
  صیهونیسمصیهونیسم
 توطئه کوچ و اسکان یهودیان اروپا در فلسطین

 (4 )  

 خالصه پیش نوشته ها

بیییرال خلیییش یییید کشیییاورنان رنفیییردل صییین ت ران رسیییت  ل ! «ت خواهانیییه الدعییی» جیییدا  گفتییییم کیییه  طیییور 

 لبیییور  ییییدن نارعیییان اپشیییک   لخیییودل دوشییییدن کیییارگرانشییییو  برسیییر  لرقابیییت دناد رییییان سیییررایه هیییال رت یییدد

ل و تجییییارل رییییال  و صیییین ت  لانحصییییار. پایییییان گرفییییت... ان لسییییتان و فرانسییییه و دلرییییان لدر جهییییان سییییررایه دارل

گریییین اسیییت رارل  یییرش بیییه سیییرت شیییر ل ریلیتاریسیییمل بیییرون ریییرنلل  لر یییدرات ریییاجراجوئ  طیییور . رقیییم خیییورد

اتحادییییه ارپریالیسیییت ل ل رسیییل تیییا دنیییدان بانییید انحصیییارلل  لریییدع دو گیییرو   طیییور . جنیییو او  جهیییان  فیییراهم شییید

ل رنیییابش طبی ییی ل فیییروش کنتیییر  انحصیییارل بیییانار: بیییا ییییو هیییدت واحییید اسیییترات یودر برابیییر هیییم قیییرار گرفتنیییدل 

شیییر  اروپیییال در  خلییی  هیییا و رلیییت هیییا اپییییدن دی یییرانل سیییرنرین در رنیییاط   ییییر خیییودلل ... ریییواد خیییام و انیییر ل

  . به جان هم افتادند ...خاور نندیو و ریانهبالکان و دسیال صغیرل 

 

در  یییار وش درایییییش جنیییو او  جهییییان ل بییییا توافییی  بناپارتیسیییم و تناریسییییمل لردیسیییمل نشیییان دادییییم کییییه 

ل گیییرو  رقییییشاتحادییییه بیییرال تر ییییش اریییرال عیییرش بیییه جنیییو علییییه ان سیییوئ ل . در پییییش گرفیییتسیاسیییت  دوپهلیییو 

ل (ی نییی  ان را  دیپلراسییی  سیییرل ) ل دور ان  شیییم ا ییییار در نهیییانن طیییرت دی یییرل و ا بیییه دنیییان وعییید  اسیییت ال  داد

گیییی  و گشییییاد ت سیییییم بییییانار   ییییون   برسییییر .. .درگیییییرل ن ییییار پیییییش ان رییییدت هییییا بییییا بناپارتیسییییم و تناریسییییمل 

 . عثران  به تواف  رسیدفرسود  و بیرار ارپراتورل 

 

سیییطینل بیییا احتسیییاش فلشل اعیییرپادشیییاه  واحییید ا « اسیییت ال » وعییید  ب ییید ان تیییرم رخاصیییرهل  یییکالول ر

! « ییییر رسیییکون »  فلسیییطین. فراریییوش شیییدبکلییی  رکتیییومل ! «پیییاری  » ر یییدرات  در کنفیییران  بییید ییییا خیییوشل 

لردیسیییم و بناپارتیسیییمل قبلییی  بیییا توافییی  ... دن کاشیییانه ئییی  رلییی  برپیییا نراینیییددر اروپیییا یهودییییان  یییون قیییرار بیییود کیییه 

سرنوشیییت دی یییرل پییییدا کیییردل هل رنط یییه خیییاور نندییییو و ریانیییدرریکیییا در تیییان  نفییی  ن یییران ح یییور ارپریالیسیییم 

ب نییوان یییو گییکرگا  بییین الرللیی ل ... در سییواح  دریییال ردیترانییهسییرنرین فلسییطین روق یییت خییا  دلییی  ه بییگویییا 

