 

1. محمدقلی مجد، قحطی بزرگ، همان، ص19-20. 
2. اين تدبير مزوران��ه در جاهای ديگر هم به كار رفته اس��ت. ارامن��ه را در همان ايام، فراماس��ون های ترك و 
يهودی های دونمه قتل عام كردند ولی در تبليغات آن را برعهده ترك های عثمان��ی و تركيه گذاردند تا اين زخم 

ماندگار بين ترك ها و ارمنی ها همچنان باقی بماند. 
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هر دو كتاب در ش��رايط بافاصله 
پس از جن��گ- داناه��و 1919 و 
دنسترويل 1920- منتشر شده اند 
پاسخی به اين سؤال باشد. جالب 
توج��ه اينكه موض��وع قحطی در 
كتاب ه��ای دنس��ترويل و داناهو 

آشكارا آمده اما در كتاب ژنرال ديكسون- 1924- كوچكترين اشاره ای 
به آن نشده است.1

... از اس��ناد متعدد وزارت خارجه امريكا روشن می شود كه امريكا نيز 
كامًا در جريان ميزان گسترده خريد غله توسط انگليسی ها در ايران- در 
شرايطی كه قحطی و گرسنگی جمعيت ايران را از دم تيغ می گذراند- 
بوده است. در حالی كه مؤسسات خيريه امريكا برای جبران قحطی، حجم 
قابل توجهی از موادغذايی روانه ايران می كردند، دولت اياالت متحده، 

تلويحاً به قتل عام در ايران رضايت داده بود.2
درباره اين نكته- آگاهی امريكا از اوضاع و كمك آن كشور به ايران- نكات قابل تأملی 

وجود دارد كه بعداً به آنها خواهيم پرداخت. 
زمانی كه قحطی مرگبار ايران را در برگرفته بود، انگليسی ها عاوه بر 
خريد گسترده موادغذايی، از واردات موادغذايی از هند و بين النهرين، 
همسايگان غربی و ش��رقی ايران،3 جلوگيری می كردند. عاوه بر خليج 
فارس، هند و بين النهرين نيز در اشغال ارتش انگلستان بود و در هند و 
بين النهرين غله كافی وجود داشت. اما ايران كه در ميان آنها قرار داشت، 

دچار گرسنگی بود...4 
يعنی به روشنی و وضوح پيداست كه تعمداً برنامه ای برای كشتار و نابود كردن جمعيت 
ايران در كار بوده است. برای مؤثر بودن اين تعمد، انگليسی ها درآمدهای ناچيز دولتی را 
نيز به هر شكل ممكن محدود كرده و حتی المقدور تقليل می دادند. مثل درآمد گمركی 

1. همان، ص22-23. 
2. همان، ص25. 

3. توجه شود كه در آن روزگار پاكستان هنوز جزء هند و تحت استعمار و سلطه انگليس بود و بين النهرين يعنی 
سرزمين ميان دجله و فرات كه عراق امروزی است نيز با فروپاشی عثمانی تحت سلطه انگليس درآمده بود.

4. همان، ص25-26. 

زمانی كه قحطی مرگبار ايران را 
در برگرفته بود، انگلیسی ها عالوه 
بر خريد گسترده موادغذايی، 
از واردات موادغذايی از هند و 
بین النهرين، همسايگان غربی و 
شرقی ايران، جلوگیری می كردند
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و درآمدهای حاصل از فروش نفت: 
انگليسی ها درآمدهای گمركی ايران را با قران- كه ارزش زيادی يافته 
بود- جمع می كردند اما به دولت ايران، همان مبلغ ثابت 30/000 پوند 
را كه ارزش آن به شدت كاهش يافته بود )18 قران يا 1/8 تومان به ازای 
هر پوند( پرداخت می كردند... زمانی كه ميليون ها ايرانی در گرس��نگی 
به سر می بردند دولت انگلستان و شركت نفت انگليس و ايران درآمدهای 

نفتی ايران را به بهانه های واهی مسدود كردند.
گفتنی است كه درست يك سال قبل از ش��روع جنگ جهانی يعنی »در سال 1913، 
ايران توليد نفت را آغاز كرده و به سرعت به كشوری توليدكننده و صادركننده نفت تبديل 
شد. امتياز نفت ايران در اختيار شركت نفت انگليس و ايران و دو سوم سهام شركت در 
1914 متعلق به دولت بريتانيا بود. همزمان با جنگ، توليد نفت به شدت افزايش يافت.«1

... دولت بريتانيا در همان حال كه از يك سو ايران را از منابع مالی اش 
محروم كرده بود، از س��وی ديگر فرياد شكوه و شكايتش از بی كفايتی و 

ناتوانی دولت ايران در كمك به قحطی زدگان بلند بود.2
آنچه تا اينجا نقل كرديم، يك تصوير عمومی از واقعه ای است كه در صفحات آغازين 
كتاب قحطی بزرگ برای طرح كليات موضوع بيان شده است. از اينجا به بعد، نويسنده 
كتاب، ريز مطالب را با ارجاع به متن اسناد به ترتيب بيان كرده و مورد به مورد آنچه را كه 
گفته شد از زبان اشخاص با ذكر تاريخ نقل می كند كه سخت خواندنی و بسيار آزارنده 
و متأثركننده است و به روشنی نشان می دهد كه دولت انگليس تعمداً و با رعايت همه 
جنبه های مختلف، يك نسل كشی كامل را سازماندهی كرده و مراقب همه ابعاد عملياتی 

و تبليغاتی آن نيز بوده است.
طبعاً هر شنونده چنين واقعه ای از خود سؤال می كند كه: آنها، چرا چنين كردند؟ بعضی 
نه در اين باره، بلكه درباره علت روی كار آوردن رضاش��اه، به اين نتيجه رسيده اند كه با 
كشف نفت، می بايست در ايران يك ديكتاتور خشن بر سر كار می آمده تا جريان نفت را 
حفاظت و تأمين كند و برای اين كار عشاير و اقوام ايران را منكوب كند. آيا اين، می تواند 

دليل آن كشتار هم باشد تا ايجاد آن نظم و امنيت مورد نظر، راحت تر عملی گردد؟
به نظر می رسد درست تر اين است  كه به انگلستان همان سال ها برويم و ببينيم حاكمان 

1. همان، ص27-28. 
2. همان، ص29. 
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آن ايام و طراحان سياست ها و اهداف آنها چه كسانی بوده اند. طبعاً برای فهم سياست ها 
بايد كمی هم جلوتر رفت تا زمينه های سياسی يك دولت را بهتر و بيشتر فهميد.

حاکمان انگليس
می دانيم كه انگليس از چهار قرن قب��ل- در نيمه قرن هفده مي��ادی و زمان اوليور 
كرام��ول- به تدريج تحت كنترل يهودی ها ق��رار گرفت و از اوايل قرن هجده با ش��روع 
تشكيات فراماسونری- در سال 1717- ماسون ها هم كه تربيت شده يهودی ها بودند، به 
آنها كمك های اساسی كردند. از ابتدای قرن نوزده، انگليس تحت سلطه خانواده روچيلد 
و خانواده های يهودی وابس��ته به آنها درآمد و از ميانه قرن ن��وزده، بنيامين ديزرائيلی 
يهودی، نخست وزير انگليس شد و پس از مرگ ملكه ويكتوريا در سال 1901، پسرش 

ادوارد هفتم به پادشاهی رسيد.1
يك نويسنده اروپايی كتابی درباره اين پادشاه نوش��ته با عنوان گويای ادوارد هفتم و 

دربار يهودی او.
عنوان كتاب ادوارد هفتم و دربار يهودی او2 به روشنی موضوع را توضيح می دهد اما با 

اين همه يكی، دو جمله از آن را نقل می كنيم.
در سال 1909- ظاهراً- ضمن بحث و گفت وگوهای مالی و نظامی و اجتماعی، »وزير 
خزانه داری در پاس��خ به مداخات رئيس تجارتخانه روچيلد، باغتی چاشنی سخنان 
خود كرد و گفت: به  نظر من، ما، ديگ��ر، زيادی لرد روچيلد داري��م. نمی توانيم در اين 
كشور درباره نوشابه های الكلی اصاحات كنيم؛ چرا؟ زيرا لرد روچيلد به همطرازان خود 
بخشنامه كرد كه مانع شوند. نمی توانيم رزم ناوهای بيشتر داشته باشيم؛ چرا؟ زيرا لرد 
روچيلد در فان جلسه در شهر چنين فرمود. و وقتی هم اين رزم ناوها را ساختيم، نبايد 
پولی بابت آنها بپردازيم؛ چرا؟ زيرا لرد روچيلد در جلسه ای ديگر چنين فرمود. ماليات 
ملك و زمين و ماليات فوق العاده نداشته باش��يم؛ چرا؟ زيرا لرد روچيلد اعتراضنامه ای 
به نفع بانك��داران امضاء كرد و گفت اي��ن چيزها را تحمل نمی كند. مس��تمری دوران 
بازنشستگی نباشد؛ چرا زيرا لرد روچيلد عضو كميته ای بود كه اين كار را ميسر ندانست. 
اكنون واقعاً می خواهيم بدانيم آيا ل��رد روچيلد ديكتاتور اين مملكت اس��ت؟ آيا تمام 

1. درباره س��لطه يهودی ها بر انگليس رك: عبداهلل شهبازي، زرساالران يهودی و پارس��ی و برخی نوشته های 
مختصر نگارنده اين سطور. 

