
  است؟جعلیهای بزرگان یهود  پروتکلچرا 

 عبداهللا شهبازی
 

تاالر میـرزای    در   1378است که در هفتم اسفندماه      ، متن سخنرانی    مطلب حاضر 
منظور بررسـی   به عرضه شد دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهرانشیرازی  

  .  است شهرت فراوان یافتههای بزرگان یهود پروتکلمتنی که با نام 
 
 های بزرگان خردمنـد صـهیون      پروتکلیا  های بزرگان یهود      پروتکلتنی که با عنوان     م

 هم در غرب و هم در کشورهای اسـالمی شـهرت فـراوان دارد،     یا عناوینی شبیه به این، 
دربـاره  . این امر را تحقیقات مورخین به اثبات رسانیده است        . قطعًا یک متن جعلی است    

سود زرساالری یهودی و فضای سیاسی که این مـتن        بهعلل جعل این متن و تأثیرات آن        
 . در درون آن جعل و به شکل گسترده توزیع شد، توضیح خواهم داد

 بنـد  27های آن به   بند، که در برخی چاپ24 عبارت است از گزارشی در      ها  پروتکل
) 1897(ها در بال سـویس   و بیشتر نیز رسیده، که گویا در زمان اولین کنگره صهیونیست       

هـای   کننـدگان داده شـد و در آن اسـتراتژی و تاکتیـک     از سوی سران یهـود بـه شـرکت     
 ها  پروتکل. پروا عرضه شده است     شکلی کامًال آشکار و بی      یهودیان برای تسخیر جهان به    

چـاپ شـد و دو سـال بعـد مـتن            زنامیـا    در روسیه در روزنامه      1903اولین بار در سال     
های آلمانی، فرانسه، انگلیسی      سرعت به زبان    تن به این م . تری از آن به چاپ رسید       مفصل

 . های اروپایی ترجمه شد و شهرت فراوان یافت و سایر زبان
در فضـای   .  اسـت  1921-1919هـای     ویـژه در سـال       بـه  هـا   پروتکلاقبال گسترده به    

شدت جـذب      روسیه، مردم به   1917سیاسی و روانی پس از جنگ اول جهانی و انقالب           
هـای     این جاذبه البته علل عینی داشت زیرا در طول جنگ نقش کـانون             .این رساله شدند  

 آرمسـترانگ،   -های تسلیحاتی متعلق به ایشان، مانند ویکرز        افروز یهودی و مجتمع     جنگ
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از سـوی دیگـر، ایـن رسـاله را     . برای افکار عمومی اروپا تا حدودی روشـن شـده بـود      
عنوان یـک توطئـه       ب بلشویکی را به   ها به وسعت توزیع کردند تا انقال        مخالفان بلشویک 

زبـان   جالـب اسـت بـدانیم کـه در بریتانیـا و کشـورهای انگلیسـی            . یهودی مطرح کننـد   
لندن بود که از بدو پیـدایش پیونـدهای بسـیار     تایمز   روزنامه   ها  پروتکلترین مبلغ     بزرگ

وران ویژه خاندان روچیلد، داشت تا بدان حد کـه در د            نزدیک با زرساالران یهودی، و به     
. شناختند  عنوان ارگان روچیلدها می     لندن را به  تایمز  جنگ فرانسه و پروس، مردم فرانسه       

 دیلـی اکسـپرس    را به چاپ رسـانید و روزنامـه          ها  پروتکل متن کامل    1920 در مه    تایمز
نیز، که به همین کانون تعلق داشت، آن را چاپ کرد و این جمله را تیتر بـزرگ صـفحه                    

تـر اینجاسـت کـه سِـر          و عجیب . >بزرگ] وایزمن[راز بزرگ حییم    <: اول خود قرار داد   
عنوان وزیر جنگ بریتانیا در همـین زمـان اعـالم کـرد کـه انقـالب                   وینستون چرچیل به  

