
 
 

 و رژیم صهیونیستی» جبهه ملی« ،دولت مصدق
 1دکتر سید حمید روحانی

 چكیده 
رابطھ كشورھاي اسالمي با دولت غاصب صھیونیستي در تاریخ تحوالت 
دوران اخیر، ھمیشھ یكي از مبادي اصلي و اساسي اختالف رھبران 

لوي و دولت یم پھ با رژ چھ از  مذھبي  گر  ست. ا بوده ا ھاي آن 
غرب ھیچھاي واب دولت بھ  خارج از  ستھ  كھ  بود  ظار ن گاه انت

لت  تي دو ما وق ند ا تر رو خود فرا بان  شده اربا تھ  ستورات دیك د
یت مك آ بھ ك صدق  تر م لي دك كي از  م مد ی كار آ سر  بر  شاني  ھللا كا

گر ملت یران و دی سلمانان ا عي م ظارات طبی سلمان و  انت ھاي م
قبال این  خواه این بود كھ دكتر مصدق تكلیف خود را در آزادي

تا كنون در متون تاریخي دوران معاصر  دولت غاصب مشخص نماید.
با  لي  لت م طھ دو سألھ راب ندرت م سرائیل«بھ  یھ و » ا مورد تجز

تحلیل قرار گرفتھ است. در این مقالھ با توجھ بھ اسناد جدید، 
 گردد. بخشي از این روابط تجزیھ و تحلیل مي

 یم صھیونیستي.ھا: فلسطین، دولت مصدق، رژ كلید واژه

 دریچھ 

 مورخ انقالب اسالمي. . ۱
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ھاي عربي  اي از سرزمین فلسطین بخشي از جھان اسالم و پاره
باشد كھ از شمال بھ لبنان و از شمال شرق بھ سوریھ و  مي

از شرق بھ رود اردن و از جنوب بھ دریاي سرخ و از جنوب 
سعتي  سطین داراي و صال دارد. فل سینا ات صحراي  بھ  بي  غر

بر  لومتر مر ۲۷۰۰۰بالغ  قرن  بع ميكی سط  شد و از اوا با
شي از  قرن، بخ سیزده  حدود  نون، در  تا ك میالدي  فتم  ھ

 آید. سرزمین اسالمي و عربي بھ شمار مي
 در مورد فلسطین چند نكتھ درخور نگرش و بررسي است:

 ھا از رو آوردن بھ سرزمین فلسطین.  . انگیزه صھیونیست۱
دیان بھ . نقشھ و اندیشھ استعمارگران از كوچ دادن یھو۲

 فلسطین. 
شیوه۳ ستي و  .  لت صھیونی پایي دو شگردھا در راه بر ھا و 

 نگھداري آن. 
كھ  یرد  قرار گ سي  مورد برر ید  ضوع با ین مو ست ا نخ

ست مالي  صھیونی ھداف و آ چھ ا بال  بھ دن سطین  ھا در فل
ھا كھ پیوستھ در اندیشھ چنگ انداختن بر  ھستند؟ صھیونیست
صادي نابع اقت نرژي  م ستن در زاي جھ و ا بھ زی نھ  ند، چگو ان

دیار تھي از انرژي فلسطین كھ حد و مرز جغرافیایي آن از 
ھا و روستاھاي ایران مانند ساوه و گناوه كمتر  برخي شھر

اســت تــن در داده و ھمــھ نیــرو و تــوان خــود را در راه 
اند؟  برپایي دولت صھیونیستي در آن سرزمین بھ كار گرفتھ

ین راه قرباني شتارھا  ه، خونھا داد و در ا تھ و ك ھا ریخ
 اند؟  كرده

سألھ  عود«م عده » ارض مو ساس و بر ا یان  كھ یھود و این
شتھ و  ستگي دا ستگي و واب سطین دلب سرزمین فل بھ  تورات 

ید رھسپار آن دیار شده اند  دارند و روي امید بھ این نو
علت «تواند انگیزه اصلي و  و... دستاویزي بیش نیست و نمي

ثھ شد. صھیو» محد ستبا مادي و  نی یزه  شھ و انگ گر اندی ھا ا
صادي بھ   اقت نھ  شند،  شتھ با سر ندا عود«در  ھا » ارض مو ب

ھا  دھند و نھ نوید آن را باور دارند و اصوال صھیونیست مي
بھ ھیچ دیني ـ حتي دین یھود ـ پایبند نیستند و ادیان 

دانند و یكي از  را بھ كلي خرافي، پنداربافي و موھوم مي
 ن دین زدایي است. ھاي آنا ھدف
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ها اگر اندیشه و انگیـزه   صهیونیست

در سـر نداشـته     مادي و اقتصـادي 
بهـا  » ارض موعـود «باشند، نـه بـه   

دهند و نه نوید آن را باور دارند و  می
ها به هیچ دینی ـ   اصوال صهیونیست

حتی دین یهود ـ پایبند نیسـتند و   
ادیان را به کلی خرافی، پنداربافی و 

هـاي   دانند و یکی از هدف موهوم می
 زدایی است. آنان دین

 
 

و نوید آن براي فریب افكار عمومي و پدید » ارض موعود«
آوردن گیرایي در میان یھودیان عامي و كشانیدن آنان بھ 

یھ ستاویز پرما سرزمین د لیكن نمي آن  ست،  باور  اي ا توان 
كرد كھ صدھا كارشناس زبردست، مستشاران نظامي و متخصصان 

فتھ جھان، از زندگي آرام ھاي پیش ر اقتصادي یھود از كشور
اند تا در  دغدغھ خود دست كشیده و بھ فلسطین شتافتھ و بي

بھ گریھ و زاري بایستند و وعده تـورات  ۱پاي دیوار ندبھ
 را در ارض موعود تحقق بخشند!؟ 

گر  عود«ا شھ» ارض مو صلي و ری یزه ا بھ  انگ اي رو آوردن 
»  بزرگ اسرائیل«فلسطین و اشغال آن است، باید دید شعار 

چھ جایي » حكومت یھود از نیل تا فرات«و آرمان برپایي 
سطیني گر فل ضا ا ست  دارد؟ و فر لي د بھ ك خود  میھن  ھا از 

ست بھ صھیونی ست  سرزمین را درب شند و آن  گذار  بك ھا وا
لیكن از دست ند،  خایر  اندازي كن تي و ذ نابع نف بر م شان 

شگیري  قھ پی ھاي منط گرانب
شــود و یــا اینكــھ اصــوال 

زاي منطقھ بھ  بع انرژيمنا
پایان برسد و بوي نفت بھ 
مشام آنان نرسد، آیا در 
ــار  ــز در چھ ــورت نی آن ص
دیواري فلسطین بھ زندگي 

مھ مي خاك آن  ادا ند و  دھ
» ارض موعود«را بھ عنوان 

 شمارند؟  مقدس مي
ــدي  ــھ تردی ــن نكت در ای
نیســــت كــــھ از دیــــد 

ست عود«ھا  صھیونی » ارض مو
ز آنجاست كھ روي دریایي ا

طــالي ســیاه و زرد شــناور 
فت و  گر ن فردا ا شد و  با

نام » ُبراق«دیوار غربي حیاط بیت المقدس، كھ از آثار اسالمي است و . ۱
ھاي  ھا در روز ست. آن عروف ا بھ م یوار ند بھ د یان  نزد یھود دارد، 

 پردازند.  آیند و بھ گریھ و زاري مي اي این دیوار گرد ميمعیني پ
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نرژي ھاي ا گر نیرو خایر  دی ني و ذ نابع زیرزمی صوال م زا و ا
بر،  سید و در برا یان ر بھ پا نھ  قھ خاورمیا ھاي منط گرانب
در منطقھ دیگر جھان منابعي سرشار از نفت و طال و... كشف 

ست شد، بي نگ صھیونی ست در تھ د ساختھ و پرداخ تورات   ھا از 
یاتي مي كھ  خود، آ شند  عود«ترا قھ »ارض مو ي در آن منط

 دارند و باید بھ آن سرزمین مقدس مھاجرت كنند! 
ھا از آن روز كھ بھ منابع زرخیز خاورمیانھ پي  صھیونیست

یاد  بھ  ند،  عود«برد با » ارض مو شدند  بر آن  ند و  افتاد
ھاي مقتدر این نقشھ خود را جامھ  ھمدستي و ھمراھي دولت

مأوا گزینند و بھ  وشانند و در كنار چاهعمل بپ ھاي نفت 
ھاي خود رنگ دیني دھند و با شعار  ھا و زراندوزي آزمندي

ھاي اسالمي دست یابند و  بر سرزمین» ارض موعود«بازگشت بھ 
شھ مرام و اندی تب،  ھر مك مادي  با  یاز  با آز و ن كھ  اي 

ند و آن را  برد برخیز بھ ن شد،  شتھ با سازگاري دا نان نا آ
 ز سر راه آمال و آرزوھاي خود كنار بزنند. ا

ست شورھاي  صھیونی یز ك نابع زرخ بر م گي  ھا در راه چیر
قرارند كھ در درازاي تاریخ  اسالمي تا آن پایھ آزمند و بي

آشــام آھنــگ  اي كــھ زورمــداران خون در ھــر مقطــع و برھــھ
ھاي اسالمي بھ  خاورمیانھ كردند و در راه چیرگي بر سرزمین

بینیم كھ در  ھا را مي ریزي دست زدند، صھیونیستجنگ و خون
شان ایستاده و آتش بیار معركھ بودند و چھ بسا نقش  كنار
 ھاي خانمانسوز داشتند و دارند.  اي در جنگ ریشھ

ھا پیوســتھ بــر آننــد كــھ بــا زورمــداران و  صھیونیســت
ھاي ناتوان و مستضعف بتازند  ھا بسازند و بر ملت ابرقدرت
ب و بدین نھ  قدرتگو ستي ابر یز  ا ھمد شار و زرخ نابع سر ھا م

ند.  ملت خود بیفزای قدرت  ثروت و  بر  ند و  غارت كن ھا را 
ستھ خود توان ستراتژي  ین ا با ا ھا  سزایي در  آن قش ب اند ن

صھ بین ناگون، در عر یدادھاي گو شند و  رو شتھ با لي دا المل
ــھ ــداران و  ھا و نیرنگ نقش ــار زورم ــود را در كن ــاي خ ھ

 یش ببرند. جھانخواران بھ پ
نان  با آ یان  سالمي، یھود شورھاي ا بھ ك غول  لھ م در حم
ھمكاري داشتند و از اروپا براي آنان اسلحھ تھیھ كردند، 

صندوق سالح چاق را در  جا مي ھاي قا شراب  بھ  ھاي  ند و  داد
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انگیـزه اصـلی و   » ارض موعود«اگر 

اي رو آوردن بــه فلســطین و  ریشــه
اشغال آن اسـت، بایـد دیـد شـعار     

و آرمـان برپـایی   » اسرائیل بـزرگ «
چـه  » حکومت یهود از نیل تا فرات«

 جایی دارد؟

 
 

 ۱رسانیدند.  مغوالن مي
سعد شاه،  غون  سلطنت ار شك  در دوران  ھودي (پز الدولھ ی

گاه نامبرده) آن صوص  ستي  مخ قام وزارت و سرپر بھ م كھ 
ھـ ق) از فرصت بھره  ٦۸۷ـ  ۸منصوب شد (» دیوان ممالك«

ضد  بر  شاه را  غون  گام ار ستین  شد در نخ بر آن  فت و  گر
اســالم و كشــورھاي اســالمي بشــوراند و در راه ســلطھ بــر 

خونریزي وادارد. از  سرزمین نگ و  بھ ج سالمي او را  ھاي ا
خانھ كعبھ را بھ بتخانھ  این رو، بھ او پیشنھاد داد تا

اي ابداع كند. او تالش  بدل كند و در برابر اسالم دین تازه
ھا ـ  فراواني كرد تا ارغون شاه را بھ اتحاد با اروپایي

بھ ویژه صلیبیون ـ وادارد و با كمك او بیت المقدس را 
از دست مسلمانان بیرون آورد و بھ صلیبیون ـ كھ 

 ۲د ـ تسلیم كند. توانستند بر آن چیره شون نمي

گاھي با شینھ بھ ن ست كاركرد و پی ھا در درازاي  صھیونی
بھ  تاریخ مي یورش  نان را در  یزه آ ھداف و انگ توان ا

نین  سرزمین چ ستي در آن  لت صھیونی پایي دو سطین و بر فل
 برشمرد. 

الف: دستیابي بر منابع 
ــــدزاي  ــــار و درآم سرش
خاورمیانھ، بھ ویژه نفت 
ت یل  بر ن سلطھ  ا از راه 

 ۳فرات. 
ھا و  ب: پیشــبرد نقشــھ

 ھاي اسالم زدایي.  توطئھ
ھا اســالم را  صھیونیســت

ترین  تــرین و اســتوار بزرگ
ــافع و  ــر من ــد در براب س

بینند و بھ  مقاصد خود مي

 . ۲۲٥تاریخ فتوحات مغول، ترجمھ ابوالقاسم حالت، ص. ۱

 . ٥۰٥تاریخ ایران از ماد تا پھلوي، حبیب ھللا شاملویي، ص. ۲

نیل تا فرات از صحراي سینا، دلتاي نیل (كانال سوئز) در مصر آغاز . ۳
گیرد و تا  لبنان و عربستان را در بر ميشود، نواحي اردن، سوریھ،  مي

 شود.  دجلھ و فرات در عراق كشیده مي
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ھا از  اند كھ با پیروي توده این واقعیت بھ درستي پي برده
اسالم ناب محمدي (ص) چیرگي بر مناطق نفت خیز خاورمیانھ 

غار سرمایھو  غھ ت  با دغد شورھا  ین ك سرھا و  ھاي ا ھا، درد
ھاي اسالمي  ھاي گوناگوني ھمراه است و چھ بسا با خیزش آسیب

بھ كلي از سرمایھ ھاي گرانبار كشورھاي اسالمي  دست آنان 
ھا و  كوتاه شود. از این رو، پیوستھ برآنند كھ با شیوه
ھــا و  شــگردھاي رنگارنــگ و بــا بــھ نمــایش درآوردن مكتب

سم شي ای شكال ترا تي و ا سطھ ھاي واردا ناگون  ھا و سف ھاي گو
بند و  ھاي باورمند بھ اسالم را سست كنند و بي ایمان توده

شھ سرانجام اندی گري و  باحي  سكوالریزم را در  باري، ا ھاي 
با  ند  ین باور بر ا ھا  ند. آن سالمي رواج دھ عھ ا یان جام م

سالمي در من ضد ا ستي و  لت صھیونی ید آوردن دو تر پد قھ بھ ط
 ۱توانند بھ این توطئھ جامھ عمل بپوشانند.  مي

حاد ملت با ات یارویي  ستقرار  ج: رو شگیري از ا ھا و پی
 ھاي مردمي دولت

ست ستي دریافتھ صھیونی بھ در كھ ملت ھا  ند  ست و  ا ھاي یكد
حد و دولت ستند و از  مت خود بای پاي  كھ روي  مي  ھاي مرد

ن خطــر بــراي تــری اســتقالل كامــل برخــوردار باشــند، بزرگ
قوق توده بھ ح جاوزگران  ھان و ت فزون خوا ندان،  ھا  آزم

نھ دولت مي یز خاورمیا فت خ ناطق ن گر در م شند و ا ھاي  با
خواه بر سر كار بیایند، راه رخنھ  مردمي، وارستھ و آزادي
بندند و دست  گران و نفت خواران مي و فتنھ را بر روي غارت

ســالمي كوتــاه ھــا و كشــورھاي ا آنــان را از سرنوشــت ملت
كنند. از این رو، بر آن شدند با حضور فیزیكي خود در  مي

در گام نخست از » اسرائیل«منطقھ و برپایي دولتي بھ نام 
ــجام ملت ــاد و انس ــتقالل و آزادي  اتح ــلمان و اس ــاي مس ھ

ھا در راه پیشبرد توطئھ اسالم زدایي تا آن پایھ حرص و آز  صھیونیست. ۱
سون ستي فرما با ھمد كھ  شتند  لي  دا سید ع قرار دادن  ست  لت د با آ ھا 

شیدن بھ محمد باب، دیني در برابر اسالم پدید آوردند و براي رونق بخ
ساختگي را  ین  ین د كھ ا شتند  بر آن دا یان را  شماري از یھود آن 
بپذیرند و بھ بابي شدن تظاھر كنند! تا از این راه بتوانند اسالم 

سیب لدي  را آ سھ ج تاب  سازند. در ك یران«پذیر  ھود ا شتھ » تاریخ ی نو
حزب  بھ  یان  گرایش یھود توجھي از  خور  كات در لوي، ن یب  یت«حب »  بھائ

 .آمده است
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شرفت و  قي، پی ند و راه تر شگیري كن سالمي پی شورھاي ا ك
ستي با ھمد ند و  نان ببند بر روي آ ھاي  دولت سازندگي را 

ھاي مسلمان را با  وابستھ، سرسپرده و ناتوان منطقھ، ملت
درماندگي، عقب ماندگي، نابساماني، فقر و جھل و ناداني 

ھھ گر در بر سازند و ا بان  بھ گری ست  ست  د ترل از د اي كن
مي، آزادي تي مرد فت و دول یرون ر نان ب ستھ و  آ خواه و آرا

فت، از نزدیك وارستھ در یك كشور اسالمي بھ قدرت دست یا
با  ند و  یت كن لت فعال گوني آن دو ند، در راه واژ بتوان

ھا،  ھا، شایعھ پراكني ھاي داخلي، جوسازي پدید آوردن اختالف
نھ گري تش افروزي فت لت را در  ھا و آ یا آن دو خود  ھاي 

برابــر جھــانخواران و فــزون خواھــان بــھ ســازش و كــرنش 
 وادارند و یا بھ سقوط بكشانند. 

 »ارض موعود«گرفتن یھودیان با شعار  د: بھ خدمت
ھا براي پیشبرد اغراض و امیال خود در جھان و  صھیونیست

خواه جھان بھ یاري و  رویارویي با نیروھاي مردمي و آزادي
ند و دریافتھ برم دار یازي م یان ن ھي یھود كھ  ھمرا ند  ا

شانیدن  یان و ك گرفتن یھود خدمت  بھ  براي  شگرد  ترین  بھ
ھاي مسلمان این است كھ فلسطین  با ملتآنان بھ رویارویي 

بھ آن  شت  ند و بازگ قدس بنمایان ھودي م مردم ی براي  را 
ھاي دیني و بر اساس فرمان خداي یھود  سرزمین را از آرمان

گونھ نھ تنھا یھودیان  و كتاب مقدس وانمود كنند و بدین
را از سراســر جھــان بــھ آن ســرزمین بكشــانند، بلكــھ از 

ھود  ني ی ھاي دی فداكاري و باور بھ  نان  شتن آ در راه وادا
برداري كنند. از این رو  ھا بھره جانفشاني براي صھیونیست

ستان یاتي از كتاب دا ساختند و آ ناگوني  یف  ھاي گو ھاي تحر
بھ  یان را  كھ یھود شیدند  یرون ك یان ب ارض «شده یھود

 خواند!  فرا مي» موعود
 ھـ : انگیختن خوي نژادپرستي

 



 

۳٦ 
 

 

 
در این نکته تردیدي نیسـت کـه از   

» ارض موعـود «هـا   دید صهیونیست
ریـایی از طـالي   آنجاست که روي د

 سیاه و زرد شناور باشد.

