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  تیبابيژن ني

  ٢٠١۴  مارچ٢٠

 جنگ جھانی چھارم ، ابزارھا  و آماجھا

۵  
١٢  

  بخش پنجم ، پروتکل 

است پس از جنگ اول ، می خواھم  به ي سۀصحن  ورود او به ۀو در آستان" تلريآدولف ھ" بررسی زندگی ۀش از اداميپ

متنی که بعدھا . ستم  ناتمام  خواھد بود ي اول قرن بۀمياسی  دو جنگ جھانی ھولناک نيمتنی بپردازم که بدون آن پازل س

ون معروف می گردد و يا حکمای صھيان دو جنگ اول و دوم به پروتکل خردمندان و يی مئاسی و رسانه يات سيدر ادب

ون  و يزوالسينه ھای ايجاد کرده  و زميا" ھوديقوم "مده ای  در شکل دادن به تنفر عمومی  در اروپا  نسبت به نقش ع

  .  ن ، آرام آرام آماده می کند ي  مھاجرت اجباری آنان را به  فلسطتاً يت  آنان  و نھايآزار و اذ

 متوجه توده ھای ت ھمان  باال ، عمدتاً يد ، با ھداريرا در باال بگ" ژهي وۀطبق"عی دامن يطورطبه ست بينفرتی که می با

  .  ک دولت حرامزاده از اساس منتفی می بود ين ، تولد  يگناھی می شود که بدون مھاجرت آنان به فلسطيب

ک يدئولوژي  اۀھود  و کار گسترديه دار ي،  کالن سرما" لديادموند روتچ"ه گذاری ھایيرغم تمام سرما ن و علیيش ازايپ

ن  تنھا يان  فلسطيھوديش از شروع جنگ جھانی دوم ، درصد  يان اروپا تا پيھوديستی بر روی يونيصھجنبش 

ھودی در يک کشور يجاد  يگری ، طرح  ايشتر از ھر عامل  ديزی که بيچ. ل  می داد يت  را تشکيدرصد کل جمع١٩

" ھودي دولت ۀرسال" تحت عنوان ١٨٩۵در سال " تئودورھرتصل"ستی  يونيانگذار جنبش صھين که بنين  فلسطيسرزم

 . ناکام می گذاشت ،ستھا ارائه  داده بوديوني اول صھۀنوشته و دوسال بعد به کنگررا 

ل می يس تشکدر سوي، در شھر بال واقع " تئودورھرتصل" ستھا به رھبریيوني صھۀن کنگرياول١٨٩٧ سال اگست ٢٩

ن حرکت ، يبا ا" ژهي وۀطبق. " ن کنگره شرکت دارند يا در جھان  تمام کشورھایباً ينده از تقريست نمايدو حدود. گردد 

  . رد يت مطلق العنان پول، به خدمت می گيدئولوژی را در راستای حاکميابزار ا

رکل سازمان جھانی يدب" ناھوم سولوکوف"قول ه به جھانی که ب" ک ملت ھستنديان يھودي"که  ن کنگره با اعالم آنيا

ان ساکن  يھودينه ساز خارجی قلمداد شدن يآگاھانه زم! زم ، سراپا گوش بود يونيخ صھياب تار کتۀسنديو نو" زميونيصھ

  .   می گردد ئیکشورھای اروپا

ھود  يجاد موطنی برای قوم يا"رونی  می شود ي ببعداً "  ستیيونيجنبش  صھ" کنگره  که  توسط  خود ۀھدف  اعالم شد

  ". ن المللی استين  بين آن  توسط  قوانين  و تضميدر فلسط
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د که يدر سراسر اروپا  به  گردش  در می آ"  متنی"ن  کنگره  ي  کوتاه  پس از ا  زمانی نسبتاً ۀک فاصلينحال در يبا ا

ت  بر يدست آوردن  حاکمه برای  ب" انيھودي "ۀن حال توطئه گراني حساب شده  و در عۀک طرح  و نقشيت از يحکا