توطئه جهانی از سوی یهودیان جهانوطن است بـرای نـابود کـردن و              <بلشویکی روسیه   
چرچیل به زرساالری یهـودی     در زمینه وابستگی وینستون      .>فروپاشی امپراتوری بریتانیا  

اش همـاره     دانـیم کـه چرچیـل در طـول زنـدگی طـوالنی              کمترین تردیدی نیست و می    
ها بوده و در تأسیس دولت اسرائیل نقش اصلی داشـته             ترین مدافع صهیونیست    سرسخت

این پیوند فقط به خود چرچیل محدود نیست و از آغاز تـاریخ خانـدان چرچیـل                 . است
ذار این خاندان ژنرال جان چرچیل، دوک اول مارلبورو، اسـت کـه          بنیانگ. شود  شروع می 

فرمانده کل ارتش بریتانیا بود و از طریق ساخت و پاخت بـا دالالن یهـودی و دریافـت                   
رشوه و پورسانت از سِر سـولومون مـدینای یهـودی، پیمانکـار بـزرگ دربـار و ارتـش                    

تنهـا  . اخ بلنهـایم را سـاخت  انگلیس، ثروت خاندان چرچیل را پایه گذارد و از جمله کـ        
اش علیه یهودیان سـخن       شناسیم که سِر وینستون چرچیل در طول زندگی         موردی که می  

و تایمز  بعداً، کار   .  در انگلیس است   ها  پروتکلگفته، همین یک مورد و در فضای انتشار         
های سفید ادامه دادند یعنی مخـالفین انقـالب روسـیه کـه بـه اروپـا و                    چرچیل را روس  

های جنگ    ها در جبهه    ها پس از شکست نهایی از بلشویک        آن. کا پناهنده شده بودند   آمری
 در غرب پرداختند با این هدف که انقـالب روسـیه را             ها  پروتکلروسیه، به تکثیر وسیع     

 . توطئه یهودیان معرفی کنند
وسـیله همـان روزنامـه        تر اینجاست که جعلی بودن این متن نیز اولین بار بـه             عجیب

، بـرای اولـین بـار، فیلیـپ گریـوز در       1921در سـال    . و همان کانون مطـرح شـد       تایمز
هـای فـراوان     را مطـرح کـرد و شـباهت    هـا   پروتکـل لنـدن جعلـی بـودن       تایمز  روزنامه  
نـام مـوریس ژولـی علیـه نـاپلئون سـوم و           را با طنزی که یـک فرانسـوی بـه          ها  پروتکل
مکالمـه ماکیـاولی و    با عنـوان  1864آمیز جهانی او نوشته و در سال      های دسیسه   سیاست

نام فیلیپ گریوز برای مورخین ایرانی آشناست زیـرا وی   . چاپ شده، نشان داد   منتسکیو  
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نویسنده زندگینامه سرلشکر سِر پرسی کاکس، کارگزار نامدار استعمار انگلیس در ایـران             

یمیـر   کار کردنـد و سـرانجام والد    ها  پروتکلبعدها، محققین روی    . و خلیج فارس، است   
 جعـل سـازمان اطالعـاتی       هـا   پروتکـل طور متقن ثابت کرد که        برتسف، مورخ روس، به   

است که بـر اسـاس کتـاب مـوریس ژولـی و رمـان       ) اوخرانا یا اوخرانکا(روسیه تزاری   
جاعل ظاهرًا یک   . و منابع دیگر صورت گرفته است     ) 1868چاپ  (تخیلی هرمن گودشه    
. کرده و نامش در دست نیسـت        اوخرانا کار می  عنوان جاسوس برای      فرانسوی بوده که به   
کننـد و   عرضه می) آخرین تزار روسیه( را به نیکالی دوم ها  پروتکلرؤسای اوخرانا متن    

های غیراخالقی دفـاع      نباید از امر حق با روش     <: نویسد  وی در حاشیه گزارش ایشان می     
دلیـل صـراحت      مر بـه  شود و این ا     سادگی متوجه جعلی بودن متن می        یعنی تزار به   >.کرد