روقیییتل هر نییید ! «صیهونیسیییم »  ائلیییه بیخیییود نبیییود کیییه . گرفیییتقیییرار  ان لسیییتان و فرانسیییهتحیییت کنتیییر  رشیییترم 

  .خاروش شداطالع ثانول تا خوابیدل 

 

ان ریییییان رفییییتل ارپراتییییورل عثرییییان  ان پییییا دردرییییدل ربتکییییر جنییییول ل کسییییت خییییوردش ارپریالیسییییم دلرییییان

پیشکسیییوتانل تغیییییر کیییردل لسیییتان و فرانسیییه بیییه سیییود ان ل نیییا ر لیییوم بیییرال ریییدت دراییییش نیروهیییال بیییین الرللییی ل 

را بیییاش کشییییدندل سیییهم ارپریالیسیییم درریکیییا بیییانل را بردنیییدل بیییا هیییم کنیییار دردنیییدل رحررانیییهل لردیسیییم و بناپارتیسیییمل 

 .نبیییود کیییه اعتیییرا  کنیییدط  ایدر شیییرهنیییون خیییم بیییه ابیییرو نییییاوردل اصیییال ندل دم نییی لصیهونیسیییمپیییر شیییور ربلییی  

    ... شدنروف   توطئه کوچ و اسکان یهودیان اروپا در فلسطین

 



 پدر خواند  صیهونیسم 

   درایش ن ار 

در خییییدرت اهییییدات ن ییییار ل ویران ییییرلل تولییییید بییییرال ت ییییر ل : اقتصییییاد جن یییی نییییوع  برسییییر سییییخن  

در سیییط  رلیییی  و بیییین الرللیییی ل اختنییییا  و رتفکیییرل رولیییید کیییارل رهیییار نیییییرول بییییرال افسییییار گسییییخته ریلیتاریسیییم 

ی ارشییی  ریییال ل درکراسییی  توطئیییه و ح یییه بیییانلل اولتکیییرار دیکتیییاتورل بیییاندفرین  ن یییم رسیییت رل ت یییرین جهیییت 

ل فییییروشبییییرال خرییییید پییییو  و کییییاشل برسییییر   ییییون   گییییردش سییییررایهل ان را  نورل ... دشلیییی  و کار ییییا  کنیییی 

. ارپریالیسیییییم اسیییییتعصیییییر در پراتییییییو سیییییررایه دارل ل دوران انحصیییییاراتدر سیییییررایه سیییییانل کسیییییش سیییییودل 

هییییال رولییییدل نیرورصییییرف  هییییال ل رنییییدنیاندر قبییییا  سییییررایه ترییییام عیییییار اسییییت ال   لپییییو خودکییییار   ان حکایییییت 

  . دارددر دوران ر اصر  یست جر   انسان هانقبا  در  لجار هرادل و ر نول نیانهال 

 

خییود کییار   پیییو ل  طییور گییواه  ریی  دهیید کییه .. .ارییا و اگرهییاعیییش و ایرادهییال رسییر ل بییا ترییام تییاری  

در دوران رقابییییت دنادل  فییییاریل رنفییییرد و بییییا اد ییییام سییییررایه هییییال : صیهونیسییییمپییییدر خوانیییید  اولی اشیییی  رییییال ل 

قیییدرت خرییییدل  لرن یییو ل سیییپرد  هیییاطیییال و ن یییر ل سیییکنا ل و اسیییکه  لدارائییی انباشیییت  لتررکییین عریییودل ثیییروت

بانیییو هیییال خیییرد و کیییالنل خصوصییی  و دولتییی ل ! «قابییی  اعتریییاد » نهادهیییال دسیییت در وسییییله پرداخیییت هر یییان  

در ریانیییه سییید  نیییوندهم رییییالدلل ... بییینر و هیییال نیییباسیییود بیییه تجیییارل صییین ت  و ریییال  و هیییال سیییررایه اد یییام 

