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 باسمه تعالي

 يخ پردازي صهيونيرتا

 سخنراني آقاي شمس الدين رحماني در دومين نشست آموزشي

استت. عنتوات تتاريخ پتردازي كتامال       «تاريخ پردازي صهيوني»با عرض سالم خدمت حضار گرامي. موضوعي كه براي اينجانب انتخاب شده است 

ش تاريخ واقعيت و حقيقت مطلب را بيات نكرده اند. واقعيات تاريخي را به نفع ختود  گوياي اين مطلب است كه مي خواهيم بگوييم يهوديات در نگار

 تغيير داده اند و به عبارت كامال صحيح به تاريخ پردازي پرداخته اند.

ين و مهم تترين  له در كجاست؟ اصلي ترأنشات كنم كه دليل اهميت پرداختن به اين مسخاطر را له أپيش از پرداختن به اين مبحث بايد يك مساما 

تاريخ اين قتوم گفتته   از بيش از همه به قوم يهود پرداخته شده است. بيش از همه ت آت كريم است. در قرآمنبع و دليلي كه در اختيار داريم كتاب قر

جال كوتاه به برخي مستندات شده است تا ما هوشيار باشيم و بدانيم كه دشمنات ما چه كساني هستند و از چه ابزارهايي بهره برده اند. حال در اين م

 تاريخ پردازي مي پردازيم.

منتشر شده. آت زمات كه اين مقاله منتشر شد كتاب هاي تاريخ يهود بسيار كتم   «پژوهه صهيونيست»در كتاب  مقاله اي در اختيار شماست كه قبالً

آنجلس منتشتر و روانته    لسات توسط برخي ايرانيات يهودي ساكن ت تاريخ تا كنوت كتاب هاي زيادي درباره تاريخ يهود در ايرآو معدود بود. اما از 

ت و آت تعدادي كه به زبات انگليسي است هم به فارسي ترجمه شده و در اختيار مردم قرار گرفته. كتتاب  سبازار شده. اكثر كتاب ها به زبات فارسي ا

ار عرصه شده با برخي تغييرات و حذف هايي كه در آت صورت گرفتته.  به باز هم به طور خالصه شده مجدداً «حبيب لوي»تاريخ يهود ايرات نوشته 

 شكل و رنگ جذاب وارد بازار شده.حذف شده و به طور خالصه و جمع و جور درآت قسمت هايي از كتاب كه مورد نقد بوده و مستند نبوده 

مستتدل  و اگر مطلبي قابتل اعتنتا   و گرنه  ؛افكار عموميبسته بندي كاال و زيبائي ظاهري آت نيز از شگردهاي يهودي هاست براي جلب مشتري و 

 باشد خيلي نيازي به ظاهر آرائي ندارد.

از جملته  موارد كه به عنوات مثال گفتتم  اين  .نوشته و به فارسي ترجمه شده  است «آبا ابات»كه  «اسرائيل يقوم من تاريخ بن»و همين طور كتاب 

هاي تاريخي نيز وجود دارد كه فراماسونرها نوشته اند. فراماستونرها هتم    كتاب  د. اما دسته ديگري از هايي بود كه خود يهودي هاي نگاشته ان كتاب

 طرفدارانه به قضيه تاريخ يهود نگاه كرده اند.و نگارش تاريخ همات خط و مشي يهوديات و صهيونيست ها را عمل كرده اند  در

كته كتتاب    ويل  دورانلت   تحريفاتي به نفع آنها. مثالًايجاد  نويسند با ميا خود يهوديات طرفدارات يهود ييا كه  اين بخشي از تحريف تاريخ است

كته   آندره موروايهودي است و او هم در كتابش خيلي طرفدارانه به قوم يهود پرداخته. همين طور  ري  دورانتآتاريخ تمدت را نوشته همسرش 

 كتاب تاريخ انگلستات را نوشته.

