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      بيژن نيابتی    

  ٢٠١٧ نومبر ٢٠
 

  ـ کتاب دومجنگ جھانی چھارم ، ابزارھا  و آماجھا
  !بخش نوزدھم ، ھدايت گام به گام به سمت جنگ ـ  تفسير غيررسمی 

نيروی مھيبی که .   در ورسای يکسره می گردد، تکليف نظم نوين جھانی پی ريزی شدهالمانيت حاکميت نازيھا دربا تثب

 دولت فخيمه در طول يک دھه موفق به ناامن ۀ محور و مدارای آگاھانامريکابا حمايت پنھان و آشکار سرمايه و مديای 

ود نظم نوين را جديد گرديده بود اينک نشسته در حاکميت ، خ ۀ قديم و تاراندن سرمايه ھای بی وطن به قارۀکردن قار

گفتم که ھيتلر بيش ازھرکسی به . به نبرد فراخوانده است تصميمات متخذه  در ورسای را ًا  و علنًانشانه رفته و رسم

او . ده بودژی بسا حساب باز کريجنگ پنھان قدرت ميان دو ابرقدرت قديم  و جديد آگاھی داشت و بر روی آن در سترات

نظمی که می بايست دنيای قديم را ميان رايش سوم و . يای نظمی ديگر ورای نظم نوين را در سر داشتؤخود ر

گشت خود دولت فخيمه ھم البته وجود يک  تا آنجا که به طرف ديگر برمی. بريتانيای کبير به تساوی تقسيم کرده باشد

 ارباب عوض ۀ و کالن سرمايامريکا جھانی عليه ابرقدرت تازه نفس  قدرتمند وھمسو با خود در برھم زدن تعادلالمان

اتخاذ يک .   بلشويزم روسی ازسوی ديگر را بسيار ضروری می دانستۀ  يھود از يکسو و دفع تھديد افزايش يابندۀکرد

بريتانيا که يک  نه از روی  ناآگاھی و بی تجربگی  رھبری سياسی در ًا نازی مسلمالمان موازی درارتباط با ستراتيژی

  . حساب شده  در شطرنج  سياسی اروپای  پسا جنگ اول  بوده استً مالحرکت  کا

دليل مقاومت بريتانيا در تحويل موضع رھبری جھان به ه رغم دست باال داشتن در کنفرانس ورسای ب اياالت متحده علی

براين اساس پس از ورسای يک تعادل .   جديد، موفق به تثبيت جھانی نظم نوين نمی گرددۀحاکميت نشسته در قار

شکستن اين تعادل به نفع اياالت متحده اساس .  تازه برمبنای رقابت دو ابرقدرت جديد و قديم  شکل می گيردۀشکنند

  جذب ضرورت اولدر اين راستا .  دو جنگ جھانی را شکل می دھدۀمعادالت سياسی ـ اقتصادی حاکم بر فضای ميان

" وال استريت"به " سيتی آو لندن" و به تبع آن انتقال مرکز رھبری مالی جھان از امريکااروپا به سرمايه ھای کالن از 

 در ، ايتاليا، فرانسه، بريتانيا و به ميزانی کمترالمانعمده اين سرمايه ھا در چھار کشور. می باشددر نيويورک 

س اين سرمايه ھا ھم البته سرمايه ھای در رأ. امپراتوری اتريش تحت حاکميت خاندان ھابسبورگھا مستقرھستند

سود سرشار حاصل .   جديد نيستندۀز يھود نشسته اند که به ھيچ قيمتی حاضر به ترک اروپا و استقرار در قارغيرمتمرک

 طوره  غير متمرکز يھود را بۀطور عام  و سرمايه  ويران ، سرمايه داری اروپا را بۀاز شراکت در بازسازی اين قار
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که دراين مقطع اين سرمايه ھا چندان قرابتی با جنبش نوپای صھيونيستی و  کند ضمن اين ز پروارتر میخاص ھر رو

  .طرح تشکيل دولت يھود ندارند

  طالھای ھندوستان موفق میۀبر اروپای پسا جنگ اول اندک اندک امنيت حاکم می شود و  بريتانيا نيز با غارت وحشيان

اينجا ديگر يگانه راه  باز . و جايگاه جھانيش را حفظ کند" سيتی آو لندن "ًابه و عجالتشود که بر بحرانھای مالی خود غل

جزء الينفک حيات سرمايه و رشد " امنيت"اگر.  ناامن کردن اروپاستامريکاکردن مسير انتقال اين سرمايه ھا به 