عجیب و محتوای بسیار خامی است که در متن وجـود دارد کـه انسـان را از ایـن همـه                  
 . اندازد گری به حیرت می ناشی

هـای    ای نیست و اصوال یکی از پدیده         ماجرای ساده  ها  پروتکلبنابراین، ماجرای انتشار    
 یـا   “یهودیـت ”علیـه   هاست کـه      ها و رساله    عجیب دو قرن اخیر بسیاری از این نوع کتاب        

 دیـدیم،   ها  پروتکلشود و در پس آن، چنانکه در ماجرای            و غیره منتشر می    “فراماسونری”
آلـود و غیـر عقالیـی توطئـه           آثاری که به شکلی وهـم     : ها مشهود است    دست همین کانون  
نظر و محقـق و دارای        نحوی که در نهایت فرد بی       کنند به   ها را مطرح می     یهودیان و ماسون  

 انتقادی را به نفی هر گونه توطئه برسانند و این باور را رواج دهند کـه اعتقـاد بـه                     روحیه
کـار    ، ایـن روش در ایـران نیـز بـه          منبه اعتقاد   . توطئه نوعی بیماری روانی و توهم است      

 . گرفته شده و تأثیرات روانی و سیاسی جدی و عمیق خود را بر جای گذارده است
 در زمانی ایجاد شد که برای بـار اول          ها  پروتکلاصالت  نسبت به   در من   اولین تردید   

واقعًا به دلم نچسبید و احساس کردم که هیچ فرد عاقلی چنـین             .  را دیدم  ها  پروتکلمتن  
گـران بایـد    بـاالخره، ایـن توطئـه   . کند های خود را مطرح نمی   کنده نقشه   صریح و پوست  

خود را رو کنند و سند به دسـت         ای باشند و نباید اینطور دست         های محیل و پخته     انسان
در تحقیقات ده ساله اخیر خود این مسئله را پیگیری کردم و بـه جـد بـه                  . دشمن بدهند 

 با اهداف معینی صورت گرفته کـه امـروزه          ها  پروتکلاین نظر رسیدم که جعل و انتشار        
ریـزی و نقشـه هوشـمندانه حکایـت           کامًال قابل شناسایی و تبیین است و از یک برنامـه          

  : از توطئه این اسـت     مناصوال تعریف   . شناسیم  عنوان توطئه می    کند از آن نوع که ما به        یم
ریزی از سوی یک کانون برای تاثیرگـذاری بـر فراینـدها و تحـوالت اجتمـاعی و                    برنامه

آمیـز معـروف شـده     های توطئـه  های معینی که به روش سیاسی به ضرر دیگران و با روش      
این اقدام از سـوی فـرد یـا         ). ب و خدعه و جعل و غیره و غیره        مانند نفوذ و ترور و تخری     (

ریـزی    که طراحان آن را برنامه      گیرد در حالی    شوند توطئه نام می     گروهی که قربانی آن می    
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های صلیبی به این طـرف،        گری دانش است و از زمان جنگ        واقعاً توطئه . دانند  و دانش می  
عنی از زمان شروع تکاپوهای اسـتعماری، ایـن         ویژه از قرن شانزدهم میالدی به بعد، ی         و به 

 . دانش در غرب بسیار پیشرفته و بغرنج شده است
یکـی از بهتـرین   . نام توطئه وجـود دارد  روشن است که در جهان سیاست واقعیتی به 

ها برای قلب این واقعیت این است کـه پرچمـدار افشـای آن شـوید و بخشـی از                      روش
ایـن دفـاع در نهایـت منجـر     . نامعقول و غیرقابل دفـاع شکل  حقیقت را بیان کنید ولی به 

ایـن روش یکـی از      . شود به این که مردم از پذیرش این واقعیـت سـرخورده شـوند               می
 ها در جنگ روانی اسـت کـه نمونـه بـارز آن را در تـرویج انگلوفوبیـا                  ترین تاکتیک   مهم