شده اما از طريق كمپاني هاي نشتر  نوشته كتاب هاي خوبي گاهي ست. تدبيرهاي ديگري هم به خرج داده اند. از جمله اينكه از كار ا ياما اين بخش

ل تاريخ يك مفهوم را با يك كلمته  نقجلوي آت را گرفته اند. كه نمونه هاي آت را ذكر خواهم كرد. تدبير ديگري كه انجام داده اند اين است كه در 
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يتل كته چنتد بتار بته      لبا ايتن تح  .كرده اند كه آت كلمه جا افتاده . براي مثال در مورد تاريخ ايرات مي گويند حمله عرب ها به ايراتاين قدر تكرار 

مي دانيم كه حمله عرب هتا در صتدر   در حالي كه ما  ،يك بار مغول ها حمله كرده اند ،شده يك بار عرب ها حمله كرده اندحمله امپراطوري ايرات 

متي   ،در حقيقت مسلمات ها به امپراطوري ايرات حمله كردند نه عرب ها. وقتي عبارت حمله عرب ها را بته كتار متي برنتد    ه يعني تفاق افتاداسالم ا

حمله مغول ها بگذارند. كه جنگ شده و ايرات شكست خورده و عرب ها پيروز شدند. در اين عبتارت القتا وجتود     خواهند اين قضيه را در رديف مثالً

 دارد.

 پادشاه ساساني استفاده مي كنند. اين براي توصيف  انوشيروان عادلعبارت از آنها مثال 

در حالي كه حبيب لوي در كتاب تاريخ يهود ايرات مي نويسد: انوشيروات به محض اينكه به پادشاهي رسيد تمام  .پادشاه عادلي بود ،يعني انوشيروات

كي را كشت. آت هم به چه شتكلي. آنهتا را   مزد ومت نباشد. وقتي هم كه قدرت گرفت چهل هزار اوالد ذكور خود را كشت تا ديگر كسي مدعي حك

سترب دا  بته حلتق آنهتا     و از همتات ستوراخ   بكشند  سدروت صندوق هايي انداخت كه سوراخ كوچكي داشت و اينها از آت سوراخ مي توانستند نف

دورات حكومتش به نفع يهودي ها كار كرده اما از طرف ديگر كسي مثتل شتاه ستلطات     چوت در ؛عادل بود ،ريخت. اما از نظر يهودي ها انوشيروات

بايد خيلي مراقب باشتيم كته ايتن تحريتف هتا در       .ترين پادشاهات ايرات بوده چوت يكي از متدين .حسين آخرين پادشاه صفوي را مسخره مي كنند

االت اسناد النه جاسوسي كجاست؟ خاطرات حستين فتردوك كجاستت؟ در     . مثالًد كه مطمئن باشيد در صدد آت نيز هستنديانقالب ما به وجود نيا

 حالي كه اين كتاب به قدري اهميت داشت كه سيستم امنيتي انگلستات بعد از انتشار اين كتاب تغيير كرد.

ي از خشت دوك را رد كننتد. ايتن ب  فتر  مطالتب مستتند  ا كتاب از خاطرات طاغوتيات فراري منتشر شد تتا  هده ،بالفاصله پس از انتشار كتاب فردوك

و بخواهيم اين جعليات  مطالعه نكنيماگر ما تاريخ را درست  .براي تحريف و جعل تاريخ به نفع خودشات ،تدابيري كه است كه آنها در نظر گرفته اند

ين نتيجه مي رسيم كه اين عمل درست بوده درباره تاريخ مشروطه و دار زدت شيخ فضل اهلل نوري به ا قبول كنيم به نتايج غلطي مي رسيم. مثالًرا 

شويم هدف از اين اقدام چه  چوت او مي خواسته در مقابل انقالب بايستد. اما اگر درست مطالعه كنيم و موضوع را مورد بررسي قرار دهيم متوجه مي

 ؟بوده است و چه كساني دست به اين عمل زدند

 مي كند.همين مساله درباره شهيد مدرك و ديگرات نيز صدق 

ستر  »ك همته دانشتمندات استم    أدر ر ،در تاريخ علوم تاريخ نقش فوق العاده بزرگي نه فقط در زمينه هاي سياسي بلكه در همه زمينه ها دارد. مثالً

 است؟ ق متعلق به چه كسانيامي كنيم كه لقب سر به چه كساني داده مي شود و اسم اسحنتوجه مواقع برده مي شود. اما اكثر  «اسحاق نيوتن

كه مثل كتاب حبيب لوي نوشته شده و مسائل بي ربط به يكديگر را بيات كرده امتا در   «عبداهلل نازي»نوشته  «صبح اميد»كتابي هست به نام 

