
  صیهونیسمصیهونیسم

 توطئه کوچ و اسکان یهودیان اروپا در فلسطین

(3)  

یهودیییییان و اسییییکان کییییوچ توطئییییه : اطریشیییی  بانکییییدار ،شییییوم  رصیییی طییییر  چطییییور گفتیییییم کییییه 

! «سیییر یین یوعییییود » بعنییییوان ( عثییییان   نییییو  در  بمیییه ایپراتییییور  ) فلسیییطین جغرافیییییا  در  اروپیییا

آ ییییا  ویلسییییون، تیییییام یسییییانه  ییییم اینجاسیییی ، یقابیییی ، در . روبییییرو شیییید یهودیییییان اروپییییابییییا بیییی  اعتنییییائ  

! «ود هیییییدونیییی  » یانیخونیییییائ  تیییی  کییییه حیییید  تییییا ... بییییه وجیییید آوردرا  آیریکییییارئیییییه جیهییییور و یییی  

را بیییه فیییا  نیییی  گرفییی ، ... توطئیییه کیییوچ یهوییییان اروپیییا ،و شیییرکا   رصییی فراخیییوان سیاسییی  یومیییو  

     . ور یدی  اصرار « صیهونیسم جنبش » اشاعه برا  

 

ینییییابی طبیعیییی ، ، فییییروش برسییییر بییییا ار! «خوا انییییه عییییدان  » ر ابیییی  چطییییور  نشییییان دادیییییم کییییه

، عثییییان سیییلطان و ان یییینآیییییان  نظیییای سیاسییی  و ا تصیییاد  و اتحیییاد . بیییار گرفییی ... د خیییام و انیییر  ییییوا

. تغییییییر داد  آنیییییاننوخاسییییته انحصییییارا  بسییییود  ،رار ییییی    آرایییییش نیرو ییییا ،و غییییر  روابییییط شییییر 

. دوخییییی بهییییم  راانگلسییییتان و فرانسییییه و روسیییییه  ،کییییردن دییییی  را  نردیسییییم و بناپارتیسییییم و ت اریسییییم

و یسیییل ،  ییییدع  ،کلفییی  گیییرو دو شییید، فیییرا م  جنیییو او  جهیییان نظیییای ،  ییییاجراجوئ یقیییدیا  چطیییور 

ینییییابی طبیعیییی ،  ،بییییا ارانحصییییار  کنتییییر  : اسییییترات ی واحیییید   یییید ییییی  بییییا ، ایپریانیسییییت اتحادیییییه دو 

    . ندافتاد م جان ه ب یث  سو و گربه... خام و انر  یواد 

 

 ایپراتور  عثیان ومعی  پریشان 

 ینشا  یاد  و تاریخ 

! «اسیییالی  خالفییی  » آخیییرین چطیییور ایییین یییی  د ییید کیییه گیییوا   و یییایی  تیییاریک یکتیییو در ایییین ارتبیییاط، 

، تیییر  سیییوداگرانو  الکیییینی ،بییی ر  اندار  ییییینخیییوانین، نیاینییید  تییییام عییییار یسیییلط،  ی اشیییرافپوشیییش سیاسییی  

، رشییید یعکیییوه تونیییید و یصیییر تیییود   یییا،  ا  ییییاد  و یعنیییو  ینیییدجیعیییی ، نیا نسیییب  بییی  اعتنیییا بیییه افییی ایش 

 وکیلیییی ، –یناسییییبا  خییییدا ئ ، ایانیخونیییییا تصییییاد نییییوع  بییییر کیییی  تی ،یالکیییی  –فئییییودا  ر یییییم . ا  دورن پوسییییید

ا تصیییاد ،   بیییا یشیییکال یینکیییه ... و یبادنیییه دییییتونتقسییییم کیییار پاشیییائ ، شییییو  اربیییاب  نیییوع  سیییلطان ، کیییی  یان