 امن ۀين منطقه و جذب آن به نقطسرمايه داری است که ھست، پس به طريق اولی نا امن شدن اروپا دفع  سرمايه از ا

 چندانی ۀ کليدی  البته نيازی به برخورداری از دانش و فلسفألۀفھم اين مس.   را در تقدير خواھد داشتامريکايعنی 

     ! ندارد

و منطقه  در زيردماغ  قدرتھای جھانی" آنتی سميتيزم" موسوم به ۀتوان رشد صعودی پديد تنھا دراين نقطه است که می

 و کارکرد ئی دو جنگ جھانی را فھم کرد و به چراۀزيھود در فاصلمتمرک ۀرغم قدرتگيری روزافزون سرماي  علیی ،ئ

 متمرکز يھود در بسيج عوام ۀ پنھان خود کالن سرمايکمک و ھدايتبا " پروتکل خردمندان صھيون"پخش گسترده  

شکی .   درکتاب اول مفصل توضيح داده امً قبالئیاکذ" پروتکل"در رابطه با اين . الناس عليه يھوديان اروپا پی برد

نيست که پتانسيلھای موجود در جامعه تنھا زمانی تبديل به ماده می شوند که نيروی سياسی مشخصی به سازماندھی آن  

) میھرنظ(اراده  کند وگرنه تا به ابد در زير پوست جامعه به حيات خود ادامه داده  و ھرگز به تھديد عليه نظم موجود 

نام حزب ه سازماندھی نفرت جھانی از يھوديت بين المللی در اروپای پسا جنگ اول نيز اگرچه ب. مبدل نمی شوند

و "  يھودۀکالن سرماي" به ثبت رسيده  اما منافع بالفصل آن بيش از ھرکس به جيب المانناسيونال سوسياليست 

 يھود در آغاز ۀھای مالی پنھان و آشکار کالن سرمايبه اين اعتبار نه حمايت.  صھيونيسم جھانی ريخته شده است

 ۀ نازی  و به تبع آن توافقنامالمانش در ش نوپای صھيونيستی با دولت ھمزادقدرتگيری نازيسم و نه ھمکاری ميان جنب

  . به اين قرارداد در ھمين بخش اشاره خواھم کرد. شگفتی برانگيز می نمايد"  ھآوارا"موسوم به 

  ۀ اراضی مصادره شدۀ نه يھود ستيزی آدولف ھيتلر است  و نه اشغال دوبارالمانبا " نظم نوين"ل در يک کالم مشک

دليل اصلی و علت اساسی بروز يک جنگ خانمانسوز ديگر ! ی پس ازجنگ اول  و بازگشتشان به آغوش مام ميھن المان

ھيتلر تنھا زمانی تبديل به !  است  و الغير" نظم نوين جھانی" در مقابل تصميمات ورسای  و رد المانايستادن رھبری 

  .  يھود و وال استريت را نشانه می گيردۀ جھانی می گردد که آشکارا  کالن سرماي!يک تھديد عليه امنيت 

دست يھوديت بين المللی اداره می شود و آنھا بر امريکا ه قانع شده ام که وال استريت و در واقع تمام امريکا ب"

  ." نظارت دارند

، وال استريت و به تبع آن حاکميت اياالت ١٩٢٩ يھود در ۀآری ھيتلر ترديد ندارد که پس از کودتای مالی کالن سرماي

 که با سنگرگرفتن پشت ابرقدرت جديد تصميم به فتح ئیمافيا. درجات تحت نفوذ مافيای يھود قرار گرفته استه متحده ب

به ھمين اعتبار در محاسبات . وی الشه ھا نداردر آتش کشيدن آن و رفتن بر از بهئیِدنيای قديم گرفته و در اين راستا ابا

  . آدولف ھيتلر تمامی دشمنان بالقوه و بالفعل اين مافيا دوست و تمامی دوستان آن دشمن به حساب می آيند

 آيد نه به حساب میه ک بستراتيژيدر اين محاسبات بريتانيای کبيرھم خالف جنگ اول ، ديگر نه دشمن که يک شريک 

 ـ انگلستان را تنھا آلترناتيو اتفاق المان ۀاين خاطر که ھيتلر به استعمار پير عالقه دارد بل به اين دليل که او دوگان

اين تنھا ديدگاه او نيست ، درطرف مقابل نيزيک .  يھود درابعاد جھانی می داندۀنامقدس اياالت متحده ـ کالن سرماي