2. آنتونی آلفری، ادوارد هفتم و دربار يهودی او، ترجمه ناهيد سامی و غامرضا امامی، مؤسسه مطالعات تاريخ 
معاصر ايران، 1381، 425 صفحه.
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راه های اصاحات مالی و اجتماعی بر ما بس��ته 
است زيرا كسی تابلويی به دست گرفته است كه 
رويش نوشته شده اس��ت به دستور لرد روچيلد 

عبور ممنوع؟...«1
و ما هم می توانيم به درستی اين سؤال ها را با 
يك پرس��ش ديگر تكميل كنيم كه آيا دستور 
قتل عام و كش��تار نه ميليون ايران��ی را هم لرد 

روچيلد صادر نكرده است؟ 
اگر علت اين نسل كش��ی را به دس��ت دولت و 
ارتش انگليس، نمی توانيم توجيه كنيم، اما آن 
را به وسيله لرد روچيلد، به راحتی می توان درك 
كرد چون اين آقای لرد روچيلد، پدرخوانده اسراييل اس��ت و اعاميه بالفور، به اسم او 
صادر شده است و روابط ايران بعد از جنگ با اسراييل و صهيونيست ها بايد سازماندهی 
شود و مثل خود فلسطين، در اينجا هم، هر چه جمعيت كمتری نفس بكشند بهتر است. 
عاوه بر اينكه پول نفت ايران هم بايد به جيب همين خانواده س��رازير شود كه صاحب 

كمپانی شل هستند.2
توجه ش��ود كه خانواده روچيلد از قبل از انقاب فرانسه تا آن روز و همچنين تا امروز، 
در انگليس و بلكه در اروپا، حاكم مطلق بوده است3 و جيمز بالفور، كمتر از يك دهه بعد 
از جلسه فوق- كه وزير خزانه داری به اس��تبداد ديكتاتوری روچيلد اعتراض كرد- وزير 
خارجه انگليس شد و امكان حضور يهودی ها در فلسطين را به »لرد روچيلد عزيز«ش 

اطاع داد.
اما اعتراض همان وزير خزانه داری هم بی جواب نماند؛ آن هم جوابی به ش��دت تند و 

شديد و از جانب پادشاه. در ادامه مطلب باال می خوانيم: 
اين جنجال ها و اعتراض ها، شاه ادوارد را نااميد و ناراحت كرد؛ به طوری 
كه عليه يكی از وزرای خود، به خاطر چنين سخنرانی، به شدت اعتراض 
كرد؛ سخنانی كه تا چند سال پيش می توانست فوق طاقت و ورای تحمل 

1. همان، ص336، توجه ش��ود كه اين عبارات از زبان وزير خزانه داری و در يك مجلس رسمی است و می تواند 
عمق نفوذ روچيلد را در انگليس نشان دهد.

2. رضاشاه را هم اردشير ريپورتر � عامل و مأمور روچيلدها � پيدا كرد و تربيت نمود. 
3. اندروكارنيگتن هيچكاك، صهيونيسم در مسير سلطه، ترجمه محمدياسر فرحزادی، ساقی، 1391.

بالفور تصوری را كه از آينده 
فلسطین داشت در يكی از خاطرات 
می دهد:  توضیح  چنین  خود، 
صهیونیسم خواه بر حق باشد و 
خواه بر باطل، خیرخواه و نیكوكار 
باشد يا بدذات و شرور، در هر حال 
ريشه های عمیق در تعالیم گذشته، 
نیازهای كنونی و آرمان های آينده 
دارد و از اين رو اهمیت آن از 
تمايالت و آمال هفتصد هزار عرب 

ساكن اين سرزمین بیشتر است
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هر نخست وزيری باشد؛ سخنانی كه هر نخست وزيری، آن را ناشايست و 
توهين به مقام شاه می دانست.1

دوره سلطنت ادوارد هفتم در ده سال ابتدای قرن بيستم است اما در سال های 1917 
تا 1919، سران حكومت و كارگزاران دولتی و اجرايی انگليس، كسانی چون لرد بالفور- 

وزير خارجه- و لويد جورج- نخست وزير بودند.
كتاب ادوارد هفت��م، توضيح می دهد كه بالف��ور و لويد جورج در دربار او و در بس��اط 
روچيلد رشد كردند. از سوی ديگر يك محقق امريكايی درباره اين دو نفر، ابتدا آنها را با 
شافتسبری مقايسه می كند و سپس درباره خود آنها هم توضيحاتی می دهد كه خواندنی 

است:
استيون سايزر2 در كتاب صهيونيسم مسيحی می نويسد: 

لرد بالفور و ديويد لويد جورج كه احتماالً دو تن از بانفوذترين رهبران 
سياسی بريتانيا در سال های جنگ جهانی اول بودند. مانند شافتسبری و 
پالمرستون در يك نسل پيش، هر دو به دستور كار صهيونيسم مسيحی، 
متعهد بودند. پش��تيبانی آن��ان از جنبش صهيونيس��م جهانی نتيجه 
مستقيم تربيت مطابق با انجيل و نفوذ كشيش هايی مثل سيمون وی و 
دارابی و نيز ناشی از اشتياق آنان به تجزيه امپراتوری عثمانی و تحكيم 

سيطره بريتانيا در خاورميانه بود.3
در همين كتاب يك فصل درباره نقش شافتسبری در تمهيد مقدمات برای صهيونيسم 
مطالب خواندنی و جالبی دارد.4 اما وصف اين انگليسی اش��راف زاده را در جاهای ديگر 

هم می بينيم:
دايره المعارف فارسی از سه تن از افراد معروف خانواده شافتسبری نام می برد كه اولی 
آنها »آنتونی اشلی كوپر، ارل آو شافتسبری 1621 تا 1683 از رجال انگلستان از حزب 
ويگ در انقاب پيرايش��گر« كه »به طرفداران پارلمنت پيوست. مردی اليق بود و ... از 
كرامول پشتيبانی كرد... وی عضو كبل بود و به سازمان دادن به حزب ويگ پرداخت... 
در 1681 متهم به خيانت شد، به آمستردام گريخت و در همان جا درگذشت. از دوستان 

1. آنتوني آلفري، همان، ص336. 
2. استيون سايزر، صهيونيسم مسيحی، نقشه راه به  سوی آرماگدون، ترجمه حميد بخشنده و قدسيه جوانمرد، 

قم، كتاب طه، 1386، 493صفحه. 
3. همان، ص128. 

4. همان، ص112-118. 
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جان الك بود. بعضی او را ماهرترين سياستمدار 
زمان وی دانسته اند.«1 

دايره المعارف فارسی، ضمن توضيح مختصری 
درباره گ��روه كبل در انتها می نويس��د:2»صورت 
انگليس��ی لفظ كبل با ص��ورت انگليس��ی لفظ 
عبری قباله نيز مطابقت دارد و ش��ايد كبل از اين 
اصل عبری باش��د.« پس اين آقای شافتس��بری 
عضو قباله يا كاباال بوده كه فرق��ه ای پنهان كار و 
رازآميز اس��ت و معتقد به برگزيدگی قومی يهود 
و حلول اين قوم با خدای يهوه و مقيد به مراس��می س��احرانه و رازآلود و حتی متهم به 
شيطان پرستی است. تش��كيات فراماسونری س��اخته و پرداخته همين كاباليست ها 
است و آمستردام، مركز جهودهای اروپا بوده و جان الك، مريد نيوتون و همراه و همدل 

دزاگوليه بنيانگذار فراماسونی است.
شافتسبری دوم »1671 تا 1713 فيلسوف انگليسی نوه اولين شافتسبری )است(؛ جان 
الك متصدی تعليم و تربيت او بود. كار عمده اش در فلسفه اخاق و زيباشناسی است. 
اتخاذ اصالت عقل را به عنوان پايه اخاق، مردود می شمرد و اخاق واقعی را تعادل ميان 

خوددوستی و نوع دوستی می دانست.« فتأمل.
و اما شافتسبری سوم. عبدالوهاب المسيری درباره او می نويسد:3 

ل��رد شافتس��بری- هفت��م 1801 ت��ا 1885- يك��ی از مهم تري��ن 
شخصيت های انگليسی قرن نوزدهم و از مهم ترين مصلحان اجتماعی 
اس��ت كه مورخ انگليس��ی تريوليان درباره او می گويد: او يكی از چهار 
قهرمان بزرگ عصر خود به ش��مار می رفت. افزون بر اي��ن او، برادرزن 
پالمرس��تون، نخس��ت وزير انگلس��تان و مش��اور مورد اعتم��اد او بود. 
شافتس��بری، رهبر حزب انجيلی بود؛ لذا می بيني��م يهوديان، يكی از 

مشغوليت های فكری او و محل توجه شديد او بودند...

1. دايره المعارف فارسی به سرپرستی مرحوم غامحسين مصاحب، ج2، ص1436. عبداهلل شهبازی در زرساالران 
يهودی و پارسی، ج4 اين شافتسبری را حقه بازی دسيسه گر می خواند.

2. همان، ص2172. 
3. عبدالوهاب المس��يری، دايره المعارف يهود، يهوديت و صهيونيسم، مؤسس��ه مطالعات و پژوهش های تاريخ 

خاورميانه، 1382، ج6، ص177. 

مهمترين سیاستمدار انگلیسی، 
احتمااًل آرتور جیمز بالفور- 
١٨٤٨ تا ١9٣0- بود كه به عنوان 
پیشگام، بیانیه بالفور را در ١9١٧ 
منتشر كرد. بالفور مانند لويد 
جورج در خانواده ای انجیلی 
پرورش يافته بود و تحت تأثیر 
تعلیمات تدبیرگرايانه، حامی 

صهیونیسم بود...
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دوگانگی گفتمان شافتس��بری در اين عبارت نمايان است: هر ملتی 
ناچار بايد وطنی داشته باشد؛ سرزمين باستانی متعلق به ملت باستانی 
اس��ت. اين همان شكل س��كوالر ش��عار »س��رزمين موعود برای ملت 
برگزيده« است. او اين ش��عار را بعدها به شكل »ميهن بدون ملت برای 
ملت بدون ميهن« در آورد؛ بنابراين شعار معروف و اصلی صهيونيسم در 

اصل متعلق به شافستبری است...
المسيری، نقش شافتسبری را در سياست ها و مقاالت و فعاليت هايش توضيح می دهد 

و می افزايد: 
شافتس��بری، همچنين پالمرس��تون را تش��ويق كرد تا درباره نظريه 
دولت يهود، با سفير انگلستان در اس��امبول مكاتبه كند... حتی بعد از 
دوره نخس��ت وزيری پالمرستون، شافتس��بری به تاش خود ادامه داد 
و برای تحقق آرزوهايش درباره بازگرداندن يهوديان به فلس��طين زير 
نظر انگلستان پروتس��تان، پايه گذاری برنامه های اجرايی را آغاز كرد و 
در تأسيس مركز اس��قفی آلمانی انگليس��ی با هدف بازگشت يهوديان 
مشاركت نمود. يك حاخام يهودی مسيحی ش��ده نيز اسقف اين مركز 
شد... شافتسبری رياست صندوق اكتشاف فلسطينی را بر عهده گرفت...1

لويد جورج سياستمدار انگليسی- 1863 تا 1945- نماينده پارلمان، وزير، نخست وزير 
و فرد مؤثری در انگليس بود. او در طول جنگ اول جهانی، وزير تداركات، وزير جنگ و 

نخست وزير انگليس بود.2 
»ديويد لويد جورج كه در سال 1916 نخس��ت وزير شد، صهيونيست معترف ديگری 
است كه عقايدی مشابه شافتسبری داشت. او توسط حيم وايزمن3 يهودی شده بود و به 
تعبير خود وی »استون مرا صهيونيس��ت كرد.« وايزمن در توليد مواد منفجره به دولت 
انگليس كمك كرده بود كه ظاهراً تا حدی، فلس��طين پاداش اين كار بوده اس��ت. لويد 
جورج در سخنرانی در س��ال 1925... گفت: »من در مدرسه ای پرورش يافتم كه تاريخ 
يهوديان را بيشتر از تاريخ كشور خودم به من آموختند. من می توانم تمام پادشاهان يهود 
را برايتان نام ببرم ولی ترديد دارم كه بتوانم شش نفر از پادشاهان انگليس يا شش نفر از 

1. همان، ص179. 
2. دايره المعارف فارسی، همان، ص2535. 