 
 

ست براي وا صھیونی دار ھا 
كردن یھودیان بھ ھمكاري 

ھاي  و ھمراھــي بــا سیاســت
جنگ طلبانھ و تجاوزگرانھ 
خــــود كوشــــیدند بــــھ 

شھ نان  اندی یان آ ني در م خودبرتر بی ستانھ و  ھاي نژادپر
یھود «، »یھود نژاد برتر است«دامن بزنند و با شعارھاي 

ست یده خدا سان«، »برگز گر ان با دی یان  فاوت یھود ھا،  ت
فاوت آدم  ند ت ستمان سگ ا سان و  یوان و ان و... و »! و ح

و... یھودیان را » دولت جھاني یھود«نیز با طرح اندیشھ 
بھ دشمني با دیگران ـ بھ ویژه با مسلمانان ـ وادارند و 

 زمینھ را براي اشغال سرزمین فلسطین آماده سازند. 
مات و  خي از مقا كھ بر ست  یادآوري ا خور  تھ در  ین نك ا

اندازي  ز آنكھ نقشھ و انگیزه دستسردمداران یھود، پیش ا
بر منابع زرخیز خاورمیانھ را دنبال كنند، سالیان درازي 
یان  براي یھود ستقل  شور م یك ك ید آوردن  شھ پد در اندی
شورھاي  كھ در ك جاري  شرایط ناھن نان را از  تا آ ند  بود

ھا از دولت شند آن ھایي بخ شتند ر ناگون دا تدر  گو ھاي مق
جھان وطني براي آنان در نظر  خواستند كھ در یك گوشھ مي

 بگیرند. 
براي  ستقلي  شور م شھ ك كھ اندی ھود  مات ج ستین مقا از نخ

كرد  طرح  یان را م ئل«یھود مان نو خاي ای سول » مرد سركن
یره بود. او جز یره  كا در الجز شار  امری نار آب اي را در ك

نیاگارا در اختیار گرفت و بر آن شد در آن محل یك دولت 
ھد و  شكیل د ھودي ت یھی بھ  طي اعالم ھان را  یان ج اي یھود

مھاجرت بھ آن جزیره فرا خواند، لیكن این پیشنھاد او با 
بر آن  ھودي  سردمداران ی خي از  شد. بر بھ رو ن ستقبال رو ا
شدند در آرژانتین، اوگاندا، كنیا و... محلي براي اسكان 

جمعي یھودیان بیابند و پیشنھاداتي نیز دادند لیكن  دستھ
ت یھودیــان روبــھ رو نشــدند، یھودیــان بــا بازتــاب مثبــ

ستھ این ید د نوعي تبع طرح را  نھ  شتند و از  جمعي مي گو پندا
گزیدنــد. اینجــا بــود كــھ ســردمداران یھــودي  آن دوري مي

دریافتند كھ براي گردآوري یھودیان در یك سرزمین و پدید 

 



 

۳۷ 
 

 
ها از آن روز که به منابع  صهیونیست

زرخیز خاورمیانه پی بردند، بـه یـاد   
افتادند و بر آن شدند » ارض موعود«

هـاي   با همدستی و همراهـی دولـت  
مقتدر این نقشه خود را جامه عمـل  

هاي نفت مأوا  بپوشانند و در کنار چاه
ــه آزمنـــدي ــا و  گزیننـــد و بـ هـ

 هاي خود رنگ دینی دهند. زراندوزي

 
 

آوردن یك دولت یھودي بایستي از ایدئولوژي بھره بگیرند. 
ه كھ بوي نفت خاورمیانھ مشام آزمندان از این رو، آنگا

جھود را نوازش داد یكباره دریافتند كھ طبق وعده تورات 
و » ارض موعــود اســت«، فلســطین  و نویــد پیــامبران جھــود

یان وظیفھ ند! و  یھود قدس برگرد سرزمین م بھ آن  كھ  ند  مند
 گذاري كردند.  را پایھ» صھیونیزم«با این انگیزه حركت 

نبش  شكل » صھیونیزم«ج پا  نوزدھم در ارو قرن  خر  در اوا
نام  بھ  ھودي  بران ی كي از رھ كرد. ی یدا  شكار پ تر «آ دك

 اي نگاشت:  طي اطالعیھ» لئون پینسكر
گران  كھ دی شند  ظار روزي را بك ید انت یان نبا ... یھود
ید  كھ با ند بل طا نمای قوق ع ساوي ح ھا آزادي و ت بھ آن

خود را  تھ و  ست گرف بھ د صا  خویش را شخ شت  جات سرنو ن
ھا راه  ند و تن ما منزجر شدیدا از  گان  ند. بیگان دھ

كھ  ماري  ین بی مان ا كز و » عداوت«در نام دارد تمر
ست.  حد ا لت وا نام م بھ  خود و  سرزمین  ما در  ماع  اجت
براي نیل بھ این منظور عموم طبقات ملت یھود باید دست 

 بھ دست ھم بدھند... 
بال  بھ دن یھ  ین اطالع ا
 كشــتار یھودیــان در ســال

در بســـــــیاري از  ۱۸۸۱
شـــھرھاي روســـیھ آن روز 

و » اودســـــا«ماننـــــد 
ــراین« ــد. » اوك ــادر ش ص
سكر« شتار را » پین ین ك ا

عــــداوت «بــــر پایــــھ 
نســـبت بـــھ » بیگانگـــان

مود مي یان وان ند،  یھود ك
لیكن واقعیت این است كھ 
ایــن آزمنــدي و خــودبرتر 
بینــي و خیانــت یھودیــان 
بــود كــھ دیگــران را بــھ 

عتراف آورد و بھ ا ستوه مي
حتي قشرھاي » پینسكر«خود 

تحصیل كرده و روشنفكر و عناصر دانشگاھي را نیز بھ شركت 

 



 

۳۸ 
 

 

 
ها پیوسته بر آنند که بـا   صهیونیست

ها بسازند و بر  زورمداران و ابرقدرت
هاي ناتوان و مستضعف بتازند و  ملت
هـا   گونه با همدستی ابرقـدرت  بدین

هـا را   منابع سرشار و زرخیـز ملـت  
 غارت کنند.

 
 

داشــت. ژرفــاي خــودبرتر بینــي  در ســركوب یھودیــان وا مي
یھودیان تا آنجاست كھ دكتر پینسكر در این اطالعیھ خود، 

سما  ھودي را ر یر ی گان«مردم غ ند! و در آن  مي» بیگان خوا
كھ یھ شرایطي  ضاع و  ند، از او قرار دار شار  یر ف یان ز ود

 كند.  نیش و ناسزا بھ غیر یھودیان خودداري نمي
بھ دنبال این اطالعیھ بھ سازماني بھ نام » دكتر پینسكر«
(دوستداران صیون) در خاك روسیھ پیوست و در » حووه صیون«

فت و  ۱۸۸٤سال  ھده گر بر ع خود  سازمان را  ین  بري ا رھ
ظ بھ من سازمان را  ین  یت ا بھ فعال یان  كوچ دادن یھود ور 

پاي  یان ارو شماري از یھود شید.  شدت بخ سطین  سرزمین فل
برایشان » دوستداران صیون«اي كھ جمعیت  شرقي طبق برنامھ

ریختند رھسپار فلسطین شدند و بھ خرید زمین و باغ دست  مي
   ۱زدند و بھ كشاورزي پرداختند.

یان سطین در م بھ فل شت  شھ بازگ كھ اندی ید  یري نپای  د
یھودیان اروپاي غربي نیز اوج گرفت و در پي گذشت بیش از 

یھ  ھھ از اعالم سكر«یك د تر پین تزل »دك ئودور ھر تر ت ، دك
سال  یز در  نام  ۱۸۹٥ن بھ  تابي  ھود«در ك لت ی طرح » دو

ین  شرد. ا پاي ف كرد و روي آن  طرح  سطین را م شغال فل ا
گیري او در پي سركوب  موضع

صورت  سھ  یان در فران یھود
ھا  یرا كھ فرانسويگرفت. ز

ھاي ســري  دریافتنــد نقشــھ
یان  سیلھ یھود بھ و نان  آ

ھا افتاده  بھ دست آلماني
شم  بھ خ ین رو،  ست از ا ا
ــركوب و  ــھ س ــد و ب آمدن
راندن یھودیان دست زدند 
و ســروان دریفــوس را بــھ 
اتھــام جاسوســي و تســلیم 

بھ آلماني شھ  بھ  نق ھا، 

ھایي ھمانند سندسازي، زور و خدعھ  ھا با بھ كار گرفتن روش صھیونیست. ۱
ستند  ھا توان یب، تن یر ۳و فر یق دالالن غ سطین را از طر ضي فل % از ارا

 فلسطیني در اختیار خود بگیرند.

 

                                                      



 

۳۹ 
 

ظا گاه ن مھ در داد پس از محاك شیدند و  مھ ك مي وي را محاك
 بھ زندان انداختند. 

را زاییده » عذاب دادن یھودیان«ھرتزل نیز در كتاب خود 
نان مي ستقل آ شور م شتن ك ندگي و ندا بھ  پراك ند او  نمایا

اي  دنبال پخش این كتاب و بھ راه انداختن تبلیغات گسترده
در راه لزوم بازگشت یھودیان بھ فلسطین، سرانجام در سال 

كنگره «دگان جھود را بھ گردھمایي در سران و نماین ۱۸۹۷
ــھیونیزم ــھر » ص ــال«در ش ــن » ب ــد. در ای ــویس فراخوان س

گردھمایي كھ نخستین كنگره نمایندگان عموم یھودیان بھ 

ــھیونیزم ( شــمار مي ــاني ص ــازمان جھ ــد، س ــما WZOآم ) رس
گذاري شد و برنامھ تشكیالت صھیونیزم بھ صورت زیر بھ  پایھ

 تصویب رسید: 
سكونت دا۱ شتن .  سطین و وادا سرزمین فل یان در  دن یھود

 آنھا بھ كار زراعتي و صنعتي. 
. متشكل نمودن ملت بھ وسیلھ فعالیت مؤسسات محلي یا ۲

 عمومي. 
 . تقویت آشنایي و حس ملي. ۳
 . فعالیت سیاسي براي جلب موافقت ملل بزرگ. ٤

، »صھیونیزم سرمایھ داري«تشكیالت صھیونیزم بھ سھ شاخھ 
كارگري«و » مذھبي صھیونیزم« شد و در » صھیونیزم  سیم  تق

ستي در  لت صھیونی شكیل دو براي ت نھ  كردن زمی فراھم  راه 
شاخھ یك از  ھر  سطین  یژه فل سئولیت و نھ م سھ گا بر  ھاي  اي 

فت.  ھده گر مذھبي«ع بھ » صھیونیزم  كھ  شت  یت دا مأمور
ھاي یھود بباوراند كھ مھاجرت بھ فلسطین، بازگشت بھ  توده

است و طبق وعده تورات بر عموم یھودیان در  »ارض موعود«
لت  شتابند! و دو سرزمین ب بھ آن  ست  جب ا ھان وا سر ج سرا

سان مھ ان بر ھ ند و  پا كن ھود را بر ھاني ی ست و  ج ھا ریا
 سروري داشتھ باشند! 

كھ در بند چھارم قطعنامھ سازمان صھیونیزم در باال  چنان
ه بودند كھ ھا بھ این نكتھ رسید اشاره شده است، صھیونیست

بدون  سرزمین  لت در آن  پایي دو سطین و بر بر فل سلطھ 
ھاي مقتدر جھان ـ بھ  جانبھ دولت پشتیباني و حمایت ھمھ

یابد. بیرون راندن  ویژه استعمارگران غرب ـ تحقق نمي

 



 

٤۰ 
 

 

 
ــایی ــگ اروپ ــا از دوران جن ــاي  ه ه

م آغاز شد و طـی  1096که از  صلیبی
چند سده ادامه یافـت، بـه ژرفـایی    

هاي  قدرت اسالم پی بردند و در دوره
دیگر نیـز نیرومنـدي اسـالم را در    
مبارزه با زورمـداران و تجـاوزگران   

 تر آزمودند. بیش

 
 

مال و  بر  سلطھ  ھا و  جدادي آن با و ا سرزمین آ تي از  مل
اي مدرن ھ زمین و دارایي و میھن آنان افزون بر داشتن سالح

شرفتھ و توانایي با  و پی یارویي  ظامي، رو مادي و ن ھاي 
جھــان اســالم و رویــارویي بــا مــوازین انســاني و اصــول 

المللــي و نادیــده گــرفتن افكــار جھــاني بــود. ایــن  بین
شكني شي پروایي ھا، بي سد حق ك بدون  ھا و  كھ  بود  كاري ن ھا 

قدرت شتیباني ابر سرگردان،  یاري و پ ھود  شتي ج ھا از م
ھا با  خورده و آواره ساختھ باشد. از این رو، صھیونیستسر

قدرت دولت چھ ابر ناگون ( چھ دولت ھاي گو تدر  ھا،  ھاي مق
ھر  ستند و  ني نش گو و رایز بھ گفت سالمي)  یر ا سالمي و غ ا
دولتي را طبق شیوه و شگردي كوشیدند بھ یاري و ھمكاري 
 با خود وادارند و از ھمراھي آنان در راه اشغال فلسطین

ھــایي را كــھ در راه ســلطھ  بــر خــوردار شــوند و آن دولت
كنند،  اندازي و مانع تراشي مي ھا بھ فلسطین سنگ صھیونیست
ھاي رنگارنگ بھ تسلیم و سازش بكشانند و یا از  با توطئھ

 سر راه بردارند.
ھاي مقتدر ـ بھ ویژه استعمارگران غربي ـ بھ ایده  دولت

ھا  و اندیشـــھ صھیونیســـت
شغا سطین روي براي ا ل فل

خوش نشان دادند، آمادگي 
نھ  مھ گو براي ھ خود را 
یاري و ھمراھي بھ منظور 

ھا بھ این  رسیدن صھیونیست
مال و آرزوي دیرینھ شان  آ

 اعالم كردند. 
ھــاي اروپــایي از  دولت

ھا در  ھمراھي با صھیونیست
راه اشغال فلسطین و پدید 
آوردن دولــت جھــود در آن 
ســـرزمین چنـــد نقشـــھ و 

شـــــھ را دنبـــــال اندی
 كردند:  مي
 

 



 

٤۱ 
 

 . رویارویي و ستیز با اسالم و اسالم خواھان. ۱
م آغاز شد ۱۰۹٦ھاي صلیبي كھ از  ھا از دوران جنگ اروپایي

پي  سالم  قدرت ا فایي  بھ ژر فت،  مھ یا سده ادا ند  طي چ و 
ند و در دوره سالم را در  برد ندي ا یز نیروم گر ن ھاي دی

جاوزگران بی مداران و ت با زور بارزه  كم  شم ند. ح تر آزمود
سال  سیھ در  ضد رو بر  سالم  ماي ا ھاد عل تش  ۱۸۲٦ج كھ ار

شھرھاي  جھ و  شیروان، گن كران،  سیھ را در لن ند رو نیروم
ھللا مسیح تھراني  دیگر ماوراي قفقاز در ھم شكست. حكم آیت

ش كھ با ۱۲۰۰بر ضد سفیر گستاخ دولت روسیھ تزاري در سال 
ي از اعضاي سفارت تزار كشتھ شدن گریبایدوف، سفیر و شمار

ــد  ــر ض ــران ب ــردم ای ــام م ــت. قی ــان یاف ــران پای در تھ
فراموشخانھ و فراماسونري بھ رھبري مال علي كني و تكفیر 

سون شیدن  ما تش ك بھ آ كھ  سالمي  عالم ا نب آن  ھا از جا
ش) ۱۲۳۸ھا كشیده شد ( فراموشخانھ و تار و مار شدن ماسون

قراردا با  ني  لي ك مال ع فت  بارزه و مخال بھ م كھ  تر  د روی
غو  ساالر و ل خان سپھ سین  یرزا ح سوني م لت ما سقوط دو

جر شد ( ش). حركت سید جمال الدین ۱۲٥۲قرارداد رویتر من
ھھ  سدآبادي در د بھ  ٦۰ا یا را  توري بریتان كاخ امپرا كھ 

لرزه درآورد، حكم میرزاي شیرازي بر ضد قرارداد رژي كھ 
خواھي  ت) و نھضــت عــدال۱۲۷۰كمــر كمپــاني رژي را شكســت (

) و... ھر یك بھ نوبھ خود زنگ ۱۲۸۰علماي عصر مشروطھ (
كھ گوش بود  طري  ھان را  خ مداران ج ستعمارگران و زور ھاي ا

افكند. آنھا از كینھ  ھایشان مي داد و لرزه بر دل آزار مي
ھا آگاھي داشتند و  دیرینھ یھود نسبت بھ اسالم و مسلمان

ي یھودي در میان در این اندیشھ بودند كھ با گماردن دولت
كشورھاي اسالمي، ستیز با اسالم را كھ طي چند سده دنبال 

تر پي بگیرند.  اي اي ببخشند و ریشھ كرده بودند، شكل تازه
دانستند كھ استقرار جھود در فلسطین  استعمارگران غربي مي

خنجري خواھد بود بر قلب اسالم، و خواه ناخواه جھان اسالم 
 یر دچار خواھد كرد. اي گریزناپذ را بھ مخمصھ

 

ــروزي ۲ ــش اف ــري و آت ــھ گ ــدن از فتن . دور مان
 ھا  صھیونیست

 



 

٤۲ 
 

 

 
دولت انگلیس براي شکست نیـروي  

هـاي   عثمانی بر آن شد که با وعـده 
خــتن هـا و انگی  دروغـین بـه عـرب   

هاي ناسیونالیسـتی و نویـد    اندیشه
برپایی امپراطوري عربی آنـان را در  
درون سرزمین عثمانی به خیـزش و  

گونـه دولـت    شورش وادارد و بـدین 
هـا و   عثمانی را از درون بـا نـاآرامی  

هـاي شـکننده دسـت بـه      درگیري
 گریبان سازد.

 
 

ھا و پیمان  ھا، كارشكني اروپا در درازاي تاریخ از توطئھ
ھاي جھود خستھ و آزرده  گري ھا و فتنھ ھا، آتش افروزي شكني

ستون  قش  شتند ن ضور دا كھ ح شوري  ھر ك یان در  بود. یھود
ھ سود دشمنان آن كشور و ملت كردند و ب پنجم را بازي مي

ست  ني و... د شایعھ پراك ني، دزدي،  سي، خبرچی بھ جاسو
پایي  مي شور ارو ھیچ ك یان را در  ین رو، یھود ند، از ا زد

سال ورود  راه نمي صد  بھ چھار یك  ستان نزد ند. در انگل داد
ــال  ــود. از س ــوع ب ــان ممن ــا  ۱۲۹۰یھودی ــت ۱٦٥۷ت م دول

صت ھودي رخ فر ی یك ن بھ  تي  یا ح شور  بریتان نداد در آن ك
ــبب خیانت ــھ س ــردم ب ــھ م ــد. در فرانس ــدگي كن ــا و  زن ھ

گان داشتند بارھا  جاسوسي ھایي كھ یھودیان بھ سود بیگان
سھ  ند و از فران قرار داد سركوب  لھ و  مورد حم نان را  آ

م یك نفر یھودي ۱۳۹٤بیرون راندند، بھ طوري كھ در سال 
فت نمي سھ یا یا، در فران سپانیا، ایتال شوروي،  شد. در ا

یز  پا ن گر ارو شورھاي دی سوئد و ك ستان،  ستان، مجار لھ
 ۱ھا را ممنوع كرده بودند. سالیان درازي ورود یھودي

ھا با كوچ دادن  اروپایي
ھا بــھ ســرزمین  صھیونیســت

شمھ دو  یك كر بھ  سطین  فل
ھا و  كار كردند، از توطئھ

تش افروزي یاپي و  آ ھاي پ
دار یھودیان خود را  دامنھ

دند و دیگــر رھــایي بخشــی
نھ را  تش فت ین آ كھ ا این
ــالم  ــان اس ــان جھ ــر ج ب

 انداختند. 
 