 تخصصتا بخواهيم جايگاه واقعي نيوتن در علم را پيدا كنيم وقتي از دانشمندات و متگاگر  در حالي كه .نيوتن يهودي است :جايي از كتاب مي نويسد

 شتكلي كته  به اين به هيچ وجه اين طور نيست كه نيوتن جايگاه خاص و ويژه اي در علم داشته باشد  مي گويند اصالً .علم فيزيك سوال مي كنيم

 نيست. راه انداخته اندسر و صدا 
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ن يلبرت اينشتت آكه مقدمه آت را  «نگماكس پال»اثر  «علم به كجا مي رود»كتابي هست تحت عنوات  .را براي شما مثال مي زنماما مورد ديگري 

است .  گبيش از هر چيز مديوت مطالعات و پژوهش هاي ماكس پالن –ت وسكه متعلق به ا  -تينوشته و در آت مقدمه عنوات كرده كه نظريه نسب

 نبرده و مطالعه نكرده. مي شناسيم و هيچ كس به اهميت نقش ماكس پالنگ پيرا ن ينشتآآلبرت  در رأك همه دانشمندات قرت بيستماما ما 

پروتسلاان الا و   »او كتابي دارد بته نتام     -1اين دانشگاه بيش از همه  -راهمه دانشگاه ها مي شناسند «ماكس وبر»مسائل اقتصادي در زمينه 

كتاب  «ر سومبارتورن»قاي ماكس وبر فردي به نام آدوست و همكار  ،سال بعد از اين تاريخ 5نگاشته شده.  1091در سال  «مناسبات اقاصادي

و ايتن تحتوالت   نيستت  ستت  در مطرح كرده كه ادعتا آقتاي متاكس وبتر    كتاب  آتكه در  «يهوديان و حيات اقاصادي مدرن»نوشته به نام 

ليف اين كتاب گذشتته ايتن كتتاب بته     أسال كه از ت 09نظريه هاي اقتصادي متعلق به يهوديات است و نه پروتستات ها. اما در طي اين  اقتصادي و

يش از همته ايتن تحتوالت و    كتتاب پت   .ارسي ترجمه نشده بود تا امسال و چند ماه قبل كه ترجمه فارسي آت منتشر شد. كتاب بسيار عجيبي استف

 نوشته شده.و ... تشكيل دولت اسرائيل و اعالميه بالفور 

بزرگترين هدف آنها هتم دنيتاي استالم     .د مي كنندگونه است كه يهوديات دست به تاريخ سازي مي زنند و در آت دخل و تصرف و تحريف ايجا اين

 را عليه دنياي اسالم داشته اند. حجمهبسيار دقيق و منسجم اين  09و10و11 سال اخير قرت 099است. در اين 

انتد   آنها سعي كرده .هاما به كتاب تاريخ يهود در ايرات نوشته حبيب لوي بپردازيم. اين كتاب مقدمه قبلي دارد كه آت مقدمه در قالب رمات نوشته شد

 ثير بسيار شگرفي هم دارد. زيرا عموم مردم از داستات استقبال مي كنند.أت .از طريق داستات القاي تاريخي انجام بدهند

يك داستات از زندگي حاجي بابا است شخصتي    -يشتر از كتاب حبيب لوي نوشته شدپخيلي  1191كه در سال   -كتاب حاجي باباي اصفهاني مثالً

در حتالي كته   اصفهاني برخورد كرده است و خاطرات زندگي او را نوشته. اكه مامور فرانسوي است در سفر به ايرات با حاجي باب مز موريهيجه نام ب

 فرصت شيرازيكه ترجمته   محمد علي جمالزادهليف خود موريه است. جميز موريه يهودي است به عالوه آقاي أاينجانب معتقدم اين كتاب ت

همه روند ترجمته  و توضيح مي دهد كه اصل كتاب فرانسوي است و ترجمه انگليسي آت چطور بوده  و تدوين كرده در مقدمه كتاب كامالً را بررسي

تاريخ فرهنگ استت و   كتاب كه  خلقيات ما ايرانيانليف كرده به نام أمفصل شرح مي دهد. آقاي جمالزاده يك كتاب تو تاريخ نگارش كتاب را 

نوشتته   خلقيات ما ايرانيلان  ،آقاي حبيب لتوي تأليف  ايراندر تاريخ يهود شامل  ،كتاب  -ما ايرانيات را توضيح داده. اين سهدر آت خلقيات 