. سییییجد  کییییرد انییییو  د،  هبیگانییییدر برابییییر و  بسییییم ت گفیییی شیییید، روبییییرو در سییییر یین پایگییییا   داخلیییی  ینا عییییا 

، جدیییییدعصییییر در  خویشییییتن خییییویش بییییا آفرین ! «خالفیییی  » اسییییتیرار اینییییی  و نگییییران و یییی ، نین یاییرانیییییو

، پییییش ا  جنیییو او  جهیییان دتها یییی... کشیییاور   یکیییانی  صییینع  بییی ر ، تونیییید انبیییو ، پیشیییرف  علیییوم، دوران 

 : بقو  ر وت . افتاد م آغوش  با استعیار نوین  ،خود فروش بفکر 

   در ا لیم سوداگران  ر خداس      به  ر  ر کس  بند  بینواس

 



، حجیییریشییینو و یتکیییور، خودکاییییه و عثییییان ، بیییییار و تیییو  فرایپراتیییور  چطیییور یییی  د ییید کیییه    اگیییو

، و یبادنیییه تونییییدپیییه رفییی   ،دسیییت  و کارگیییا   یایصییین ،سییینت  کشیییاور  سیییقوط  ، ا تصیییادعیییدم تحیییر  شیییا د 

یانکیییی  سیییلطان ، نیییوا  با رگیییان  در تجیییار  و ، یالکییی نیییییه  – دا فئیییونیییییه یناسیییبا  بسیییتر در  ار ش آفرینییی 

ران و صییینعتگران،  حیتکشیییان، کشیییاور ان و پیشیییه ونیییی  دیییید، صیییدا  کیییارگران و حقیییای  را انگیییار نیییه انگیییار، 

گیییوش شییینوا نداشییی ، ایییییر انییییوینین، . فرودسیییتان شیییهر  و روسیییتائ  را نیییی  شییینید! «اجیییایر » رسیییا  فرییییاد 

شیییناخ ، نیییی    سیییییبر  را یییییهن دوسیییتپسیییندید، یییی  نرا اییییور دنییییو  در  شیییدگان یییا، خلیییی یییید تیییود  دخانییی  

 ... سرکو  ی  کردرا جنبش تر   خوا   

 

بیییران یافیییا ، بیییرا  جپییییدا کیییرد،  ییییان   یشیییککلییی  بهیییم خیییورد، ایپراتیییور   خیییر تعیییاد  دخییی  و چطیییور 

ر یییی ، انحصیییارا  بیییه سرنوشییی  خیییود را ... یییی  طرفیییهاغلییی   ،احیقانیییه تجیییار  رارداد یییا  انیییوا  رش یپییی بیییا 

  و  یییرر فیییرو رفییی ، بییید تیییا خرخیییر  در  ،عرفییی بهیییر  در  بیییا  شیییرع  وام بیییا . گیییر   ددو  ایپریانیسیییت  اروپیییا 

گییییرو گ اشیییی ، بییییه  ییییم  خییییود را حقییییو   و ادار کشییییور  و نشییییگر ، دیییییوان ، اختیییییارا  حتیییی   نییییی ، و خییییوار 

! «حییرام کفییار » پییو  یحتییا   یالکیسییم، – فئییودا   رایپراتییواییین بییود کییه  ...کییردواگیی ار  ،یکیی  پییه ا  دیگییر 

ا  پییییش،  یشبیییکنیییار آیییید، آنییییان م ایپریانیسیییجیییوش خیییورد، بیییا نیییو  آنییییان ، خاصیییه بیییا ییییان ، پیییون  و یحافییی  بیییا 

، تجیییار خیییرد و یتوسیییط ،پیشیییه وران و صییینعتگرانور ان و اکشیییو  حیتکشیییان، کیییارگران گینیییام، تیییود  یییییان در 

 . شدین و  ... تر  و غیر تر یتر  ، روشنفکران در ییان 

 

آسییییتانه جنییییو او  جهییییان ، در  ،عثیییییان بییییییار ایپراتییییور  یبنیییی  براینکییییه  ، سیییی   شییییوا ددرئیییی  و 