 ھا صھیونیست كنترل. ۳

سنجي. ۱ خرین نظر بق آ یز ط نون ن یم  ھا، یھودي ھم اك یژه رژ بھ و ھا، 
تند. لیكن سرسپردگي و وابستگي صھیونیستي مورد نفرت مردم اروپا ھس

ستعماري،  غراض ا یال و ا ھود و ام ساالران ی بھ زر پا  مان ارو حاك
شتیباني بي دولت بھ پ بي را  ستي  ھاي غر یم صھیونی چرا از رژ چون و 

 واداشتھ است.

 

                                                      



 

٤۳ 
 

 
که در سال » سان ریمو«در کنفرانس 

ــا 1920ش (1299 ــر پـ ــد، م) بـ شـ
هاي انگلیس، فرانسه، ایتالیـا،   دولت

ژاپن، یونان و بلژیک شرکت داشتند 
هاي حـوزه   و درباره تجزیه سرزمین

امپراتـــوري عثمـــانی، واگـــذاري 
ــت  ــه صهیونیس ــطین ب ــا و  فلس ه

هاي دیگر خاورمیانه به توافق  جریان
 رسیدند. 

 
 

نان را  سطین، آ یان در فل گردآوري یھود با  ستعمارگران  ا
كھ ھیچ ند  قرار داد شرایطي  ند از دولت در  ھاي  گاه نتوان

نیازي كنند.  مقتدر جھاني ـ بھ ویژه غربي ـ احساس بي
ند كھ یھودیان در فلسطین در محاصره دانست استعمارگران مي

لوژي و  ظر تكنو ستند و از ن خود ھ خورده  سوگند  شمنان  د
شتیباني  بدون پ شوند  ھز  شرفتھ و مج ندازه پی ھر ا ظامي  ن

ھاني ھیچ ستكبار ج خود  ا یات  بھ ح ست  ند توان گاه نخواھ
ند.  گاه دار پا ن سر  ستي را  لت صھیونی ند و دو مھ دھ ادا

كوچ دادن ص با  ستعمارگران  ستا بھ  ھیونی یان  ھا و یھود
بست  فلسطین آنان را زیر كنترل خود قرار دادند و بھ بن

بازگشت دچار ساختند كھ باید پیوستھ در جنگ و ستیز و  بي
خونریزي و قرباني دادن بھ سر برند وگرنھ بھ نابودي و 

ــھ رو مي ــي رو ب ــت فروپاش ــع صھیونیس ــوند. در واق ھا در  ش
چون و چراي  ان و مأموران بيفلسطین اشغالي ناگزیرند مجری

 جھانخواران و سپر بالي آنان باشند. 
 

 . درمانده كردن كشورھاي اسالمي٤
المللي از پیشرفت، ترقي  استكبار جھاني و نفتخواران بین

صادي ستقالل اقت شت   و ا سخت وح سالمي  شورھاي ا سي ك و سیا
ستي دریافتھ بھ در ھا  ند. آن شورھا از  دار ین ك گر ا ند ا ا

ظر سی صادين سي و اقت با   ا سند،  فایي بر لھ خودك بھ مرح
سرمایھ شتن  شار  دا ھاي سر

نوي مي ند  مادي و مع توان
عــزت، عظمــت و كرامــت از 
ـــود را  ـــھ خ ـــت رفت دس
ـــــت  ـــــد و دس بازیابن
ھان و  كاران، فزونخوا تبھ
جھانخواران را از سرنوشت 

شورھا و ملت سلمان  ك ھاي م
كوتــاه كننــد. بــا پدیــد 

مدن دولت ستي  آ ھاي صھیونی
در قلـــب جھـــان اســـالم، 

شور دولت سالمي  ھاي ك ھاي ا

 



 

٤٤ 
 

 

خواه ناخواه ناگزیرند یكي از این دو راه را برگزینند: 
ند و  بارزه برخیز برد و م بھ ن ستي  یم صھیونی با رژ یا 
صرف  گي  ظامي و جن یزات ن ید تجھ بھ خر شان را  مد كشور درآ
یا  ند و  باز بمان سازندگي  بادي و  مران و آ ند و از ع كن

سازش و ك شغالراه  با ا مدن  پیش  نار آ سطین را در  گران فل
ندھا و  با ترف ستي  یم صھیونی صورت رژ ین  كھ در ا ند  گیر

ھاي خود اقتصاد و زراعت كشورشان را فلج خواھد كرد  نیرنگ
و منابع زرخیز آن كشور را بھ یغما خواھد برد و راه را 

غارت شورھا  براي  ھانخواران در آن ك تاز ج خت و  گري و تا
ھ موار خوا شده ھ چار  بھ آن د صر  نون م كھ اك ساخت، چنان د 

 است.
 

 . بنیاد پایگاھي نظامي مورد اطمینان٥
جھانخواران با گماردن یھودیان در فلسطین بھ عنوان یك 

ماده ھز و آ سیار مج ظامي ب گاه ن لت، پای خود  دو براي  اي 
پدید آوردند. آنھا براي كنترل منابع زرخیز خاورمیانھ ـ 

گاھي نظامي آماده نیاز دارند. بھ ویژه نفت ـ بھ پای
خي از دولت ستعمار  بر مار ا كھ از اق سالمي  شورھاي ا ھاي ك

توانند پایگاه مطمئني براي نفت  روند، نمي غرب بھ شمار مي
خواران باشند زیرا چھ بسا با یك حركت مردمي فروپاشند و 

ھاي استعمار یك روزه بر  گذاري ھا و سرمایھ ھا و نیرنگ نقشھ
دانســتند بــا پدیــد آوردنــد  ســتعمارگران ميبــاد رود. ا

ــرائیل« ــرین و » اس ــدترین، مجھزت ــھ، نیرومن در خاورمیان
 كنند.  ترین پایگاه را براي خود ایجاد مي مطمئن

 

 . رواج دادن فساد و فحشا٦
ــھ  از انگیزه ــان ب ــوچ دادن یھودی ــتعمار، از ك ــاي اس ھ

ساد و بي سترش ف سطین، گ نان  فل یان جوا باري در م ند و  ب
مان بود. استعمارگران بھ این نكتھ پي برده بودند كھ مسل

ھا از اسالم و باورمندي  یكي از شگردھا براي دور كردن ملت
باشد و  اسالمي، دامن زدن بھ فساد و فحشا در میان آنان مي

یھودیان در رواج دادن این شگرد و آلوده كردن مسلمانان 
ات تحریف ھاي تور كامیابي بیشتري دارند، زیرا طبق آورده

 



 

٤٥ 
 

شده و دیگر كتاب مقدس آنان، یھودیان در فساد و فحشا و 
شناسند، از این رو یك محیط  بند و باري حد و مرزي نمي بي

 كنند.  را بھ فوریت آلوده مي
ھاي مقدس خود بھ پیامبران خدا، زنا با  یھودیان در كتاب

 ۱دھنـد شان را نسبت مي نامحرمان و ھم بستر شدن با دختران
بند و باري را براي خود  ھر گونھ زشت كاري و بي تا راه

 خوانیم:  ھاي مقدس یھود مي ھموار كنند. در كتاب
نا مي كھ ز ني  شما را در حی تران  من دخ ند و  ...  كن

شھ عروس كھ فاح ني  شما را در حی فر  گري مي ھاي  ند كی نمای
 ۲نخواھم كرد. 

با  سي  تع جن خاطر تم بھ  قھ و  شق و عال با ع كھ  سي  ... ك
كب خوا شود، مرت ستر  ست، ھمب موده ا تراض نن كھ اع ھرش 

شیره شكایت ھم با  جھ  گر موا لي ا ست و شده ا ناه ن اش  گ
 ۳گردد، عدم تكرار آن باید بھ وي ابالغ شود. 

چھ با ب سي  گر ك چھ ... ا تر ب یا دخ بر  اي  یھ د اي از ناح
ترك،  یا دخ چھ  یاد ب ثر فر گر در ا ید، ا صل نما ماس حا ت

شود كھ از  ھ آن شخص توصیھ ميكساني متوجھ كار بشوند، ب
 ٤انجام این عمل خودداري كند... 

 تو خود حدیث مفصل بخوان از این مجمل. 
 

 . اھمیت فلسطین ۷
ھاني از  ستكبار ج براي ا ستراتژیكي  ظر ا سطین از ن فل

 اي برخوردار است، زیرا:  اھمیت ویژه
كي از مھم لف: در ی سیا،  ا قاره آ سھ  قي  قاط تال ترین ن

 وپا قرار دارد. آفریقا و ار
 ب: در قلب ذخایر انرژي پربار خاورمیانھ واقع شده است. 

جاورت بزرگ لھ  ھاي بین ترین آبراه ج: در م لي از جم المل
 كانال سوئز قرار گرفتھ است. 

سبت بي. ۱ ین دو ن سموئیل دوم  ا ضرت داود: ( بھ ح یب  بھ ترت شرمانھ را 
لوط داده ضرت  یازدھم) و ح صحاح  ند: ا ست و  ا صحاح بی یدایش ا سفر پ )

 نھم). 

 . ۱٤، آیھ٤باب ھوشع، . ۲

 . ۱٤و  ۱۱تالمود كئوبوث، باب . ۳

 ھمان، ھمان باب. . ٤

 

                                                      



 

٤٦ 
 

 

 
هـاي   ها و ترفند از نخستین تاکتیک

ــد آور  ــتعماري در راه پدیـ دن اسـ
جدایی و رویـارویی میـان پیـروان    

هـاي   اسالم، زنـده کـردن اندیشـه   
ــتی و  ــتانه و ناسیونالیسـ نژادپرسـ
نادیده گـرفتن بـرادري اسـالمی در    

 میان آنان بود.

 
 

ھي مي بزرگ ال ین  سھ د یدایش  كز پ یت  د: مر شھر ب شد و  با
المقدس، براي مسلمانان، مسیحیان و یھودیان، مقدس است. 

ی مردم از ا یان  شمكش م ختالف و ك ید آوردن ا براي پد ن رو، 
تفرقھ بینداز و حكومت «بومي آن سرزمین و پیاده كردن تز 

 برداري كرد.  توان از آن بھره مي» كن
یا مي لت بریتان نان دو شاپیش آ یان و در پی ند  اروپای دید

كھ فلسطین پلي است كھ سھ قاره اروپا، آسیا و آفریقا را 
ھاي آسیایي ـ  ھد و از طرف دیگر بخشد بھ ھم پیوند مي

صل مي كدیگر مت بھ ی عرب را  ھان  قایي ج ند و مھم آفری تر  ك
قرار  سوئز  نال  براه كا سینا و آ صحراي  نار  كھ در ك این
شرقي  بي و  سواحل غر ترل  براي كن بر آن  سلطھ  دارد، و 
باالیي  یت  ند از اھم یانوس ھ سرخ و اق یاي  نھ، در مدیترا

، سلطھ بر فلسطین و جدا كردن برخوردار است. از این رو
ھا  آن از مام میھن (سوریھ و اردن) تنھا خواست صھیونیست

اي استعمارگران  ھاي استراتژیك و ریشھ نبود، بلكھ از ھدف
 رفت.  نیز بھ شمار مي

 

 . تخریب ادیان و ترویج سكوالریزم۸
ست سون صھیونی نان (فراما مزاد آ فان  ھا و ھ ھا) از مخال

سرســــــخت ادیــــــان و 
ھاي دیني ھستند.  اورمنديب

آنھا بھ ظاھر مبارزه با 
خرافھ پرستي، كھنھ پرستي 
ـــافي را از  ـــدار ب و پن

ھاي خـــود وانمـــود  ھـــدف
كننــد لــیكن ســتیز بــا  مي

ادیان ـ بھ ویژه اسالم ـ 
ھاي استراتژیكي  از برنامھ
ــان مي ــن دو  آن ــد. ای باش

ـــش  ـــر پوش ـــازمان زی س
ـــي« ـــان «، »خردگرای انس

(اومـــانیزم) و » ســـاالري
ــم « ــردن درك و فھ ــاال ب ب
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ترین و  اي ریشھ» مبارزه با خرافات و عقاید كھنھ«و » بشر
كنند  ترین رویارویي با ادیان آسماني را دنبال مي گسترده

ماني و از بزرگ ستھ ترین و آر نان رواج دادن  ترین خوا ھاي آ
ھاي سازنده و   گرایي (ماتریالیسم) ، پس راندن اندیشھ مادي

باشد. انكار صانع و وحي و نبوت، نیز  يآزادي بخش دیني م
ماوراء  ھان  كار ج شت و دوزخ و ان قاي ارواح و بھ كار ب ان

ھا  ھاي زیربنایي صھیونیست الطبیعھ و فرشتگان، از اندیشھ
 باشد. برابر باور آنھا:  ھا مي و فراماسون

سان گونگي  ... ان طالع از چ عدم ا لت  بھ ع یھ،  ھاي اول
ین ن بھ ا عي،  یدادھاي طبی خدایي داده رو سبت  ھا ن یرو

شت  با گذ فان و...  خداي تو باران،  خداي  ند  ند، مان ا
زمان و بھ تدریج تعداد خدایان بھ چند خدا و عاقبت بھ 
ھان  یده اذ خدایان زای كرد...  یدا  نزل پ خدا ت یك 

 ۱مایند... 

 اند:  نیز آورده
ھاي اولیھ در مقابل نیرو و عظمت رویدادھاي  ... انسان

ھاي ماوراء الطبیعھ اعتقاد پیدا كرده  طبیعت، بھ قدرت
 ۲و با این توھمات ادیان اولیھ ظاھر گردیده اند... 

 . ۱۸۸فراماسونري و یھود، ص. ۱

 . ۱۸۹ھمان، ص. ۲
ھا و یھودي ھا] در جھت تخریب  ھاي مختلف [ماسون فعالیت«اند:  نوشتھ    

بود  شده  جب  ین مو با د شمني  یان و د سوني اد ھان از ما سیحیان ج تا م
گردید. لذا با بھ  احتراز نمایند. چنین وضعي مانع نابودي ادیان مي

ھاي مختلف و با ارائھ ماسوني با ظاھر مظلوم و معصوم،  كارگیري روش
ھا  ھا و یھودي موجبات ماسون شدن عده زیادي مسیحي فراھم شد... ماسون

ان براي پس راندن عقاید با رسوخ و نفوذ بھ صفوف مسیحیان و مسلمان
سون شدند... (فراما ھي  سازمان د خوب  سیار  نان ب ني آ ھود،  دی ھا و ی

 ) ۲٦۲ص
ست     سون صھیونی یھ ھا و فراما كردن پا ست  براي س ني  ھا  قاد دی ھاي اعت

گیرند. خود چنین اعتراف دارند:  مردم روش گام بھ گام را بھ كار مي
اب و بیداري ھستید، اگر موقعي كھ در اتاق تاریكي در حال خو«... 

كسي المپ اتاق را روشن نماید مخالف با میل شما عمل كرده است، زیرا 
شد.  ھد  تأثر خوا یاد م نور ز تھ و از  خو گرف تاریكي  بھ  شما  شمان  چ
مین  سوني ھ صل ما شود... در ا شروع  كم  نور  با  شنایي  ید رو ست دار دو

بر چشمان خواب دھد: تاباندن آرام آرام نور و ضیاء  عمل را انجام مي
) منظور از تاباندن آرام نور و ضیاء بر ۲٦۷(ھمان، ص» و بیدار... 
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هــاي ورزیــده،   برخــی از مهــره 

کارآزموده و کارشناس انگلستان بـا  
برخی از سران عشایر و قبایل عرب 

اي بـه  به گفتگو نشستند و آنان را بر
هـا   اصطالح رهیدن از سیطره تـرك 

 برانگیختند.

 
 

استعمار انگلیس و دیگر 
ھاي مقتدر اروپا كھ  دولت

ضربھ سالم  سنگیني  از ا ھاي 
خـــورده بودنـــد، چنـــین 
ین  جود ا كھ و شتند  پندا

ھاي الئیك و ضد دین  سازمان
در كنار كشورھاي اسالمي و 

سلمان  ینھاي د ملت باور م
تواند نقش مھمي در سست  مي

ندي ني  كردن باورم ھاي دی
ــد و  ــازي كن ــلمانان ب مس
ــھ  ــم ب ــت ك ــان را دس آن

تفاوتي  بند و باري و بي ، اباحي گري، بي»تسامح و تساھل«
 بكشاند. 

ھاي اروپایي ـ بھ ویژه دولت انگلیس كھ  از این رو، دولت
شھ گر، غارت نق ستعماري ھاي ویران نھ و ا نھ داري  گرا دام

ھا در راه  براي كشورھاي اسالمي در سر داشت ـ با صھیونیست
شان  ھي ن ستي ھمرا مي صھیونی پایي رژی سطین و بر شغال فل ا
كردن  یاده  براي پ خود را  حان  سان و طرا ند و كارشنا داد
یان  ند. اروپای یابي فراخواند سي و ارز بھ برر شھ  ین نق ا

كھ ند  تھ بود ستي دریاف بھ در یت را  ین واقع بر  ا گي  چیر
یك  پایي  سرزمین و بر یان در آن  گردآوري یھود سطین و  فل
گوني  بھ دگر شد و  شدني نبا ساني  بھ آ ستي  لت صھیونی دو

  جانبھ در منطقھ از نظر سیاسي، جغرافیایي و اقتصادي ھمھ
 نیازمند است و باید زمینھ آن دگرگوني فراھم شود. 

 

  بالفور«جنگ اول جھاني و وعده« 
توان گفت با  خورشیدي مي ۱۲۹۲ھاني در سال نخستین جنگ ج
ھا و دولت بریتانیا در راه فروپاشي دولت  توطئھ صھیونیست

یده  تدارك د سالمي  ناور ا شور پھ یھ ك ماني و تجز تدر عث مق

كاربري تاكتیك بھ  یدار  مھ ب شم نی تدریجي و  ھا و روش چ سب و  ھاي منا
یھ كردن پا ست  شانیدن دین نامرئي در راه س ني و ك بھ  ھاي دی باوران 

 سكوالریزم است. 
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ها  شریف حسین که از طرف عثمانی

بــه سرپرســتی عربســتان (حجــاز) 
ــود و ریاســت آن  گماشــته شــده ب
منطقه را بـر عهـده داشـت از ایـن     

هاي استعماري و بـا رؤیـاي    وسوسه
شــیرین بــه دســت آوردن رهبــري 
جهان عـرب و نشسـتن بـر تخـت     

اي  ري عربی به گونـه سلطنت امپراتو
سرمست شد که پرچم شـورش بـر   

 ضد دولت عثمانی را بر افراشت.