ساموئل "کميت سياسی دولت انگلستان به شمول نويل چمبرلن نخست وزير وقت وجريان گسترده  دربخشی از حا

" ِکليودن ست"وزيرخارجه اش ھمراه با دوستان بسيار قدرتمندشان درجريان موسوم به   Samuel Hoare" ھواره
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Cliveden Setبعدی، لرد و ليدی آستور، جان سيمون ، جفری داوسون سردبير ۀ ھمچون لرد ھاليفاکس وزيرخارج 

سياست موسوم به مماشات پيش ازشروع رسمی جنگ، . تايمز لندن و بسياری ديگر اين ديدگاه را نمايندگی می کردند

 عقب نشينی سالم ۀتر ازھمه اجازنشستن ھواپيمای رودولف ھس معاون ھيتلر درخاک انگستان پس از جنگ  و مھم

را ھم تنھا  و تنھا در اين چارچوب می توان " نبرد دونکرک" به خاک خودی در جريان ئیصدھا ھزارسرباز بريتانيا

  . فھم کرد

   

 عليه المان و بايکوت صادرات آن کشور  "سرمايه يھود"اعالم جنگ

داری و شرط خاندان سلطنت مالی روتشيلدھا و برخوررغم حمايت بی قيد  جنبش صھيونيستی دراين مقطع زمانی علی

 اما از وجاھت چندانی ، منسجم ، درميان جوامع  يھودی  و سرمايه ھای غيرمتمرکز آنًااز يک خط  و ايدئولوژی نسبت

ی يھود مستقر در اروپا حاضر به توده ھانه . يای دولت يھود ھنوز چشم انداز روشنی نداردؤبرخوردار نيست و ر

تا اينجای کار .  ھای يھودی خواھان ترک اروپا می باشند سرمايهت دسته جمعی به سرزمين فلسطين ھستند و نهمھاجر

کل سرمايه گذاريھای گسترده  روتشيلدھا  و تبليغات مداوم صھيونيستی درکنارتھديدات وتمھيدات مستمر برروی جوامع 

 کيفی تغييرين و افزايش جمعيت يھودی آن نگرديده  و يھودی اروپا، موفق به افزايش کيفی ميزان مھاجرت به فلسط

  . درجا می زند" توده ھا" کليدی ألۀيای  دولت يھود پشت مسؤدر يک کالم تحقق ر. چندانی ھم در چشم انداز نيست

ی با  ملتنی با مرزھای مشخص ، دو ـ  سرزمييک ـ  . ھر کشور متعارفی در دنيا از سه عنصر بنيادی تشکيل می شود

جنبش . يعنی  خاک و خلق و حاکميت. ی که ابزار حاکميت بال قيد  و شرط می باشددولتنگ مشترک  و سه فرھ

 بالفور به جز طرح  يک دولت بر روی کاغذ چيز ديگری  به لحاظ ۀصھيونيستی در اين سالھای پس از صدور اعالمي

برروی سرزمين "  يھودۀتود"کليدی بدون حضورعنصر"  دولت يھود"که طرح   يعنی اين. مادی در آستين ندارد

 بر جنبش ! ھمچون مائده ای آسمانی المان درست به ھمين اعتبار است که قدرتگيری نازيھا در !فلسطين يعنی کشک 

   .صھيونيستی نازل می گردد

 روز جشن  و پايکوبی ھمزمان ھر دو جنبش راسيستی ھمسان  و ھمخط  نازيسم و صھيونيسم می ١٩٣٣ جنوری ٣٠

يای تحقق دولت يھود با تصاحب قدرت سياسی توسط بنيانگذار واقعی آن يعنی آدولف ؤدر اين روز تاريخی ر. دباش

از اينروز به بعد ھمکاری ھای پنھان و آشکار دو جريان ھمزاد و . ای مادی می يابدزھيتلر بيش از ھر زمان مابه ا

نازيھا نه تنھا . ان يک اروپای غيريھودی می باشندھردوی اينھا خواھ. ھمخط  بر سر يک ھدف مشترک آغاز می گردد

 الزم را نيز برای ۀ ھاوارا ، سرمايۀازمھاجرت يھوديان به سرزمين فلسطين حمايت می کنند بلکه با اجرای  توافقنام

 شده  از   صھيونيستھا در کنار ترس ايجادۀاقدامات  روتشيلدھا ھمراه با تبليغات گسترد. استقرار مھاجران تأمين می کنند