 ،(شیییر  فیییو  )  ییییان  و صییینعت  و تجیییار پیییون  و  ییییه فییین حریییی ، را  اییییدیون انحصیییسیییایان نبیییود، اصیییال ب

شیییه وران و صییینعتگران، پیکشیییاور ان و نفیییرین شییید   یییا، یییییان در فیییور و ینییی و  ین. پریشیییان  داشییی ومیییعی  

اراینییییه، عرا یییی   ییییا، سییییور   ییییا، اسییییالو ا، : غیییییر تییییر تییییر  و  ،در سییییر یین پایگییییا  خییییود  تجییییارکسییییبه و 

 ،تیییییر ن  حیتکشیییییاد قانیییییان و و کیییییارگران  ییییییام فرودسیییییتان، عصییییییان نگیییییران ... یصیییییر   یییییافلسیییییطین   یییییا، 

 ،جهیییان شییید، جنیییو او    وارد جنگیییآنییییان ایپریانیسیییم و در رکیییا   شیشییییر کشیییید ،تیییر غییییر طلبیییان اسیییتقال  

بعییید ا   ریییی   فییی   یییرن، خیییود کاییییه و کیییور، یشییینو و یتحجیییر، عثییییان ،  یپراتیییور ا. نداشییی   با گشیییتکیییه 

! «اسییالی  » گیی  و گشییاد بییا ار ا  پییا در آییید،  ربییان  خییود کییرد   ییا شیید، بیید کار،  نییی  و بیی  یقییدار،  خییوار و

    .دش  یصادربه یغیا رف ، بعنوان غرای  جنگ ، ، پار ر  پا

 اینچنین دارندگ  در کار نیس  گر که با وابستگ  دارا  این دنیا شو      دورش افکن

 

 

 

 

 

 



 

 تقسیم ییراث ایپراتور  عثیان چگونگ  

 ! «استقال  » وعد  

چییییارچو  آرایییییش جنییییو او  جهییییان ، در و  گویییییا نردیسییییم ،اسییییناد رسییییی   در اییییین ارتبییییاط، بییییه یوجیییی 

لییییه گیییرو  ر یییی ، بیییرا  ترغیییی  اییییرا  عیییر  بیییه جنیییو ع ،ا  سیییوئ : اتخیییا  کیییرددوپهلیییو   سیاسیییتیثییی   ییشیییه، 

بیییا بناپارتیسیییم و ت اریسیییم،  ،و ا  طیییر  دیگیییر، طبییی  یعییییو ، ریاکارانیییه، در نهیییان. بیییه آنیییان وعییید  اسیییتقال  داد

. بیییه توافییی  رسیییید ایپراتیییور  عثییییان بیییا ار گییی  و گشیییاد تقسییییم چگیییونگ   ،برسیییر تج ییییهپییییش ا  خاتییییه جنیییو، 

  ...پدر سوخته  ا .ندداددر اختیار افکار عیوی   رار و کش     ا بلشویرا تبان  اسناد یربوط به این 

  

و پنهییان  دنبییا  کییرد، ر ییی  گییرو  بییه جنییو در  بییا  کییار خییود را بییرا  ترغییی  ایییرا  عییر   ،بهییر حییا ، نردیسییم

)  بیییا یکییی  ا  اشیییرا  صیییاح  نیییام عیییر  در یکیییه(  ییییائو یییی  یییانر  )  نیاینییید  رسیییی  خیییود در  یییا ر طریییی  ا  

بییییه ییییید   ،در بحبوحییییه جنیییو نایبرگییییانیحریانیییه روابییییط ا   ییییرار یعلیییوم، . دشیییی  یییی اکراوارد  (شیییری  حسییییین 

جانییی  ا  . داشییی را بیییدنبا  تعهیییدا  یتقیییابل  (  یییییالد  9191سیییا  تیییا  انوییییه  9191 وئییییه سیییا  ا  )   فییی  ییییا 