رالکییییت خصوصییی ل حییی  بیییر خیییوردار ان سیییررایه نیییاط ل  لدار سیییررایه طیییور گیییواه  رییی  دهییید کیییه . رقیییم خیییورد

 ربییی  نییییادل دفرییییدل رصیییادر  دارائییی  و اریییوا  دی یییرانل بیییا دوشیییید  کیییارگرانل  اپییییدن خلییی  هیییا و رلیییت هیییال 

. پوسیییییت انیییییداخت ل شیییییرال ه و دلریییییان و درریکیییییاان لسیییییتان و فرانسیییییجهیییییان سیییییررایه دارلل در در  انحصیییییار

 . بانل را بردل بر خر رراد سوار شدارپریالیسم . هور کرد اولی ارش  رال  

 

ل شیییر گییی  و گشیییاد بیییانار بیییه سیییرت ل ارپریالیسیییم  یییرشسیییت رارل اشیییواهدل هسیییت ربنییی  براینکیییه گریییین 

ل ان لسیییتان و فرانسیییه و دلریییاندر تررکییین عریییودل ثیییروت اوج بیییا را دنبیییا  رییی  کیییردل صیییادرات  سیییررایه  شیگیییرا

پشیییت سیییر گکاشیییتل  لراپیشکسیییوتانل ان لسیییتان و فرانسیییه دییییر خاسیییتهل ریییدع   لدلریییانتیییا اینکیییه . رالنریییه داشیییت

نود تییییر ان لردیسییییم و بناپارتیسییییم جنبیییییدل قییییدرل ... رییییواد خییییام و انییییر لرنییییابش طبی یییی ل رحتییییاج بییییانار فییییروشل 

دسییییال صیییغیرل و  بالکیییاندر  لشیییر  اروپیییادراییییش نیروهیییا در دوردل را بدسیییت  عثریییان بیییانار گییی  و گشیییاد کنتیییر  

کیییردل بکلییی  عیییو   لرادر شیییرا  دفری یییا ردیترانیییه درییییال سیییواح  تیییا ر  ان خلییییا فیییا... خیییاور نندییییو و ریانیییه

   . ..برا  افتاد او  جهان  جنو. تغییر دادودل خانحصارات به سود 

 

در بسیییتر رالکییییت خصوصییی ل  برثابیییه ییییو ن یییام اقتصیییادل و اجتریییاع  رنحصیییر بیییه فیییرد لدارل سیییررایه

رکوش و تیییرور و اختنیییا ل ل سیییرلیییت هیییاو  بیییدون دوشییییدن کیییارگران بیییرال ایجیییاد ا یییافه ارنشل  اپییییدن خلییی  هیییا

ریییییان سییییررایه هییییال رت ییییددل حییییکف  رقابییییت رصییییادر  دارائیییی  و ارییییوا  دی ییییران در شییییرایط ا ییییطرارلل بییییدون 

و بیییین الرللییی ل   در سیییط  رلییی ...برسیییر بیییانار فیییروشل رنیییابش طبی ییی ل ریییواد خیییام و انیییر لفیییاریل  ییییا انحصیییارلل 

دشلیییی ل سییییفته بییییانلل ر ییییارالت فر یییی ل  بییییدون سییییوداگرللپییییول  و رییییال  و صیییین ت  و تجییییارلل  لبییییدون بحییییران

کیییاهش هنینیییه هیییال بیییرال ددم سیییونل ! «نائییید » ییییت تجیییاونل کشیییتار جر  لتننیییی  خیییورلل ریییاجراجوئ  و جنیییو

   . حرت رفت استنداردل خارج  اصال وجود 

 



 ریراث ارپراتورل عثران 

  رارت جن  

گرفتییه تییا اشیییغا  ویران ییر  اقتصییادلهییال م تحییریان تهدییید و  – یکیی  دو دهییه اخیییربییا توجییه بییه حییوادث 

ان خاتریییه جنیییو او  جهیییان ل ب ییید کارییی  قیییرن ییییو  لرییی  دییییدنبن یییر ... یوگسیییالول و افغانسیییتان و عیییرا  و لیبییی 