. هـا  طئه انگلیسـی توان دید یعنی اشاعه ترس از انگلیس و نسبت دادن همه چیز به تو             می
 بـه   “جـان نـاپلئونی     دایی”قول معروف     یعنی افرادی همه چیز را به شکل بیمارگونه و به         

شود و از درون آن کسانی پدیـد     دهند و در نهایت موجی ایجاد می        ها نسبت می    انگلیسی
رسـند یعنـی بـه     فهمند و به ضد آن مـی  شوند که غیرعقالیی بودن این برخورد را می     می

عبـارت دیگـر، از یـک     بـه . ای وجود نداشته است رسند که هیچ نوع توطئه       می این نتیجه 
هـای توطئـه چـون بنیـان      گونه اشـاعه تـوهم   بنابراین، این. رسند مطلق به مطلق دیگر می 

های بغرنج   عقالنی جدی و قابل دفاع ندارد بهترین روش است برای لوث کردن واقعیت            
کنـد کـه در       ذب و پوچ و بسیار شکننده ایجاد می        در جامعه امواج کا      روش  این. تاریخی

در تحول روانشناسی بیسـت و  . انجامد گونه مفاهیم می پاتی علیه این  نهایت به نوعی آنتی   
زمـانی برخـی از     . ایـم   دو ساله بعد از انقالب تأثیرات مخرب این روش را شـاهد بـوده             

ر فضای اوایل انقالب، که    دادیم و البته د     ها نسبت می    حوادث را به آمریکا یا صهیونیست     
یاد داشتند،    مردم فشار و ستم حکومت پهلوی و نفوذ مخرب اربابان غربی آن را کامًال به              

یعنـی جامعـه    . کننده بود و احتیاج به استدالل نظری قوی نداشت          صرف این ادعاها قانع   
پذیرفت که مثالً پیونـدهای آمریکـایی فـالن رجـل سیاسـی یـا فرهنگـی             در مجموع می  

ولی در نهایت با دگرگونی ساختاری در      . فروش بودن آن فرد داللت دارد       وی بر وطن  پهل
جامعه ما و از جمله پیدایش نسل جدید، دیگـر ایـن روش کـاربرد نـدارد و در برخـی                     

کند که بگوییـد شـاه    اکنون برای نسل جوان کفایت نمی     . شود  موارد به ضد خود بدل می     
 بودن چه ایرادی دارد؟ او حق دارد زیـرا ذهنیـت            پرسد مگر آمریکایی    می. آمریکایی بود 

 شاهد مبـارزات    1340سیاسی نسل جوان امروز همان ذهنیت نسل ما نیست که در دهه             
برای این نسل گفتمان جدیـدی مطـرح   . مردم زیر ستم جهان علیه امپریالیسم آمریکا بود    

ره جنـوبی، را    نشانده آمریکا، مانند تایوان و ک       او سرنوشت برخی کشورهای دست    . است
های جهانی و هـم برخـی از متفکـرین و اسـاتید               بیند که در یک دهه اخیر هم رسانه         می

 توسـعه   ترین مـدل  عنوان موفق دانشگاه ما و حتی گروهی از مسئوالن اجرایی ما آن را به           
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هـای    خورده انقـالب    اند و در مقابل مدل شکست       ها تقلید کرده    مطرح کرده و حتی از آن     

لذا، مطرح کردن نـامعقول و      . کنند  مانند ویتنام و کره شمالی را مشاهده می       ضدآمریکایی  
های متقن فکری و نظری نتایج بسیار مخربی در روانشناسی سیاسی             دفاع بد و فاقد بنیان    
 . گذارد جامعه بر جای می

های زرساالر غربی و در قلب ایشان زرسـاالران یهـودی در              به جد معتقدم که کانون    
زیرا متونی وجود دارند که هم    .  نقش اصلی را داشتند    ها  پروتکل و اشتهار    جعل و ترویج  