 برای يک ًااروپا را افزايش می دھد اما اساسقدرتگيری نازيھا درميان يھوديان اروپا، اگرچه درصد مھاجرت از 

به اياالت متحده از سوی ديگر کفايت " سرمايه ھای يھود"به فلسطين از يکسو و "  توده ھای يھود"مھاجرت گسترده 

  . نمی کند

ھراس افکنی . دنبال بروز فجايع  وحشتناک ميسر گرديده انده  تاريخ ھمواره بمھاجرتھای گسترده  و فراگير در طول

 مادی  و محسوس داشته باشد تئوريک است اما نيازجنبش صھيونيستی ۀکه جنب نازيھا در آغاز قدرتگيريشان بيش از آن

" دولت يھود "ۀپروژ"  يھودۀدتو"بدون . نھم باالتر يک نيازحياتی استآاز. به توده ھای يھود ھم مادی است و ھم فوری 

ويژه بريتانيا ه نازيھا چندان عالقه ای به تحريک قدرتھای جھانی ب. يای دست نيافتنی نخواھد بودؤچيزی بيشتر از يک ر

 برخورد ۀھيتلر خود بيش از ھرکس ديگری به ميزان حساسيت جھانی نسبت به مقول. و اياالت متحده عليه خود ندارند
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تبع آن  بر روی ه حاکميت داشته و ب" سيتی آو لندن"و " واال استريت" خودش بر ۀود که به گفت يھۀبا کالن سرماي

عکس آن برای جنبش نوپای ه درست ب. کند آگاه است حاکميت سياسی در دو ابرقدرت جديد و قديم اعمال  نفوذ می

ھای يھود در اروپا از نان شب ھم واجبتر  تھديدات نازيھا عليه توده مادی شدن پشتيبان آن ، ۀصھيونيستی و کالن سرماي

  .است

  و ايجاد فضای ملتھب مناسب درميان مردم اروپا عليه يھوديان دردستور کار خط تحريک مستمر نازيھابنابراين 

 با حمايت الماندر دوران عروج  نازيسم در " پروتکل خردمندان صھيون "ۀپخش گسترد. قرار می گيرد" مافيای يھود"

شکار و پنھان مديای وابسته و يا نزديک به روتشيلدھا ازجمله تايمز لندن، محور اين ھراس افکنی دھشتناک تبليغاتی آ

معروف است که ھنوز ھم با اتکای به آن ھر تفسير خارج از " تئوری توطئه"اين پروتکل  در واقع  ھمان . است

پروتکل بيان يک واقعيت مسلم در يک قالب . ت به سخره گرفًمی را می توان نه فقط  رد که اصالچارچوب تفاسير رس

ن جامعه احساس خشم و ئيدر پا.  آنروز اروپايندۀن جامعئيمخاطبان آن باال و پا. فوق ارتجاعی است که دو مخاطب دارد

را دامن می زند و برای باال يعنی )   يھودۀھمان توده ھای يھود مورد بحث  و نه کالن سرماي(نفرت نسبت به بھوديان 

احبان قدرت و ثروت بيانگر طرح درازمدت مافيای يھود برای تصرف حاکميت مالی و به تبع آن حاکميت سياسی و ص

 که ئی يھود بلکه برای تمامی آن يک درصد کذاۀنويد حاکميتی نه فقط برای کالن سرماي. اقتصادی در جھان می باشد

زير ھژمونی ه رانند، چه يھود و چه غير يھود اما ب آن نود و نه درصد ديگر حکم می ۀھمين امروزھم سوار بر گرد

   !مافيای يھود 

با اينحال تايمز لندن خطاب به ھمان باالی .  پسندانه استعوامادبيات پروتکل بشدت ارتجاعی ولی درعين حال ساده و 

ی که از اساس لماناھم در .  ھم البته جدی می گيردباال را بايستی حتمأ جدی گرفت  و !جامعه می نويسد که اين سند

 تزاری که مرکز استقرار بيشترين بخش ۀو ھم در روسياست بوده "  يھودۀکالن سرماي"مرکز استقرار فرماندھی 

دنبال ه در روسيه  و ب" رومانوف ھا" که در پايان امپراتوری لب استجا. رفته است شمار میه ب" توده ھای يھود"از

 " نيکالی دوم"در اتاق تزار " جنگ و صلح" در کنار انجيل و کتاب وتکل اين پرکشتار خاندان سلطنتی يک نسخه از 