3. حيم وايزمن، دكترای شيمی از آلمان بود و موفق شده بود از استون نوعی ماده منفجره بسازد كه در جنگ اول 
كاربرد يافت. او نماينده و رئيس صهيونيست ها و بعدها اولين رئيس جمهور اسراييل شد. 
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شاهان ولز را نام ببرم...«1 توجه شود كه اين عبارت از زبان نخست وزير انگليس است با 
آن همه داعيه های جهانداری و قدرت و... و آن هم نه در يك جلسه مخفی بلكه در يك 
سخنرانی قابل ضبط و ثبت در آثار تاريخی. آن س��لطه يهودی بر اين سياستمداران تا 

كجا بوده است كه او اينگونه افتخارآميز از آن سخن می گويد؟
و اما آرتور بالفور؛ »مهمترين سياستمدار انگليسی، احتماالً آرتور جيمز بالفور- 1848 
تا 1930- بود كه به عنوان پيش��گام، بيانيه بالفور را در 1917 منتشر كرد. بالفور مانند 
لويد جورج در خانواده ای انجيلی پرورش يافته بود و تحت تأثير تعليمات تدبيرگرايانه، 

حامی صهيونيسم بود...«2
وی يك صهيونيست غربی بريتانيايی بود كه گاه از پوشش ها و تعاليم 
مس��يحی اس��تفاده می كرد، گاه از زمينه ها و تبليغات سكوالريس��تی 
)نژادی و امپرياليستی( و گاهی هم همه اين تعاليم را به هم می آميخت. 
بيانيه ای كه دولت بريتانيا در سال 1917 با عنوان اعاميه بالفور صادر 
كرد منسوب به اوس��ت. بالفور در كودكی تحت تعليمات دينی مادرش 
بود و از تعاليم عهد عتيق نيز خصوصاً با تفسيرهای ظاهری پروتستانی 

آن، سيراب شد...3
در سال 1905 بالفور در منچس��تر با حيم وايزمن ديدار كرد و شيفته 
وی شد؛ ... سپس يك بار ديگر در سال 1915 با او ماقات كرد و اهداف 
صهيونيسم را با او مورد بحث و بررس��ی قرار داد... وقتی در سال 1916 
بالفور در كابينه لويد جرج وزير خارجه ش��د هم��ان تاش و توجهی را 
كه قبًا نسبت به صهيونيسم داش��ت از سرگرفت... در 1917 ... با رهبر 
صهيونيس��ت امريكايی لوئيس برانديز هم ديدار كرد. در نوامبر همان 
سال، بالفور به نمايندگی از دولت انگليس اعاميه يا وعده معروف خود 

را صادر كرد...4
گفتنی است كه لوئيس برانديز سال ها رئيس ديوان عالی كشور در امريكا بود و قدرتی 
بسيار باال در آن كشور داشت و سلطه ای كامل بر صاحب قدرتان امريكا تا رئيس جمهور 
داشت. ديدار بالفور با او در آن روزهاي آخر جنگ به روشنی می تواند رضايت امريكا را 

1. استيون سايزر، همان، ص122. 
2. همان، ص124.

3. عبدالوهاب المسيری، همان، ج6، ص44. 
4. همان، ص45. 
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با كشتار مردم ايران در آن قحطی بزرگ معنی دار 
كند. به  وضوح پيداست كه سران امريكا و انگليس 
و يهودی های صهيونيس��ت ي��ك مجموعه واحد 
بوده ان��د و كامًا هماهن��گ برنامه ري��زی و عمل 
می كرده اند. حقيقتی ك��ه در مواردی ديگر هم در 
سطور آتی مشخص خواهد شد؛ و واقعيتی كه در 
ش��عار دائمی ملت ما در طول انقاب اسامی هم 
چون يك ذكر تكرار شده است كه: مرگ بر امريكا، 

مرگ بر انگليس، مرگ بر اسراييل. 
...بالفور تا چند س��ال به حمايت 
خود از صهيونيسم ادامه داد... هم 

چنين در سال 1925 در مراسم افتتاح دانشگاه عبری شركت كرد. بالفور 
تصوری را كه از آينده فلسطين داشت در يكی از خاطرات خود، چنين 
توضيح می دهد: صهيونيسم خواه بر حق باشد و خواه بر باطل، خيرخواه 
و نيكوكار باشد يا بدذات و شرور، در هر حال ريشه های عميق در تعاليم 
گذشته، نيازهای كنونی و آرمان های آينده دارد و از اين رو اهميت آن از 
تمايات و آمال هفتصد هزار عرب ساكن اين سرزمين بيشتر است. بالفور 
در يادداشت های ديگری تأكيد می كند كه متفقين ابداً قصد مشورت با 

ساكنان عرب فلسطين را ندارند...1
همين مضمون در جای ديگر نيز آمده است:

در واقع بالفور، از قبل به علت اعتقاد االهياتی، به برنامه صهيونيستی 
ملتزم بود و اصًا خواهان گفت وگو با جمعيت بومی عرب نبود. بالفور در 
نامه ای كه در سال 1919 به لرد كورزون نوشت، تا حدی خودخواهانه 
تأكيد كرد: در فلس��طين ما قص��د نداريم حتی راجع به خواس��ته های 
س��اكنان فعلی اين كش��ور وارد بحث و گفت وگو ش��ويم. چهار قدرت 
بزرگ و صهيونيسم متعهدند و صهيونيسم، حق يا باطل، خوب يا بد، در 
سنت های ديرپای، نيازهای كنونی و اميدهای آينده ريشه دارد كه حائز 
مفهومی به مراتب عميق تر از آرزوها و تعصب های 700 هزار عربی است 

1. همان، ص46. 

در واقع بالفور، از قبل به علت 
برنامه  به  االهیاتی،  اعتقاد 
صهیونیستی ملتزم بود و اصاًل 
خواهان گفت وگو با جمعیت 
بومی عرب نبود. بالفور در نامه ای 
كه در سال ١9١9 به لرد كورزون 
نوشت، تا حدی خودخواهانه 
تأكید كرد: در فلسطین ما قصد 
نداريم حتی راجع به خواسته های 
ساكنان فعلی اين كشور وارد 

بحث و گفت وگو شويم
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كه هم اكنون در آن سرزمين كهن سكونت دارند...1
اين، همان روحيه ای است كه اكنون هم در دولتمردان انگليسی و امريكايی وجود دارد 
و برای آنها، ميليون ها فلسطينی، يا عرب، يا مس��لمان، هيچ ارزشی ندارند بلكه فقط و 

فقط بايد به  فكر صهيونيست ها و متعهد به اهداف آنها باشند.

یك جمع بندی اوليه 
اين موارد به روش��نی نش��ان می دهد كه اهداف و مقاصد صهيونيست ها، يهودی ها و 
حاكمان انگليس و امريكا بسيار مفصل تر و عميق تر و وسيع تر از يك سرزمين كوچك در 
فلسطين بوده است و لذا، نه جان آدم ها- كه در چشم نژادپرستانه آنها حيوانات و حشرات 
غيريهودی اند- ارزشی داشت، نه دولت ها اهميتی داشتند و نه كار در محدوده های اندك 
و كوچك محصور بود. آنها بر اساس »س��نت های كهن« و با »نيازها و امكانات روز« در 
فكر »اميدهای آينده و آرمان های بزرگ« خ��ود بودند كه آن را در پروتكل های علمای 
صهيون هم توضيح داده بودند و به چيزی كمتر از سلطه بر سراسر جهان نمی انديشيدند؛ 
جهانی كه بايد از غيريهودی ه��ا و نژاد مزاحم و جمعيت های زي��اد و اعتقادات دينی و 

سنتی پاك شود: 
استقرار حكومت واحد جهانی و يك نظام پولی واحد، زير سلطه كسانی 
خواهد بود كه به شيوه انتصابی و سلسله مقامات دولتی و ... هستند. در 
اين موجوديت جهانی، جمعيت از طريق محدوديت تعداد فرزندان در 
خانواده، بيماری ها، جنگ ها و گرس��نگی ها تا حد يك ميليارد كاهش 

داده خواهد شد...2
يك نگاهی به جنگ های قرن بيستم بكنيد: 

جنگ اول جهانی با ده ميليون كشته و 20 ميليون زخمی در آمارهای رسمی؛
جنگ دوم جهانی با بيش از 60 ميليون كشته و زخمی های نامشخص؛ 

جنگ ويتنام، جنگ الجزاير، جنگ س��ومالی، جنگ های عراق و افغانستان و سوريه 
و... و ش��يوع بيماري هاي جديد ايدز و آنفوالنزا و جنون خوكی و گاوی و... اس��تفاده از 
ساح هايي با تشعشعات اتمی و... و مواد مخدر كه هم می كشد و هم ضعيف و بی حال و 

بی خيال می كند و... 

1. استيون سايزر، همان، ص126. 
2. جان كولمن، كميته 300؛ كانون توطئه های جهانی، ترجمه يحيی شمس، فاخته، 1373، ص185. 
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در چنين فرهنگ و نگاهی، چه عاملی بهتر از قحطی؛ آن هم در شرايط جنگ و آن هم 
در ايران درآمده از دوران قاجار و آماده رفتن به زير س��لطه رضاخ��ان پهلوی، بهائيت، 

فراماسونری و... 