 
 

ھــا و  شــد. در ایــن جنــگ خانمانســوز، بــا شكســت عثماني
نشــیني نیروھــاي آن از ســوریھ و لبنــان، بــر اســاس  عقب

ـ پیكو شھرھاي بیروت، صور و صیدا  سایكس ۱۹۱٦قرارداد 
شمالي«كھ  یده مي» سوریھ  سھ  نام تش فران ست ار بھ د شد 

تاد و  نوبي«اف فا، » سوریھ ج فا، حی ساحلي یا شھرھاي  كھ 
گرفت، ھمراه بین النھرین  بیت المقدس و اردن را در بر مي

 (عراق) بھ تصرف ارتش انگلستان درآمد. 
دولت انگلیس براي شكست 

ما یروي عث شد ن بر آن  ني 
ھاي دروغین بھ  كھ با وعده

ھـــــا و انگیخـــــتن  عرب
شھ ستي  اندی ھاي ناسیونالی

و نوید برپایي امپراطوري 
ــان را در درون  ــي آن عرب
سرزمین عثماني بھ خیزش و 

نھ  شورش وادارد و بدین گو
ماني را از درون  لت عث دو

ـــــا ناآرامي ـــــا و  ب ھ
ھاي شكننده دست بھ  درگیري

گریبــان ســازد و از طــرف 
دیگر از تشكیالت جاسوسي و 

ست ني صھیونی ھا در  زیرزمی
بر عثماني گي  ھا  راه چیر

 بھره بگیرد. 
ست كھ  صھیونی گاه  ھا آن

یا  لت بریتان ند دو دریافت
ھاي جاسوسي ـ تروریستي آنان  براي شكست عثماني بھ ھمكاري

نیاز مبرم دارد، فرصت را غنیمت شمرده آن دولت را براي 
اگذاري سرزمین فلسطین بھ یھودیان گرفتن تضمین در مورد و

سرزمین  ستي در آن  لت صھیونی یك دو پایي  با بر قت  و مواف
زیر فشار گذاشتند. دولت بریتانیا روي اھمیتي كھ فلسطین 
از نظر استراتژیكي براي او داشت (كھ پیشتر بھ آن اشاره 

ــھ ھمكاري ــاز ب ــد) و روي نی ــي  ش ــاتي و جاسوس ــاي اطالع ھ
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كھ بھ این خواستھ آنان پاسخ مثبت ھا بر آن شد  صھیونیست
ماھنگي  پس از ھ ستان  گي انگل نھ جن ین رو، كابی ھد. از ا د

تاریخ  سھ در  كا و فران بر  ۳۱با امری بان  ۹( ۱۹۱۷اكت آ
در فلسطین را بھ » وطن ملي یھود«گذاري  ش) پایھ۱۲۹٦ماه 

نام  بھ  یا  جھ آن روز بریتان یر خار سانید. وز صویب ر ت
ھا،  اي بھ صھیونیست درنگ طي نامھ بي» آرتور جیمز بالفور«

 گونھ اعالم كرد:  خبر تصویب آن را این
 ۱۹۱۷دوم نوامبر 

 ۱لرد روچیلد عزیز! 
لت  نام دو بھ  كھ  ست  سندي ا یت خر یھ نھا من ما براي 

ــود را از  اعلي ــتیباني خ ــتان پش ــاه انگلس ــرت پادش حض
ھاي صھیونیان یھودي كھ در جلسھ ھیأت دولت مورد  آرمان

 گرفتھ است بھ شرح زیر بھ شما ابالغ كنم:  تصویب قرار
لت اعلي یان  دو لي یھود طن م سیس و ضوع تأ شاه مو ضرت پاد ح

ساعد مي ظر م با ن سطین  بھ  را در فل سیدن  براي ر گرد و  ن
ھاي خود را بھ كار خواھد برد.  این مقصود بھترین كوشش

یا  مدني  قوق  یان ح بھ ز لي  ھیچ عم كھ  ست  بدیھي ا كامال 
یر  مردم غ یت مذھبي  قوق و موقع یا ح سطین،  ھودي فل ی

ھد  صورت نخوا ھان  شورھاي ج گر ك یان در دی سي یھود سیا
 گرفت. 

مایھ سپاسگزاري من خواھد بود كھ مفاد این اعالمیھ را 
 ھا برسانید.  بھ اطالع اتحادیھ صھیونیست

 بالفور         
 

 ھا و شگردھا شیوه 
ست ستي صھیونی یان ھمد پا در راه  جر سران ارو یھ ھا و  تجز

پایي  سالمي و بر ناور ا شور پھ یان«ك لي یھود طن م در » و
مرز  سطین در  بالفور«فل عده  ماني در » و لت عث ست دو و شك

اي  جنگ اول جھاني باز نایستاد. بلكھ در ھر برھھ و مرحلھ
شماري از دولت ھاي اروپایي  با تاكتیك نویني دنبال شد. 

ا در ایتالیــ» ســان ریمــو«در كنفــرانس پنھــاني در شــھر 
ني  بھ رایز سطین  سالمي و فل شورھاي ا نھ، ك باره خاورمیا در

ئ. ۱ سم و ر بزرگ صھیونی سرمایھ داران  كي از  شعبھ ی لد  نك روچی یس با
 انگلستان. 
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رواج دادن اندیشه ناسیونالیسـتی و  
ــلمانان   ــان مس ــتی در می نژادپرس

اي بود که از سـوي   ترین حربه بزرگ
هـا و   استعمار انگلـیس، فراماسـون  

ها به کار گرفتـه شـد و    صهیونیست
ولـت  زمینه را بـراي پدیـد آوردن د  

 صهیونیستی هموار کرد.

 
 

 نشستند. 
م) بر پا ۱۹۲۰ش (۱۲۹۹كھ در سال » سان ریمو«در كنفرانس 

نان و  شد، دولت پن، یو یا، ژا سھ، ایتال لیس، فران ھاي انگ
سرزمین یھ  باره تجز شتند و در شركت دا یك  حوزه  بلژ ھاي 
بھ صھیو سطین  گذاري فل ماني، وا توري عث ستامپرا ھا و  نی

 ھاي دیگر خاورمیانھ بھ توافق رسیدند.  جریان
ـــــت  ـــــي قیمومی در پ
ــطین،  ــر فلس ــتان ب انگلس
یھودیــان بــا ســازماندھي 

ست ستي  صھیونی با ھمد ھا و 
و تشویق مقامات انگلیسي، 
ــكل  ــھ ش ــروه ب ــروه، گ گ
كوچ  سطین  بھ فل ھاني  پن
داده شدند تا آنجا كھ پس 
ــال از  ــت س ــت بیس از گذش

بھ  سطین  شغال فل سیلھ ا و
یان  شمار یھود ستان،  انگل

در  ٥٦۰۰۰آن ســـرزمین از 
ــال  ــھ ۱۲۹۷س  ٦٥۰۰۰۰ش، ب

ش افزایش ۱۳۲۰نفر در سال 
 ۱یافت. 

(نخستین یھودي كھ در دولت انگلستان بـھ مقـام  ۲ساموئل

سال . ۱ شد،  ۱۹۱۸تا  شغال  ستان ا سوي انگل سطین از  % از ٦/۹۰كھ فل
سرزمین را عرب ساكنان آن  موع  شكیل مي مج لك  ھا ت ند و ما % ٥/۹۹داد

یز  سرزمین یان ن ند. یھود شكیل ۸ھاي آن بود سطین را ت كل فل یت  % جمع
ھا در  داشت. صھیونیست ھاي فلسطین بھ آنان تعلق زمین ٥/۲دادند و  مي

دوران اشغال فلسطین بھ وسیلھ انگلستان بھ خرید بھترین و آبادترین 
كھ عرب زمین گاه  ند. آن ست زد سطین د شھ ھاي فل بھ نق پي  ھا  نان  ھاي آ

ھا  بردند، از فروش زمین بھ آنان خودداري ورزیدند، لیكن صھیونیست
ظاھر مسلمان این ھاي بھ  كوشیدند كھ با واسطھ قرار دادن مشتي دالل

سیاري از زمین ند و ب پي بگیر شھ را  سطگي  نق لي و وا با دال ھا را 
مسلمان نماھا، بھ چنگ آورند. سید ضیاء طباطبایي از عناصري بود كھ 

ست براي صھیونی قش دالل را  بازي مي ن یادي را  كرد و زمین ھا  ھاي ز
 ھا قرار داد.  خریداري كرد و در اختیار صھیونیست

 Sir – Herbert Louis Sumuelت لوئیز ساموئل. سر ھربر. ۲
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ــت  ــر دول ــتان و دیگ ــاي  انگلس ه

استعماري این نکته را بـه درسـتی   
هـاي   دریافته بودند که اگـر دولـت  

کشورهاي اسالمی و عربی ـ به ویژه  
هاي مجاور فلسطین ـ از دست   دولت

نشاندگان و سرسـپردگان بـه نظـام    
استکباري نباشند، نه پدیـد آوردن  

ــتی در ــم صهیونیس ــطین  رژی فلس
توان چنین رژیم  شدنی است و نه می

ریشـه را در منطقـه    ساختگی و بـی 
 براي همیشه سر پا نگاه داشت.

 
 

كمیسر «م بھ عنوان ۱۹۲۰بلندپایھ دولتي رسید) در ژانویھ 
بھ  وارد آن سرزمین شد و در راه» عالي انگلیس در فلسطین

ست شھ صھیونی جرا درآوردن نق لت  ا یك دو پایي  براي بر ھا 
اي دست زد. در دستگاه  ھاي گسترده یھود در فلسطین بھ تالش
ھاي صھیونیستي را بھ كار گماشت و  دولتي آن سرزمین مھره

ھاي دولتي و اجرایي  ھا را از پست تا آنجا كھ توانست عرب
 كنار زد. 

ــي تاكتیك ــدھایي را بررس ــا و ترفن ــتان و  ھ ــھ انگلس ك
ــت ــتي در  صھیونیس ــي صھیونیس ــد آوردن دولت ھا در راه پدی

سرپا نگاه داشتن آن بھ كار گرفتند و  سرزمین فلسطین و 
سترده ند، گ بال كرد ین  دن توان در ا كھ ب ست  تر از آن ا

شیوه خي از آن  لیكن بر خت  بھ آن پردا گرد  شگردھا  فر ھا و 
 كنم:  را بھ شكل كوتاه شمارش مي

 

ــــــــــتن . انگی۱ خ
ـــــــــــھ ھاي  اندیش

ــي  ــتانھ و مل نژادپرس
ـــان  ـــھ در می گرایان

 ھاي مسلمان  ملت
ستین تاكتیك ھا و  از نخ

ــد ــتعماري در  ترفن ھاي اس
جدایي و  ید آوردن  راه پد
رویــارویي میــان پیــروان 
ـــردن  ـــده ك ـــالم، زن اس

ھاي نژادپرستانھ و  اندیشھ
ناسیونالیســتي و نادیــده 
سالمي در  برادري ا گرفتن 

بود. م نان  یان آ قین م تف
كھ از  ھاني  نگ اول ج در ج
ــخت  ــلمانان س ــروزي مس پی
بر آن  ند،  شناك بود اندی

ــا بھره ــدند ب ــري از  ش گی
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لھ قومي و قبی نژادي،  نھ  صبات جاھال مردم  تع یان  اي در م
ماني  لت عث ضد دو بر  شورش  خروش و  بھ  نان را  عرب، آ
 وادارند و از درون خنجري از پشت بر آن دولت وارد كنند. 

ھــاي ورزیــده، كــارآزموده و  خــي از مھرهاز ایــن رو، بر
كارشناس انگلستان با برخي از سران عشایر و قبایل عرب 
یدن از  صطالح رھ بھ ا براي  نان را  ستند و آ گو نش بھ گفت

كھ در  سیطره ترك ند  ید داد نان نو بھ آ ند و  ھا برانگیخت
شدن عرب ھا از دولت عثماني، انگلستان برپایي  صورت جدا 

بي توري عر شناخت و در راه  یك امپرا ھد  سمیت خوا بھ ر را 
 ھا را یاري خواھد رساند.  تشكیل آن، عرب

طرف عثماني كھ از  سین  ستان  شریف ح ستي عرب بھ سرپر ھا 
ھده  بر ع قھ را  ست آن منط بود و ریا شده  شتھ  جاز) گما (ح

سھ ین وسو شت از ا بھ  دا شیرین  یاي  با رؤ ستعماري و  ھاي ا
ستن  عرب و نش ھان  بري ج ست آوردن رھ سلطنت د خت  بر ت

اي سرمست شد كھ پرچم شورش بر ضد  امپراتوري عربي بھ گونھ
دولت عثماني را بر افراشت و در آن برھھ سرنوشت ساز كھ 

جاوزگر  عثماني بي و ت ستعمارگران غر با ا برد  سرگرم ن ھا 
را اعالم كرد و دوشـادوش سـربازان  ۱»انقالب عربي«بودند، 

اي است كھ در مورد شروع عملیات مشترك  . انقالب عربي اصطالح ویژه...۱
ئن  ماه ژو لیس در  برده ۱۹۱٦عرب ـ انگ كار  بھ  ماني  یھ عث ، عل

صر در  مي ستثناي م بھ ا نھ  بي خاورمیا شورھاي عر مور ك مام ا شود... ز
د. از سوي دیگر ھمین حكومت فاسد این ھنگام در دست دولت عثماني بو

نھ و  ستعمار در خاورمیا نھ ا سر راه رخ بر  گي  مانع بزر ماني]  [عث
شمرده مي یك  بھ  نزد مك  یق ك ستان از طر كھ انگل بود  ین  شھ ا شد... نق

نھضت اعراب، دولت عثماني را در داخل گرفتار و متالشي كند و از طرف 
سیاسي خود بر عھده  دیگر رھبري دنیاي جدید عرب را در مسیر منافع
میان سران عرب  ۱۹۱۲بگیرد... مذاكرات مربوط بھ انقالب عربي از سال 

و انگلیس آغاز شده بود... سران انقالب عربي عبارت بودند از شریف 
ستان،  لورنس عرب سعید،  نوري  بدھللا)  صل و ع لي، فی سرانش (ع سین، پ ح

بدین ستورز.  لد ا سر رونا نر و  بي، كیچ نرال الن یش  ترتیب، ژ با آرا
شنبھ  لي در روز دو مادگي قب ظامي و آ مل ن ئن  ٦كا سین  ۱۹۱٦ژو شریف ح

ھا  آغاز انقالب عربي را در مكھ اعالم كرد و حملھ عمومي علیھ پادگان
 ۳۰ھاي عربي آغاز شد و در تاریخ  و خطوط ارتباطي عثماني در سرزمین

یان ۱۹۱۸سپتامبر  شدند پا شق  نھ وارد دم لورنس فاتحا صل و   كھ فی
یافت. در نتیجھ انقالب عربي بھ گفتھ دكتر سمتره، كشورھاي عرب از 
تسلط یك حكومت ارتجاعي خشن رھایي یافتند ولي بالفاصلھ در دام یك 

 

                                                      



 

٥٤ 
 

 

ھاي  برخاست، پادگان انگلیسي با نیروھاي عثماني بھ نبرد
تاریخ  قرار داد و در  لھ  مورد حم ماني را  سپتامبر  ۳۰عث

شید و  ۱۹۱۸ پایین ك لت را  پرچم آن دو شد و  شق  وارد دم
 پرچم بھ اصطالح انقالب عربي را بھ اھتزاز درآورد. 

یان  ستي در م ستي و نژادپر شھ ناسیونالی رواج دادن اندی
سلمانان بزرگ بھ م كھ از  ترین حر بود  ستعمار اي  سوي ا

سون لیس، فراما ست انگ شد و  ھا و صھیونی تھ  كار گرف بھ  ھا 
كرد.  موار  ستي ھ لت صھیونی ید آوردن دو براي پد نھ را  زمی
فریب خوردگان جھان اسالم بھ دنبال برپایي پان عربیسم، 
پان تركیسم و پان ایرانیسم روان شدند، برادري اسالمي را 

در سرزمین فلسطین  ھا از یاد بردند و آنگاه كھ صھیونیست
سیاري از ملت ند ب عام كرد تل  سلمانان را ق سلماني  م ھاي م

تفاوت  كھ عرب نژاد نبودند، در برابر این فاجعھ خونین بي
ماندند و اگر شماري از مردم روي باورھاي دیني و موازین 

ھا بشتابند ملي گراھاي  انساني خواستند بھ یاري فلسطیني
سازي با جو شھ  جار  دو آت شیدن  و جنجالھا،  پیش ك ھا و 

چراغي كھ در «ھاي روشنفكري و مطرح كردن تز نارواي  بحث
ست حرام ا سجد  ست، در م نھ روا نھ » خا ھر گو نان را از  آ

ھمراھي و ھمدردي با ستمدیدگان فلسطیني بازداشتند. این 
 نقشھ و نیرنگ استعماري تا امروز نیز تداوم یافتھ است. 

 

سالم۲ ناور ا شور پھ یھ ك بھ . تجز سیم آن  ي و تق
 شماري كشورھاي خرد و ناتوان

ھا  استعمارگران از كشور بزرگ اسالمي كھ در سیطره عثماني
ھاي سنگیني دیده بودند و قدرت و شوكت  قرار داشت، آسیب

بھ  ستعماري  یاز ا با آز و ن یارویي  شور را در رو آن ك
درستي آزموده بودند از این رو، در پي جنگ اول جھاني و 

گاه  لت عثماني، استعمارگران بر آن شدند كھ ھیچشكست دو
ید و  ید آ سالمي پد پرچم ا یر  ناوري ز شور پھ ند ك صت ندھ رخ

اي از قلب میھن خود  شبكھ استعماري مدرن و منظم گرفتار شدند و پاره
 را بھ نام فلسطین از دست دادند... 

الدین نشاشیبي، ترجمھ ح. روحاني، در خاورمیانھ چھ گذشت، از ناصر    
 . ۱۹۷ـ  ۱۹٦ص
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براي این منظور بھ توطئھ نویني دست زدند و ھر بخشي از 
ھا قرار داشت،  سرزمین اسالمي را كھ در حوزه سیطره عثماني
ند و بدین ندي كرد شور، مرزب یك ك نام  گوني  بھ  نھ دگر گو

ي از نظر جغرافیایي در خاورمیانھ پدید آوردند و راه ژرف
در سرزمین » اسرائیل«را براي پدید آوردن كشوري بھ نام 

 ۱فلسطین ھموار ساختند. 
 