رسـانند ولـی هیچگـاه      را بـه اثبـات مـی   ها پروتکلمعتبرند و هم همان موارد مندرج در   
هـا    گونه کتاب   از میان این  . ها کمیاب یا حتی نایاب است       اشتهار نیافتند و امروزه نسخ آن     

 بسیار عجیبـی یافـت زیـرا متنـی کـامًال مجعـول و لـذا                  اشتهار جهانی و   ها  پروتکلتنها  
. رسـانید   گونـه متـون مـی       اعتمادی بـه ایـن      غیرقابل دفاع بود و در نهایت محقق را به بی         

کند و هم کامًال      آمیز زرساالری یهودی را ثابت می       های توطئه   ترین متنی که هم طرح      مهم
هـای محلـی یهودیـان        ام سـازمان  کاهال ن . کتاب کاهال نام    قابل دفاع است کتابی است به     

 سالگی مسیحی شد و برای کنتـرل        34نام یاکوب برافمن در       فردی یهودی به  . روسیه بود 
او پس از مدتی، در سـال  . ها و متون عبری و ییدیش به خدمت دولت روسیه درآمد         نامه

کتاب فوق مشتمل بر اسـناد مفصـل درونـی سـازمان            . را منتشر کرد  کتاب کاهال   ،  1869
برافمن در مقدمـه خـود بـر ایـن اسـناد        . یان روسیه است که به روسی ترجمه شده       یهود

سازمان کاهال، یعنی سازمان محلی یهودیان روسیه و شرق اروپا، و آلیانس اسرائیلی، که              
رفـت، را   شـمار مـی   مقر آن در فرانسه بود و در آن زمان تنها سازمان جهانی یهودیان بـه          

. هـای رهبـران یهـودی غـرب هسـتند      کند که مجری طرح هایی معرفی می    عنوان شبکه   به
برافمن در مقدمه خود بر این کتاب حجیم دو جلدی این نظریـه را مطـرح سـاخت کـه            
جوامع یهودی درواقع با حفظ ساختارهای سری درونی خـود، بـا اسـتقرار خـویش در                  

ن دهند با هدف اسـتثمار سـکنه آ   های مختلف دولتی در درون دولت تشکیل می  سرزمین
کنـد و نشـان       اسناد چاپ شده نیز ادعای برافمن را ثابـت مـی          . سرزمین و سلطه بر آنان    

دهد که زرساالران یهودی غرب برای سلطه بـر جوامـع میزبـان یهودیـان چگونـه از                    می
 چنـدین بـار بـه       1870 در دهـه     کتـاب کاهـال   . کنند  ها استفاده می    های محلی آن    سازمان
و لهستانی منتشر شد و تاثیرات عمیقی بر جای نهـاد و            های روسی، آلمانی، فرانسه       زبان

به یکی از منابع مهم آشنایی محققین با ساختارهای سری جوامع یهودی و آداب و سنن                
 مـورد تردیـد هـیچ محققـی نیسـت و حتـی       کتـاب کاهـال  اصـالت  . آنهـا بـدل گردیـد   

هر چند  <: یسدنو  نیز به صحت اسناد مندرج در آن اذعان دارد و می          المعارف یهود     ةدایر
به جعل متهم شد ولی درواقع کتاب او ترجمـه کـامال دقیـق              ] از سوی یهودیان  [برافمن  

اسناد است و یکی از منابع تاریخی پژوهشگران برای آشنایی با زندگی درونی یهودیـان               
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 را با این همه کتاب کاهالبینیم که        ولی ما می   >.رود  روسیه در سده نوزدهم به شمار می      
این همـه شـهرت و      ها    پروتکلشناسند ولی      خواص و محققان نیز کمتر می      اهمیت حتی 
 . یابد معروفیت می