 ،ملتت بتي فرهنتگ   را كه ملت ايترات  است دارند كه آت محور اين يك محور اساسي  -مز موريهيليف جأت حاجي بابا اصفهانيجمالزاده و آقاي 

افتراد بستيار بتدي      ،بر اين جامعه حاكمنتد كه روحانيوت  :معرفي كنند و بگويندو رشوه خواري و كالهبرداري دزدي اهل  دم هايآ بيچاره، ،بدبخت

 .ارائه مي دهند هستند و زنات در اينجا مورد ظلم قرار مي گيرند و چنين توصيفاتي از ملت ايرات

 اصل بر اين بوده كه ملت ايرات اين طور تصوير بشود. ،به عبارتي

 ايراد مي گيرد به اين دليل كه او به يهوديات اعتنا نمي كرد. شيخ بهائيحبيب لوي در كتاب خود به 
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هتاي آنهتا    خواسته يهر كس با يهوديات خوب بوده در كتاب از او تعريف و تمجيد صورت گرفته. هر كس با يهوديات ميانه خوبي نداشته و در راستا

 حركت نكرده از او بد گوئي شده.

نام همدات است و براي يهوديات مقدك است كتاب تورات يك بخشي دارد به  كه قبرش در هخامنشياتملكه يهودي زمات  ،درباره ملكه استرمثال 

به جتا مانتده همتين     ي كه از واقعه استرعبنتنها مهزار نفر از موبدات آمده است.  09ملكه و نحوه قتل عام درباره اين بخش توضيحاتي  استر كه در

 تورات است كه در آت نقل شده است.  كتاب

ميات رند از يگ تصميم مي و به همين دليلشود  مات ميياز اين عمل، پششاه بعد دپا را كشتندزت خشايارشاه طي توطئه اي ماجرا ازاين قرار است كه 

كه استر زت خشايار شاه بشود  كنند ميطراحي اي  امهدخترات زيبا تعدادي را انتخاب كنند و از بين آنها يك نفر زت خشايار شاه بشود. در اين بين برن

كته او و پسترانش قصتد     ااملان پادشاه انتخاب مي شود. خشايار شاه وزيري داشت به نام  يبه همسريهودي  «مرد خاي»و با همكاري عمويش 

جبور كرده حكمي بنويسد كته در طتي آت   كوتاه كنند. خانم استر در يك مجلس عيش و نوش خشايار شاه را مداشتند دست يهوديات را از حكومت 

 را نابود كنند. اتيهوديات اجازه پيدا كنند كه تمام دشمنانش

استر گفت اگر پادشاه را پسند آيد بته   .حال مسئول تو چيست؟ كه به تو داده خواهد شد :»..توضيحات اين واقعه در بخش استر در كتاب تورات آمده

فردا روز نيز مثل فرمات امروز عمل نمايند و ساير يهودياني كه در بالد  پادشتاه بودنتد جمتع    داده شود كه  يهودياني كه در شوشن مي باشند اجازت

 .«ار واقع شده بوددآهزار نفر مغبضات خويش را كشتند تا آرام يافتند. اين در سيزدهم روز  00شدند و براي جات هاي خود مقاومت كردند و 

اما شتما حتق   هزار نفر از كساني كه فكر مي كردند دشمن آنها هستند كشته اند.  00ديات در سر تا سر ايرات توجه كنيد در عرض سه روز تمام يهو

ي به كشتتار  سنداريد به اين عمل بگوييد هولوكاست و نسل كشي. اين عبارت فقط براي كشتار يهوديات در جنگ دوم جهاني به كار مي رود. اگر ك

و در اروپتا  كه مجازات زندات دارد. اگر عبارت هولوكاست را براي غير از كشتار يهودي ها به كار ببرد كسي يهوديات در جنگ دوم جهاني شك كند 

مي خواستم كتار   :نويسد در مقدمه كتاب مي -كه كتابي نوشته درباره اتاق هاي گاز -سونيدكار فورمجازات زندات دارد.  ،زندگي مي كندمريكا آ

اما هر چه جستجو كردم هيچ سندي  ه اين كشتار فجيع تا اين فقط ادعا نباشد بلكه سند و مدرك هم داشته باشد.علمي و تحقيقي انجام بدهم دربار