 نشانده ھاي دست . دولت۳

مدن «... . ۱ بود، ت تھ  یا را گرف ھا دن جد آن كھ م ند  ھا بود سلمین آن م
مدن فوق ت ھا  جال  آن بود، ر یات  باالترین معنو ھا  یات آن بود، معنو ھا 

ترین رجال بودند... [استعمارگران ] دیدند كھ با این  آنھا برجستھ
شود ذخایر اینھا را، طالي سیاه  ي... نميسیطره و با این وحدت اسالم

اینھا را، طالي زرد اینھا را قبضھ كرد، درصدد چاره برآمدند، چاره 
سیاري...  شاید ب ند.  قھ بینداز سالمي تفر لك ا بین مما كھ  بود  ین  ا

نگ بین ید ج شان بیا نگ اول بین یاد لي را، ج با  المل كھ  لي را  المل
چھ كرد ماني  بزرگ عث لت  با دو سلمین و  كھ در آن م عد از این ند... ب

جنگ ـ با آن بساط ـ غلبھ پیدا كردند، تجزیھ كردند دولت عثماني را 
یا  بھ دول بسیار كوچك. براي ھر یك از آنھا ھم امیري قرار دادند، 

ضھ  ھا در قب ند. آن قرار داد ھوري  ئیس جم یا ر ند  قرار داد سلطاني 
بعد از آنكھ تجزیھ ھاي بیچاره در قبضھ آنھا...  ھا و ملت مستعمره چي

شد در... زمان آتاتورك خبیث، اسالم را در آنجا الغا كردند... آنھا 
كا  ین ات با ا كھ  ست  گي ا سیار بزر طھ ب سالم نق بھ ا كاي  كھ ات ند  دید

ساب  شود دولت نمي سالم را از ح یھ ا برد، در ترك بین  سالمي را از  ھاي ا
شود یك  ا كشتھ ميھ بینید كھ در قبرس از ترك دولت جدا كردند، حاال مي

مسلم نیست كھ متأسف باشد... اختالفاتي كھ در عراق، در ایران، در 
كنند باید سران دول اسالمي توجھ داشتھ  سایر ممالك اسالمي ایجاد مي

باشند بھ این معني كھ این اختالفات، اختالفاتي است كھ ھستي آنھا را 
چاره كرده است و دھد... آن چیز مھمي كھ دول اسالمي را بی بھ باد مي

كند، قضیھ نژاد بازي است، این نژاد  از ظل قرآن كریم دارد دور مي
ترك است، باید نمازش را ھم تركي بخواند! این نژاد ایران است باید 
الفبایش ھم چھ جور باشد، آن نژاد عرب است، عروبت باید حكومت كند 

ترك باید  نھ اسالم! ، نژاد آریایي باید حكومت كند نھ اسالم! نژاد
حكومت كند نھ اسالم!، این نژادپرستي... یك مسألھ بچھ گانھ است... 

دھند... غافل از آن نكتھ اتكایي  ھا را دارند بازي مي مثل اینكھ بچھ
كا را از  تھ ات ین نك كھ ا سوس!  سوس! اف شتند. اف سلمین دا مھ م كھ ھ

 مسلمین گرفتند... قضیھ نژاد بازي یك ارتجاع است... 
ـ  ۳۷٤، ص۱حیفھ امام، جص        

۳۷۸ 
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گر دولت ستان و دی بھ  انگل تھ را  ین نك ستعماري ا ھاي ا
ھاي كشورھاي اسالمي و  درستي دریافتھ بودند كھ اگر دولت

ھاي مجاور فلسطین ـ از دست  ـ بھ ویژه دولتعربي 
نھ  شند،  ستكباري نبا ظام ا بھ ن سپردگان  شاندگان و سر ن
نھ  ست و  شدني ا سطین  ستي در فل یم صھیونی ید آوردن رژ پد

ساختگي و بي مي یم  نین رژ براي  توان چ قھ  شھ را در منط ری
نگ  یان ج پي پا ین رو، در  شت. از ا گاه دا پا ن سر  شھ  ھمی

ھــاي  گرگــوني جغرافیــایي بــھ دســت دولتاول جھــاني كــھ د
 استعماري در خاورمیانھ پدید آمد. 

ھاي وابستھ بھ خود را در منطقھ  انگلستان بر آن شد مھره
مور  مام ا شاند و ز سلطنت بن خت  بر ت گري  پس از دی كي  ی

چون و چرا مجري  كشورھاي اسالمي را بھ كساني بسپرد كھ بي
س ھا در  نھ تن شند و  ستان با ست انگل ھا و  ركوب حركتسیا

ھاي اسالمي و مردمي با انگلستان ھمكاري كنند بلكھ  خیزش
یان آن  باني از ك ستي و نگھ یم صھیونی ید آوردن رژ در پد
 نیز ھمراه باشند و نقش منفي و بازدارنده نداشتھ باشند. 

ھاي عراق و  ) حكومت۱۹۲۱اوت  ۲۳ش (۱۳۰۲انگلستان در سال 
امیر عبدھللا (دو فرزند  اردن را بھ ترتیب بھ امیر فیصل و

كاري  قین ھم با متف ماني  لت عث ست دو كھ در شك سین  شریف ح
سال  كرد. در  گذار  شتند) وا گاتنگي دا ھاي  وھابي ۱۳۰۳تن

سین را از  شریف ح ساخت و  یره  جاز چ بر ح بانگرد را  بیا
و در ھمین سال مصطفي كمال را نیز در  ۱قدرت كنار گذاشت.

شاھي و . ۱ كھ پاد بر این ني  ستان مب نھ انگل عده محرما با و سین  شریف ح
رھبري جھان عرب را بھ او واگذار خواھد كرد و استقالل یك امپراتوري 

ضد عثماني بر  شناخت،  ھد  سمیت خوا بھ ر بي را  كرد و  عر یزش  ھا خ
نقش مھمي در شكست  توان گفت ھاي سنگیني بر آنان وارد ساخت و مي ضربھ

ھا و چیرگي متفقین داشت. او در پي پایان جنگ بر اساس بند و  عثماني
ھایي كھ با انگلستان كرده بود، خود را پادشاه جھان عرب خواند  بست

و انتظار داشت كھ اتحاد اعراب زیر رھبري او از طرف انگلستان بھ 
ارچھ و متحد رسمیت شناختھ شود، لیكن دولت انگلستان چون كشوري یكپ

در جھان اسالم را ـ حتي زیر پوشش ناسیونالیسم عربي ـ بھ زیان 
ست سیلھ صھیونی بھ و سطین  شغال فل ئھ ا ستعماري و توط نافع ا ھا  م

یھ مي نین اتحاد مدن چ ید آ ست، از پد ھا  دان نھ تن كرد و  شگیري  اي پی
وعده خود را مبني بر واگذاري جھان عرب بھ شریف حسین نادیده گرفت، 

كھ بي را مي بل توري عر یي امپرا خواب طال كھ  یز  نار  او را ن ید، برك د
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سال شت. در  تا وادا بھ كود یھ  ضاخان را در  ۱۳۰٤ ترك ر
با  نھ آن را  تھ زمی شانید. الب سلطنت بن خت  بر ت یران  ا

تاي  كرد و بدین ۱۲۹۹كود گي  فراھم  براي چیر نھ راه را  گو
 ھا بر فلسطین ھموار ساخت.  صھیونیست

نشانده در برخي  اراده و دست ھاي بي تردید اگر این مھره بي
قدرت نمي بھ  بي  سالمي و عر شورھاي ا سیدند و از ك بھ  ر

شــدند،  نگھبــاني از منــافع اســتكبار جھــاني گمــارده نمي
آمد و جھان  ھا در نمي فلسطین بھ آساني بھ اشغال صھیونیست

 شد. اسالم با فاجعھ فلسطین دست بھ گریبان نمي
ین دست ستان  ا یھ، عرب یران، ترك ستعمار در ا شاندگان ا ن

نھ را در  قش وارو كھ ن ند  عراق، اردن و... بود جاز)،  (ح
ھا و  انــدازي فلســطین بــازي كردنــد و بــا پشــت ھم جریــان
شتیباني از  ھا ملت بازي نیرنگ فاع و پ سلمان را از د ھاي م

 فلسطین بازداشتند و راه را براي اشغال آن ھموار كردند.
ین رژیم نھ  ھاي دست ا كھ  ند  سالمي بود شورھاي ا شانده ك ن

ست ھا صھیونی كھ  تن ند بل مدد كرد سطین  شغال فل ھا را در ا
بق  ئھ اسالمط ستعمارگران، توط ست ا نگ  سیا ستیزي، رواج فرھ

ھویتي و فساد و فحشا را  ھا بھ پوچي، بي غربي، كشاندن ملت
بدبختي و عقب بت و  ند و نك بال كرد براي  دن ندگي را  ما

ین  ملت یز ا مروز ن ند، ا غان! آورد بھ ارم شورھا  ھا و ك
بھ  رژیم نوز  كھ ھ ستند  صر و اردن ھ سعودي، م لوك  ھاي مف
سپ ھانسر بان ج براي اربا نوكري  مھ  ردگي و  خود ادا خوار 

 دھند.  مي

 ھا را بھ جاي او بھ سلطنت حجاز گماشت.  كرد و سعودي
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هـاي مفلـوك    امروز نیز ایـن رژیـم  

سعودي، مصـر و اردن هسـتند کـه    
هنوز به سرسپردگی و نوکري بـراي  

ــان جهــان ــه  ارباب خــوار خــود ادام
هـاي   دهند. دیروز بـا کارشـکنی   می

ا را از دفــاع و یــاري هــ خــود ملــت
فلسطین بـاز داشـتند و امـروز بـا     

هـا   افـروزي  ها و آتش اختالف افکنی
هـا را از نجـات فلسـطین بـاز      ملت
 دارند. می

 
 

شكني با كار یروز  ھاي  د
فاع و  خود ملت ھا را از د

یاري فلسطین باز داشتند 
ـــتالف  ـــا اخ ـــروز ب و ام

ھــا  افروزي ھــا و آتش افكني
ھا را از نجات فلسطین  ملت

ــاز مي ــان  ب ــد و كی دارن
صھیونیســـــم را پـــــاس 

 دارند. مي
 لبنان ھللا از روزي كھ حزب

بھ عنوان یك خطر جدي در 
برابر رژیم صھیونیستي سر 
بلنـــد كـــرد، دیـــدیم و 

بینیم كھ رژیم سعودي و  مي
ھاي وابستھ بھ استكبار جھاني، مزدوران خود را بھ  وھابي

ھا را از  لبنان و سوریھ و عراق روانھ كردند تا صھیونیست
 نابودي نجات دھند.

سلفي عده،  بان، القا مروز طال ھا و  ھا، بعثي وھابيھا،  ا
ھا ھستند و برآنند  مرگان جان بر كف صھیونیست ھا پیش سعودي

جات  براي ن نھ را  سرائیل«خاورمیا بدل » ا خون  مام  بھ ح
 كنند.

 

ھاي عربي  ھاي پنھاني برخي از دولت . بند و بست٤
 ھا و اسالمي با صھیونیست

ند ست از ترف گي صھیونی ستان در راه چیر بر  ھاي انگل ھا 
ین و برپــایي دولــت صھیونیســتي واداشــتن برخــي از فلســط
ست ھاي دست دولت ند و ب بھ ب سطین  جاور فل شانده م ھاي  ن

صھیونیزم  ھاني  سازمان ج مات  ندگان و مقا با نمای ھاني  پن
طات،  سلھ ارتبا یك سل ید آوردن  با پد ستان  بود. انگل

ھاي عربي و  ھا میان برخي از دولت قراردادھا و بند و بست
سازمان بر  سران  شورھا را در برا ین ك تش ا ستي، ار صھیونی

یورش یھودیان بھ فلسطین و كشتار مردم آن در واقع خلع 
ین دولت كرد و ا بر  سالح  كھ در برا ساخت  ناگزیر  ھا را 
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اشغال فلسطین دست روي دست بگذارند و بھ تماشا بنشینند 
ست بر، صھیونی خون در  و در برا مام  بازتري ح ست  با د ھا 

ھاي مردم فلسطین  پدید آورند و روي جمجمھ سرزمین فلسطین
 گذاري كنند.  كاخ دولت صھیونیستي را پایھ

امیر فیصل پیش از آنكھ بھ سلطنت عراق گماشتھ شود در 
یھ  ۳تاریخ ( كرد ۱۹۱۹ژانو ضا  ندن ام قراردادي را در ل  (

ست كھ  كھ صھیونی بر این نده  سندي ز نوان  بھ ع ھا از آن 
یا« بھ یھود سطین را  عراب فل شیدها برداري  بھره»! اند ن بخ

كردند. این قرارداد میان فیصل و حییم وایزمن از رھبران 
 صھیونیستي برقرار شد. متن قرارداد چنین است: 

تر  جاز و دك بي ح كت عر نده ممل صل نمای ضرت امیرفی واالح
ظھ  با مالح صھیونیزم،  سازمان  نده  یزمن نمای ییم وا ح

میان اعراب و  قرابت نژادي و پیوندھاي استوار تاریخي
ترین وسایل براي رسیدن  كنم كھ محكم ملت یھود تأكید مي

كردن بیش بھ آرمان قرار  نان، بر لي آ حد  ھاي م ترین 
بھ منظور پیشـرفت  ۱ھمكاري بین كشورھاي عربي و فلسطین

قھ بھ عال ظر  ست. ن گروه ا فظ و  ھر دو  بھ ح طرفین  كھ  اي 
یل متف موارد ذ ند،  بل دار فاھم متقا سن ت كیم ح قا تح

 كنند:  تأیید مي
. الزم است كھ ھمھ روابط و التزامات كشورھاي عربي و ۱

بر  صمیمانھ را در  فاھم  یت و ت سن ن حداكثر ح سطین،  فل
ندگي ھدف نمای ین  بھ ا سیدن  براي ر شد و  شتھ با ھاي  دا

یر  گر دا شور دی طرف در ك ھر  بي از  ھودي و عر بر ی معت
 خواھد شد. 

صلح، ۲ فرانس  كار كن یان  پس از پا ھاي .  صلھ مرز بالفا
تھ سط كمی سطین تو بي و فل شورھاي عر بین ك شگي  كھ  ھمی اي 

 برگزیده دو طرف این پیمان باشد، تعیین خواھد شد. 
. بھ ھنگام تدوین قانون اساسي فلسطین، ھمھ اقدامات ۳

لي  ھت عم شرایط ج ستوارترین  كھ ا فت  ھد گر صورت خوا الزم 

عراق . ۱ سوریھ و  سلطنت در  قدرت و  بھ  ستیابي  براي د صل،  یر فی ام
گونھ شتابزده و دستپاچھ بوده است كھ در ھنگام بند و بست و داد  آن

ست سوداگران صھیونی با  ستد  بي و  شورھاي عر بل ك سطین را در مقا ، فل
یم  مدن رژ ید آ پیش از پد سال  سي  حدود  قع  ست. در وا قرار داده ا
صھیونیســتي، نــامبرده فلســطین را كشــوري یھــودي نشــین پنداشــتھ و 

 را بھ رسمیت شناختھ است!! » اسرائیل«
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هـا،   امروز طالبان، القاعـده، سـلفی  

هـا   هـا و سـعودي   هـا، بعثـی   وهابی
مرگــان جــان بــر کــف     پــیش

هــا هســتند و برآننــد  صهیونیســت
» اسـرائیل « خاورمیانه را براي نجات
 به حمام خون بدل کنند.

 
 

مورخ  عده  یا ۱۹۱۷نوامبر  ۲شدن و مت بریتان فراھم  حكو
 ۱آید. 

. واجب است ھمھ اقدامات الزم بھ عمل آید تا یھودیان ٤
بھ  كن  سرعت مم حداكثر  با  ظیم و  یاس ع ند در مق بتوان
فلسطین مھاجرت كنند و از طریق اسكان وسیع و كشاورزي 
جراي  گام ا بھ ھن شوند.  ستقر  سرزمین م ین  بوه، در ا ان

عرب این اقدامات، باید حقوق اجاره كاران و كشاورزان 
صادي شرفت اقت ھت پی شود و در ج یت  بھ  كمك  رعا ھاي الزم 

 ۲آنان صورت گیرد... 

امیر عبدھللا نیز آنگاه كھ بھ امارت شرق اردن گمارده شد 
طي قراردادي با انگلستان یك سلسلھ تعھداتي سپرد مانند 
عالي  سر  نوان كمی بھ ع سي را  شاور انگلی یك م كھ:  این

كارھا با او مشورت كند ـ انگلیسي در عمان بپذیرد و در 
بھ دولت انگلستان حق داده شود كھ نیروھاي مسلح خود را 

ھاي عربي ھیچ گونھ درگیري  در شرق اردن مستقر كند ـ ارتش
 جدي با یھود نداشتھ باشند و... 

یق  ین توف بر ا فزون  ا
ابوالھدي بھ عنوان نخست 

 ۱۳۲۷وزیــر اردن در ســال 
یھ  ماه فور ) در ۱۹٤۸(در 

ــ ــھ آن برھ ــاكي ك ھ خطرن
ست پایي  صھیونی براي بر ھا 

عالم  ستي و ا لت صھیونی دو
آماده » اسرائیل«موجودیت 

شدند قرارداد نویني بھ  مي
شكل پنھاني و محرمانھ با 
بھ  لیس  جھ انگ یر خار وز
 ۳نام مسـتر ارنسـت بیـون

مواد  خي از  كرد بر ضا  ام
 این قرارداد چنین است: 

بھ . ۱ شاره  بالفور«ا عده  كھ پیش» و ست  طالبي آورده  ا باره آن م تر در
 شد. 

 . ۲۱۳اح العربي، چاپ بیروت، صكف. ۲

.1 Bevin 
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امیر فیصل پیش از آنکه به سلطنت 

 3عراق گماشـته شـود در تـاریخ (   
) قـراردادي را در لنـدن   1919ژانویه 

ها از آن به  امضا کرد که صهیونیست
اعراب «عنوان سندي زنده بر اینکه 

»! اند فلسطین را به یهودیان بخشیده
 برداري کردند. بهره

 
 

فلسطین و نبرد ارتش اردن در زیر پوشش حفظ سراسر خاك 
سرزمین مي ین  ھود وارد ا نھ  با ی بدون ھیچگو لي  شود و

برخوردي با یھود، بخش عربي فلسطین را اشغال و ضمیمھ 
 كند.  خاك اردن مي

ھد مي ھدي تع صل  ابوال سھ ا طرح  ین  جراي ا ضمن ا كھ  ند  ك
 كامال مورد توجھ خواھد بود. 

 ـ ارتش اردن جلیل و غزه را تصرف نخواھد كرد. 
 چ شكلي یھودیان را مورد تعرض قرار نخواھد داد. بھ ھی

مھ  جب قطعنا بھ مو كھ  سمتي را  جب از آن ق یك و تي  و ح
 ۱تقسیم بھ یھود بخشیده شده است اشغال نخواھد كرد... 

انگلیسي كھ بیش از سي سال فرماندھي » جان باگوت گلوب«
 ارتش اردن را بر عھده داشت در خاطرات خود آورده است: 

قرار  بي وارد ...  تش عر ھم ار گر  كھ ا بود  ین  بر ا
خش  كھ ب ید، بل شركت نجو مي  یات رز شود، در عمل سطین  فل

سیم  مھ تق جب قطعنا بھ مو كھ  سرزمین را  ین  بي ا  ۱۹٤۸عر
 ۲بھ اعراب واگذار شده بود، اشغال كند... 

آور  ھا تا آن پایھ شرم بند و بست ملك عبدھللا با صھیونیست
ھاي مسجداالقصي ترور  روي پلھھا او را در  بود كھ فلسطیني

 كردند و بھ زندگي ننگین او پایان دادند.
 

شمكش٥ شورھاي  ھا و اختالف . ك سران ك شكننده  ھاي 
 اسالمي

ھاي شــكننده،  از آســیب
ویرانگر و خانمانسوزي كھ 
ھاني و  نگ اول ج پي ج در 
تجزیــھ كشــور اســالمي بــر 

ھاي مسلمان خاورمیانھ  ملت
ھــــا،  وارد شــــد، اختالف

شمكش ماھنگيناھ ھاي  ھا و ك
برخــي از ســران كشــورھاي 

در خاورمیانھ چھ گذشت، ناصرالدین فشاشیبي، ترجمھ روحاني، م. ح. . ۱
 .۱۸۱انتشارات توس، ص

 ھمان.. ۲
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میر عبداهللا نیز آنگاه که بـه امـارت   ا

شرق اردن گمارده شد طی قراردادي 
با انگلستان یک سلسـله تعهـداتی   
سـپرد ماننــد اینکــه: یــک مشــاور  
انگلیسی را به عنوان کمیسر عـالی  

 انگلیسی در عمان بپذیرد.