ایییین بیییر . سیییا یان د یییدعلییییه ایپراتیییور  عثییییان  بیییر شورشییی  یسیییلحانه تیییا د شییید هیییعیتشیییری  حسیییین ا ، عیییرا

در . بیییرا  افتیییاد جبهیییه ر یییی ، شورشییی  یسیییلحانه در  لییی یییییالد ،  9191در ییییا   وئییین سیییا  اسیییاه بیییود کیییه 

پیییه ا  خاتییییه جنیییو، کیییه  ،تعهییید سیییپرد...  یییم پییانیییانبیییا یشیییور    بعییید انردیسیییم  یییم، بیییدون شییی   ،یقابییی 

 . ی  ر یم پادشا  ، به رسیی  بشناسدچو  راعرا  را در چااستقال  

 

، گویییییا گییییر  اصییییل  ییییی اکرا  یحریانییییه طییییرفین... بییییه یوجیییی  یادداشیییی   ییییا  بییییا   یانیییید  ا  آن دوران

ظیییا را، شیییری  حسیییین، بیییه خیییاطر حفیییظ اتحیییاد جنگییی  . پادشیییا   اعیییرا  بیییودتعییییین حیییدود و ثغیییور جغرافییییائ  

فرانسییییه و اشییییغا  تییییاکتیک  بییییه  ، بییییا واگیییی ار  یو یییی  بیییییرو  و ینییییاط  سییییاحل  آنییییییان انگلسییییتان و فرانسییییه

ادار   –بییییا اییییین شییییرط کییییه انگلسییییتان  ییییم یشییییکال  یییییان  . یوافقیییی  کییییرد... عییییرا  توسییییط  ییییوا  انگلسییییتان

 . پادشا   بعد  اعرا  را بر طر  نیاید

    

گییی  و گشیییاد سیییر یین سیییر تقسییییم ایییین بخیییش ا  رب،  بییی ا  نردیسیییم و بناپارتیسیییم، کیییه  ،بعییید ا یعلیییوم شییید  

 ،ییییییالد  9191اکتبییییر  42ییییی  یییییائو، یییییور  یادداشیییی   ییییا  طبیییی  . توافیییی  کییییرد  بودنییییدایپراتییییور  عثیییییان ، 

، ( بیییا احتسیییا  فلسیییطین)  ، یییم  عیییراشیییرا  بعییید  پادشیییا   جغرافییییائ  و ثغیییور د حیییدویربیییوط بیییه گوییییا یسیییانه 

. گرفیی پایییان . شییدحیی  (  ییانر  ییی  یییائو و شییری  حسییین ) آ ایییان ییییان یحریانییه  ا ییی اکرین بییا توافیی  طییرف

 ،9191بیییه سیییا  ( پیکیییو  –سیییاکه ) ا  توافقیییییییورد در دیپلیاسییی  سیییر  ایییین اسیییناد تییییام  هکیییا  شییییا چیییه پنهیییان 

 ،شییییورو  حکوییییی  انقالبیییی   طرفیییی  ا ،ییییییالد  9191بییییه سییییا  ( گییییر   –کییییایبون ) فقییییا  یییییورد توادر و یییییا 

! « شییی  »   کیییار – شیییدندینتشیییر  یییییالد  9191سیییا  در یرتبیییه ن بیییرا  اونییییتوسیییط دونییی  نوپیییا  کیییارگر ، 

 ... غافلگیر کردایپریانیست  را یحاف   ،را گ یدرا  نان بین انیلل  جنو افرو ان، که 

 

  



 ،در جهییییان سییییریایه دار  انقییییال  سوسیانیسییییت  اکتبییییرنییییا ینتظییییر پیییییرو   بییییا چطییییور نشییییان داد کییییه 

! « بیرا ییییه غلتییییید» بییییه جنییییو او  جهییییان  ور  برگشیییی ،  تییییاتور  انقالبیییی  پرونتاریییییا در روسیییییهاسییییتقرار دیک