رتولییییان درکراسییی  توطئیییه و ح یییه بیییانلل  لدعیییواکیییه  ...رنیییابش طبی ییی ل ریییواد خیییام و انیییر لبیییانارل ت سییییم بیییرال 

 لخیییاور نندییییو و ریانیییهدر خاصیییه عثریییان  در دسییییا و دفری یییال سیییلطان برسیییر رییییراث ... دشلییی  و کار یییا  کنییی 

  ...تغییر کرد درایش نیروهال بین الرلل  گواینکه  .پایان گرفته باشد

 

 لرییییاجراجوئ کییییه ان شییییرا  ییییه پنهییییان ر ییییکالول . در اییییین ارتبییییاطل هنییییون نریییی  تییییوان حییییرت دخییییر را ند

ل (شیییرو فیییو  )  حیییوادث یکییی  دو دهیییه اخییییر... هیییا هیییا و رلیییت خلییی سیییالخ  کشیییورهال وبت  نیییاشیییغا  ویران یییرلل 

سییید سیییا ل گکشیییت ان ب ییید  لهیییم هنیییونرییی  رسیییاند کیییه ! «تصیییادف  »  یییه  – ریییورد بحیییث ریییا رنیییاط در بیشیییتر 

. تاسیییعثریییان  پراتیییورل اررییییراث برسیییر جنیییو او  جهیییان ل  اتت سییییربرسیییر ل  یییرش  ارپریالیسیییدو   لدعیییوا

! «ریانییییه بیییینر   خییییاور» طییییرو اشییییغال رانه ! «ن ییییم نییییوین جهییییان  » تروریسییییت  فراخییییوان حتیییی  بن ییییر ریییینل 

 . راستاستاین در  درریکایسم لاجهانساشرل ارپریسودال 

 

جهانسییییاشرل صییییورلل هنییییون   ییییون جهانسییییاشرل ارپریالیسییییم درریکییییال. حییییا   ییییراا خیلیییی  سییییاد  اسییییت

نرییی  فهرنیییدل شبییی   لسیییناتورها لو شیییرکا پی یییید  اسیییتل ترارییی  قیییدرل رطلیییش ... ادعیییائ  لشیییفاه سییییادت نیییوع  

در عریییی ل جهانسییییاشرل ارپریالیسییییم درریکییییال . خوانییییدنریییی  ! «اتحادیییییه بییییین الرللیییی  » دقییییال و شیییی ور  یییی  بییییا ع

 لننفیییت و گیییاکخیییائر کنتییر  ... نیییر لطبی یی ل ریییواد خیییام و ارنیییابش  لریانیییهو  ونندیییی خییاوربییدون کنتیییر  انحصیییارل 

خلیییییا فییییار ل حییییون  در سییییررایه دارل جهییییان رصییییرت  06%بیییییش ان کنتییییر  ی نیییی   لرکشییییوترکشییییوت و نییییا 

. ر ییدور نیسیییتل ایییراندر جغرافیییال سیاسیی   نهرریییتن ییه اسییترات یو  بییرتریییام عیییارل سیییادت  للیی بسییلط قتبییدون 

   ... دانهشتر در خواش بیند پنبه 

   

 ت یسرات جنو او  جهان 

 لارپریالیسیییم دلریییانتسیییلیم بیییدون قیییید و شیییرط  لشکسیییتبیییدنبا     یییون   دراییییش نیروهیییال بیییین الرللییی ل

! «پییییییرون » ررالیییییو بانسیییییانل اقتصیییییادل سییییین ین هنینیییییه  ل راریییییتتکلییییییت عثریییییان ل ارپراتیییییورل ان یییییرا  

ل ان لسیییتان و فرانسیییه و درریکیییال شیییرال ل دو  ارپریالیسیییت هیییر ییییو ان سیییهم ل  نیییائم جنیییوت سییییم   یییون   