 
 

ھاي  عربي و اسالمي با یكدیگر بود كھ تاكنون نیز بھ شكل
یم  ھاني و رژ ستكبار ج ست و ا تھ ا تداوم یاف ناگوني  گو

 ترین سود را برده اند.  ھا بیش صھیونیستي از این اختالف
ــمكش ــن كش ــي از ای ــھ در جاه بخش ــد  طلبي ھا ریش ــا، بلن ھ

ھاي برخي از زمامداران این كشورھا  كینھ توزي ھا و پروازي
ھاي  ھا و نیرنگ با یكدیگر دارد و برخي از آن نیز بھ نقشھ

بھ جا » استخوان الي زخم«گردد كھ بھ شكل  انگلستان بر مي
 مانده است. 

ست كھ صھیونی ھا  آن روز 
قدرت ستي ابر ھا در  با ھمد

ــت  ــطین دول ــرزمین فلس س
ھــاي  تشــكیل دادنــد، دولت

ــا ــر مج ــطین و دیگ ور فلس
كشــورھاي اســالمي بــیش از 
جات آن  شھ ن كھ در اندی آن
ســرزمین باشــند، در صــدد 

ــاب ــویھ حس ــي،  تس ھاي شخص
باندي و سیاسي با یكدیگر 

ــد. رژیم ــر  بودن ــاي امی ھ
ــل در  ــر فیص ــدھللا و امی عب
ــت  ــراق، از دول اردن و ع
كار  سین) را از  شریف ح شان ( كھ پدر ستان  سعودي در عرب

بو كرده  نار  عراق برك بھ  سبت  ند، اردن ن شنود بود د، ناخ
ادعاھایي داشت و نیز نقشھ، الحاق سوریھ و لبنان بھ خاك 

ــر مي ــر  اردن را در س ــر س ــران ب ــراق و ای ــد. ع پرورانی
قام  شھ انت یھ در اندی لت ترك شتند. دو شمكش دا ندرود ك ارو

 گرفتن از اعراب و خوار كردن آنان بود. نوشتھ اند: 
ھ دولت عثماني و ھمكاري آنان با ھا ب ... نارو زدن عرب

انگلستان در جنگ اول جھاني و شكست ارتش ترك در منطقھ 
حلــب بــھ وســیلھ نیروھــاي عــرب، بــراي مصــطفي كمــال 
(آتاتورك) كھ فرماندھي ارتش را در آن منطقھ بر عھده 
كھ در دوران  بود  یز  نھ برانگ یھ كی تا آن پا شت  دا

ھا ھیچ نھ تن یھ  شور ترك مداري او، ك نار گ زما اه در ك
ھا نایستاد، بلكھ در بسیاري از موارد اقداماتي بر  عرب
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در آن روزگار سیاه و نکبت باري که 

هـا   فلسطین از سـوي صهیونیسـت  
پنــاه آن  بــی اشــغال شــد و مــردم

هـا و   سرزمین قتل عام شدند، گروه
احـــزاب ایرانـــی و روشـــنفکران 

اي کـه بـه اصـطالح بـراي      دوآتشه
دادند نـه   یقه چاك می» حقوق بشر«

تنها از صدور اعالمیه خشک و خالی 
در نکـــوهش از نســـل کشـــی در 
فلسطین اشغالی خودداري کردنـد،  
بلکه با سفرهاي پنهانی و گاهی نیمه 

بـرداري از   طین و بهـره علنی به فلس
پــذیرایی گــرم و ســخاوتمندانه   

گیـر   هـا سـخت نمـک    صهیونیست
 شدند.

 
 

 ۱ ضد آنان بھ انجام رسانید...

 

 . عربي وانمود كردن فاجعھ فلسطین٦
ست ستان و صھیونی شگردھاي انگل شغال  از  ستانھ ا ھا در آ

فلسطین و پیدایش رژیم صھیونیستي در آن سرزمین این بود 
عربي نمایاندند! و كوشیدند  اي كھ فاجعھ فلسطین را فاجعھ
ــلمان را  ــردم مس ــر م دیگ
نســـبت بـــھ آن ســـرزمین 

 تفاوت سازند.  بي
ستي  بھ در ستعمارگران  ا

ھا با  دریافتند اگر توده
انگیزه اسالمي براي آزادي 
بھ  فاع از آن  سطین و د فل
ـــي  ـــد، چیرگ ـــا خیزن پ

ھا بر آن سرزمین  صھیونیست
و پدیــد آمــدن یــك دولــت 

دني صھیونیستي بھ آساني ش
صورت  چون در آن  شد،  نبا

ھا و حامیـــان  صھیونیســـت
آنــان نــاگزیر بودنــد در 
برابر جھان اسالم بایستند 

شھ با اندی ني و  و  ھاي دی
ھــا بســتیزند،  مــذھبي ملت

تردید چنین رویارویي و  بي
ھاي مسلمان  مقابلھ با ملت

ـــتعمارگران و  ـــراي اس ب
ھا ارزان تمــام  صھیونیســت

فت علت  شد و مي نمي توان گ
ھا بیــت  ینكــھ صھیونیســتا

 ۱۳۲۷المقــدس را در ســال 
اشغال نكردند، براي این 

 .۲٦۱ھمان، ص. ۱
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كھ نمي كنش وا  بود  بھ وا سلمان را  مردم م موم  ستند ع خوا
ھا مي ند. آن سات  دار قدس احسا یت الم شغال ب كھ ا ستند  دان

حھ توده ھان جری سر ج سلمان را در سرا ند و  دار مي ھاي م كن
 شود.  ھا مي تمایھ خیزش و خروش آنان بر ضد صھیونیس

استعمارگران نھ تنھا توانستند توطئھ اشغال فلسطین را 
ھا براي  یك مشكل عربي وانمود كنند، بلكھ خطر صھیونیست

سرزمین سالم و  یان ا ید ملت ك یز از د سالمي را ن ھاي  ھاي ا
اي كھ اكنون نیز  مسلمان پنھان و پوشیده دارند، بھ گونھ
شغا قرن از ا نیم  بیش از  شت  شكار پس از گذ سطین و آ ل فل

شھ ست ھا و نیرنگ شدن نق سالمي صھیونی ضد ا خي از  ھاي  ھا، بر
ست طر صھیونی یز از خ نوز ن شان ھ ھان  ساده اندی براي ج ھا 

سالم بي شھ  ا یزه و اندی كھ انگ ند  ین باور بر ا ند و  خبر
 تبھكاران صھیونیستي تنھا سلطھ بر فلسطین است!! 

 

 ھا  گراھا و صھیونیست . ھمدستي ملي۷
ند ز نیرنگا با  ھا و ترف یارویي  براي رو ستعماري  ھاي ا

ھایي بود  ھا و جنتلمن اسالم، بھ صحنھ آوردن بھ اصطالح مدرن
نمایاندند و  كھ خود را خردگرا، تجددگرا، روشنفكر مآب مي

زدند و دین ستیزي و سنت زدایي  از الئیسم و مدرنیسم دم مي
 در رأس برنامھ آنان قرار داشت. 

ستعمارگرا بارزات بيا كھ از م یھ  ن  یان عل مان اسالم گرا ا
تجاوزگران و فزون خواھان بھ ستوه آمده بودند، بر این 

غرب صر  شتي عنا صحنھ آوردن م بھ  با  كھ  ند  زده،  باور بود
توانند اسالم گرایان را از سر راه  ھویت مي خودباختھ و بي

آز و نیــاز اســتعماري خــود كنــار زننــد و راه را بــراي 
ھاي اسالمي  ا و تاخت و تاز جھانخواران در سرزمینھ گري غارت

بینیم كھ در پي انقالب كبیر  ھموار سازند، از این رو، مي
گرایــي در برابــر  فرانســھ و دوران رنســانس مــوج ملي

سالم فت و چھره ا فرا گر سالمي را  شورھاي ا ھایي  گرایي، ك
شعار  ند و  غرب بود نگ  نادي فرھ كھ م شدند  صحنھ  بازیگر 

كھ باید از مغز سر تا انگشت پا فرنگي شد تا بھ دادند  مي
پیشرفت و رفاه و ترقي رسید و مذھب مایھ عقب ماندگي! و 

یون توده ین اف ست!! و دین د ستي،  ھا فھ پر با خرا باوري را 
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هـا و روشـفنکر    در ایران نیز ماسون

ملـی  «هایی کـه زیـر پوشـش     مآب
بــازیگر صــحنه بودنــد، بــا » گراهــا

کردنـد ـ و    شـگردهایی تـالش مـی   
کنند ـ که ملت ایران را نسبت به   می

 ند.تفاوت ساز فاجعه فلسطین بی

 
 

سان مي واپس سرایي یك سانھ  یي و اف ین  گرا ند! ا نمایاند
ھــا نقــش نیروھــاي پیــاده نظــام اســتكبار جھــاني و  گروه

كردند  المللي را در كشورھاي اسالمي بازي مي بینصھیونیسم 
ئھ كردن توط یاده  قش  و در پ ستي ن ستعماري و صھیونی ھاي ا

 بسزایي داشتند. 
ستعمارگران در آن روز  ا
ــھ  ــھ اندیش ــاري ك و روزگ
تجزیھ كشور عثماني را در 

گروه  سر مي ند از  پروراند
ستھ بور و واب كھ در  مز اي 

آن كشـــور زیـــر عنـــوان 
فعالیــت »! نتركــان جــوا«
ــادي  مي ــره زی ــد، بھ كردن

گرفتند و بھ دست آنھا نھ 
ــھ از  ــي را ك ــا دولت تنھ
ـــھ  ـــطین ب ـــلیم فلس تس

ھا سرســـختانھ  صھیونیســـت
فت مي سقوط  مخال بھ  كرد، 

سالم را در آن  ستعمارگران ا شھ ا بق نق كھ ط شانیدند، بل ك
 ۱كشور از رسمیت انداختند و یك نظام الئیك حـاكم كردنـد.

ید آ خاطرات سلطان عبدالحم ماني در  شور عث سلطان ك خرین 
 نویسد:  خود مي

قي  حاد و تر یت ات شارھاي جمع خاطر ف بھ  نب  ... اینجا
بھ  سوم  ترك«مو ید [ترك» ژون  جوان] و تھد ھا  ھاي  ھاي آن

باإلجبار و از سر ناچاري خالفت اسالمي را رھا كردم. این 
با  كھ  ند  شار آورد ند و ف صرار كرد كرات ا بھ  یت  جمع

قومي براي یھودیان در سرزمین مقدس فلسطین تأسیس وطن 
لي مایم. ع قت ن شنھاد  مواف ین پی من ا نان  شاري آ رغم پاف

میلیون  ۱٥۰را قاطعانھ رد كردم. اینان سرانجام مبلغ 
لیره طالي انگلیسي بھ من عرضھ كردند كھ این پیشنھاد 

بط . ۱ گاھي از روا جوان«براي آ كان  سازمان» تر ستي  با  ھاي صھیونی
 بنگرید بھ:

    Robert Olson, "The young Turks and the jews: A historigraphical revision", in Turcica, n 
XVIII, (1986 ), .235219.pp −  
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جواب  نان  بھ آ سخ  پذیرفتم و در پا نھ ن یز قاطعا را ن
میلیون لیره  ۱٥۰گر شما عالوه بر صریح ذیل را دادم: ا

كردید و بھ من  طالي انگلیسي ـ دنیا را پر از طال مي
شما را  مي شنھاد  ین پی گز ا طع ھر طور ق بھ  ید،  داد

پذیرفتم... اینان پس از جواب قاطعانھ من، بر خلع  نمي
اینجانب اتفاق كردند و بھ من ابالغ نمودند كھ عنقریب 

 ۱د...!! كنن مرا بھ ساالنیك تبعید مي
بایستھ یادآوري است كھ مصطفي كمال از جمعیت بھ اصطالح 
اتحاد و ترقي (تركان جوان) بود كھ سلطان عبدالحمید را 
سالمي  ضد ا ستعماري و  ست ا كرد و سیا نار  قدرت برك از 
انگلستان را در آن كشور مو بھ مو اجرا درآورد و تركیھ 

سطی شغال فل پي ا كھ در  بود  سالمي  شور ا ستین ك یم نخ ن، رژ
ھایي  صھیونیستي را بھ رسمیت شناخت و با آن رژیم ارتباط

یك  ھمھ یم الئ نگ رژ باط تنگات ین ارت كرد. ا قرار  بھ بر جان
گران فلسطین ریشھ در جمعیتي داشت كھ دست  تركیھ با اشغال
ھا بود و پیش از آنكھ در تركیھ بھ قدرت  پروده صھیونیست

كھ  بھ جھود، چنان دست یابد، در راه تسلیم سرزمین فلسطین
سترده تالش گ مد،  باال آ یع  در  ید و تطم با تھد شت و  اي دا

ست مي ھا در فلسطین بھ  كوشید كھ این نقشھ شیطاني صھیونی
 اجرا در آید. 

ھایي كھ زیر پوشش  ھا و روشفنكر مآب در ایران نیز ماسون
ھا« لي گرا تالش » م شگردھایي  با  ند،  صحنھ بود بازیگر 
ند ـ كھ ملت ایران را نسبت بھ فاجعھ كن كردند ـ و مي مي

سطین بي ست فل طر صھیونی سازند و خ فاوت  ھان  ت براي ج ھا را 
ھاي شیطاني  ھا پنھان و پوشیده دارند و نقشھ اسالم از دید

ھا در راه چیرگي بر كشورھاي نفت خیز خاورمیانھ  صھیونیست
ستانھ  ین رو، در آ ند، از ا نداربافي و دروغ بنمایان را پ

ستسقوط فل ست صھیونی بھ د كھ  سطین  گاري  ھا و در آن روز
ھللا كاشاني و شھید نواب صفوي  علماي مجاھد اسالم، مانند آیت

ملت ایران را بھ نام نویسي براي بسیج بھ فلسطین و دفاع 
ھا و احزاب سیاسي نھ  خواندند، گروه از آن سرزمین فرا مي

المللي در خلع سلطان عبدالحمید از سلطنت،  ھاي بین نقش یھود و قدرت. ۱
 . ۱٥۲حسان حالق، برگردان: جودكي، درویش، ص
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یھ تي اعالم ند و ح یت نكرد كت حما ین حر ھا از ا ر اي د تن
ندھا و  با ترف كھ  ند، بل سطین نداد شغال فل كوھش از ا ن

ھایي كوشیدند كھ ملت ایران را از مسئولیت دفاع از  توطئھ
ھاي اسالمي باز دارند و با شعار شیطاني ـ ارتجاعي  سرزمین

ست« حرام ا سجد  ست، در م نھ روا كھ در خا غي  در »!! چرا
موازی ستادند و  ساني ای صول ان سالمي و ا كام ا بل اح ن مقا

بینیم  اخالقي و انساني را زیر پا گذاشتند! از این رو، مي
سوي  سطین از  كھ فل باري  بت  سیاه و نك گار  كھ در آن روز

پناه آن سرزمین قتل عام  ھا اشغال شد و مردم بي صھیونیست
اي كھ  ھا و احزاب ایراني و روشنفكران دوآتشھ شدند، گروه

د نھ تنھا از دادن یقھ چاك مي» حقوق بشر«بھ اصطالح براي 
صدور اعالمیھ خشك و خالي در نكوھش از نسل كشي در فلسطین 
با سفرھاي پنھاني و گاھي  اشغالي خودداري كردند، بلكھ 

سطین و بھره بھ فل ني  مھ عل گرم و  نی پذیرایي  برداري از 
گیر شــدند و پــس از  ھا ســخت نمــك ســخاوتمندانھ صھیونیســت

لھ شت مقا یم صھی بازگ ستایش از رژ ستي و آزاد ھایي در  ونی
 منشي! و ترقي خواھي آن رژیم! بھ نگارش كشیدند! 

 

 »ــي ــھ مل ــم »جبھ ــدق و رژی ــر مص ــت دكت ، دول
 صھیونیستي

رژیم شاه نیز پیش از اشغال فلسطین در مھاجرت جھودھا 
»  آژانس یھود«بھ آن سرزمین ھمكاري نزدیك و تنگاتنگي با 

س یم صھیونی شد و رژ شغال  سطین ا كھ فل گاه  شت و آن تي دا
شور  مین ك یھ دو پس از ترك شاه  یم  كرد، رژ یت  عالم موجود ا

كھ بي بود  سالمي  سمیت  ا بھ ر شروع را  یم نام نگ آن رژ در
 جانبھ برقرار كرد.  داد و ستد ھمھ» اسرائیل«شناخت و با 

شم  بھ خ سخت  شاه  یم  نت رژ ین خیا بر ا یران در برا لت ا م
اي  آمدند، بھ ویژه آنگاه كھ دریافتند دولت ساعد مراغھ

ني از اشغال سطین آن رژیم غیر  با گرفتن رشوه كال گران فل
قرارداد  یم  با آن رژ شناختھ و  سمیت  بھ ر قانوني را 
طع  ستار ق مومي خوا كار ع ست! اف كرده ا ضا  گاني ام بازر
روابط سیاسي با رژیم صھیونیستي و باز پس گرفتن شناسایي 
 آن رژیم جعلي و غیر قانوني بود، دكتر مصدق كھ دولت خود
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كھ در برابر انزجار شدید  را مردمي مي دانست طبیعي بود 
ملت ایران نسبت بھ رژیم صھیونیستي و خواست قلبي آنان 

بازپس بر  ني  نھ  مب ھر گو طع  یم و ق سایي آن رژ گیري شنا
تفاوت بماند،  توانست بي گران خون آشام نمي رابطھ با اشغال

خود را رفت و موقعیت مردمي  تردید بھ زیر سؤال مي چون بي
و دولت » جبھھ ملي«بینیم كھ  داد، از این رو مي از دست مي

عوام جز  كھ  ند  كار گرفت بھ  ندي  صدق ترف توان  فریبي نمي م
نام دیگري بر آن نھاد! آنھا نھ شناسایي رژیم صھیونیستي 
 را پــس گرفتنــد و نــھ بــا آن رژیــم بــھ طــور كلــي قطــع 
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سط یران در فل سولگري ا ھا كن ند، تن طھ كرد شغالي راب ین ا
را بســتند! بــر اســاس اعالمیــھ رســمي دولــت، بســتھ شــدن 
كنسولگري ایران در بیت المقدس بھ سبب مشكالت مالي و بھ 

صادي جویي ارزي و اقت صرفھ  ظور  بود و   من شده  مود  وان
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شغالي  ھم سطین ا یران در فل سولگري ا ستن كن با ب مان  ز
سفارتخانھ پاره ندگي اي از  یران ھا و نمای سي ا در  ھاي سیا

برخي از كشورھا مانند اندونزي، حبشھ و مجارستان نیز با 
 دستاویز مشكالت مالي تعطیل شد. 