 مي نويسد عليه آنها.           كسي كه مي خواسته به نفع يهودي ها كار كند حاال كتاب  . توجه كنيددرو   استاين قضيه پيدا نكردم و فهميدم كه 

آمتار  از نشريات سراسر اروپا  :در پاورقي كتاب مي نويسد ،آقاي هاشمي رفسنجاني درباره سرگذشت فلسطين كتاب نوشته در قبل از پيروزي انقالب

ميليتوت   1ميليوت نفر هتم نرستيد. پتس رقتم      4به ع آوري كرديم كه بدانيم جمعيت يهوديات در اروپا چقدر بوده . جمعيت يهوديات در آت زمات مج

 كشته يهودي از كجا آمده است؟

معرفتي  كه بايد مورد قدرداني قترار بگيرنتد   و به عنوات كساني كردند اما اسم خشايارشاه و كوروش را بزرگ  .يخ بد نام كردندراسم فاشيسم را در تا

ز پادشاهات طرفتدار يهتودي محاستبه متي     كه يهوديات به سرزمين خودشات بر گردند. تاريخ ايرات را ااعالميه حقوق بشر دادند كه آنها چوت  شدند.

سال از زمات كورش حساب مي كنند در حالي كه قبل از او هم پادشاهي در ايرات  0599كنند و قبل از آت را قبول ندارند. تاريخ شاهنشاهي ايرات را 

 بوده.
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الكسلي  رخ متي دهتد. نويستنده اي بته نتام      اروپتا   ي درعقتاي و 1149 – 59سال هاي  10بخش ديگري كه برايتات بازگو مي كنم در اواسط قرت

آيتد   مي به وجودكتاب ادعا كرده كه قرت آينده دو ابر قدرت در جهات آت در  .مريكاآدموكراسي جامعه شناك كه كتابي دارد به نام  دوتوكوي 

 بيني كند؟ يشپمريكا. اين شخص چطور توانسته اين طور آ و ديگريروسيه اول 

نوشتته  كته   يهودي سرگردانت كتابي نوشته شده تحت عنتوات  اي به شيوه ديگري نيز مطرح شده. در همات زمرگي در كتاب دييهمين پيشگو

خواهنتد بته فرانسته     ميثروتش در فرانسه به غارت رفته و خانواده يهودي در هند هستند كهيك است در كتاب مطرح مي كند كه  اوژن سوآقاي 

  ي كنند.بر خورد م 1بروند. در راه به يهودي سرگردات

كند يعني روسيه و چين و هر جا كه مي رود پشت سرش قحطي و كشتار  مي و بعد اين عبارت را به كار مي برد: اين يهودي به سمت شرق حركت 

د مريكتا و كانتادا هتر جتا كته متي رو      آو جنگ و فقر اتفاق مي افتد. اين يهودي زني دارد كه بسيار زيباست و به طرف غرب حركت مي كند. يعني 

 آيد. ميي به وجود مي و خرسبزرامش و و آفراواني نعمت 

وام مي دهند. به طوري كته در   اروپائي  ي ها به همه دولت اروپا خانواده اي حكومت مي كند به نام روچيلد كه بسيار پولدار هستند و اين ايام در در

 نجومي.بزرگ با رقم هاي هاي بودند بدهكاري  بدهكارساله همه دولت هاي اروپائي به آنها  49يك فاصله 

اروپتا بته نفتع     پيشرفت صتنعت در  .مسلطند ،سياسي ،فرهنگي ،بر اوضاع اقتصادي تمام هنرمندات و سياستمدارات زير نظر روچليدها هستند و كامالً

 آت فرهنتگ صتنعتي كته در   نتد  تتالش كرد دارات قترار گرفتت و    چوت صنعت در اختيار سرمايه .شدت پولدارها منجر شدبه پولدارتر مردم نشد بلكه 

سيس بانك هاي ربوي كه فقط بته  أانگلستات براي اولين بار شكل گرفت به همه جاي دنيا اشاعه  دهند. فرهنگي كه توليد زياد را تبليغ مي كند و ت

 دارات عمل مي كند.  نفع سرمايه

 10در همين دوره اواستط قترت    .ل دولت اسرائيل را فراهم كردندسيس كردند. و همين خاندات مقدمات تشكيأايرات را هم روچيلدها ت بانك ملي در