  تزاری  و در  روزنامه ای ۀي  در  روس١٩٠٣ن  بار در سال ي، برای اول" پروتکل"ن متن تحت عنوان يا. جھان  دارد 

ه  منتشر می ي روس١٩٠۵ انقالب ۀبه چاپ می رسد  و دو سال  بعد ھم متن کاملتری از آن در بحبوح"  ايزنام"نام  ه ب

 ئی به شھرت  بی ھمتائیر  زبانھای اروپاگيسی و ديی ، فرانسوی و انگلالمان آن  به زبانھای ۀ  با ترجمشود  که  متعاقباً 

  .   دا می کند يدست پ

 مزبور وجود دارد که ۀدر کنگر" تئودور ھرتصل" شدن سخنرانی ھای ء افشاۀز در رابطه با نحويگری نيوھای ديسنار

 کی  از خدمتکاراني  توسط  ن کنگره ظاھراً ي اجلسۀ ٢۴ت از آن  دارد  که  مباحث ين آنھا حکايمھمتر

 به زبان  فرانسوی ءابتدا" ونيا حکمای صھيپروتکل خردمندان و "دا می کند وبه نام يرون درز پيبه ب" ودورھرتصلتئ"

  . ابد يز انتشار می ي تزاری نۀيده  و چند سال  بعد با ترجمه به زبان روسی ،  در سطح  روسيو در فرانسه منتشر گرد

يا  و در رگی  بر دنيبرای چ" ژهي وۀطبق"ن ي اۀ حساب شدۀشک طرح و نقيت از ين مباحث حکاي اۀديدرھرصورت چک

ز يرنگی ، نه تنھا جايله و  نيت و حياده شدن آن ھر جرم و جنايدارد که برای پ" حکومت واحد جھانی"زی يرراستای  پي

ابد و ي  انتشار می امريکادر ظرف مدت کوتاھی  در سراسر اروپا  و " پروتکل"ھر چه بود ! که ضروری  می باشد 

عی خود می يرتی که در روند  طبفآتش ن. می زند را درھمه جا  دامن " ھوديزرساالران "نفرت ھمگانی نسبت به 

انی گردد يھودير آن ي  در دسترس نبودند ، بسوزاند بلکه در اساس دامنگژه را که اساساً ي وۀن طبقيست نه  دامن خود ايبا

راھی  " ژهي وۀطبق"د آن ي اروپا  را رھا ساخته  و در راستای اھداف پل راحت  خود درکه حاضر نبودند زندگی نسبتاً 

  ! ن گردند يابانھای فلسطيب

  

  تئوری توطئه

 ۀمعروف  شد ،  ضروری است تا نگاھی ھر چند مختصر به سابق" تئوری توطئه"شتر آنچه که بعدھا  به يبرای فھم ب

، وجود "جنگ جھانی اول"ش  و  پس از ي طی سالھای  پن رابطهيوھای گوناگونی که در ايخی  برخی از سناريتار

لی از اطالعات غلط  يافته و ھمراه با خود سي  که  به اشکال گوناگون  تا به امروز امتداد  ئیوھايسنار. م يندازي بداشت

 و سقم ھر ص صحتيتا آنجا  که برای آدمھای معمولی تشخ.  ان انداخته است يز  به جريوھای بسا ابلھانه را نيو سنار

  .  ح خواھم  داد  يطور جداگانه  توضه   و بن رابطه بعداً يدر ا.  ده است ير  گرديک از آنھا  از اساس امکان ناپذي

ابان يابانی موسوم به خي واقع در خ١٢ شماره ۀھود و در خانيه داران ي با شرکت کالن سرماجلسه ای ، ١٧٧٣در سال 

 طراحی جلسهن  يھدف از ا. می باشد ، برگزار می گردد " لديرآمشل روتچيما "ان  در فرانکفورت که متعلق  بهيھودي

ه ھای موجود در جھان امکان يل  درآمدن  سرماواست  که  براساس آن ، چگونگی  تسلط  و  به کنتر"  راھیۀنقش"

  . ر گردد يپذ

  