گونھ دولت دكتر مصدق توانست افكار ملت ایران را  بدین
آرام كند و بھ اصطالح ژست ضد صھیونیستي بگیرد، لیكن در 

مي ست  مده ا ست آ بھ د كھ  سنادي  بق ا پرده ط شت  كھ  پ بینیم 
ستد باز ستي در داد و  یم صھیونی یران و رژ یان ا گاني م ر

دوران دولت مصدق ادامھ داشت و نفت ایران ـ طبق قرارداد 
گرفت و كاالھاي آنان نیز  ھا قرار مي ـ در اختیار صھیونیست
شد، نیز جھودھا از خاك ایران بھ  پیوستھ وارد ایران مي

كردند. این داد و  شكل ترانزیت بھ سوي فلسطین مھاجرت مي
ھاي عربي  و معامالت بازرگاني از دید برخي از دولت ستدھا

مھ ھان نمي و روزنا شیده و پن خي از  ھا پو گاھي بر نده و  ما
ھاي كشورھاي عربي با زبان گلھ و انتقاد از داد  روزنامھ

داشتند و  ھا پرده بر مي و ستدھاي دولت مصدق با صھیونیست
 كردند.  ھاي پشت پرده را بر مال مي بند و بست

تھ دیوار حاشا نیز ھمیشھ بلند است و نھ تنھا دولت الب
مھ دولت كھ ھ صدق، بل شخص  م تي  شاھي و ح ستم  ھاي دوران 

محمدرضا پھلوي در درازاي سلطنت خود ـ بھ رغم روابط 
ھا ـ ھر گونھ داد و ستد، معاملھ و  جانبھ با صھیونیست ھمھ

قــرار داد میــان ایــران و رژیــم صھیونیســتي را انكــار 
و آن را شـــایعھ نادرســـت و دور از واقعیـــت كردنـــد  مي
 نمایاندند!  مي

آید متن موافقت نامھ پرداخت میان  گزارشي كھ در پي مي
است كھ در » لومي لو ـ اسرائیل«بانك ملي ایران و بانك 

منعقد گردیده و در پیوست آن لیست  ۱۳۳۲خرداد  ۲۱تاریخ 
بھ  یران  صادرات ا یران و  بھ ا ستي  یم صھیونی صادرات رژ

 فلسطین اشغالي آمده است: 
 

 



 

۷۱ 
 

 

 



 

۷۲ 
 

 

 

 



 

۷۳ 
 

 

 



 

۷٤ 
 

 
 



 

۷٥ 
 

 
 

 



 

۷٦ 
 

 

 
صدق در  لت م صاد دو یر اقت كھ وز جھ این خور تو تھ در  نك

مھ ۳/۱۱/۱۳۳۱تاریخ  عالم  طي نا جھ ا مور خار یر ا بھ وز اي 
 كرده است: 

كھ  شده  یل  ھار تما سرائیل اظ شور ا طرف ك یرا از  ... اخ
قرارداد بازرگاني منعقد شود و در برابر خرید خشكبار، 

بھ و  نھپن شور  دا بات ك برنج و حبو جو،  ني،  ھاي روغ
 مزبور... 

 وزیر اقتصاد اظھار داشتھ كھ: 
نظران در امور اقتصادي نیز  آقایان بازرگانان یا صاحب

بودن این مي ستھ  ضوع و شای ین مو بھ ا جع  ند را نھ  توان گو
 مبادالت اظھار نظر نمایند!! 

عیت این نامھ وزیر اقتصاد دولت مصدق نیز گویاي این واق
است كھ بھ رغم بستن كنسولگري ایران در فلسطین اشغالي، 
ستي  یم صھیونی یران و رژ لت ا یان دو گو م مذاكره و گفت
برقرار بوده و طرفین با دست باز با یكدیگر داد و ستد 
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 كردند.  مي
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ھایي  از سیاست استراتژي رژیم صھیونیستي در برابر دولت

ھ شكل پن بھ  یم  با آن رژ شتند  نا دا سري كھ ب سر و  اني 
با آن  خود  پرده  شت  عامالت پ كھ م بود  ین  شند ا شتھ با دا

كرد و با این شگرد در واقع دو  ھا را یكباره افشا مي دولت
مي جرا در  بھ ا شھ را  كار  نق شمھ دو  یك كر با  یا  آورد و 

 كرد:  مي
ھاي اسالمي با رژیم  . از زشتي و قباحت داد و ستد دولت۱
ستي مي بي بروي صھیونی س آ عادي كا گام  بھ  گام  ت و آن را 
 ساخت.  مي
یان دولت۲ گر دولت . م با دی خود  ساب  طرف ح ھاي  ھاي 

مي ید  شمكش پد ختالف و ك بي ا سالمي و عر شورھاي ا آورد و  ك
صون  بدین خود را م سالمي  شورھاي ا حاد ك طر ات نھ از خ گو
 ساخت.  مي

یم  صدق و رژ لت م یان دو گاني م سري بازر قرارداد  پي  در 
ــتي ی ــھصھیونیس ــي از روزنام ــن  ك ــم از روي ای ھاي آن رژی

صدقي ھاني م قرارداد پن شت و  پرده بردا لھ  با  معام ھا 
 ھا را بر مال كرد.  صھیونیست

بر از  ین خ عالم ا پي ا در 
ــھ ــي از روزنام ــوي یك ھاي  س

موجي از  ستي،  یم صھیونی رژ
شفتگي  گي و آ ني، آزرد نگرا

ــان ملت ــرب و  در می ــاي ع ھ
مسلمان پدید آمد. نخست یكي 

مھا ین  ز روزنا سھ ا ھاي فران
ــرد.  ــر ك ــھ را منتش معامل
ــران در  ــاردار آن روز ای ك
بھ وزارت  شي  پاریس در گزار

 خارجھ اعالم داشت: 
 Agenceروزنامـــــــھ 

Economique et-finenciere  چاپ
ژوئن  ۱۲پاریس بھ تاریخ 

خبــري از تــل آویــو  ۱۹٥۳
منتشــر نمــوده مبنــي بــر 
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قراردا یك  یران  سرائیل و ا بین ا كھ  بھ این خت  د پردا
فت)  لھ ن جنس (منجم لھ  براي مباد ھزار دالر  صد  لغ پان مب

 منعقد گردیده است. 
سفارت را  ین  بر ا ین خ سقم ا یا  صحت  ست از  شمند ا خواھ

 مستحضر فرمایند... 
مھ كي از روزنا بال آن ی نوان  بھ دن یر ع سطیني ز ھاي فل

 نوشت: » میان ایران... و اسرائیل«
مھ ھودي  ... در روزنا شتھ ھاي ی تھ گذ كھ در ھف ست  مده ا آ

براي  گاني  قرارداد بازر یك 
تین  یان دول كاال م لھ  مباد
ضا  بھ ام سرائیل  یران و ا ا
بق  سرائیل ط لت ا سید. دو ر

مھ مي قت نا ین مواف ند  ا توا
ھزار دالر  صد  لغ پان حدود مب
كاال از جملھ مواد خوار بار 
یداري و  یران خر فت از ا و ن
صنوعات و  ھم م یران  لت ا دو

الت و منســـوجات و ماشـــین آ
اتومبیــل و ســیمان و... از 
ــد.  ــداري كن ــرائیل خری اس

ھاي یھــودي اضــافھ  روزنامــھ
سرائیل  كرده لت ا كھ دو ند  ا

یان  جود م ختالف مو بھ ا ظر  ن
ایران و انگلیس بر سر نفت 

   ۱در حال حاضر مایل نیست از ایران نفت خریداري كند.
ــي  ــات اردن ط ــاني و گمرك ــان وزارت بازرگ ــن می در ای

ھاي صھیونیستي  اي اعالم كرد كھ بازرگانان و شركت شنامھبخ
ستي را از راه  یم صھیونی ساخت رژ ھاي  یران كاال قیم ا م

كنند و با  ایتالیا، فرانسھ و انگلستان بھ ایران صادر مي
كنند و تأكید كرد كھ  تغییر آرم بھ دیگر كشورھا ارسال مي

ظر مي. ۱ سد  بھ ن ست ر یك ژ ھا  ستي تن مھ صھیونی ھارنظر روزنا ین اظ ا
ھا از معاملھ نفتي  دیپلماسي بھ منظور پیشگیري از ناخرسندي انگلیسي

 رژیم صھونیستي با دولت مصدق باشد.
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بھ اردن  گونھ كاالھا از ایران در گمرك مراقبت شود كھ این
وارد نشود! وزارت بازرگاني و گمركات اردن لیست كاالھاي 

شود چنین اعالم  را كھ بھ ایران وارد مي» اسرائیل«ساخت 
 كرد: 
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مھ كي از روزنا نام  ی بھ  ناني  ساء«ھاي لب در » بیروت الم

 نوشت: » از شكاف در«مقالھ طنزآمیزي زیر عنوان 
 روز مخابره كرده اند: برخي از جراید تلگرام زیر را دی

یران و  یدي میان ا گاني جد قرارداد بازر ھران ـ  ت
نیم  لغ  سرائیل مب كھ ا ست  یده ا قد گرد سرائیل منع ا
قرارداد از  یران  پردازد و ا یران ب بھ ا یون دالر  میل

 ژوئن سال جاري بھ موقع اجرا درآید.  ۱٥تاریخ 
 نفت: 

رش مخبر رویتر دیروز از قول سخنگوي رسمي اسرائیل گزا
سرائیل نمي كھ ا ند  داد  یداري ك فت خر یران ن ند از ا توا

صت  بھ فر ضوع  ین مو سا ا چھ ب قرارداد و  مواد  بق  گر ط م
 دیگري موكول شود. 

 بھ دكتر مصدق
كھ  صدق  تر م كھ دك ست  ین ا صیح ا بي ف بھ عر ین  ناي ا مع

سالمي در درگیري بي و ا یھ دول عر شتیباني  كل ھا، او را پ
تھ است كھ نفت خود را بھ كرده اند، اكنون تصمیم گرف

 ھا بفروشد.  صھیونیست
 طعنھ

معناي این كار بھ عربي فصیح این است كھ مصر ھمانند 
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شتي بور ك ستاد و از ع یا ای بر دن نان در برا ھاي  قھرما
لوگیري كرد.  نفت كش از كانال سوئز بھ سمت اسرائیل ج
عراق مقاوم نیز خط كركوك ـ حیفا را لغو كرد و نفت بھ 

را قطع كرد و مبالغ ھنگفتي در راه مبارزه با اسرائیل 
 اسرائیل زیان دید. 

آري در این شرایط وقتي ایران كھ دوست اعراب است نفت 
فروشد و قرارداد بازرگاني  خود را بھ دشمنان اعراب مي

بندد، خنجري از پشت بھ این دو  جدیدي با آن دشمنان مي
 آید.  كشور وارد مي

 ھا  صداقت عرب و مسلمان
قرارداد را  ین  یران ا كھ ا یم  ظار دار صانھ انت ما مخل
ملغي... و دولت ایران دوستي خود را با ھفتاد میلیون 

 عرب و صد میلیون مسلمان حفظ كند. 
 مھیار دیلمي

یار  كھ مھ چھ را  یران آن كھ ا یم  ید دار یان ام در پا
دیلمي حدود صدھا سال پیش پیرامون دوستي ایران و عرب 

 آورد:  سروده است، بھ یاد
ین   و ضممت المجد من اطرافھ فرس و د سئود و ال

 العرب
 ھللا كجاست؟  آیت

نده نمي یران را ز سرائیلي] ا یون دالر [ا ند  نیم میل ك
یان مي عرب را از م یران و  ستي ا ست  لیكن دو برد... كجا

یت یان ملت آ فاداري م ھاد و و كھ ج شاني  عرب و  ھللا كا ھاي 
  ۱اسالمي را [پاس بدارد]؟

ھللا كاشاني (ره) در آن تاریخ در منزل محقر خود در پامنار تھران  آیت. ۱
صدقي سوي م نزل او از  بود و م نزوا  حال ا گر  اي هھا، تود در  ھا و دی

 شد. باران مي عوامل بیگانھ سنگ
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اهللا  دانست که آیـت  دولت مصدق می

کاشانی در پی تشکیل یـک کنگـره   
هاي مسـلمان   بزرگ اسالمی از ملت

ــر   ــا خط ــه ب ــراي مقابل ــران ب در ای
صهیونیسم و ایجـاد وحـدت میـان    

 مسلمانان است.

 
 

سناد ا شاي ا با اف نون  ك
روابــط پشــت پــرده دولــت 
مصدق با رژیم صھیونیستي، 

گردد كھ چرا دولت  مشخص مي
صدق و  لي«م ھھ م تالش » جب

یت كھ آ شتند  شاني  دا ھللا كا
را از صحنھ كنار بگذارند 
و دســت او را از سرنوشــت 
ایران كوتاه كنند و نیز 
بھ  صفوي را  نواب  شھید 

مـــاه در دوران  ۲۰مـــدت 
دق در كنج زندان حكومت مص

نگــھ داشــتند، چــون ایــن 
واقعیت را بھ درستي دریافتھ بودند كھ روحانیان متعھد و 

دھند كھ رژیم جعلي و نامشروع  گاه رخصت نمي دوست ھیچ میھن
اقتصاد ایران را قبضھ كند و دولت ایران با » اسراییل«

شیوه منافقانھ بھ ظاھر از قطع روابط با رژیم صھیونیستي 
و در پشت پرده درھا را براي ورود كاالھاي رژیم دم بزند 

صھیونیستي باز بگذارد و حدود پنجاه ھزار یھودي را ـ 
ھاي رژیم صھیونیستي ـ بھ  بنابر اعالم برخي از روزنامھ

با  یم  تش آن رژ تا در ار سازد  نھ  شغالي روا سطین ا فل
ھاي مسلمان  گونھ بھ ملت پناه بجنگند و بدین ھاي بي فلسطیني

 از پشت خنجر بزند. و عرب
 :۲٤/۱/۱۳۳۱بنا بر گزارش وزارت امور خارجھ در تاریخ 

مھ  ست«روزنا لم پ شماره » ژروزا سراییل در   ۱٤چاپ ا
خود مي جاري  ماه  ماي  فروردین  خرین ھواپی كھ آ سد  نوی

فروردین  سیزدھم  یران در روز  ھود از ا ھاجرین ی مل م حا
حدود  وارد شده و تا این تاریخ در» لیدا«بھ فرودگاه 

پنجاه ھزار تن یھودي از ایران بھ اسراییل با ھواپیما 
شده حدود  وارد  ھودي در  ۸۰اند و در  گر ی فر دی ھزار ن

طالع  ھود ا نس ی طھ آژا مات مربو ستند و مقا باقي ھ یران  ا
اند كھ از این بھ بعد مھاجرین یھود از ایران بھ  داده

 وسیلھ خشكي و از راه تركیھ بھ اسرائیل خواھند آمد.
تار                      یر مخ وز
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 العابدین خاكسار ـ زین
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و دولت مصدق ترفندي » جبهه ملی«

فریبـی   به کار گرفتند که جـز عـوام  
آن نهاد! آنها  توان نام دیگري بر نمی

نه شناسایی رژیـم صهیونیسـتی را   
پس گرفتند و نه با آن رژیم به طـور  
ــا   ــد، تنه ــه کردن ــع رابط ــی قط کل
ــطین    ــران در فلس ــولگري ای کنس

 اشغالی را بستند!

 
 

 
ستھ  یان واب صدق و جر م
بھ او از مواضع سرسختانھ 

ــت ــر  آی ــاني و دیگ ھللا كاش
بال  چھره مذھبي در ق ھاي 

اشـــغال فلســـطین توســـط 
ھا كــامال آگــاه  صھیونیســت

یت ند. آ شاني در  بود ھللا كا
كــھ در  ۱۳۲٦مــاه  نطــق دي

سالم  یاي ا مھ دن بھ روزنا
ــید از ملت ــاپ رس ــاي  چ ھ

مسلمان خواستھ بود كھ در 
مقابــل جنایــات اســرائیل 
علیھ ملت مسلمان فلسطین 
ــت ــینند. آی ــاكت ننش ھللا  س

كاشـــاني در ایـــن نطـــق 
 گوید: مي

قت حوادث ر تار  سطین گرف سلمان در فل آوري  برادران م
اند. خانھ و النھ آنھا در معرض مصادره از طرف یھود  شده

مال و عرض و ناموس آنھا زیر دست و  واقع شده، جان و
شده و مي مال  جوج پای ھود ل یا  پاي ی سلمانان دن شود. م

تا  ند و  مدردي كن براز ھ سطین ا سلمین فل با م ستي  بای
ترین  درجھ امكان بھ كمك آنھا بشتابند. آیا رواست ذلیل

ملل عالم در مقابل مسلمین این فجایع را مرتكب شوند و 
  ۱مسلمین آرام بنشینند؟

یت نین آ سال  ھمچ مین  گري در ھ یھ دی شاني در بیان ھللا كا
سازمان ملل را بھ خاطر تقسیم فلسطین میان یھودیان مورد 

 نویسد: دھد و مي حملھ قرار مي
دانید از روزي  مسلمانان باغیرت و تعصب، چنانچھ ھمھ مي

سطین داده و  كھ سازمان ملل بھ ناحق حكم بھ تقسیم فل
طن سطین را و سمتي از فل ماني و  یھودي ق ھاجر آل ھاي م

امریكایي و سایر نقاط عالم قرار داده، روزي نیست كھ 

ھللا كاشاني و سیاست، مھوش السادات علوي، مؤسسھ انتشارات سوره،  آیت. ۱
 .۱۲۳، ص۱۳۷٦تھران، 

 

                                                      



 

۸۸ 
 

 

شما را، یھودي عده سلمان  برادران م خاك و  اي از  بھ  ھا 
خون نیفكنند و خانھ و ھستي آنھا را ویران ننمایند و 
آنھا را از جایگاه خود كھ وطن اصلي آنھاست نرانند... 

ت و ثــروت و اســلحھ ھــا بــا در دســت داشــتن قــدر یھودي
یر و  سلمانان فق عراب و م گار ا مار از روز سي، د دموكرا

كھ داراي ھیچ سطین  نواي فل قدرت و  بی شتیبان و  نھ پ گو
باشند درآورده، دھات و قراء و قصبات  ثروت و اسلحھ نمي

ھاي آنھا را خراب و ویران، خود آنھا را از دم  و خانھ
خانمان و  الم بيھا كھ در اقطار ع گذرانند. یھودي تیغ مي

ناگون  یات گو سھ و جنا بھ دسی بوده و  تواري  نده و م را
خود را مي گار  مأوي  روز سكن و  جا م ھیچ ك ند و  گذران

نداشتند، تا كي خاك ذلت بر سر ما مسلمین ریختھ... و 
یات  مق ح خرین ر خود آ نت  غدر و خیا گال  یر چن در ز

 ۱مسلمانان را باز ستانند؟

 
صدق مي لت م ی دو كھ آ ست  یك  تدان شكیل  پي ت شاني در  ھللا كا

سالمي از ملت بزرگ ا گره  براي  كن یران  سلمان در ا ھاي م

 .۱۲۳، ۱۲٤ھمان، ص. ۱

 

                                                      



 

۸۹ 
 

سلمانان  یان م حدت م جاد و سم و ای طر صھیونی با خ لھ  مقاب
است. اما با این وجود نھ تنھا رابطھ با دولت اسرائیل 
طھ  ین راب یت ا بھ تقو پرده  شت  كھ در پ ند بل طع نكرد را ق

صادرات  مھ  با ادا تھ و  بھ پرداخ ھا  سایر كاال فت و  ن
اسرائیل آنھا را تقویت كردند، چون قطع ارتباط با رژیم 

گــاه خوشــایند دولــت  صھیونیســتي و دفــاع از فلســطین ھیچ
صدق نمي لت م بود و دو كا ن ست و نمي امری برخالف  خوا ست  توان

ھللا كاشاني  سیاست امریكا اقدامي صورت دھد. از این رو، آیت
سخت كھ از سر لیس و  ترین چھره را  كا، انگ خالف امری ھاي م

آمد، ناجوانمردانھ  رژیم صھیونیستي در آن روز بھ شمار مي
شنود  كا را خ تا امری شید  بدنامي او كو بھ  نار زد و  ك

 سازد.
 