ادبيتات   امپرياليسم را در ويس به كار برد كسي است كه عنوات بريتناي كبير را براي انگل ديزرائيلين يآقاي بنيامنخست وزير قدرتمند انگليس 

 ا همين آقا تاليف كرده.سياسي ابداع كرد. او يك يهودي است و اولين كتاب رمات مربوط به اسرائيل ر

 درند كه كانال سوئز را خريد و قول دادند كه جتايي را بتراي يهتودي هتا درستت كننتد       هوام مي د ديزرائيليبنيامين خانواده روچليدها به آقاي 

 عزيزم.رد روچليد لاعالميه معروف بالفور را نوشت خطاب به  لفوراجميز بسال بعد وزير خارجه انگليس  59منطقه خاورميانه. 

 مريكا منتقل مي كنند كه آنجا را هتم در آبودند به ساكن كه در روسيه  ياين خانواده كار ديگري را هم سازمات مي دهند كه تعداد زيادي از يهوديان

نتيجته  كشتتند   متي  يهودي ها راو مدند آهها بيروت مي امي گويند. در روسيه عده اي از جنگل ها و مخفي گ پوگروماختيار بگيرند. به اين قضيه 

 مريكا رفتند. آبه و ميليوت يهودي تصميم به مهاجرت گرفتند  5/0اين بود كه امن شدت فضا  نااين 

                                                 
فرين متي كنتد و از آت موقتع تتا     قصه يهودي سرگردات اين است كه زماني كه حضرت مسيح را به صليب مي كشند يك يهودي او را مسخره مي كند و مي خندد حضرت مسيح هم او را ن- 1

آدم چهل ساله كه مثل يهودي ها كاله شاپو و ريش بلند دارد با شنل سياه ديده مي شتود كته همتين طتور ستر      مناطق مختلف به شكل يك  حاال اين يهودي سر گردات است و گاهي هم در
 گردات است.
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اول  يتمام اين مافيا روك هاي مهاجر بودند كه قبل از جنگ جهان .گوشت و غيره درست شد ،سينمافياي ما ،رخدمريكا مافياي مواد مآ بالفاصله در

 مريكا رفتند.آبه 

قصه شروع قرت بيستم. اعالميه بالفور يك سال مانده به جنگ  وپوگروم واقعه  ،اوژن سوطرح يهودي سرگردات  ،وي كوالكسي دوتيني پيش ب

دو دشمن اصلي و بزرگ يهودي ها در اين جنگ از بين  .رسيدبه پايات  1011شروع و  1014جهاني اول مطرح مي شود. جنگ جهاني اول در سال 

 ودي اند.يه ت عموماًآدرصد بزرگات و رهبرات  19كه ماهير شوروي سوسياليستي تبديل شدجيه تزاري كه به اتحاديكي روسند.رومي 

ترجمه  عبدالرحيم گواهي كه در كتاب  لوئيز مارشال كونوشته  فاتحين جنگسال بعد از تاليفش به نام  59 ،كتابي ترجمه شده خيلي دير

 يهودي ها در دنيا چه كرده اند.وم، دمي دهد كه بعد از جنگ جهاني  شرح 

توضتيح ايتن متورد هتم در كتتاب       .شود تحت عنوات شوراي روابط ختارجي  شورايي تشكيل مي 1010مريكا سال آ مريكاست. درآو ابر قدرت ديگر 

از اعضتا را  % 19يل شتد  نفتر عضتو تشتك    049و  59نفر از اعضاي اين شورا نوشتند. اين شورا در ابتدا با   0 مدهآ ااي امپراطوريزغمتراست 

ي تنظيم روابط اكه طرح هايي را تهيه كنند برتشكيل مي دادند درصد از استادات و متخصصات علوم ارتباطات و مسائل سياسي  09و   اتسرمايه دار

و غيتره عضتو ايتن     وت و كتارتر و كلينتمريكا مثل اعضاي كنگره آثر و با نفوذ ؤدم هاي مآتمام  .نفر عضو دارد 1599مريكا. االت اين شورا آخارجي 

 شورا هستند.