١٣  

س يسأ  تألۀ به مس جلسهني اۀدکی از مباحث عمي ، Herbert G. Dorseys"  دارسی.جی .ھربرت "بنا به ادعای 

 اختصاص يسه ھای انگلي آن بر روی سرماۀلد  و نفوذ  خارق العاديکی از اعضای  خاندان روتچيس توسط  يبانک انگل

ن ، يس ، ويگر اروپای آنروز عالوه بر لندن ، در شھرھای پاريادآوری است که چھار بانک بزرگ ديالزم به . دارد 

 ز به تصاحب ين را  " شل" بزرگ نفتی ن خاندان  که بعدھا کنسرنيسط  چھاربرادر ازھمفرانکفورت  و ناپل ، تو

  .بود  دهيگرد سيسأدرآوردند ،  ت
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ک ياز به يه ھای موجود درجھان نيجه می رسند که تسلط کامل بر سرماين نتي به اجلسهن ينحال شرکت کنندگان درايبا ا

صورت کلی به بحث گذاشته می ه   بجلسهن  ين طرح که البته در طول ايا.  کامل و ھمه جانبه ای دارد ئیربنايطرح  ز

 ھا  پياده"ا ي" مھره ھای شطرنج  در بازی" ،   William Guy Car"  ام ـ گ ـ کاريليو"و "  دارسی"شود و به ادعای 

" ودور ھرتصلتئ" ھمان طرحی است که  بعدھا توسط  ، ظاھراً  ده می شودينام  Pawns in the Game  " در بازی

  . سم ارائه می گردد يوني اول صھۀمدون شده و به کنگر

ش منتسب می کند که بعدھا  توسط يشتر می داند و به صدھا سال پينھم پي پروتکل را از ایگر منشايوی ديک سناري

 مخفی مانده ١٩٠١و پروتکل که تا سال ين سناريدر ا. ان می افتد يله به جرين وسيلد بازسازی شده و بديادموند روتچ

، می افتد  و  Sergei Alexandrowitsch Nilus" لوسيِسرگئی ن"نامه روسی ب ک پروفسوريدست ه   بتاً ياست ، نھا

کتور يو" ست سال بعد توسط ين متن ، بيسی اي انگلۀترجم.  منتشر می گردد " ھوديخطر "توسط وی تحت عنوان 

  .ابد ي انتشار می ١٩٢١در " ونيدمندان صھپروتکل خر"، تحت عنوان  Viktor Marsden" دنمارچ

سی يخ انتشار پروتکلھا در انگلستان و کشورھای انگليو به چشم می خورد در رابطه با تارين سناريتناقضی که در ا

داش يلندن که از بدو پ" مزيتا "ۀ ،  روزنام١٩٢٠عنی در ماه مه سال يخ ين تاريش از ايکسال پيچرا که . زبان است 

ن شماره  يدر ا. لد داشته است ، متن کامل پروتکل را به چاپ رسانده بود يمحکمی ھم با خاندان روتچوندھای يپ

که  نيار جدی گرفته شود و ايد  بسيشود که موضوع پروتکل  با ن میياراشاره برايد بسيکأمقاله ای  با ت روزنامه طی

  :رسد  نطور به نظر میي اظاھراً 

ام ، ين اين درھميعالوه برا ." ان نوشته انديھوديان برای يھوديجدی و مثبتی است که  سند کامالً ک ين پروتکل  يا" 

  . به چاپ  می رساند " زمنيم وائيراز بزرگ ح"تر درشت ين متن را با تيلی اکسپرس ھم ھمي  دۀروزنام

به معنی " ختريشر بئوبَ فولک"  راستگرای ۀ  و در روزنامالمانن مطلب در ين ھميز عيخ نين تاريش از ايحدود سه ماه پ

ن يمنتشر شده بود و طی آن اشاره به ا" ستيونيوخ صھيدان و شيش سفيپروتکل ر" ، تحت عنوان " ده بان مردمیيد"