نقش امریكا 
اكنون توجه كنيم به نقش امريكا. دولت اياالت متحده كه سفيرش در تهران، در همان 
ايام با گزارش های مس��تمر و مفصل خود، همه فاجعه را برای س��ران آن كشور توضيح 
می داد در عين حال براس��اس همان گزارش ها، با انگليسي ها همدلی می كرد؛ و بلكه با 
يهودی ها و صهيونيست ها دستش در يك كاسه بود؛ به طوری كه اوالً سهمی از اين فاجعه 
به صورت غارت دارايی ها و مي��راث فرهنگی ايران را در اختيار داش��ت1 و ثانياً در عين 
ممانعت انگليس از ارسال غله به ايران، اما به يهودی ها كمك می كرد؛ به طوری كه آنها 
بتوانند صرفاً حواسشان به تهيه مقدمات تشكيل كانون ملی يهود و راه انداختن بساط 
صهيونيسم در فلسطين متمركز باشد. مطلب را از زبان يك يهودی صهيونيست معروف 
بخوانيم: دكتر حبيب لوی، نويس��نده كتاب تاريخ يهود ايران. اين كتاب در سه جلد در 

زمان محمدرضاشاه پهلوی در دهه سی نوشته شده بود. او می نويسد:
در اثر اشكاالت گوناگون، انجمن مذكور )يكی از انجمن های ساخته و 
پرداخته يهودی ها برای تدارك صهيونيسم در ايران( برای محل انعقاد 
جلس��ات خود در زحمت بود تا باالخره از جلس��ه هجدهم 19 حشوان 
5679 زمس��تان 1918 ميادی جلس��ات در منزل عزير حيم اسحاق 
)حاجی عزيز القانيان( تش��كيل گرديد. در همين موق��ع كتاب گرامر 
عبری توس��ط آقای كهن صدق تأليف و به چاپ رس��يد.2 در آخر سال 
1918 هنگام زمستان، گرانی و قحطی و سپس مرض آنفوالنزا به ايران 
و محله يهود تهران وارد و عده كثيری را در ح��دود هزار نفر تلف نمود 
و برای تخفيف آالم دردمندان، انجمن ديگری ب��ه  نام انجمن نيكخواه 
تشكيل گرديد و عمليات مفيدی را انجام می دادند و از طرف امريكايی ها 
و يهوديان امريكا كمك های انجمن ژوينت )جوينت يعنی اتحاد( جهت 
تهيه غذای ارزان برای فقرا به موقع رسيد. با وجود گرفتاری های حاصله 

1. برای توضيح كامل رك: محمدقلی مجد، تاراج بزرگ. 
2. در اين ايام در همه كشورها، يهودی ها زبان عبری را می آموختند تا وقتی به فلسطين رفتند با زبان رسمی و 

قديمی خودشان صحبت كنند. كهن صدق يكی از دانشمندان مورد احترام يهودی ها در آن ايام است. 
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در اثر اين وضع، جوانان يهود تهران با فعاليت و حرارت زيادی به عمليات 
فرهنگی خود ادامه می دادند و يوس��ف گئوال )كفاش( حاضر شد منزل 
خود را در اختيار انجمن گذارد و مقرر گرديد كه گرامر تأليف كهن صدق 

در مدرسه آليانس هم تدريس گردد.1
آيا می توان باور كرد كه قحطی و گرسنگی، كمترين اثری بر اين يهودی ها كرده باشد؟ 
آيا می توان قبول كرد كه اساساً كسی از يهودی ها در اين اوضاع مرده باشد؟ چه رسد به 
حدود هزار نفر؛ و آنها تعداد آنها را درست نشمرده باشند و علت مرگ اول گرانی و سپس 
آنفوالنزا و بعد هم قحطی باشد؟ در حالی كه توضيح می دهد اينجا فقط به »حدود هزار 
نفر« اشاره می كند. آن امريكايی ها چگونه در اينجا به  اين خوبی جهت تهيه غذای ارزان 
برای فقرا »به  موقع« عمل می كرده اند و انگليس مزاحمشان نمی شد؟ آيا اين بهجت و 
نشاط و شور صهيونيستی در تشكيل انجمن ها و كاس های درس عبری و راه انداختن 
آموزش و تشكيات، اصل مطلب نبوده است كه آن واقعه عظيم قحطی را اساساً به هيچ 

نمی گرفته است؟2
اين نكته را در كتاب جديد ديگری از يهودی ها نيز می بينيم: فرزندان استر، به كوشش 
هومن سرش��ار.3 در اين كتاب كه درباره تاريخ حضور يهودی ها در ايران است، در زمان 
جنگ اول اش��اره ای هم به كتاب حبيب لوی می كند )كه ب��رای يهودی های ايران اين 
كتاب اهميت بسياری دارد( و آن شور صهيونيستی و آموزش عبری را نقل می كند اما 
هيچ اشاره ای به قحطی و مرگ و مير ندارد. آيا می شود كه قحطی وارد محله يهود شده 
باشد و البد نيمی از آن حدود هزار نفر را كه زنان يهودی بوده اند كشتار كرده باشد و در 

اين كتاب كه درباره زنان يهودی است هيچ ذكری و يادی از آنها نكند؟
يكی از خصايص تاريخ نگاری يهودی ها آن اس��ت كه هرگاه ي��ك فاجعه عمومی غير 
قابل انكار رخ داده، آنها در نقل سهم خود- حتی به دروغ- اغراق فراوان كرده و اين گونه 
مظلوم نمايی كرده و خود را همدرد و همراه گرفتاری های عمومی نشان می دهند. آنجا كه 

1. حبيب لوی، تاريخ يهود ايران، تهران، 1339، ج3، ص901-902. 
2. اين مطلب در كتاب خفاش و خورشيد )ش��مس الدين رحمانی، خفاش و خورشيد، جمعيت حاميان آزادی 
قدس شريف، 1391( صفحه 49 نقل ش��ده همراه با مطالب ديگری از كتاب حبيب لوی كه شايد رجوع به آن ها 
برای خواننده محترم مفيد باش��د و ارتباط قضايا با ظهور و بروز رضاخان كاويده شده است، و ايضاً نقش بهايی ها 

در آن جريانات. 
3. فرزندان استر، به كوشش هومن سرشار )به زبان انگليس��ی و البد چاپ شده در لس آنجلس(، ترجمه مهرناز 
نصريه، كارنگ، 1384، 232صفحه. در مقدمه كتاب صفحه 9 اشاره ای به حبيب لوی و تجليل از او شده است. در 
اين كتاب عكس های فراوانی هم از زن و مرد و كودك و اصناف و مكان ها چاپ شده است و هيچ عكسی يا اشاره ای 

يا عامتی به قحطی- كه از بهترين عائم مظلوم نمايی است!- ندارد. 
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خود آنها در ميان متهمان باشند كه آب و تاب قضيه 
صدچندان است. 

در كتاب حبيب لوی، درباره دوران مغول، كش��تار 
و جنايات آنه��ا را نقل ك��رده و با عبارت��ی از عباس 
اقبال آش��تيانی كه گفته اس��ت مغول ها با تحريك 
يهودی ها به دنيای اسام حمله ور شده اند با آه و ناله 
و ضجه و مويه، مظلوم نمايی كرده و كوش��يده است 
اين اته��ام را رد كرده و س��هم خ��ود يهودی ها را در 
كشته ها و بدبختی ها به دست مغول توضيح دهد. اين 

توضيحات، آنقدر مسخره و بی پايه و بی ربط است كه بيش از ادعای مرحوم اقبال، مؤيد 
جنايت مشترك يهود و مغول است.

در جنگ جهانی دوم 60 ميليون نفر از مردم جهان كشته شده اند ولی يهودی ها به دروغ 
محض، در بوق هولوكاست دميده و مدام اين موضوع ساختگی بی اساس را ذكر می كنند. 
اما در سال 1956 يك نويسنده مجار به  نام لوئيس مارشالكو1 تفصيل جنايات يهودی ها 
پس از جنگ جهانی دوم را توضيح می دهد كه شگفت آور است. او فصل نهم كتاب خود 
را2 با عنوان »انتقام از آن ماس��ت« بيان می كند و توضيح می دهد كه چگونه يهودی ها 
همه جای اروپا با حمايت و تحت سلطه كشورهای پيروز می كوشيده اند حتی زخمی ها، 

كودكان، زنان و پيران آلمانی را نابود كنند و غذا و دارو را از بيمارستان ها هم بربايند.
در كتاب توطئه جهانی،3 ضمن ارائه آمار تلفات4 جنگ اول جهانی: »روسيه 9 ميليون 
نفر، فرانس��ه 6 ميليون، انگليس 3 ميلي��ون و امريكا 323/000 نفر«، اش��اره ای هم به 
دنيای كمونيسم و ماركسيست ها می شود و نويس��نده می نويسد: »مانيفست ماركس 
برای ايجاد حكومت كمونيس��تی، ده مرحله را مدنظر قرار داده بود كه شباهت غريبی 
به »عهدنامه های مردان مدبر ق��وم يهود« )پروتكل های زعم��ای صهيون( دارد؛ و اين 
نشان می دهد كه می توان مبدأ مشتركی را برای آنها در نظر گرفت...«5 نويسنده گويی 
جنگ جهانی اول و كشتار در غرب س��رمايه داری و دنيای كمونيستی را از منشأ واحد 

1. لوئيس مارشالكو، فاتحين جنگ، ترجمه عبدالرحيم گواهی، جمعيت حاميان آزادی قدس شريف، 1391.
2. ص195-215. 

3. جيم مارس، توطئه جهانی، ترجمه مهدی قراچه داغی، پيكان، 1381، 342 صفحه. 
4. ظاهراً »تلفات« مجموعه كشته ها و زخمی ها در نظر بوده است. 

5. همان، ص250 و 264. 

يكی از خصايص تاريخ نگاری 
يهودی ها آن است كه هرگاه 
يك فاجعه عمومی غیر قابل 
انكار رخ داده، آنها در نقل 
سهم خود- حتی به دروغ- 
اغراق فراوان كرده و اين گونه 
مظلوم نمايی كرده و خود را 
همدرد و همراه گرفتاری های 

عمومی نشان می دهند
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پروتكل های علمای يهود دانسته اما در عين حال از كشته های دولت عثمانی هيچ سخنی 
نمی گويد. وقتی يك م��ورخ منتقد يهود چنين برخورد می كند چ��ه انتظاری می توان 

داشت كه از كشته های قحطی در ايران در جايی ياد بشود؟ 
اما از اين ها فاجعه بارتر، كشتار سرخپوستان در امريكا است. 