، جهیییان  تییییام کشیییور ادر  ،کیییارگران و  حیتکشیییانکشیییاور ان و صییینعتگران،  ،خلیییی یییید شیییدگانباعیییث شییید کیییه 

اسیییناد، نگهیییدار  یراکییی  بیییرا  اونیییین بیییار در تیییاریک، بیییه یکییی  ا  ینیییابی یهیییم، ...   رو   یییییننفیییرین شییید   یییا

  ... دس  یابندن ایانکان و اربابان و سریایه دار، نوبت  خلی ید کنندگانیحریانه گ ارشا  

        

در یییییان کیییارگران و خلییی   یییا، جلیییوگیر  ا  نفیییو  بلشویسیییم بیییرا  کیییه جنیییو او  جهیییان ،  بیخیییود نبیییود 

. رفییی ا  یییییان بیییرا   ییشیییه ا  پیییا درآیییید، عثییییان   روسییییه ا  دسییی  رفییی ، ایپراتیییور ... نیییییه کیییار  ر یییا شییید

آیریکییییا، ایپریانیسییییم + آنیییییان و نسییییه انگلسییییتان و فراغانیییی  و یغلییییو ، دو  . بییییا  دیپلیاسیییی  سییییر  بکییییار افتییییاد

 ،اکوبییییدن دیکتیییاتور  انقالبییی  پرونتاریییییدشیییین یشییییتر ، در یییم یقابلیییه بیییا جهییی  کنیییار آیدنیییید، بیییا  یییم نحیییو  ب

 .. .استرات   واحد  در پیش گرفتند

  

، یییییان یییی  ییییائو و شیییری  حسیییین ،تعهیییدا  یتقابییی ! «یحریانیییه » توافقیییا  تییییام یعییی ان ، بیییرخال   

هیییر شیییکل ، در یییییان نبیییود، بدر ییییورد اسیییتقال  اعیییرا ، بعییید ا  تیییر  یخاصییییه، نیییه فقیییط سیییخن  ، (شیییر  فیییو  ) 

یییی  بعنیییوان ... آن در سیییواح  درییییا  یدیترانیییهخاصییی  بلکیییه فلسیییطین  یییم، بیییه دنیییی  یو عیییی  سیییه  اسییی ، کیییه 

 . در نظر گرفته شد! «پیرو  » تح  کنتر  یشتر  دو  ایپریانیست   ،بین انیلل  گ رگا 

      

یییییراث ایپراتیییور  عثییییان ، تقسییییم چگیییونگ  برسیییر  ییییرا  بیییا یییی اکرا  یحریانیییه  ،حییییر  آور اینکیییه 

! «صیهونیسییییم » جنییییبش غیییییر یوجییییود و نیاینیییید  ان تانگلسییییدونیییی  گییییر   ییییم، ییییییان ید ییییی اکرا  یحریانییییه تییییر

بیییا پیشییینهاد یسیییئوو  دبیرخانیییه خیییارج  خیییود، دونییی  انگلسیییتان، گوییییا . ، در ننیییدن جرییییان داشییی نیشیییائیم وایییی 

 ،یهودییییان  یییمتیییا اد ، اجیییا   دیییییالد ، یوافقییی  کیییرد 9191ییییا  اکتبیییر سیییا  ام  19بیییانفور، در تیییاریک آرتیییور جییییی  

 . کنندبرا  خود برپا کاشانه ا  یل   فلسطیندر سر یین ینظور یهودیان اروپاس ، 

 

در ایییین ارتبیییاط،  تانسیییایپراتیییور  انگل ،یوافقییی  یحریانیییه نردیسیییم اینکیییه ،حییییر  آورتیییرحتییی  فراتیییر،  

.  یییم بیییا خیییود یییید  یییی  کشییییدرا رئییییه جیهیییور و ییی  آیریکیییا  ویلسیییون،آ یییا  ا   میییا ایمیییا  خیلییی  یحریانیییه 