ا يرگی بر دنيس  برگزار شده است  تا برای چ  در شھر بال  در سويستيونيوخ صھي پنھانی شجلسۀ ٢۴" داشت که 

مز لندن منتشر می گردد ،  ادعای جعلی بودن  پروتکلھا توسط  فردی ين  تايدرھم ١٩٢١آنچه که در . " نند يتوطئه  بچ

کارگزار " سر پرسی کاکس"نرال ج ۀنامين فرد در ضمن ھمان کسی است که زندگيا. است " وزيپ گريفل"نام  ه ب

  .ر درآورده است يز به رشته  تحريران را  نيا در ايتانيبر

  ١٨۶۴ن  در يشتر از ايانه از طنزی است  که سالھا پيک کپی برداری ناشي" کلپروت"سد که يمی نو" وز يپ گريفل"

نوشته شده و تحت عنوان " ناپلئون سوم "ۀاستھای توطئه گرانيه سيعل" س ژولیيمور"نام ه ک فرانسوی بيتوسط  

 ز ،يماسونری جھانی نستھا  و محافل وابسته به فرايونيخود صھ.  ده است يو  به چاپ  رسياولی و منتسکي  ماکۀمکالم

ده  و ھدف آن  يھودی  می دانند  که  توسط  جاسوسان  تزاری نوشته  و منتشر گرديک سند جعلی  ضد يپروتکل را 

  !ھودی در اروپا  بوده است يدامن  زدن  به احساسات  ضد 

ان  تنگ می يھوديا  بر  رءھودی  دامن زده  و فضايه  به احساسات ضد يکه انتشار پروتکل در اروپا  و روس نيدر ا

ان يکه در واقع امر حام" ژهي وۀطبق" از اساس متوجه آن ءن تنگ شدن فضايھی است که ايبد. ست يدی نيچ ترديکند ، ھ

  !   در دسترس ھم  نبودند ، نمی شود بودند  و اصالً " پروتکل"سندگان ي، مبلغان و نو

نه يه و اروپا می گردد  و زميژه  روسيوه ا  و بي در سراسر دن"دھويتوده ھای "  متوجه ماً يد مداوم ، مستقيفشار و تھد

 اعالم ۀ در راستای  طرح  و نقشقاً يزی که دقيچ. ن اندک اندک فراھم می کند يھای مھاجرت اجباری آنان را به فلسط

ری يشکل گدولتی که امکان . می باشد " ھوديدولت "ل يانگذار آن مبنی بر ضرورت تشکيستی و بنيوني جنبش صھۀشد

  . ش نمی توانست باشد يالی بين از اساس خواب و خيان اروپا به فلسطيھوديآن بدون مھاجرت  
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سی ، فرانسوی ، روسی و فارسی که در شکل يی ، انگلالمانبه زبانھای " پروتکل"بررسی اجمالی ترجمه ھای گوناگون 

ار ابلھانه  و خام  يت از متنی  دارد که  به  شکلی  بسيحکاز با ھم دارند ،  يچندان اندکی ننھای تواان مطالب  تفي بۀو نحو

رش را سراغ  نمی توان گرفت ، آگاھانه و به گونه ای يگری نظيچ مورد متعارف دياسی ، آنچنان که درھيرسي غو تماماً 

ان و يھودي"گر توطئه  پنھان ءزه کردن  طرحی  می پردازد که افشاي  به  تئورئیرعقاليار غير قابل دفاع  و بسيغ

  .  ت بر جھان است يبرای حاکم" ماسونھای تحت امر آنان

ن اقشار و يخدانان و روشنفکران و نخبگان که عقب افتاده ترياسی  و تاريطرحی که مخاطب آن نه کارشناسان علوم س

ستای تنگ ک عوام الناس در راي  جز تحرآماجیه را نشانه گرفته است و ي  و روسئیطبقات اجتماعی در جوامع اروپا

  ئین از سوين فلسطيو مجبور کردن  آنان به  مھاجرت  به سرزم" ھوديتوده ھای " اتی يشتر فضای حيتر کردن ھرچه ب