... هنگام��ی كه مهاج��ران اوليه پروتس��تان ب��ه اولين مس��تعمرات 
ماساچوس��ت در نيوانگلند وارد شدند، امريكا را »اورش��ليم جديد« يا 
»كنعان جديد« ناميدند و خودشان را به عبرانيان قديم ... تشبيه كردند... 
در اين تشبيه، تعقيب سرخپوس��تان در جهان جديد، توسط مهاجران 
پروتس��تان پيوريتن مانن��د تعقي��ب كنعانيان در فلس��طين عبرانيان 
قديم است. پيوريتن های استعمارگر، سرخپوس��تان امريكا را به مانند 
كنعانيان فلسطينی به قتل می رسانند و به جهانی بدون سرخپوست فكر 
می كردند... اولين كتابی كه در امريكا به چاپ رسيد، مزامير داود بود كه 
در سال 1640 منتشر شد و در سال 1735 كتاب ادبيات عبری به چاپ 
رسيد... در سال 1636 هنگامی كه دانش��گاه هاروارد تأسيس شد زبان 
عبری زبان رسمی دانش��گاه بود. در اين دوره، پروتستان های پيوريتن 
آن گونه كه حاخام لی ليوينجر ش��هادت می دهد، نسبت به آيين يهود، 
متعصب تر از خود يهوديان بودند. ب��ه  اين ترتيب با ورود مهاجران اوليه 
به امريكا، آيين پروتس��تان پيوريتن رنگ يهوديت گرفت... مسيحيت 
يهودی به دو محور تمركز داشت: يكی س��رزمين موعود و ديگری قوم 
برگزيده؛ يعنی دو مقوله ای كه اساس استعمار امريكا و استعمار فلسطين 
بود... آموزه قوم برگزيده )جديد( در س��رزمين موعود )جديد( بهترين 
توجيه برای قتل عام سرخپوستان و آواره ساختن آنان بود... اكنون سؤال 
مشكل اين  است كه چگونه پروتستانتيسم پيوريتن رنگ عبری و يهودی 
به خود گرفت و چگونه مس��يح امريكايی، مسيح يهودی گرديد؟ هنری 
وايدگلد محقق يهودی اين امر را به يهوديان مارانو )مسيحيان ظاهری و 

يهودی االصل( نسبت می دهد...1 
يك نمونه فاجعه بار ديگر، تجارت برده است كه طی چهار قرن 20 ميليون از سياهان 
آفريقا- افراد سالم و قوی و كاركن- به وس��يله اختافات قبيله ای و حمله های نظامی و 

1. رضا هال، مسيحيت صهيونيست و بنيادگرای امريكا، ترجمه علی جنتی، اديان، 1383، ص84-87. 
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اسير گرفتن و غيره خريداری و با پارو زدن 
خود آنان از عرض اقيانوس اطلس به آفريقا 
برده ش��ده و در مزارع به طور مجانی به كار 
گرفته شده اند تا ثروت موجود امريكا توليد 
شود. از مزارع نيشكر امريكا، نوعی مشروب 
الكلی بس��يار قوی تهيه كرده به آفريقا برده 
و در مي��ان بوميان توزي��ع می كردند و ابزار 
قدرت و وس��يله تجارت و سود هم به وسيله 
اس��لحه های انگليس��ی تأمين می شد. اين 

مثلث آفريقا- امريكا- انگليس و برده- مشروب الكلی- اسلحه را »يهودی ها« مديريت و 
سرپرستی می كرده اند كه سال ها هم منابع آن مخفی می شد ولی اكنون گرچه چندان 
مشهور نيست ولی موجود اس��ت.1 ابعاد فاجعه بار اين موضوع هم در آن است كه برای 
رس��يدن هر يك نفر سياهپوس��ت به امريكا چهار، پنج نفر در درگيری ه��ا و در راه و با 
بدبختی ها و گرفتاری های ديگر مرده اند. و نكته بسيار دردآور ديگر اينكه اين سياهان 
عموماً مسلمان بوده اند. يعنی چيزی حدود يكصد ميليون سياهپوست آفريقايی و عموماً 

مسلمان. 

منابع دینی
اين مثال های تاريخی برای كشتارهای وسيع و وحشيانه را با دو مورد از دو كتاب مورد 

اعتقاد دينداران نقل می كنيم: يكی، از كتاب دينی يهودی ها و ديگری از قرآن كريم.
در كتاب عهد قديم، كتاب استر، باب نه، داستان كشتن هامان نخست وزير خشايارشاه 

و يازده پسرش و 77/000 ايرانی در سه روز را عيناً نقل می كنيم: 
... يهوديان بر دشمنان خويش استيا يافتند. و يهوديان در شهرهای 
خود در همه واليت های اخشورش پادشاه جمع شده تا بر آنانی كه قصد 
اذيت ايشان داشتند دست بيندازند و كسی مقاومت ننمود زيرا كه ترس 

1. منابعی درباره تجارت برده:
- عبدالوهاب المسيری، دايره المعارف يهود، يهوديت و صهيونيسم، ج2، ص304.

- عبداهلل شهبازی، زرساالران يهودی و پارسی، ج4، ص196؛ ج1، صفحات 219-245.
- ايسرائيل شاهاك، تاريخ يهود، مذهب يهود، ترجمه مجيد شريف، ص74 پاورقی و 166.

- ديويد ديوك، بيداری من، مؤسسه لوح و قلم، ص210-224. 
- جان كولمن، كميته 300، ترجمه يحيی شمس، ص158، كمپانی هند شرقی. 

در سال ١٦٣٦ هنگامی كه دانشگاه 
هاروارد تأسیس شد زبان عبری زبان 
رسمی دانشگاه بود. در اين دوره، 
پروتستان های پیوريتن آن گونه كه 
حاخام لی لیوينجر شهادت می دهد، 
نسبت به آيین يهود، متعصب تر از خود 
يهوديان بودند. به  اين ترتیب با ورود 
مهاجران اولیه به امريكا، آيین پروتستان 

پیوريتن رنگ يهوديت گرفت
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ايشان بر همه قوم ها مستولی شده بود... پس يهوديان جميع دشمنان 
خود را به دم شمش��ير زده، كش��تند و هاك كردند و با ايشان هر چه 
خواستند به  عمل آوردند... و چون هفتاد و هفت هزار از مبغضان خويش 
را كشته بودند از دشمن خود آرامی يافتند... اين روز، سيزدهم ماه آدار 
)واقع شد( و در روز چهاردهم ماه، آرامی يافتند و آن روز را بزم و شادمانی 
نگاه داشتند...مردخای، برايش��ان فريضه ای بگذارد كه روز چهاردهم و 

پانزدهم ماه آذار را سال به سال عيد نگاه دارند...
در اين نقل قول، خوب است به چند نكته توجه شود: 

1. اول اينكه يهودی ها با كمك عش��ق و عاقه خشايارش��اه به استر، بر دشمنان خود 
مسلط شدند؛ و »دشمنان آنها« يعنی كس��انی كه به نظر يهودی ها »قصد اذيت ايشان 
را داشتند«، پس نه فقط هامان و يازده پس��رش، بلكه 77/000 نفر از مردم ايران را در 

سراسر كشور در عرض سه روز قتل عام كردند.
2. اين، عين عبارت كتاب مقدس است كه قربانيان، كس��انی بودند كه »قصد اذيت« 
يهودی ها را داشتند نه اينكه عمًا نسبت به آنها دشمنی كرده باشند. اوالً كشتن كسی 
كه فقط قصد اذيت داشته چقدر جنايتكارانه و وحشيانه است؛ ثانياً تشخيص اين »قصد« 
با كيست؟ همين كه يهودی ها تش��خيص می دادند كه يك نفر »قصد اذيت« دارد بايد 
كشته می شد. ثالثاً اين، نشانه حد اعای خودپسندی و استكبار و قوم گرايی و نژادپرستی 
است كه يك تشخيص ساده از جانب يك يهودی، كافی است كه يك غيريهودی كشته 
شود. اين شيوه تا امروز هم همچنان انجام شده است. بعد از جنگ جهانی دوم، بسياری 
از افراد، تنها با همين تش��خيص ها و حتی با حدس و گمان، قربانی ش��دند. و امروز در 
امريكا به وسيله سازمان آيپك، كافی است كه يك نفر بگويد: يهودی ها خيلی پولدارند؛ 
يا: يهودی ها قدرت دارند؛ همين يك جمله، چون ممكن است منجر به نوعی احساس 
منفی شود پس نشانه يهودستيزی و نفرت نژادی است و مرتكب چنين ذنب اليغفری 

مستحق مجازات سخت.1 
3. روز واقعه كشتار ايرانيان در تقويم يهودی، روز 13 و 14 و 15 آذار يا آدار بوده است 
كه در حدود نيمه دوم اسفند و نيمه اول فروردين اس��ت- با تغييری كه در ايام كبيسه 
تقويم يهودی در س��ال های مختلف رخ می دهد- از آن هنگام تا امروز، آن را جش��ن و 
عيد گرفته و مراس��م خاصی به نام عيد پوريم برگزار می كنند كه همراه با بدمس��تی و 

1. منابع درباره »آيپك« به فراوانی وجود دارد و می توان به آنها رجوع كرد. 
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عربده كشی و تمسخر دشمنان اس��ت. يعنی حتی اگر در اصل واقعه هم بتوان ترديدی 
كرد، در اين تداوم مراسم عيد و جشن می توان عمق كينه و خونخواری اين قوم را نسبت 

به ميزبانان خود فهميد.
4. يك نويسنده امريكايی با اشاره به اين جشن يهودی می نويسد: 

... نقش عمده و نفوذ صهيونيست ها در پيشبرد دروغ های تكان دهنده 
و ش��رم آور دولت بوش برای حمله بهار 2003 به عراق جای سؤال باقی 
نگذاشته و اين دروغ ها درست در زمانی مطرح شده كه يهوديان جشنی 
به نام پوريم برگزار می كنند. در اين مراس��م، يهوديان ويرانی و شكست 
دشمنانشان را جشن می گيرند كه با هر استانداردی در دنيا، ناپسندترين 

شيوه جشن گرفتن است.1 
چندی قبل، نتانياهو برای اينكه به اوباما حالی كند كه ن��وع رابطه يهودی ها با مردم 
ايران چگونه است، نسخه ای از كتاب استر را برای او فرستاد با اين اشاره كه مبادا به فكر 
همدلی و همراهی با ايران باشد؛ كه بعد هم عمًا بحث های مربوط به انرژی هسته ای از 

طرف غرب كامًا زيرسلطه صهيونيست ها شكل بندی شد. 
اين در حاليست كه در تمام مدت انقاب اسامی ايران، س��ردمداران اسراييل، برای 
فريبكاری و دغلبازی، هر از چند گاهی می گفتند كه آنها با مردم ايران دشمنی ندارند 
بلكه با رژيم اسامی مخالف اند و البته علت اين دشمنی را هم ديكتاتوری و عدم آزادی و 

ممكن نبودن پوشيدن شلوار جين و از اين قبيل توضيح می دادند.
در عين حال در كتاب حبيب لوی، او حتی با موبدان و روحانيان زردشتی هم دشمنی 
دارد و آنان را ديكتاتور و مستبد می داند. درواقع معيار و ماك برای يهودی ها در سراسر 
تاريخ و در سراسر دنيا، آن اس��ت كه ديگران چقدر با آنها همساز و همراه و بلكه نوكر و 

خدمتكار آنها هستند. 
و موردی كه در همين س��بك و سياق است اما روش��ن تر وصريح تر، داستان اصحاب 
االخدود است كه در قرآن كريم- سوره بروج، آيه 4- آمده: ذونواس، پادشاه يهودی، مردم 
مسيحی را بين قبول يهوديت و سوختن در آتش مخير كرد؛ در كام خدا به اختصار به 
آن اشاره و در تفاسير به تفصيل توضيح داده شده است كه گروه كثيری از مردم مسيحی 
و حتی زنی كه كودكش را در بغل داشت، به دليل نپذيرفتن كفر و ارتداد، به گودال آتش 

انداخته و سوزانده شدند.