سیییهم رش یباعیییث رنجیییش بناپارتیسیییم شییید، و بهییییین دنیییی ، بیییرا  پییی ! «یحریانیییه » تقلییی  یییین اکیییه ناگفتیییه نیانییید، 

بعییید ا، تیییا اینکیییه . یییییالد ، تیییاخیر کیییرد 9191، تیییا ییییا  فورییییه سیییا  ثحیییایپریانیسیییم آیریکیییا در ینطقیییه ییییورد ب

، را دوبیییار  بیییا  یافییی روا  سییینت  ! «عیییدان  خوا انیییه » ر ابییی  و تیییا حیییدود ، ا  آسییییا  افتیییاد، هیییا، و تییی  کیییه آب

عیییییال نسیییب  بییییه خاصیییه پییییه ا  اینکیییه ایپریانیسییییم آیریکیییا، ا  جنییییو دوم جهیییان   ییییم، سیییرافرا  بیییییرون آیییید، 

 ، یییم در فلسیییطینبرپیییائ  کاشیییانه یلییی  بیییرا  یهودییییان اروپیییا ... ر یبیییان اروپیییائ ، خاصیییه انگلسیییتان، سیییرآید شییید

 . در تنا ر  رار گرف با ینافی نردیسم 

 

تییییا جهیییی  اسییییتقال  خییییوا   اعییییرا  را ید اییییین بییییود کییییه نردیسییییم، تییییابی ان ایییییا  سییییریایه خییییود ، کوشیییی 

ییییادش رفییی  کیییه در یییی اکرا  یحریانیییه چطیییور  . نیاییییدفرانسیییو  و آیریکیییائ  خیییود  یتوجیییه ر یبیییانعیییور کنییید، 

. جییییا  د  بییییود! «یسییییکون یییییر غ» طین را فلسییییسییییر یین  ،شییییائیم واییییی ین! «جنییییبش صیهونیسییییم » بییییا نیاینیییید  

تشییییکی  ییییی  د نیییید، ! «یسییییلیان »  یعییییی  آن را اعییییرا صیییید جدر 11نییییی  توانیییید در سییییر یین  کییییه یییییدع  شیییید 

 . کاشانه ا  یل  برپا دارد! «یهودیان » برا  



        

یییییالد ، بیییا واگییی ار  نبنیییان و سیییوریه  9191ام آوریییی  سیییا   41در تیییاریک ! «جایعیییه یلییی   »تیییا اینکیییه  

اخیییتال  یوجیییود یییییان دو  ایپریانیسیییت  ر یییی  برسیییر چگیییونگ  تقسییییم بیییه انگلسیییتان،  ...فرانسیییه و فلسیییطینبیییه 

 الد ،یییییی 9111/9121در ... را یییی  تیییا شیییرو  جنیییو دوم جهیییان  ،رایییییراث ایپراتیییور  عثییییان  ایییین بخیییش ا  

 . به  یین ینظور تصوی  شد! «یل  یتحد » ینشور  44بند در حقیق ، . ر  کردبر ط

  

بییییرا  برپییییائ  کاشییییانه ! «صیهونیسییییم » حرییییی  تا   ،ام اییییین ییییید تیییییو در  ایپریانیسییییم آیریکییییاونیییی   

 ، یییه جانبیییهعییییی ،   بحرانییبیییا  ،نظیییم یسییتقربییا  تییا اینکیییه . دسیی  نکشیییید! «یسیییکون غیییر » فلسیییطین یلیی  در 

. ر یییم خیییورد یییییالد  9141فاجعیییه سیییا  ، وا  اسیییتری  ورشکسییی  شیییدگشییی ، روبیییرو  ییییان  و صییینعت  و تجیییار 

 ... سیاس  جهان در شر  تغییر  خشونتبار  رار گرف جغرافیا  . بو  جنو به یشام رسیدبا  

                                                                                                          

   ما خسرو ر

           

  

 

 

         

     

 

 