 درسالھای وزيرجنگ وقت بريتانيا" وينستون چرچيل" جالب ديگر مواضع ۀنکت ! دست می آيده ب"  اکاترينبرگ" در

  جھانیۀتوطئ "او به صراحت سخن ازيک .  دررابطه با انقالب روسيه می باشد و نخست وزيربعدیپسا جنگ اول

دراين دوران نزديکی تايمز لندن و .  می راند"منظور فروپاشی امپراتوری بريتانياه   بيھوديان جھان وطن  ازسوی

  ۀ  پروژۀو حامی و کليد زنند"  متمرکز يھودۀسرماي"شخص وينستون چرچيل به امپراتوری مالی روتشيلدھا يعنی ھمان 

  به فلسطين رانده به ھرقيمتتوده ھای يھود در اروپا می بايد .  نيست  راز سربه مھریًاصال"  دولت يھود"راسيستی 

محقق گردد و سرمايه ھای غيرمتمرکز يھود نيز بايد در ھراس از تھديد نازيھا به " دولت يھود" تأسيس ۀشوند تا پروژ

ت که می توان منافع اينجا و درست در اين نقطه اس.  تثبيت ابرقدرت جديد تحقق يابدۀ منتقل گردند تا پروژامريکا

بالفصل مافيای مذکور در اتخاذ سياست ھراس افکنی مداوم در ميان توده ھای يھودی اروپا  و شيطان سازی از 

 با ھدف تحريک ھرچه بيشتر نازيھا را بسادگی  و با المانو اعالم بايکوت عليه " مديای يھود"شخصيت آدولف ھيتلر در

  . شاھده  کردکنار زدن پوشالھای ساليان فھم  و م

 چ مار١٢در . ی آغاز می گرددالمان بايکوت محصوالت ۀتنھا چند ھفته از ورود ھيتلر به قدرت نگذشته که زمزم

.  فراخوان می دھدچ مار٢٧ در المان برای يک ميتينگ اعتراضی گسترده عليه امريکا يھوديان ۀ کنگر١٩٣٣

رات اعتراضی ديگر درمقابل شھرداری  نيويورک، بيست  ھم طی يک تظاھچ مار٢٣چھارروز پيش از اين تاريخ  در 

 اعالميه ای تحت ١٩٣٣ چ مار٢۴در .  ی در فروشگاه ھا می گردندالمانھزار يھودی خواھان بايکوت محصوالت 
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" ديلی اکسپرس" پرتيراژ ۀدر روزنام" يھوديان جھان متحد شويد"و "   اعالن جنگ می دھدالمان عليه يھودا" عنوان 

در .  در سراسر جھان فراخوان داده می شودالماندر اين اعالميه به بايکوت کامل محصوالت . منتشر می شوددر لندن 

   .  در جنگ جھانی دوم  ياد می شوداولين شليک ۀاز اين اعالميه به مثاب" غيررسمی"تفاسير

  
به گفته ادوين بالک . ندک  را با مشکلی جدی مواجه میالمانشدت و حدت اين تحريم ھا آنقدرھست که صادرات 

"Edwin Black"اتفاق پنھانی ميان ۀ انتقال  ـ  داستان ناگفتۀتوافقنام"  کتاب ۀ پژوھشگر مترقی يھودی  و نويسند 

 The Transfer Agreement - The Untold Story of the Secret Pactرايش سوم  و يھوديان فلسطين    

between the Third Reich and Jewish Palestine, New York ,1984"  "دنبال اين بايکوتھا که ه ب

.  با يک کاھش ده درصدی مواجه می گرددالمانزيرفشارمستقيم سرمايه و مديای يھود صورت می گيرد ، صادرات 

 در وال استريت ھمراه با تورم ١٩٢٩اينھا ھمه در شرايط يک ھرج و مرج اقتصادی و بحرانھای متعاقب کودتای مالی 

 در جنگ اول و متعاقب آن المان ھست که البته درعين حال حاصل شکست ١٩٣٣کاری گسترده درآغاز سال و بي

 ممکن را نشانه رفته ۀاين تحريم حساسترين نقط.  جنگ به فاتحان مربوطه نيز می باشدۀپرداخت خسارتھای خردکنند

اين واقعيت تا . نظر از ماھيتشان بوده است صرفالماناست، چرا که صادرات ھمواره عمده ترين منبع درآمد دولتھای 