1. مايكل كالينز پايپر، قدرت پنهان درامريكا، ترجمه عليرضا عبادتی، روايت فتح، ص45. 
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بله، كسانی كه از اولين ايام كودكی تحت تعليم 
ماده پرستی و دنياداری و اعتقاد به برتری قومی 
تربيت می ش��وند و با »قس��اوت قل��ب«- كه به 
فرموده قرآن كريم از خصوصيات اين قوم است-1 
رشد می كنند، برای رس��يدن به مطامع خود از 
هيچ جنايتی پرهيز ندارند. خصوصاً كه در ابتدای 
قرن بيس��تم ميادی، خود را سرور و حاكم دنيا 
بيابند و بر ابرقدرت زمانه، بريتانيای كبير، سلطه 
داشته باشند. اين ها می كوشند تا با نابود كردن 
دولت مسلمان عثمانی و تجزيه آن به كشورهای 
الئيك و ملی گرا و متعصب عرب��ی و وهابی ضد 
دين، جای پ��ای خود را محكم كنند و روس��يه 
پهناور مسيحی و قديمی را به دام ماركسيسم و 
ماترياليسم بكشند و ايران قديمی شيعه را- كه يهود در آن تاريخی 2500 ساله ولی با 
شيعيان خصومتی عميق دارد- از جمعيت خالی كنند تا زمينه برای رشد صهيونيسم 
فراهم شود. ايران، بشود ايران باس��تان كورش كبير تحت سلطه رضاخان و بهائی ها؛ و 
بدنه اصلی عثمانی بشود تركيه الئيك آتاتورك يهودی االصل و اين دو بشوند ضدعرب 
و مشتاق غرب و همدست و رفيق اسراييل؛ و اسام بشود يك دين عقب افتاده عربی كه 
از آن ملتی »بدبخت و سوسمارخور« درست شده است؛ و بدين گونه همه چيز بر وفق 

مراد باشد.
مجموع اين قضايا به روش��نی نش��ان می داد كه يك نقش��ه و برنامه كامل و دقيق و 
حساب شده می بايست قدم به قدم عملی ش��ود- كه عملی هم شد. مسير حركت تركيه 
و ايران و منطقه عرب��ی بعد از جنگ جهانی اول تا جنگ دوم و ت��ا دهه های پايانی قرن 
بيستم، نشان می دهد كه اين نقش��ه كلمه به كلمه و خط به خط عملی شده؛ و حتی تا 
امروز هم ادامه يافته است؛ اگرچه انقاب اسامی ايران، همه بساط اين خواب و خيال 

و آرزوها را بر هم زد.

1. قرآن كريم، سوره بقره، آيه 74؛ سوره انعام، آيه 43؛ سوره حديد، آيه 16. 

از مزارع نیشكر امريكا، نوعی 
مشروب الكلی بسیار قوی تهیه 
كرده به آفريقا برده و در میان 
بومیان توزيع می كردند و ابزار 
قدرت و وسیله تجارت و سود 
هم به وسیله اسلحه های انگلیسی 
تأمین می شد. اين مثلث آفريقا- 
امريكا- انگلیس و برده- مشروب 
الكلی- اسلحه را »يهودی ها« 
مديريت و سرپرستی می كرده اند 
كه سال ها هم منابع آن مخفی 
می شد ولی اكنون گرچه چندان 

مشهور نیست ولی موجود است
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تاش های فرهنگی 
پابه پای اين جريانات سياسی، در ابعاد فرهنگی هم در همه اين سال ها، حركت هايي 

انجام شده است. 
مطبوعات، كتاب، سينما، ورزش، راديو، تلويزيون، ماهواره، تئاتر، موسيقی و... همگی 
در همين مسير عمل كرده اند. ترويج لذات نفسانی و ش��هوات، ترويج تمسخر و تحقير 
ديگران، قس��اوت و وحش��يگری، نااميدی از آينده و دلخوش��ی به دمی خوش بودن، 

بی اعتباری و بی  ارزشی اخاق و دين و ادب، ارزش پول و پول و پول... 
... و تمامی اين مجموعه در به خصوص دو قرن اخير، يك جريان مداوم به هم پيوسته 
بوده است كه در همه زمينه های مختلف رو به سوی آن هدف اصلی اين گوساله پرستان 
آدمی خوار داشته است تا به آن آرزوی اصليشان كه سلطه بر جهان است برسند. سلطه ای 
كه در آن، همه ادي��ان از بين رفته باش��ند و تمامی دنيا جمعيت زائدش نابود ش��ده و 

فرمانبردار و برده و بنده آنها باشد. آنها در كتاب مقدس خود می خوانند كه: 
و در ايام آخر واقع خواهد شد كه كوه خانه خداوند، بر قله كوه ها ثابت 
خواهد شد و فوق تل ها برافراشته خواهد گرديد و جميع امت ها به سوی 
آن روان خواهند ش��د. و قوم های بس��يار عزيمت كرده، خواهند گفت: 
بياييد تا به ك��وه خداوند و به خانه خدای يعق��وب برآييم تا طريق های 
خويش را به ما تعلي��م دهد و به راه های وی س��لوك نمايي��م. زيرا كه 
ش��ريعت از صهيون و كام خداوند از اورش��ليم صادر خواهد شد. و او 
امت ها را داوری خواهد نمود و قوم های بسياری را تنبيه خواهد كرد و...1

اين است آرزوی اين قوم كه درباره آن، علمايشان به فراوانی شرح و تفسير داده اند: 
انبيای اس��راييل، به كرات به »روزهای آخر«- كه هنوز فرا نرس��يده 
اس��ت- به  عنوان دورانی كه در آن، عظمت ملی يه��ود، به آخرين حد 
اعتای خود خواهد رسيد، اشاره كرده اند. اين اميد به يك آينده نورانی 
و مشحون از سعادت در دل عامه مردم، سخت جايگزين شد و با گذشت 
زمان نه فقط شدت پيدا كرد، بلكه رؤياهای شگفت انگيزی را نيز كه در 

جهان آينده تحقق خواهد يافت در برگرفت...2
يكی از خصايص صهيونيست ها آن است كه گفتند به جای اينكه صبر كنيم تا خدا كارها 

1. كتاب مقدس، اشعياء، باب2، جمات 2 تا 4. 
2. دكتر ابراهام كهن، گنجينه ای از تلمود، ترجمه امير فريدون گرگانی، اساطير، ص351.
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را روبه راه كند بايد خودمان حركت كنيم و اوضاع را مناسب سازيم. 
انديشه صهيونيستی، انديشه ای آخرالزمانی و سكوالر است. اين انديشه 
معتقد است كه مسئله يهوديت با حركت تدريجی تاريخی- روشنگری، 
آميختگی در جوامع ميزبان ي��ا انقاب اجتماعی- و ي��ا از راه تعامل با 
واقعيت های مشخص تاريخی حل نمی شود بلكه بايد »اكنون و همين 
جا« حل شود- حكومت صهيونيستی، بازگشت يهوديان، تشكيل ارتش 
يهودی برای حمله به فلس��طين و اخراج س��اكنان آن- به عبارت ديگر 
صهيونيسم عجله كرد و درصدد رس��يدن به پايان تاريخ برآمد؛ آن هم 
با تحميل ديدگاه های ايده آل فاشيستی خود بر واقعيت های تاريخ و نه 
از طريق حلول اله��ی و دخالتش به نفع قوم يهود؛ بلكه از راه خش��ونت 
و هم پيمان ش��دن با امپرياليسم. بر همين اس��اس، صهيونيسم بيانگر 

حلول گرايی، بدون خداست.1
يعنی گل بود و به س��بزه هم آراس��ته ش��د! آن روحيه نژادپرس��تی م��ادی كم بود، 
حلول گرايی بدون خدا هم به آن اضافه ش��د؛ كه حاصلش می ش��ود اين وحش��ی گری 
بی مهاری كه در قرن اخير ش��اهد آن هستيم: جنگ ها، كش��تارها، بيماری ها، تخريب 
روحی و روانی، اشاعه فساد و فحشا؛ و خاصه فراهم آوردن همه وسائل الزم برای رسيدن 

به آن آرزوها و آمال شيطانی.
امروز سينمای امريكا، دقيقاً در همين زمينه مشغول تربيت و آموزش بينندگان خود 
اس��ت تا آدم كش��ی، بی رحمی و خونخواری را به  عنوان قهرمانی و انتقام در فيلم های 
»اكشن« بخورد مردم بدهد و با كمك همه شيوه های بصری و تكنيك های سينمايی و 
تصويری، آنها را الگوی جوان ها قرار دهد؛ شيوه ای كه متأسفانه مؤثر هم بوده و داد مربيان 
و جامعه شناسان و كارشناسان دادگستری را در سراسر دنيا درآورده است ولی با ادعای 
دفاع از آزادی بيان، آنها همچنان به كار خود مش��غول اند. همان ها كه در فيلم هايشان 
يك روز سرخپوستان را وحشی و خونخوار جلوه داده اند؛ يك روز سياهان را عقب افتاده 
و تعليم ناپذير و يا عوامل خشن و عناصر باندهای قاچاق و حتی پليس های نابكار جلوه 
می دهند؛ زمانی چينی ها، زمانی مذهبی ها و امروز هم مس��لمانان را. و اما اگر كس��ی 
بگويد- در خطابه ای يا كتابی يا فيلمی- كه باالی چشم يك يهودی ابرو است متهم به 

فاشيسم و يهودستيزی می شود.