ن  ي ھمزمان اباً يوگرنه انتشار تقر. گر ندارد ياالت متحده  از سوی دياز اروپا  به ا" ھودي ۀيسرما"ل  فرار يو تسھ

ژه  در فرانسه شناخته می شد و يوه لدھا در اروپا  و بي ارگان روتچۀحت به مثابصراه مز لندن که بيپروتکلھا در تا

گر را يی از سوی دالمانھود يات دست راستی ضد ي و نشرئید می کرد ازسويکأمصرانه بر ضرورت جدی گرفتن آنھا ت

  ر کرد ؟ يد  تفسيچگونه با

  

١۴  

کی از ين امپراتوری و ير بعدی ايا  و نخست وزيانتير جنگ وقت بريوز" لينستون چرچيو"ح و ھمزمان ياعالم صر

  :  که  نيل مبنی بر اي اسرائۀس  دولت حرامزاديسأدی تيو از عامالن کل" ن المللیيسم بيونيصھ"ان ين حاميسرسخت تر

  به منظور فروپاشی  و نابودی ان جھان وطنيھودي از سوی  جھانیۀتوطئک يست جز يزی ني چکیيانقالب بلشو"

ھودی ينھای ضد يسي  تئورھمزمان متشابه و طابق النعل بالنعل و   و مکاشفات  کامالً ئیاز سو" ايتانيی برامپراتور

م تنھا زيبلشوا ، يره شدن بر دنيان به منظور چيھودي   جھانیۀتوطئدر : " که  نيمبنی بر ا" آلفرد  روزنبرگ"ھمچون 

  "گر را چطور ؟ ياز سوی د" گام نخست است

و بر مبنای " کالی دومين"و " لھلميزر ويکا"ريجعلی ، از سوی سران قدرتمند اروپا  نظ" پروتکل"ن يجالب است که ھم

در " رومانوف ھا"ان امپراتوری يار جدی گرفته  می شود تا آنجا که در پايمز لندن ، بسي معروف  تاۀيھمان توص

در اتاق  تزار در " جنگ و صلح"ل و کتاب يجک نسخه از آن در کنار انيدنبال کشتار خاندان سلطنتی ، ه ه  و بيروس

  ! د يدست می آه ب"  نبرگياکاتر"

  

  ! يک نظريه 

يده و با دنبال انقالب فرانسه آغاز گرده ن جنگ بزرگ اروپا که بيان آخريکصد ساله مي ۀبه اعتقاد من ، در فاصل

ن جنگ يان می رسد ، تا آغاز اولي  به پا١٨١۴ن در سال يناپارت و متعاقب آن کنفرانس وشکست قطعی ناپلئون ب

دنبال ه   و سازمانھای مخفی  فراماسونری آلت دست آن  که بھودي متمرکز ۀيسرما،  ١٩١۴سال بزرگ جھانی در

رد  که يک در کشوری می گيژيم  به استقرار ستراتيار پروار و قدرتمند گشته اند ،  تصميجنگھای مداوم در اروپا ،  بس

دور از کانونھای جنگ و بحران در قاره ھای ه م آن ، بيست نخورده  و بکر و منابع انرژی عظلھای ديجدای از  پتانس

االت يا" جز ه ست  بي  نئین  کشور جايا. ه می باشد ي صدور سرماتاً ين مکان  به منظور انباشت  و نھايم ، مناسبتريقد

   " .امريکا ۀمتحد

سای ؤت  ريت  اکثريانی  قرار داشته  تا آنجا که جدا از عضوطور دربست  در چنگال  فراماسونری جھه کشوری که ب

بوده اند " ماسون"سندگان  قانون اساسی آن ينفر نو١٣نفر از مجموع ١٢ک قلم يجمھوری آن در لژھای فراماسونری ، 
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ر بزرگ  د  تمامی  سمبلھای ماسونی از جمله چشم براديندازيی  بدالرک ين امروز ھم که نگاھی به پشت اسکناس يھم. 