  .   ھمين امروزھم  شموليت خود را ھمچنان حفظ کرده است

ِاين بايکوت به لحاظ اقتصادی تأثيرگذار درعين حال نشانگر آن است که خالف بمباران تبليغاتی مديای سرمايه محور 
 يک قدرت مالی و اقتصادی بشدت تأثيرگذار بوده امروز، يھوديت بين المللی نه فقط يک اقليت تحت ستم و مظلوم که

قدرتی که مانند يک اختاپوس نفرت انگيز .  ورزی کالن  در پھنه ھای سياسی نيز داشته استکنش توان ًاست که رأسا

از درون حاکميت اياالت . وضوح  درھمه جای تاريخ معاصر دنيا مشاھده کرده دستھا و پاھای متعددش را می توان ب

ا به اروپا و از درون انقالب بلشويکی تا جنبش فاشيستی در ايتاليا و از ھمکاری با ناسيونال سوسياليسم تا متحده ت

بايکوت اقتصادی ـ سياسی آن  و از تشکيالت فراماسونری و ايلوميناتی تا عرصه ھای  گوناگون توليد سالحھای کشتار 

  .....  جمعی و تا 

پريل دولت اھفته بعد در اول  يک. درازا نمی کشده اين اعالن جنگ آشکار چندان ب نازيھا در مقابل واکنشبه ھرتقدير 

وزير تبليغات نازيھا " يوزف گوبلز. "عليه فروشگاه ھای متعلق به يھوديان را اعالم می کنديکروزه  يک بايکوت المان

کنستانتين فون . "اتمه داده می شود خالماناعالم می کند که به اين بايکوت در صورت پايان يافتن کمپين بايکوت عليه 

  يھوديت بين المللی در رابطه ۀتبليغات غيرواقعی و اخبار دستکاری شد" نيز نسبت به المان وقت ۀوزيرخارج" نويرات

اين اقدامات بی ترديد در جھت خدمت به "ھشدار داده  و اضافه می کند که "  با  شکنجه  و آزار يھوديان در مالء عام

  ". ان در کشورش نخواھد بودھمکيشان آن

 در الماندر " اتحاد يھوديان برای صھيونيسم"در اين رابطه .  می باشد المانازھمه جالبتر اما  موضع  صھيونيستھای 

برچسبھای  را رد کرده  و آنھا را  المان بسياری از ادعاھا عليه دولت چ مار٢۶  طی تلگرافی درد مواضع نازيھائيتأ
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 در اين مقطع زمانی البته الماناين موضعگيری در رد شکنجه و آزار يھوديان .  می نامددروغتی و  ، تبليغاغيرواقعی

جدای از شباھت ماھوی ميان نازيسم و صھيونيزم، ريشه درھمکاری تنگاتنگ ميان جنبش صھيونيستی و ھمجنسان 

 خود دليلی بر دروغ بودن ۀن نيزبه نوبدارد که اي"  ھاواراۀتوافقنام" پس ازامضای المانناسيونال سوسياليستشان در 

 ديگر در آمستردام در رابطه با ھماھنگ اجالس بايکوت يک ۀمتعاقب اعالمي. ادعاھای  مافيای يھود در آن سالھاست

رياست يک وکيل ه نام فدراسيون جھانی اقتصاد يھود به  زير چتر رھبری تشکيالتی بالمانکردن بايکوت جھانی عليه 

او پس ازبازگشت به . برگزار می شود"  Samuel Untermeyer"نام ساموئل اونترمايره  بامريکائیيھودی 

 نيز منتشر می گردد، به ١٩٣٣ست  آگ٧رخ ؤ که متن کتبی آن در نيويورک تايمز مئی راديوۀنيويورک در يک مصاحب

تمامی يھوديان جھان می نی ريشه ک فراخوان داده  و مدعی می شود که نازيھا درصدد نابودی  و المان عليه !جھاد 

  . که امروز دولت حرامزاده  زير آن عليه تماميت ايران سينه می زندئیَھمان علم و کتل آشنا. باشند

  

   ھاواراۀتوافقنام

حاصل يک " قرارداد ترانسفر"توافقنامه ھاوارا  يا .  می باشد" انتقال"يک واژه عبری است که معنای آن " ھاوارا"

از ) لويمی بانک بعدی(، آژانس يھود و بانک آنگلو فلسطين " الماناتحاد صھيونيستی برای "ميان چانه زنی سه ماھه 

 المان يعنی در گرماگرم بايکوت عليه ١٩٣٣ت گس ا٢۵يکسو و وزارت اقتصاد رايش از سوی ديگر می باشد که در 