 راكفللر به دست يك خانواده يهودي پروتستات شده بته نتام    رگانومست رهبري اين شورا از گروه يهودي اكه سال بسيار مهمي  1000از سال 

جهتاني كته    امان نظم نلوين ا ي نظام واحد جهانيبراي طرح و آسيا  اروپاو مريكا آكرد از س يسأجانبه ت 0افتاد و از آت سال يك كمسيوت 

 مقدماتش از قبل شروع شده بود از زمات روچيلدها و استعمار و ..

سال پيش زنده بودنتد   5-4ر بودند كه تا دبرا دو هاراكفلر هم رئيس شوراي روابط خارجي است و هم كميسيوت سه جانبه را هدايت مي كند. راكفلر

نوشتته شتده امتا     .كه به نام فارسي ترجمه شده راكفلرااثروت هاي اين خاندات در كتاب  .حب بودندمريكا را صاآبزرگترين بانك  كدام از آنهاهر 

 ه و به  اسم دارو متي فروختته  دكر ميب داخل شيشه آمطالعه مي كنيم متوجه مي شويم كه نسل پنجم پدرات آنها دستفروش بوده و را وقتي كتاب 

كرده. اين خاندات همات كساني هستند كه صاحب برج هتاي دو قلتو بودنتد. ايتن      عثروت جم ين شكلرفته و به ات روستا آو از اين روستا به است 

بتاور   ايتن حالتت شتما    در ند.زمينش را به سازمات ملل متحد هديه كردخانواده همات خانواده اي است كه ساختمات سازمات ملل را درست كردند و 

يه اينها موضع گيري كند. وقتي خبري عليه امريكا مي شود آقاي كوفي عنتات راه متي   لت ملل عملل درست كنند و بعد سازماكند اينها سازمات  مي

 فلسطين مي شود هيچ كس صحبتي نمي كند. اما اين همه كشتار در ،ت طرف دنياآافتد اين طرف و 

از سر تا سر دنيتا در دوربتات    NGO 0599بر سپتام 11يك موضوعي درباره انفجار ساختمات دو قلوها فراموش شده و آت هم اينكه ده روز قبل از 

ستياه   ،رامت مي گيرندغيهودي ها براي كشتار خود در جنگ دوم جاني  همات طور كهفريقاي جنوبي جمع شده بودند كه موضوع آنها اين بود كه آ

ا هت  ها توانستند بگيرند پس ستياه پوستت  سياه پوست ها االت غرامت نمي گيرند اگر يهودي  .خواهند ت ميمراغپوستات هم به خاطر تبعيض نژادي 
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ستپتامبر   11 هواقع .له مي شدأسمنها داشت كم كم آكه به صهيونيزيم لقب نژاد پرست مي دادند كه اين هم براي  بايد بگيرند. يك اتفاق ديگر اين

 پيش آمد و فضا ناگهات تغيير كرد.

در  .آنها ثروت جمتع كردنتد  و براي امريكا كار كردند  ،ت سياه پوست در مزارعميليو 09قرت  4-0همين يهودي ها تجارت برده مي كردند. در طول 

 از تجارت برده شرمنده ايم. گفته بودهمات ايام اجالك دوربات در روزنامه ها خواندم يك خاخام يهودي 

به نتام   11ر انگليس درست شد. قرت تشكيالت فراماسونري به دست يهودي ها د 1010سال 11در قرت  .درباره روشنفكري بگويميك نكته را نيز 

اين كتاب را مثال مي زنم چوت اين كتاب در قبل از پيروزي  -اگر نگاه كنيدفارسي در همه كتاب ها مثل دايره المعارف  .قرت روشنفكري ناميده شد

بلكته از متدارك خودشتات     هاستت ضتد يهتودي   اعتراض كنند كه سخن لين منتشر شده و ديگر جاي بحث نيست كه كانقالب توسط موسسه فران

عقل و خردي كه  .كه با عقل و خرد به قضايا نگاه مي كند تجلد اول اين كتاب روشنفكري را توضيح داده كه روشنفكر كسي اس -كنيم استفاده مي

دهند. كتابي نوشتته   مي قرن روشنفكرانعنوات هم دارندبيست به قرت .قرت صنعت ناميده مي شود 10قرت اما.اروپائي است يمتاثر از علم تجرب