  Big Brother ن جھانیينظم نو"ا ھمان ي" دهين سکت برگزينظم نو" معروف ۀو جمل  "Novus Ordo Seclorum 

  .افت يد ين  بوضوح  بر روی آن خواھيز به زبان التيرا ن

طور ه اسی و اقتصادی آن بيو تسلط  بر نھادھای قدرت س" دي جدۀقار"ک استقرار دريژيھر صورت طرح ستراته ب

.  اجراء  گذاشته می شود ۀت  تمام به مرحليقرار گرفته  و با جد"  ھودي متمرکز ۀيسرما"ی در دستور کار صاحبان جد

ت نسلی از يازمند تربيم اقتصادی ، نين طرح  جدای برخورداری از پشتوانه ھای عظيت ايست که موفقيدی نيترد

 زمانی دراز مدت بتوان آنھا را با اتکاء به  ۀک  پروسي اسی است که دريخبرگان  فرھنگی ، علمی ، حقوقی ، مالی و س

  . ت کرد يج  وارد  کانونھای مختلف قدرت نموده  و تثبيتدره اسی  و اقتصادی ، بيای سيک مافي

عامل اول  .  اتی  دارد ي اول  منوط  به  فراھم بودن  دو عامل عمده  و حۀن طرح  در وحليافتن ايھی است که تحقق  يبد

  در دسترس و روی انسانیينک  يارداشتن  يگری دراختير استبدادی در کشور مربوطه و دي غاسیيستم سيسک يوجود  

 ، ئیر استبدادی خالف کشورھای اروپاي غاسیيستم سيسعنی  يطی که عامل اساسی اول  يدر شرا! آماده برای ھمکاری 

ان  يھودين تعداد  يشتريه که بيستی  که از اروپا  و روسيااز می بي  مورد  نروی انسانیيناالت متحده موجود بود ،  يدر ا

  .ن گردد يمأم  را دارا بودند  تيای قديدر دن

 ۀه و در مرحليھودی در روسيونی  يلي مۀک تودي  اقناعمشکل اول . ن رابطه  دو مشکل اساسی  وجود  داشت يدر ا

 مردم اقناعنھای محل استقرارشان و مشکل دوم يم سرز ترکژه در شرق اروپا برایيوه  بئیبعدی در کشورھای اروپا

 ، امريکا  بعدی ۀستان  و  در مرحللژه فرانسه  و انگيوه   بئی اول کشورھای اروپاۀعنی درمرحليزبان  يکشورھای م

حی امکان ي  با  کار توض اقناع ھر دو گروه اساساً ۀھی  است  که  پروسيبد. ونی بود يلين مھاجرت  مي  ارشي پذبرای 

ن حال  يغاتی  اگر چه الزم است با ايھای مالی  و  کارھای  تبليه گذاريگری ھمچون سرمايعوامل  د! ست ير نيپذ

  .  دنبال  دارند ه کرو بيجی  در ابعاد  مينتا

ر ھود را  واداي  می توانست  باشد که ھم  توده ھای   انسانیۀفاجعک  ي  وقوع  ين  طرح  تنھا  و تنھا  در  گروت ايموفق

رش آنھا ي  برای  پذامريکاژه  در  اروپا  و  يوه   و مکان  خود نموده  و ھم  فضای  جوامع  بشری را  بیبه  ترک جا

  .د يآماده  نما

  

  پوگروم ھا 

ب  به  گروھی يافته و ھمراه با  قتل  و تجاوز  و تخري روسی  و به معنی  تھاجم سازمانۀک  واژي  pogromپوگروم  

ن يطور مداوم  ھدف چنه ه بيان روسيھودي ،  ١٩٢١ تا  ١٨٨١ان سالھای ي چھل ساله مۀدر فاصل. د از مردم می باش

انی  بر پوگرومھا ي پاۀ است که نقطاکتوبردنبال انقالب ه ت دولت شوراھا بيتنھا با اسقرار و تثب.  تھاجماتی ھستند 

رون آمده  و با تھاجم به مجتمع ھای  ين جنگلھا  بن قرار بود که افراد ناشناسی از درويان ازايجر. گذاشته می شود 