  و سرمايه ھای کوچک و متوسط المان  انتقال مسالمت آميز يھوديانۀاين توافقنامه در واقع  پروژ. امضاء می گردد

  . يھود به سرزمين فلسطين است

دنبال ريشه کنی و نابودی يھوديان کل ه ت بگسيعنی ھمان آدولف ھيتلری  که به ادعای ساموئل اونترماير درھمين ماه ا

لشان را نيز برداشته و به  اجازه می دھد که نه تنھا جان بلکه ماالمان مذکور به يھوديان ۀ، بر اساس توافقنامجھان است 

 را در الماندرمقابل صھيونيستھا ھم متعھد می شود که بايکوت را شکسته و صادرات .  کنند!سالمت به فلسطين ھجرت

  .فروش رسانده فلسطين ب

صورت کاالی ه  حاکميت نازيھا اجازه می يابد که پولھای خود را بۀ متوسط يھود در حيطۀبراساس اين توافق سرماي

 فلسطين از کليه متقاضيان مھاجرت به اين مقطع  از يکسو حاکميت انگليسدر اين .  به فلسطين منتقل کندالماناتی صادر

 تصميمات ارزی که ۀ ھم براساس مجموعالمان تضمينات مکفی مالی کرده  و از سوی ديگر در خود ۀسرزمين مطالب

 که قصد خروج از کشور را ئیبود، بر کليه سرمايه ھاقدرت رسيدن ھيتلر اتخاذ شده ه  يعنی پيش از ب١٩٣١در سال 

 و خرده سرمايه کوچکبا توافق ھاوارا که تنھا شامل انتقال سرمايه ھای . شده است می داشتند مالياتھای کالن بسته می

رديد  انگليسيھا حل می گۀله تضمين مالی مورد مطالبأمولی به فلسطين می گرديد ، ھم مسداران و ھمينطور آدمھای مع

جريان از اين قرار بود که ھر متقاضی .  خارج می شدالمان از بدون پرداخت ماليات و کارمزدو ھم خود سرمايه 

 واريز می کرد که معادل آن جنس المان استرينگ به يک حساب بانکی در ۀمھاجرت يھودی مبلغی باالی ھزار لير

 المانيھودی در فلسطين ھم ھمان مبلغ را به حساب دولت  ۀھمزمان يک واردکنند. ی خريداری می گرديدالمانصادراتی 

ی به مقصد ھم عين المانپس از ورود بی دردسر يھودی مھاجر . در فلسطين واريز کرده و جنس را دريافت می کرد

  .مبلغ به او بازگردانده می شد

رک آنزمان ھمراه با دعاھای خير  ميليون ما١۴٠ ھزار نفرازاين امکان استفاده کرده و مبلغ تخمينی۶٠يکقلم نزديک به 

 امکان انتقال پول ازطريق بانک ًھرچند با شروع جنگ ديگرعمال. گردد  يھودی فلسطين تزريق میۀ  به جامع!پيشوا

ه بًا رسم نيز ١٩۴١آنگلو فلسطين منتفی می باشد با اينحال خود اين قرارداد تا دو سال پس از شروع جنگ يعنی تا سال 
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  علیالمان رھبری تا اين تاريخيعنی خالف تبليغات گوشخراش و مداوم سرمايه و مديای يھود . ماندقوت خود باقی می 

 و به تبع آن اروپا نداشته المانھيچ تصميمی برای نابودی يھوديان رغم نفرت اعالم شده اش از يھوديت بين المللی 

 روند انتقال مسالمت آميز مال و جان ۀادام ١٩٣٨حتی يکبار پيش ازتاريخ الغای رسمی قرارداد ھم  در سال . است

آخر مقامات نازی . ش ميسر گرديده بود ای به فلسطين با ورود مستقيم خود ھيتلر و صدور فرمان شخصالمانيھوديان 

 شرايط قرارداد را ١٩٣٧ و منفعت بيشتر طرف مقابل شده بودند از سال المانکه متوجه سود کم قرارداد مذکور برای 

 ھم ھنوز تمايل چندانی به ترک کشور و مھاجرت به المانيھوديان .  آن نداشتندۀ چندانی به ادامۀه  و عالقسختتر کرد

 . نيز تأثيرات خود را از دست داده بودالمان يھود عليه ۀاز سوی ديگر بايکوت سرماي. فلسطين از خود نشان نمی دادند