 
 

مان  آري غرب نار زدن عال با ك شنفكرمآبان  باوران و رو
حاني مي شوایان رو ني و پی ند و  دی نھ ب ین گو ستند ا توان

ست بھ  ھا ھا و خیانت ب یران را  سانند و ا جام بر بھ ان را 
بدل كنند. بھ گفتھ  پایگاھي براي امریكا و صھیونیست ھا 

 



 

۹۰ 
 

 

 
قطع ارتباط با رژیم صهیونیسـتی و  

گاه خوشـایند   دفاع از فلسطین هیچ
دولت امریکا نبود و دولـت مصـدق   

توانست بـرخالف   یخواست و نم نمی
 سیاست امریکا اقدامی صورت دهد.

 
 

 امام(س):
شد نمي حانیون با فوذ رو گر ن لت،  ا ین م سیر  گذارد ا ا

 انگلیس یك وقت باشد، اسیر امریكا یك وقت باشد.
شد نمي حانیون با فوذ رو گر ن ضھ  ا سرائیل قب كھ ا گذارد 

گذارد كھ كاالھاي اسراییل در  ا، نميكند اقتصاد ایران ر
 ایران بدون گمرك فروختھ شود...
شد نمي حانیون با فوذ رو گر ن ھر  ا تي،  ھر دول كھ  گذارد 

لت  كاري مي ضد م بر  صد  صد در  لو  ھد و جام د ھد ان خوا
 باشد...

شد نمي حانیون با فوذ رو گر ن شانده  ا ست ن یك د گذارد 
ننــد از ك ھــا را بكنــد، بیــرونش مي امریكــایي ایــن غلط

 ۱ایران...
گر ملي بي ید ا ھا  ترد گرا

شنفكر مآب یھ  و رو ھاي ترك
شورھاي  گر ك یران و دی و ا
منطقھ با استكبار جھاني 

ــم بین ــي  و صھیونیس الملل
ــت نمي ھم ــا  دس ــدند و ب ش

لف  شیوه شگردھاي مخت ھا و 
ــمنان  ــیاب دش ــھ آس آب ب

ریختند و رجال برجستھ  نمي
خــواه را  روحــاني و آزادي

نا صحنھ ك ند،  ر نمياز  زد
ستي  یم صھیونی یت رژ موجود

در فلسطین اشغالي بھ آساني شدني نبود، اما چھ توان كرد 
شنفكر مآب عروف  كھ رو صطالح م بھ ا ستند و «ھا،  سنگ را ب

ھا  نشین، نواب صفوي ھا را خانھ كاشاني» ھا را رھا كردند سگ
را زنــداني كردنــد و دســت آژانــس یھــود را بــراي گســیل 

سطین اشغالي باز گذاشتند و ایران را براي ھا بھ فل یھودي
 ھا بھ بازار سیاه بدل كردند.  صھیونیست

گویاي  ۲۷/٥/۱۳۳۲ھللا كاشاني بھ مصدق در عصر روز  نامھ آیت
 این حقایق است:

پانزدھم، . ۱ چاپ  ست،  تر نخ نده، دف ین نگار ني، از ا مام خمی ضت ا نھ
 .۱۰۳٦ص

 

                                                      



 

۹۱ 
 

 وزیر معظم جناب آقاي دكتر مصدق دام اقبالھ حضرت نخست
شود گرچھ امكاناتي براي عرایضم نمانده ولي صالح  عرض مي

و ملت براي این خادم اسالم باالتر از احساسات شخصي  دین
ھا و بوق و كرناي تبلیغات شما،  ورزي رغم غرض است و علي

كس مي ھر  تر از  تان بھ مم در  خود ھم و غ كھ  ید  دان
قاء آن  بھ ب تان  كھ خود ست  عالي ا ناب  لت ج ھداري دو نگ
ــوام و  ــدن ق ــار آم ــات روي ك ــتید، از تجربی ــل نیس مای

یر  لجبازي كھ ميھاي اخ ست  سلم ا من م ند  بر  ید مان خواھ
شتھ و  سي ھا گذا لت را تن گر م بار دی یك  كذایي  یر  ام ت

قھرمانانھ بروید. حرف اینجانب را در خصوص اصرارم در 
ید.  حیض كرد كھ  مرا ل شنیدید و  ندوم ن جراي رفرا عدم ا

نھ سنگ خا نداني  ام را  ندانم را ز یاران و فرز باران و 
داشتید شما را ببرد بستید فرمودید و مجلس را كھ ترس 

یھ نھ تك ست و  سي ھ نھ مجل حاال  لت  و  ین م براي ا گاھي 
اید. زاھدي را كھ من با زحمت در مجلس تحت نظر  گذاشتھ

و قابل كنترل نگاه داشتھ بودم با لطایف الحیل خارج 
مان حاال ھ ید و  صطالح  كرد بھ ا صدد  بوده در ضح  كھ وا طور 

 كودتاست.
نشیني كنید  ام تیر عقب نند سياگر نقشھ شما نیست كھ ما

من  ظر  حدس و ن گر  ید و ا مان بمان مان ز ظاھر قھر بھ  و 
مان كھ ھ ست  شیب  صحیح نی قات در دزا خرین مال كھ در آ طور 

بھ شما گفتم و بھ ھندرسون ھم گوشزد كردم كھ امریكا 
سي فت از انگلی گرفتن ن بھ  ما را در  حاال  كرد و  مك  ھا ك

د بھ دست شما این ثروت خواھ صورت ملي و دنیاپسندي مي
 ما را بھ چنگ آورد.

سي نمي با دیپلما عا  گر واق ین  و ا ید ا نار برو ید ك خواھ
من  كھ  بود  ھد  یران خوا لت ا تاریخ م سندي در  من  مھ  نا

تان نسبت بھ خودم از  ھاي خصوصي شما را با وجود ھمھ بدي
وقوع حتمي یك كودتا بھ وسیلھ زاھدي كھ مطابق با نقشھ 

گونھ عذر موجھي  ه كردم كھ فردا جاي ھیچخود شماست آگا
 نباشد.

مي شتباه  كر ا ین ف ستي در ا بھ را گر  ھار  ا با اظ كنم 
براي  شقایي را  خان ق صر  صطفي و نا سید م شما  یل  تما

 فرستم.  مذاكره خدمت مي
خـــدا بـــھ ھمـــھ رحـــم          

 بفرماید، ایام بكام باد
ســــید ابوالقاســــم        

 



 

۹۲ 
 

 

 كاشاني
 مرداد ۲۷

آقا بھ وسیلھ حسن آقا سالمي زیارت شد.  مرقومھ حضرت
   اینجانب مستظھر بھ پشتیباني ملت ھستم.

 دكتر محمد مصدق     
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	صهيونيستها اگر انديشه و انگيزه مادي و اقتصادي در سر نداشته باشند، نه به «ارض موعود» بها ميدهند و نه نويد آن را باور دارند و اصولا صهيونيستها به هيچ ديني ـ حتي دين يهود ـ پايبند نيستند و اديان را به كلي خرافي، پنداربافي و موهوم ميدانند و يكي از هد...
	صهيونيستها اگر انديشه و انگيزه مادي و اقتصادي در سر نداشته باشند، نه به «ارض موعود» بها ميدهند و نه نويد آن را باور دارند و اصولا صهيونيستها به هيچ ديني ـ حتي دين يهود ـ پايبند نيستند و اديان را به كلي خرافي، پنداربافي و موهوم ميدانند و يكي از هد...
	اگر «ارض موعود» انگيزه اصلي و ريشهاي رو آوردن به فلسطين و اشغال آن است، بايد ديد شعار «اسرائيل بزرگ» و آرمان برپايي «حكومت يهود از نيل تا فرات» چه جايي دارد؟
	در اين نكته ترديدي نيست كه از ديد صهيونيستها «ارض موعود» آنجاست كه روي دريايي از طلاي سياه و زرد شناور باشد.
	صهيونيستها از آن روز كه به منابع زرخيز خاورميانه پي بردند، به ياد «ارض موعود» افتادند و بر آن شدند با همدستي و همراهي دولتهاي مقتدر اين نقشه خود را جامه عمل بپوشانند و در كنار چاههاي نفت مأوا گزينند و به آزمنديها و زراندوزيهاي خود رنگ ديني دهند.
	صهيونيستها از آن روز كه به منابع زرخيز خاورميانه پي بردند، به ياد «ارض موعود» افتادند و بر آن شدند با همدستي و همراهي دولتهاي مقتدر اين نقشه خود را جامه عمل بپوشانند و در كنار چاههاي نفت مأوا گزينند و به آزمنديها و زراندوزيهاي خود رنگ ديني دهند.
	صهيونيستها از آن روز كه به منابع زرخيز خاورميانه پي بردند، به ياد «ارض موعود» افتادند و بر آن شدند با همدستي و همراهي دولتهاي مقتدر اين نقشه خود را جامه عمل بپوشانند و در كنار چاههاي نفت مأوا گزينند و به آزمنديها و زراندوزيهاي خود رنگ ديني دهند.
	صهيونيستها پيوسته بر آنند كه با زورمداران و ابرقدرتها بسازند و بر ملتهاي ناتوان و مستضعف بتازند و بدينگونه با همدستي ابرقدرتها منابع سرشار و زرخيز ملتها را غارت كنند.
	صهيونيستها پيوسته بر آنند كه با زورمداران و ابرقدرتها بسازند و بر ملتهاي ناتوان و مستضعف بتازند و بدينگونه با همدستي ابرقدرتها منابع سرشار و زرخيز ملتها را غارت كنند.
	صهيونيستها پيوسته بر آنند كه با زورمداران و ابرقدرتها بسازند و بر ملتهاي ناتوان و مستضعف بتازند و بدينگونه با همدستي ابرقدرتها منابع سرشار و زرخيز ملتها را غارت كنند.
	اروپاييها از دوران جنگهاي صليبي كه از 1096م آغاز شد و طي چند سده ادامه يافت، به ژرفايي قدرت اسلام پي بردند و در دورههاي ديگر نيز نيرومندي اسلام را در مبارزه با زورمداران و تجاوزگران بيشتر آزمودند.
	دولت انگليس براي شكست نيروي عثماني بر آن شد كه با وعدههاي دروغين به عربها و انگيختن انديشههاي ناسيوناليستي و نويد برپايي امپراطوري عربي آنان را در درون سرزمين عثماني به خيزش و شورش وادارد و بدينگونه دولت عثماني را از درون با ناآراميها و درگيريها...
	در كنفرانس «سان ريمو» كه در سال 1299ش (1920م) بر پا شد، دولتهاي انگليس، فرانسه، ايتاليا، ژاپن، يونان و بلژيك شركت داشتند و درباره تجزيه سرزمينهاي حوزه امپراتوري عثماني، واگذاري فلسطين به صهيونيستها و جريانهاي ديگر خاورميانه به توافق رسيدند.
	از نخستين تاكتيكها و ترفندهاي استعماري در راه پديد آوردن جدايي و رويارويي ميان پيروان اسلام، زنده كردن انديشههاي نژادپرستانه و ناسيوناليستي و ناديده گرفتن برادري اسلامي در ميان آنان بود.
	برخي از مهرههاي ورزيده، كارآزموده و كارشناس انگلستان با برخي از سران عشاير و قبايل عرب به گفتگو نشستند و آنان را براي به اصطلاح رهيدن از سيطره تركها برانگيختند.
	برخي از مهرههاي ورزيده، كارآزموده و كارشناس انگلستان با برخي از سران عشاير و قبايل عرب به گفتگو نشستند و آنان را براي به اصطلاح رهيدن از سيطره تركها برانگيختند.
	برخي از مهرههاي ورزيده، كارآزموده و كارشناس انگلستان با برخي از سران عشاير و قبايل عرب به گفتگو نشستند و آنان را براي به اصطلاح رهيدن از سيطره تركها برانگيختند.
	شريف حسين كه از طرف عثمانيها به سرپرستي عربستان (حجاز) گماشته شده بود و رياست آن منطقه را بر عهده داشت از اين وسوسههاي استعماري و با رؤياي شيرين به دست آوردن رهبري جهان عرب و نشستن بر تخت سلطنت امپراتوري عربي به گونهاي سرمست شد كه پرچم شورش بر ضد د...
	شريف حسين كه از طرف عثمانيها به سرپرستي عربستان (حجاز) گماشته شده بود و رياست آن منطقه را بر عهده داشت از اين وسوسههاي استعماري و با رؤياي شيرين به دست آوردن رهبري جهان عرب و نشستن بر تخت سلطنت امپراتوري عربي به گونهاي سرمست شد كه پرچم شورش بر ضد د...
	شريف حسين كه از طرف عثمانيها به سرپرستي عربستان (حجاز) گماشته شده بود و رياست آن منطقه را بر عهده داشت از اين وسوسههاي استعماري و با رؤياي شيرين به دست آوردن رهبري جهان عرب و نشستن بر تخت سلطنت امپراتوري عربي به گونهاي سرمست شد كه پرچم شورش بر ضد د...
	رواج دادن انديشه ناسيوناليستي و نژادپرستي در ميان مسلمانان بزرگترين حربهاي بود كه از سوي استعمار انگليس، فراماسونها و صهيونيستها به كار گرفته شد و زمينه را براي پديد آوردن دولت صهيونيستي هموار كرد.
	انگلستان و ديگر دولتهاي استعماري اين نكته را به درستي دريافته بودند كه اگر دولتهاي كشورهاي اسلامي و عربي ـ به ويژه دولتهاي مجاور فلسطين ـ از دست نشاندگان و سرسپردگان به نظام استكباري نباشند، نه پديد آوردن رژيم صهيونيستي در فلسطين شدني است و نه ميت...
	انگلستان و ديگر دولتهاي استعماري اين نكته را به درستي دريافته بودند كه اگر دولتهاي كشورهاي اسلامي و عربي ـ به ويژه دولتهاي مجاور فلسطين ـ از دست نشاندگان و سرسپردگان به نظام استكباري نباشند، نه پديد آوردن رژيم صهيونيستي در فلسطين شدني است و نه ميت...
	انگلستان و ديگر دولتهاي استعماري اين نكته را به درستي دريافته بودند كه اگر دولتهاي كشورهاي اسلامي و عربي ـ به ويژه دولتهاي مجاور فلسطين ـ از دست نشاندگان و سرسپردگان به نظام استكباري نباشند، نه پديد آوردن رژيم صهيونيستي در فلسطين شدني است و نه ميت...
	امروز نيز اين رژيمهاي مفلوك سعودي، مصر و اردن هستند كه هنوز به سرسپردگي و نوكري براي اربابان جهانخوار خود ادامه ميدهند. ديروز با كارشكنيهاي خود ملتها را از دفاع و ياري فلسطين باز داشتند و امروز با اختلاف افكنيها و آتشافروزيها ملتها را از نجات...
	امروز نيز اين رژيمهاي مفلوك سعودي، مصر و اردن هستند كه هنوز به سرسپردگي و نوكري براي اربابان جهانخوار خود ادامه ميدهند. ديروز با كارشكنيهاي خود ملتها را از دفاع و ياري فلسطين باز داشتند و امروز با اختلاف افكنيها و آتشافروزيها ملتها را از نجات...
	امروز نيز اين رژيمهاي مفلوك سعودي، مصر و اردن هستند كه هنوز به سرسپردگي و نوكري براي اربابان جهانخوار خود ادامه ميدهند. ديروز با كارشكنيهاي خود ملتها را از دفاع و ياري فلسطين باز داشتند و امروز با اختلاف افكنيها و آتشافروزيها ملتها را از نجات...
	امروز طالبان، القاعده، سلفيها، وهابيها، بعثيها و سعوديها پيشمرگان جان بر كف صهيونيستها هستند و برآنند خاورميانه را براي نجات «اسرائيل» به حمام خون بدل كنند.
	امروز طالبان، القاعده، سلفيها، وهابيها، بعثيها و سعوديها پيشمرگان جان بر كف صهيونيستها هستند و برآنند خاورميانه را براي نجات «اسرائيل» به حمام خون بدل كنند.
	امروز طالبان، القاعده، سلفيها، وهابيها، بعثيها و سعوديها پيشمرگان جان بر كف صهيونيستها هستند و برآنند خاورميانه را براي نجات «اسرائيل» به حمام خون بدل كنند.
	امير فيصل پيش از آنكه به سلطنت عراق گماشته شود در تاريخ (3 ژانويه 1919) قراردادي را در لندن امضا كرد كه صهيونيستها از آن به عنوان سندي زنده بر اينكه «اعراب فلسطين را به يهوديان بخشيدهاند»! بهرهبرداري كردند.
	امير عبدالله نيز آنگاه كه به امارت شرق اردن گمارده شد طي قراردادي با انگلستان يك سلسله تعهداتي سپرد مانند اينكه: يك مشاور انگليسي را به عنوان كميسر عالي انگليسي در عمان بپذيرد.
	در آن روزگار سياه و نكبت باري كه فلسطين از سوي صهيونيستها اشغال شد و مردم بيپناه آن سرزمين قتل عام شدند، گروهها و احزاب ايراني و روشنفكران دوآتشهاي كه به اصطلاح براي «حقوق بشر» يقه چاك ميدادند نه تنها از صدور اعلاميه خشك و خالي در نكوهش از نسل كش...
	در ايران نيز ماسونها و روشفنكر مآبهايي كه زير پوشش «ملي گراها» بازيگر صحنه بودند، با شگردهايي تلاش ميكردند ـ و ميكنند ـ كه ملت ايران را نسبت به فاجعه فلسطين بيتفاوت سازند.
	در ايران نيز ماسونها و روشفنكر مآبهايي كه زير پوشش «ملي گراها» بازيگر صحنه بودند، با شگردهايي تلاش ميكردند ـ و ميكنند ـ كه ملت ايران را نسبت به فاجعه فلسطين بيتفاوت سازند.
	در ايران نيز ماسونها و روشفنكر مآبهايي كه زير پوشش «ملي گراها» بازيگر صحنه بودند، با شگردهايي تلاش ميكردند ـ و ميكنند ـ كه ملت ايران را نسبت به فاجعه فلسطين بيتفاوت سازند.
	دولت مصدق ميدانست كه آيتالله كاشاني در پي تشكيل يك كنگره بزرگ اسلامي از ملتهاي مسلمان در ايران براي مقابله با خطر صهيونيسم و ايجاد وحدت ميان مسلمانان است.
	«جبهه ملي» و دولت مصدق ترفندي به كار گرفتند كه جز عوامفريبي نميتوان نام ديگري بر آن نهاد! آنها نه شناسايي رژيم صهيونيستي را پس گرفتند و نه با آن رژيم به طور كلي قطع رابطه كردند، تنها كنسولگري ايران در فلسطين اشغالي را بستند!
	قطع ارتباط با رژيم صهيونيستي و دفاع از فلسطين هيچگاه خوشايند دولت امريكا نبود و دولت مصدق نميخواست و نميتوانست برخلاف سياست امريكا اقدامي صورت دهد.