1. عبدالوهاب المسيری، همان، ج5، ص304.
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امريكايی های تحت سلطه صهيونيس��ت ها با كمال بی شرمی، انداختن بمب اتمی در 
هيروشيما و ناكازاكی را جزء اقتدار خود می دانند و حاضر نيستند از آن عذرخواهی كنند؛ 
آن چنانكه آن توحش عجيب ساليان دراز در ويتنام و سومالی و اخيراً در عراق و افغانستان 
را حاضر نيس��تند به عنوان يك فاجعه بپذيرند بلكه آن را دفاع از آزادی می خوانند؛ در 
حالی كه می دانيم در همه اين وقايع، مشاوران اصلی آنها يهودی ها بوده اند و منافع اين 
جنايات هم نه برای مردم امريكا بلكه برای يهودی های بانكدار و صاحبان صهيونيست 

كارخانه های اسلحه سازی بوده است.1
رهبر معظم انقاب در دانشگاه افسری شهيد ستاری )مورخ شنبه 92/7/13( فرمودند: 
ما دولت اياالت متحده امري��كا را دولتی غيرقابل اعتم��اد می دانيم؛ 
دولتی خودبرتربين، دولتی غيرمنطقی و عهدش��كن، دولتی سخت در 
پنجه تصرف و اقتدار شبكه صهيونيسم بين المللی؛ كه به خاطر رعايت 
خواسته ها و منافع نامشروع شبكه صهيونيستی بين المللی مجبورند با 
رژيم غاصب و جعلی اشغال كننده فلسطين مماشات كنند؛ در مقابل او 
نرمش نشان بدهند؛ اسمش را می گذارند منافع امريكا؛ در حالی كه به 
كلی منافع ملی امريكا با آنچه امروز اين ها از رژيم جعلی انجام می دهند 
منافات دارد. از همه دنيا دولت اياالت متح��ده امريكا باج می گيرد و به 
رژيم صهيونيستی باج می دهد. اين حقايق را ما داريم مشاهده می كنيم؛ 

به دولت امريكا اعتمادی نداريم.
همين وحش��ی گری مفتخرانه را در ديگر تربيت يافتگان يهودی ه��ا نيز می بينيم. در 
زمان اوج گيری مبارزات مردم مسلمان ايران در تابستان سال 1357 و بروز وقايعی مانند 
سينما ركس آبادان و 17 شهريور، شاه در يكی از رجزخوانی هايش به صراحت می گفت: 

اگر الزم باشد، ده ميليون نفر را هم قتل عام می كنيم.
و يكی از مأموران س��اواك هم به رهبر معظم انقاب در زندان ساواك در مشهد گفته 
بود: »ملك حسين با اين همه ضعف و ناتوانيش پانصد هزار فلسطينی را ظرف يك روز 
قتل عام كرده؛ و ما با اين قدرت و اقتدارمان می توانيم به راحتی پنج ميليون انسان را از 

دم تيغ بگذرانيم.«2
آيا اين ها آموزه های صهيونيستی و سايه محو آن قحطی بزرگ و كشتار نه ميليونی نيست؟ 

1. فقط به عنوان يكی از منابع رك: مايكل كالينز پايپر، قدرت پنهان امريكا، ترجمه عليرضا عبادتی، روايت فتح. 
2. هدايت اهلل بهبودی، شرح اس��م، زندگينامه آيت اهلل سيد علی حس��ينی خامنه ای، 1318 تا 1357، مؤسسه 

مطالعات و پژوهش های سياسی، 1391، ص356. 
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واکنش روشنفكران 
يكی از مسائل عجيب در اين ميان، واكنش روشنفكران ما نسبت به  اين موضوع است. 
دكتر مجد درباره محمدعلی فروغی و حسين عاء- دو نفر از كارگزاران همان ايام جنگ 

جهانی اول- می نويسد: 
در كنفرانس صلح ورسای، مشاورالملك، وزير خارجه و ميرزا حسين 
خان عاء، وزير سابق فاحت و محمدعلی فروغی ذكاءالملك وزير سابق 

عدليه، هيئت ايرانی را سرپرستی می كردند...1 
و بعد از توضيحات دقيق درباره مباحثی كه در آنجا درگرفت نشان می دهد كه عاقبت 
همه با هم- يعنی هم س��رآمدان جنگ و هم مأموران اي��ران- همه تقصيرهای جنگ و 
لطمات و مش��كات آن را بر عهده روس��يه و عثمانی و آلمان گذاردند و هيچ اسمی از 

انگليس و حتی از قحطی و حد و اندازه آن نياوردند. دكتر مجد می نويسد: 
فهميدن اينكه چرا در سند ورس��ای موارد گمراه كننده و غيرحقيقی 
با خواسته های ايران در هم آميخته ش��ده، سخت نيست. بنا بوده است 
ادعا و خواسته های ايران، برای جبران خرابی ها و قحطی ناشی از جنگ، 
از اعتبار ساقط شوند. اين اقدام بخشی از الپوشانی تمام و كمال قحطی 

بزرگ بود.2 
غربی ها كه به طور طبيعی فقط به فكر منافع خود بوده اند. فروغی3 و عاء هم، استادان 
اعظم فراماسونری و قطعاً همراه و همدل با آنها؛ عجب از روشنفكران ديگری است كه تا 
امروز به اين »الپوشانی و كتمان و پنهان كردن اين فاجعه« كمك كرده اند و حتی امروز 

هم كه صدای آن درآمده است، باز می كوشند آن را از حيز اعتبار بيندازند. 
يكی می گويد اين كشتار قحطی بزرگ نه ميليونی خواب و خيال است و سند و مدرك 
ندارد در حالی كه همين آقا برای هولوكاست ش��ش ميليونی يهودی ها در جنگ دوم، 
اصًا طلب سند و مدرك نمی كند. و ديگری آن را اغراق می داند و به 1/5 ميليون نفر آن 
را تقليل می دهد؛ بي اينكه كمترين توجهی بكند كه همين 1/5 ميليون پذيرفته شده 
يعنی 1/5 ميليون نفر از پدران و مادران، در همين صد س��ال قبل؛ آيا درباره همين ها، 

1. محمدقلی مجد، قحطی بزرگ، همان، ص211. 
2. همان، ص217. 

3. فروغی در همين اي��ام بعد از جنگ اول و راه انداخت��ن جامعه ملل به عنوان نماينده اي��ران به اروپا می رود و 
ديداری هم با لئون اگوست بورژوا دارد و تعريف های شديدی از او كه خود داستان ديگری است. رك: شمس الدين 

رحماني، 555، »فروغي«، نيستان. 
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الزم نيست توجه شود؟ تذكر داده شود؟ ابراز برائت 
و تنفر ش��ود؟... آيا همين كه در ع��دد بحث كنيم 

كافی  است؟ 
حال بگرديم در ميان صده��ا تحقيق »فاضانه« 
تاريخی درباره جنگ اول با منابع ف��راوان به زبان 
انگليسی- كه يعنی خيلی محققانه و وسيعاً محققانه 
است- ببينيم، يك مقاله در اين باره هست؟ آيا يك 
رساله دانش��گاهی در دوره های پيش��رفته در اين 

زمينه ها داريم؟ 
و چرا چنين است؟ چون از تأس��يس دارالفنون، 
با كش��تن اميركبير و روی كار آمدن آقاخان نوری 

و با همدستی فراماس��ون ها و به اس��م ورود علم و تكنولوژی اروپای پيشرفته، در واقع 
»روشنفكری« به مملكت وارد شد تا با اين عناوين بنياد دين و اعتقاد الهی را در آورند. 
مشروطيت را از راه اصلی خود منحرف كردند تا غير مشروعه باشد و آن مرد عالم روحانی 
بزرگوار- شيخ فضل اهلل نوری- را شهيد كردند تا به  قول مرحوم آل احمد پرچمی باشد 
بر پيروزی و فتح غربزدگی- يعنی ماس��ون زدگی و يهودزدگی بر اين مملكت و بعد هم 
با برچيدن بس��اط قاجار كه ته مانده ای از اعتقادات و س��نن و عادات مذهبی در جامعه 
داش��ت، پهلوی روی كار بيايد و با ضرب ديكتاتوری رضاخان و سلطه نظامی انگليس و 
تحوالت همه جانبه دنيا و آن كش��تار عجيب نه ميليونی، تمامی دوران پهلوی بيفتد به 
 دست ماس��ون ها، بهايی ها و غرب زده ها تا به  نفع اس��راييل همه چيز را مصادره كنند و 
عامل كار هم در همه زمينه های سياسی و اجتماعی و اقتصادی و فرهنگی- و خصوصاً 
فرهنگی- همين روشنفكران شيفته غرب باشند و مسحور آن »پيشرفت ها« و مجذوب 
آن »آزادی«- در زمينه فساد و فحش��ا و آزادی جنسی- و بی خيال كشتار امثال شهيد 
مدرس و ديگر آزادی خواهان و از توده ای، ملی گرا، ليب��رال، تكنوكرات و غيره و غيره، 
همگی برای غرب هورا بكشند و هومانيست و اگزيستانسياليس��ت و ده ها ايسم ديگر، 
آزادی و پيشرفت را در نابودی دين و سنن و آخوند و مسجد و امامزاده بدانند. روشنفكران 
امروز م��ا- البته آن اصلی ها و وارثان ميرزا ملكم، ميرزا حس��ين سپهس��االر، تقی زاده، 
فروغی و... همان حال و هوا را دارند و با تقليد كامل غرب، از تقليد دينی انتقاد می كنند؛ 
با احس��اس حقارت كامل از غربی ها، مردم خودی را تحقير می كنند؛ با ادعای آزادی، 

چندی قبل، نتانیاهو برای اينكه 
به اوباما حالی كند كه نوع رابطه 
يهودی ها با مردم ايران چگونه 
است، نسخه ای از كتاب استر 
را برای او فرستاد با اين اشاره 
و  همدلی  فكر  به  مبادا  كه 
همراهی با ايران باشد؛ كه بعد 
هم عماًل بحث های مربوط به 
انرژی هسته ای از طرف غرب 
كاماًل زيرسلطه صهیونیست ها 

شكل بندی شد
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ش��ديدترين ديكتاتوری را در مقابل معتقدان مذهبی 
اعمال می كنن��د؛ فقط آنچه را می پس��ندند كه جانان 
امريكايی و انگليسی شان بپس��ندند؛ چشم خود را بر 
همه جنايات اس��راييل می بندند ولی اگر كسی راجع 
به يهود حرفی بزند او را متهم به فاشيس��م می كنند؛ 
واليت فقيه را نوعی ديكتات��وری می خوانند؛ ماك و 
معيار و ميزان سنجش و ارزيابيشان، پسند غرب است 
و لذا اگر آنها گفتند هولوكاس��ت درست است، اين ها 
هم می گويند درس��ت اس��ت؛ اگر آنها راجع به كشتار 
نه ميليونی در ايران چي��زی نگفتند، اين ها هم چيزی 
نمی گويند؛ و اگر گن��د كار از مدارك خود امريكايی ها 

درآمد، سكوت می كنند ببينند، آنها چه واكنشي می كنند تا اين ها هم تبعيت كنند... 
... و بيچاره ها يكبار به دور و بر خود نگاه نمی كنند كه در اين سی، چهل سال اخير در 
ايران و دنيا چه گذشته و اين انقاب اس��امی چه كرده و امام خمينی چه گفته و حاال 
تكليف هر فردی كه مدعی فكر و انديشه و استقال معنوی است الاقل با خودش چيست؟ 
اين كه ديگر ربطی به دين يا بدبينی يا مسائل ديگر ندارد كه آدمی- در همه انديشه ها و 

اعتقادات- الاقل تكليفش را با خودش بايد روشن كند... 