بالکییییان و دسیییییال صییییغیرل در عثرییییان  گیییی  و گشییییاد ارپراتییییورل ان ریییییراث بناپارتیسییییم لردیسییییم و خاصییییه سییییهم 

. روشیییین شییییدپییییاری  رات  ر ییییددر کنفییییران   ریییییالدل 9191بییییه سییییا  اینهییییا هرییییه ... خییییاور نندیییییو و ریانییییه

! «صیییل  » در ریییورد  نهیییائ م تصیییریفرییییش افکیییار عریییور ل خیییال  نبیییودن عری یییهل بیییرال ا قط ییی یییاهرال گواینکیییه 

ل واگیییکارل روقیییت سیییوریه و لبنیییان بیییه فرانسیییه و عیییرا  و فلسیییطین بیییه ان لسیییتاندر ریییورد خاصیییه ...  یییه حرفیییا

 : کشور را بودناردار شاعر نویسند  و عش  ل ریرناد  ح  با . اتخاک گردید! «جار ه رل  » توسط 

 استپه که در رغرش نرین  و ا بگ  بن ر خیر

  ن الها برداشتنددنش ردسیا را ل ره ال پنداشتند     هر یو اندر خواروپا در 



! «جار یییه رلییی  » بیییا وجیییود تصیییریم نهیییائ   لعالقیییه ارپریالیسیییم درریکیییاشیییواهدل هسیییت ربنییی  براینکیییه 

ل (شیییرو فیییو  ) بیییه ان لسیییتان و فرانسیییه  در خیییاور نندییییو و ریانیییهدر ریییورد واگیییکارل روقیییت رییییراث عثریییان  

سیاسییی  فرانسیییهل ریییانور شیییاهد بیییرعک ل . ش نیافیییتکیییاه رنط یییهایییین بیییور  در  پای یییا ییییو بدسیییت دوردن بیییرال 

نیییرل گیییورول درو یییوع پییییام رارشیییا  ! «اسیییت ال  لبنیییان بییینر  » بیییا  لرییییالدل 9196سیییا  سیییپتاربر او  کیییه در 

بییییش ان پییییشل  ل(وعییید  پادشیییاه  اعیییراش )  راعیییرش اریییرال جنیییبش اعترا ییی   لدو بیییا ایییین شییی رکیییرد  رواف یییت 

 لدقیییال ویلسیییوننیییه رحرراخیلییی  براسیییا  توافییی  تیییا  لبیییودبیییدنبا  فرصیییت  رناسیییش ... ان لسیییتان هییی  دادبیییه سیییرت 

! «لسیییطین رلییی  بیییرال یهودییییان اروپیییا در فبرپیییائ  کاشیییانه » در ریییورد بیییا لردیسیییم  یکیییات درررئیییی  جرهیییور وقییی

 لنرایییید کیییه صیهونیسیییموادار م انیییداندل ان لسیییتان را بیییدارا لردیسیییم هرصییی ل حوارییییون بیییا ف یییا  کیییردن  لتالفییی  کنییید

 ... برسریت بشناسددر رنط ه را  نارند ارپریالیسم درریکااست رار 

    

در خیییاور نندییییول در رنط یییه ریییورد بحیییثل داشیییتن ییییو پای یییا  بیییور  رسیییت یم کیییه ح یییور  لناگفتیییه نرانییید

! «کیییاف سیییفید » دقیییال بیییا ایییین وجیییودل . خیلییی  نییییاد. داشیییتنییییادل اهرییییت درریکیییال تیییان  نفییی  بیییرال ارپریالیسیییم 

پیییدا کنییدل  لدرگیییرل دشیینا بییا رحیییطکهنییه کییارل نریی  خواسییت بییا رقیبییان راییی  نبییودل اصییال قابیی  فهییمل کییارال بییدشئل  

 ... کردپرهین ر   با لردیسم و بناپارتیسماصطکام احترال  ان 

  ر ا خسرول  

 

 

 

 

 