در " ھوديانس يآل"مطبوعات وابسته به  . د می شدند ي دوباره در جنگلھا ناپدھودی ،  به قتل و غارت  پرداخته و متعاقباً ي

ه و يروسان يھوديعنی سازمان محلی ي"  کاھال"ستی ، ھمراه با سازمان يونيانگذاری جنبش صھيش از بنيغرب که  تا پ

غات يمی باشند ، در تبل" ھودي متمرکز ۀيسرما" طرحھای صاحبان ۀش برندين مرجع سازمانده  و پيشرق اروپا ، باالتر

    .ول پوگرومھا معرفی می کنندؤيه را مسخود دولت روس

١۵  

 انقالبی ن جنبشي به عنوان  مھمتر١٨٨٠  و ١٨٧٠را  که  در  دھه ھای " کھاينارودن"ه ھم يدرمقابل دولت روس

ول  پوگرومھا معرفی می ؤمسه قلمداد می کردند ، ي مردم روسۀگانه و انگل  و استثمار کننديان را قومی بيھوديه ، يروس
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ک وجود يون نارودنيه و چه انقالبيچ سندی مبنی بردست داشتن چه دولت روسين امروز ھم ھيھرچند که تا ھم. کرد 

ن پوگرومھا چه کسانی  بودند يکه عامل نيبا اينحال مستقل از ا. مانده اند يس باقن پوگرومھا ھمچنان ناشنايندارد و مھاجم

ز ھم بود ، موجی از يشدت اغراق آمه اری از موارد بي  که در بسامريکاافته متعاقب آن در اروپا  و يغات  سازماني، تبل

نھا  را به  آ ۀاعی  و روانی مھاجرت گسترداسی  و اجتمينه ھای سيراه انداخت  و زمه ه  بيان روسيھوديھمدردی را  با  

  .   االت متحده  فراھم آورد ياروپا  و در ابعاد گسترده تر به  ا

  

   اسرائيل ۀلأمس

 در شکل ئیک نقش مبنايت بر آنھا  از يانه که تصاحب  و حاکميم انرژی درمناطق محصور در خاورميکشف منابع عظ

"  متمرکزۀيسرما"ن يتوسط ا"  حکومت واحد جھانی"للی و تحقق طرح ن الميدر ابعاد ب"  قدرتۀمعادل"دادن به 

قرار "  ژهي وۀطبق"ن يز اين منطقه را روی ميک در ايژيگاه ستراتيک پايبرخوردار است ،  ضرورت  برخورداری از 

  . می دھد 

می رود ، " ھوديھای توده "،  از ستمی که  بر" ھودي ۀيسرما"صاحبان !  که دل نازک  شتر از آنين بسا  بيبنابرا

" عودن مويسرزم"را به " شه سرگردانيقوم آواره و ھم"ن يباشد و درد بازگشت اجباری ا! ش يش ريحه دار و ريجر

" ابزار"انه به مثابه يت تصاحب منابع انرژی خاورميگاھی  می چرخد  که ظرفيله بر محور تصاحب پاأداشته باشد ، مس

کم نبودند  و کم . نده  را  دارا باشد  يبر جھان آ"  متمرکزۀيسرما"ن يو اقتصادی ااسی  يت سيل  حاکميگانه  و بی بدي

  . دانسته  و می دانند امريکا ۀاالت متحدي  نه اسرائيل که ارا اساساً " ن موعوديسرزم"انی  که يھوديستند  ين

  

د  و  موازی با آن  ي جدۀک در قاريژيمبنی براستقرار سترات" ھودي متمرکز ۀيسرما"م صاحبان يکوتاه سخن تصم

 ،  امريکادنبال انتقال  مرکز رھبری جھان  از انگلستان  به ه انه ،  بيک در خاورميژيگاه ستراتيک پايتصاحب  

در ترک  جا و مکان  خود  در اروپا  و "  ھود يتوده ھای   "  اجباراولی ، . متضمن  تحقق دو شرط  اساسی می باشد 