نام ه يک تاريخدان مشھوراسرائيلی ب. قرارداد را تضمين می کند ۀ وارد شده و ادامًااينجاست که آدولف ھيتلر خود رأس

داويد بن "ويژه  شخص ه  سردمداران صھيونيسم بۀ به اين مقوله ھمينطور عالقً مفصالTom Segev" ِتام زيگو"

  .نازيھا  پرداخته استاولين رئيس جمھور اسرائيل به رابطه با " گوريون

 Leopold von"لئوپولد فون ميلدن اشتاين"نام ه  سودآور ديدار يکی از تئوريسينھای نازی بۀجالبترين بخش اين مغازل

Mildenstein يک سفر ناسيونال سوسياليستی به فلسطين"وان از اورشليم و چاپ سريالی شرح کامل سفرش تحت عن  "

 می دانيد در کجا؟  در روزنامه ای  که از اتفاق متعلق به وزير.  می باشد١٩٣۴بر و اکت٩مبر تا  سپت٢۶ ۀدر فاصل

   جالب است نه ؟ !بشدت ضد يھود می باشد" جوزف گوبلز"معروف تبليغات رايش يعنی ھمان 

 توسط  گوبلز اداره و منتشر می گردد  طی مقاالت ًا به معنای  تھاجم که مستقيم"Der Angriff" آنگريف ۀروزنام

و ارض اسرائيل " سرزمين موعود" به شرح سفرش به فلسطين و تبليغ فوايد مھاجرت به" ميلدن اشتاين"متعددی  به قلم 

حجت را تمام کرده و سکه ای را نيز ضرب می کند که در دوسوی آن " ميلدن اشتاين"ه رابط دراين. می پردازد

اينھا البته در عالم سياست و تجارت چيزھای غريبی نيستند، . سمبلھای دوقلوی نازيسم و صھيونيسم حک شده است

نمايندگی قربانيان چيزی که غريب و درعين حال نفرت انگيز است ادعای . خاص نازيھا و صھيونيستھا ھم نيست 

نمی توان . نازيھا و نشستن بر جايگاه قضاوت بر تاريخ  از سوی ھمدستان جالدان ديروز و جنايتکاران امروز می باشد

تنھا جنايتکار را محکوم و مجازات کرد ، ھمدستی با جنايتکاران در ھر لباس و با ھر توجيھی و در ھر زمان و مکانی 

ن مقدسی ھمدستی با جنايتکار حتی سکوت در برابر جنايت  را توجيه نمی کند، نمی کند، ھيچ آرما. توجيه بردار نيست

 .نمی کند

  
اگر جنايات نازيھا بی اما و اگر محکوم کردنی است . اين ھمان حقيقتی است که بايد بی ھيچ اما و اگری برآن نور افشاند

ھمدستان ديروز نازيھا  . دازه محکوم کردنی استکه ھست،  پس ھمدستی و ھمراھی با جنايتکاران نيز به ھمان ان

به ھمين خاطر ھم ھست که ھنوز نسل اول . ھرگز صالحيت نشستن بر صندلی وکالت قربانيان يھود را نداشته و ندارند

با اين تفاوت که نازيھا . قربانيان نازی چھره در خاک نکشيده تبديل به جالدانی با ھمان سبعيت و بی رحمی می گردند
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آری تبديل قربانی به . شان  نيازی به پوشانيدن دستھای خونينشان با دستکشھای سفيد نداشتند ف خلف صھيونيستخال

 کم ، جھانی تا ھمين امروز از موضع نمايندگی قربانیۀجالد در کمتر از يک ربع قرن  و درعين حال دوشيدن جامع

  . دستاوردی نيست

امروز ھم مبارزه با جنايتکاران حاکم بر ايران ھم  که . ن و مکان نمی شناسد زما. اين يک قانونمندی  خدشه ناپذير است

برای ھر . يعنی ھمان نازيھای مجسم امروز در خاورميانه نيست" شر مطلق"لويت دارد توجيه ھمدستی با وبرھمه چيز ا

.  نخواھی از جنس جالد می کندھمدستی با جالد آدم  را خواھی.  ھم که توجيه داشته باشد برای انقالبيون نداردئینيرو

امروز رژيم  پليد صھيونيستی البته ھمشکل نازيھا نيست اما در . ھمشکل ممکن است نکند اما ھمجنس حتمأ خواھد کرد

  .ھمجنسی اين دوقلوھای ايدئولوژيک مگر می توان ترديدی  روا  داشت
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