لو  رامين جهان بيگآبات مقاله  0زنامه ايرات هم از تاريخ وسمسار و ر يترجمه آقاي مهد ميش  وينوكليف أشده به عنوات قرت روشنفكرات ت

 طرفدار يهودييعني يهودي و اسامي را ذكر كرده عنوات مي كندكه روشنفكر مقاله فقطامادرصراحت .دركتاب بكرده استرامنتشر

 م شده.يدوره تقس 0لو روشنفكري بر  گقاي رامين جهات بيآر مقاله د

قضه گريبوك هم اين است كه يك افستر يهتودي    .آغاز روشنفكري فرانسه است سرشروع مي شود و  گريبوستا قضيه  1100دوره اول از سال 

بتواننتد گريبتوك را    تااين قضيه مقابله مي كنند  اانسه بزنداني مي شود و بعد روشنفكرات يهودي و ماسوت فر يجاسوساتهام فرانسوي است كه به 

ره گت يك سال بعد از گن 1100كند. سال  وك را محكوم مييبكه اعالميه مي دهد قضه گر زوال  اميقايي است به نام آآزاد كنند. نفر اول اين دوره 

ديگر بته   يسندهاما يك نو .از نظر اخالقي استها اسد ترين نويسنده يكي از فو نوشته  ناتوراليسمزوال بدترين رمات ها را با  لامي .بال سوئيس است

 .و به خانواده تاكيتد دارد ا مخالف است. شچوت متدين مسيحي است وبا فح .را نمي شناسد رد هيچ كس اواصد كتاب رمات دبيش از كه  بورد ونام 

در بتر متي   را هتا  و همه زمينه  رود  مي  سياست فراتر  ز ادبيات و تاريخ وم ااكجا صورت مي گيرد؟ دايره اين اقد ؟اين ارزيابي چطور انجام مي شود

لمتات  آبتا  فترد  ايتن   .كشور استت   رمات نظامي آتهبسيار محبوب است و قدر فرانسه كه  مارشال پانفرانسه فردي به نام  لاغدر زمات اش گيرد.

هودي ها بته مارشتال پتتن و تمتام     يشود و از جنگ كنار بكشد. نبا المات درگير مذاكره كرد و به اين شكل المات از فرانسه بيروت بروند اما فرانسه 

 ضد روشنفكري و خائن زدند.طرفدارانش تهمت 

روز ارتتش   1عترض  در دهتد كته چطتور     به جاي اسرائيل نوشت توضتيح متي  عزرائيل را كتاب سفر به واليت  حمدروزه كه جالل آل ا 1در جنگ 

به فرانسه در تبليغ كردند  -تسا منظور اوژت يونسكو -دترگكآت  و و ژات پل سارتر سوريه و مصر را داغوت كرد  ،اسرائيل سه كشور مسلمات اردت

 ميليارد فرانك فرانسه پول جمع كردند. 0ساعت  41فرستادند ظرف به اسرائيل پول جمع كردند و و اسرائيل ها، بيچاره  ،ها  بدبختنفع 
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كه از كوره هاي آدم سوزي فرار كردند و هيچ قدرتي نداشتتند  يهودي مي نويسد طبيعي است كه قوم مظلوم  در حالي كه در كتاب قرت روشنفكرات

 از خودشات دفاع كنند. ،و بين كشورهاي عربي گير افتاد بودند

قبتول كنتيم يتا    بي مقدمته  م بايد هر چيز را كه خوانديآيا  .در مقابل همه اين اقدامات و تحريفات قوم يهود وظيفه ما سوال تحقيق و پژوهش است

تاريخ صالح التدين  كتاب هاي مدارك ه شده كه در تبررسي كنيم ببينيم كه چه كسي ادعا كرده با چه هدفي و با چه انگيزه اي ؟ االت تصميم گرف

دشتمن را   ت كردند و توانستتند د كه زماني كشور آنها مورد حمله دشمن قرار گرفته و بودند كساني كه مقاومنرا حذف كنند چوت جوات ها ندان ايوبي

مانسبت به حقايق تاريخي رسالت سنگيني  تا روحيه شكست را تقويت كنند. جلوه مي دهندبزرگ و يه اسكندر را مطرح مي كنند قضبيروت كنند اما 

 .گاهي پيش برويمآبپذيريم بايد سوال كنيم و با به راحتي بايد هر چيزي را نداريم و 
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