و سخن آخر 
ما، تا استقال فكری نداشته باش��يم و تا وقتی كه خود را از فشار تبليغاتی غرب، آزاد 
نكنيم، هيچ كاری نمی توانيم بكنيم. همه پيش��رفت های انقاب و جنگ و عرصه های 
سياس��ی و علمی، فقط و فقط با اس��تقال و »ما می توانيم« حاصل ش��ده اس��ت و لذا 
غرب زده ها و غرب باوران و مس��حوران و مجذوب��ان و مرعوبان و غرب دوس��تان بايد از 
تصميم گيری های كان ممنوع و جدا شوند تا انقاب علمی در دانشگاه ها عملی شود؛ تا 
انقاب آموزشی ايجاد شود؛ تا انقاب اداری محقق شود؛ تا استقال اقتصادی به وجود 
بيايد؛ تا تهاجم فرهنگی سد گردد؛ تا علوم انسانی خودی و بومی به وجود بيايد؛ ... اين 
س��خن به معنی جدايی مطلق از دنيا و رها كردن همه تجربه  های ديگران نيست بلكه 
مقصود آن است كه مجذوب و مرعوب غرب نباشيم و مجذوبان و مرعوبان غرب را ميدان 
ندهيم؛ كه غرب، غرب يهودی ماس��ونی، خود در حال فروريزی اس��ت. اين حقيقت را 

فهمیدن اينكه چرا در سند 
ورسای موارد گمراه كننده 
و غیرحقیقی با خواسته های 
ايران در هم آمیخته شده، 
سخت نیست. بنا بوده است 
ادعا و خواسته های ايران، 
برای جبران خرابی ها و 
قحطی ناشی از جنگ، از 
اعتبار ساقط شوند. اين اقدام 
بخشی از الپوشانی تمام و 

كمال قحطی بزرگ بود
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ببينيم.
غرب، دارد پاي��ان تاريخش را تجرب��ه می كند و 
اين، البته به دليل چند قرن ظلم، جنايت، فساد و 
تباهی اس��ت كه خود حاصل استكبار، قوم پرستی 
و نژادپرس��تی اس��ت. آن صدايی كه از شكس��تن 
اس��تخوان های كمونيس��م به  گوش ام��ام راحل 
عظيم الشأن رسيد، امروز از بند بند اسكلت فرسوده 
سامری ها و گوساله هايشان شنيده می شود. فقط 

يك كمی گوش تيز كردن می خواهد. 
 *  *  *

با عرض پوزش از خواننده محترم كه اميدوارم باعث خستگی او نشده باشم. در پايان 
چند جمله ای هم از رهبر معظم انقاب نقل می كنم تا س��خن درست و زيبا را از زبانی 

گويا و پاك بشنويم: 
بعضی اشخاص نمی توانند حوادث جهانی را درك كنند. قبل از انقاب، 
يك وقت بنده از طرف امام رضوان اهلل عليه، پيغامی برای جمعی از علمای 
شهر خودمان مشهد بردم. بخش��ی از پيغام اين بود كه »امروز اسراييل 
بر همه اوضاع مسلط شده اس��ت.« يكی از علمای معروف مشهد- خدا 
رحمتش كند- در جواب من گفت: »ايشان خيال می كند كه اسراييل 
بر همه اوضاع مسلط شده اس��ت! اگر واقعاً اس��راييل بر امور ما مسلط 
باش��د، بايد هم مبارزه كنيم؛ اما امروز چنين چيزی نيس��ت و ايش��ان 
خيال می كند.« منظورم اين اس��ت كه امام در س��ال 42 می توانستند 
س��لطه اس��راييل را در امور مملكت ما ببينند. اگر حاال شما مدارك و 
اسناد بازمانده از آن وقت را نگاه كنيد، اين مسئله برايتان واضح و روشن 
می شود. امام آن وقت می توانستند چنان واقعيتی را ببينند اما آن آقای 
عالم مدعی، اصًا قدرت تشخيص چنين واقعيتی را نداشت. مسلماً وقتی 

نتوانست چنان واقعيتی را ببيند، قدم بعدی را هم نمی تواند بفهمد.1
دش��منان، چه كس��انی هس��تند؟ صهيونيس��ت ها؛ همين هايی كه 

1. ديدار رهبر معظم انقاب با اعضای س��تاد برگزاری مراس��م ارتحال امام، 1373/3/4، توهم سلطه، مؤسسه 
پژوهشی فرهنگی انقاب اسامی، دفتر حفظ آثار حضرت آيت اهلل العظمی خامنه ای، 1392، ص21. 

و يكی از مأموران ساواک هم 
به رهبر معظم انقالب در زندان 
ساواک در مشهد گفته بود: 
ملك حسین با اين همه ضعف 
و ناتوانیش پانصد هزار فلسطینی 
را ظرف يك روز قتل عام كرده؛ 
و ما با اين قدرت و اقتدارمان 
می توانیم به راحتی پنج میلیون 

انسان را از دم تیغ بگذرانیم
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خبرگزاری ها و بس��ياری از راديوهای دنيا در اختيارش��ان است. اين ها 
دنبال چيزی هستند كه اين پيروزی را خراب كنند؛ قوت و قدرت ملت 

ايران را به ضعف تبديل كنند...1
امروز دشمن ملت ايران در درجه اول، امريكا و صهيونيست ها هستند. 
البته انگليس هم آتش بيار معركه است. در مقابل منافع ملت ايران، آنها 
قرار دارند، اما اسمش را می گذارند اجماع جهانی؛ اجماع جهانی وجود 

ندارد! اجماع جهانی عليه استكبار امريكاست...2 
در حال حاضر تمام دستگاه های تبليغاتی وابسته به صهيونيسم با تهيه 
مطلب، فيلم و توليد وسايل و ابزارهای فرهنگی در همه دنيا، سعی دارند 
كه اسام را در چشم مردم دنيا مبغوض و مورد نفرت قرار دهند. هدف 

آنان اين است كه مردم دنيا از اسام و مسلمانان تنفر پيدا كنند.3
می دانيد صهيونيست ها در اين صد سال اخير و به خصوص در اين ده ها 
س��ال اخير، چه خرجی كرده اند تا انس��ان ها را بدون هويت معنوی بار 
بياورند و به بی بند و باری و بی اعتقادی و الابالی گری در عقيده و ايمان 

دينی بكشانند؟...4
دس��تگاه اس��تكبار فقط اي��االت متح��ده امريكا نيس��ت؛ ي��ا فان 
رئيس جمه��ور و فان دول��ت امريكا يا فان كش��ور اروپايی نيس��ت؛ 
دستگاه استكبار يك شبكه عظيم تری است كه شامل اين هاست. شبكه 
صهيونيستی است؛ شبكه تجار اساس��ی بين المللی است؛ مراكز پولی 
عظيم دنيا است؛ اين ها هستند كه مسائل سياسی دنيا را دارند طراحی 

می كنند؛ دولت ها را اين ها می آورند، اين ها می برند.5
كی با اين مردم در طول اين سی سال دشمن بوده است؟ در درجه اول 
امريكا و صهيونيسم. از اين ها دشمن تر ما س��راغ داريم برای جمهوری 
اسامی؟ از روز اول، دولت امريكا و رژيم صهيونيستی و صهيونيست های 
دنيا در مقابل نظام جمهوری اسامی ايستادند. امروز هم حقاً و انصافاً، 

1. همان، 1369/7/11، ص19. 
2. همان، 1385/1/16، ص40. 

3. همان، 1382/1/1، در اجتماع مردم مشهد در حرم مقدس رضوی، ص60. 
4. همان، 1383/7/14، در ديدار ورزشكاران، ص60. 

5. همان، 1388/6/4، در ديدار دانشجويان و نخبگان، ص50. 
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دشمن ترين دش��منان، اين ها هس��تند. بنده كه نگاه می كنم می بينم 
بعض��ی از دولت های غربی، گاه��ی يك حرف های بی رب��ط بی معنايی 
می زنند؛ اما محرك، صهيونيس��ت هايند. عامل، همان طبقه مس��لطی 
هس��تند كه بر حكومت امريكا و دول��ت امريكا و انتخاب��ات امريكا هم 
مسلط اند. اين هايند كه دارند صحنه گردانی می كنند. خوب پس اين ها 

شدند دشمن ترين دشمنان ملت ايران.1
»لََتِجَدنَّ اََشدَّ الّناِس َعداَوًه لِلَّذيَن آَمُنوا الَيُهوَد َوالَّذيَن اَشَرُكوا«. )سوره 

مائده، آيه 82(
مسلماً يهودی ها و مش��ركان را از همه مردم، در دش��منی با مؤمنان، 

سخت تر خواهی يافت.
 *  *  *

خداوند به ما فهم و بصيرت و درك و دشمن شناسی بدهد و دشمنان اسام و مسلمين 
را نابود فرمايد؛ ان شاءاهلل. 

1. همان، 1388/11/6، در ديدار مردم آمل، ص51. 