 ۀاالت متحديدر ترک اروپا  و انتقال آن  به  ا"  ھوديرمتمرکز ي غۀيسرما  "اجباردومی  ن  و  يمھاجرت  به  فلسط

     !امريکا

ز از يرا ن ت سازمانھای فراماسونری جھانی آلت دست آني ، انتقال مرکزامريکادر" ھودي متمرکز ۀيسرما"استقرار

" ورکي"عنی ي" لژ بزرگ اسکاتلند" م يل استقرار قد نام محجالب است که تصادفاً . دنبال دارد ه  بامريکااسکاتلند  به 

نام شھری " ورکيوين" ا يد يورک جدي. است " ديقاره جد"د آن در يز بر شھری گذاشته شده است که محل استقرار جدين

  .ده  می شده است ينام"  و آمستردامين"ن  يش از ايمی شود که پ

" ژهي وۀطبق"ا ، ھنوز يتانيس آنھا  امپراتوری برأی اروپا  و در رد دولتھايف شديرغم تضع ی، عل" جنگ اول "ۀبا خاتم

  حقئیمبنی برشناسا"  بالفورۀياعالم"جزه ری بيجدای از درھم شکسته شدن چھار امپراتوری مزاحم ، دستاورد دندانگ

به واگذاری چ  وجه حاضر يز به ھيمه نيعالوه بر آن دولت  فخ. ن دردست ندارد يدربازگشت به فلسط"  ھوديملت "

   . نمی باشداالت متحده يرھبری جھان به ا

ده است که  با باز شدن فضای اقتصادی قدرتھای يانی نديھود در اروپا ، نه تنھا  ضرر و زي" رمتمرکزي غۀيسرما"

متی حاضر به ترک اروپا يچ قيل رشد نجومی ھم برخوردار شده  و خالصه به ھيک  پتانسيوی آن ، از رمغلوب بر

  .ست ين

ن دولت يجدای از ا. ستی يونيل جنبش صھو  نه حاضر به ترک اروپا ھستند و نه تحت کنترھم اساساً " ھوديتوده ھای "

 د ، علیين به حساب می آين فلسطيدنبال نابودی امپراتوری عثمانی، ھم اکنون صاحب رسمی سرزمه مه ھم که بيفخ
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ن به ين فلسطيلی به واگذاری سرزمي ، چندان  تما١٩١٧ بالفور توسط  وزارت خارجه اش درسال ۀيرغم صدور اعالم

ن يسرزم"برای مھاجرت اجباری به " ھوديتوده ھای " منطقی است که  وادار کردن . ندارد" دهيقوم برگز" ان  يمتول

طی يگر تنھا درشراياالت متحده از سوی ديبه ا" ھوديرمتمرکز يه ھای غيسرما"  و انتقال جبری ئیاز سو"  موعود

ات در ي حۀآنچنان  تنگ گردد که امکان ادام"  ه ھايسرما"و آن "  توده ھا"ن ياتی ايور است که فضای  تنفسی  و حمتص

ستی که  فضای اجتماعی  و روانی  ي به ساکن می باءنکار ابتدايبرای ا. ل برود ؤاعالمت سرياروپا از اساس به ز

  .جاد گردد يا" ه ھايسرماآن "و "  ن توده ھايا! "مناسب  در راستای دفع طبيعی 

ن يا. ارارزنده بود يان جنگ جھانی اول  بسيان در سالھای پس از پايھوديه ي علئین  فضايجاد چنينقش پروتکل ھا در ا

ان يدر فضای روشنفکری و درم" انيھوديتوطئه ھای "ان يز آن  در بيرت انگيل خامی و ناپختگی حيدله متن اگرچه ب

و بستن فضای تنفسی  " عوام الناس"ج ير در بسي  حربه ای بی نظۀن حال به مثابيست ، با اياع ن  قابل دفخبرگان  اساساً 

  .  برخوردار است ئیک نقش مبنايان  در اروپای بعد از جنگ ، از يھودي
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