 
ایـن مـتن   : شود می را بپذیریم، چند پرسش اساسی مطرح ها پروتکلاگر جعلی بودن   

تـوان جعـل و انتشـار آن را تنهـا کـار        با چه هدفی جعل و ترویج و تبلیغ شد و آیا مـی            
هـای زرسـاالر بریتانیـا و         ت؟ اگر چنین است، چرا کـانون      سازمان اطالعاتی روسیه دانس   

شخصیتی با آن پیوندهای فردی و خانوادگی مانند وینستون چرچیـل مـروج و مبلـغ آن          
 بودند؟ 

نـام   ای بـه    برای دریافت پاسخی متقن بـه ایـن پرسـش، اول بایـد بـه وجـود پدیـده                  
عوامـل بسـیار مقتـدر و    عنوان یک کانون منسـجم از   زرساالری یهودی توجه کنیم که به  

کـه از   در اینجا باید تأکید کنم زمـانی . متنفذ حاضر و فعال در دنیای چند قرن اخیر است     
گویم منظورم همین کانون است و اعتقاد ندارم که هـیچ قـومی، هـیچ               یهودیان سخن می  

ام کـه در       نیز گفته  زرساالراندر مقدمه کتاب    . ای، هیچ گروهی همه یکسان هستند       طایفه
تـوان سـخن گفـت و         ها و فرایندهای اجتماعی از هیچ نـوع کلیـت مطلقـی نمـی               یدهپد
فـرد اسـتقالل خـودش را دارد کـه       . ها همـه نسـبی اسـت        گرایی  ها و کل    گونه تعمیم   این
منظور مـن یـک کـانون معـین از          . تواند در مواردی مستقل از هویت جمعی او باشد          می

شـود زیـرا برخـی        دان یهودی نیز نمـی    متنفذین یهودی است که حتی شامل همه ثروتمن       
های مندلسون و پـرر و فولـد     شناسیم، مانند اعضای خانواده     یهودیان ثروتمند اروپا را می    

و اسکلس و آرنشتین و راتنو و غیره، که در قرن نوزدهم یا اوایل قرن بیستم در تعارض                  
ر مشـخص در    طـو   این کانونی است کـه بـه      . با این کانون زرساالری یهودی قرار داشتند      

قــرن شــانزدهم در پیونــد بــا حکــام اســپانیا و پرتغــال، در قــرن هفــدهم در پیونــد بــا  
استعمارگران هلندی و در قرون هیجدهم و نوزدهم در پیونـد بـا الیگارشـی اسـتعماری                
انگلوساکسون شکل گرفت و در توسعه استعماری غـرب در ایـن دوران نقـش مهـم و                  

توسعه اسـتعماری بریتانیـا در قـرن نـوزدهم نقـش            کننده ایفا کرد و بخصوص در         تعیین
 . بسیار مهمی داشت

شـدت   این کانون از اوایل قرن بیستم بر سیاست و اقتصاد ایاالت متحـده آمریکـا بـه         
ریزی جدی انجام گرفت که مهـاجرت میلیـونی           چنگ انداخت و این اقدام در پی برنامه       

بـرای  . ش اساسـی در آن داشـت    یهودیان روسیه و اروپای شرقی به آمریکای شمالی نقـ         
 جعل شد و حـوادثی در روسـیه و شـرق            ها  پروتکلانجام این نقشه بود که متونی مانند        

اروپا اتفاق افتاد مشابه حوادثی که در فاصله جنگ اول و جنـگ دوم جهـانی منجـر بـه                    
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بررسـی ایـن    . مهاجرت گروهی از یهودیان به فلسطین و تأسـیس دولـت اسـرائیل شـد              

گر شریک بـا ایشـان در     های دسیسه   دهد که زرساالران یهودی و کانون        می حوادث نشان 
هایی چـون   غرب برای ایجاد موج گسترده مهاجرت یهودیان به آمریکای شمالی از حربه   

، اسـتفاده کردنـد و بـه ایـن ترتیـب روحیـات       هـا  پروتکلجعل متون ضد یهودی، مانند      
های یهودیان روسیه دسـت       عام  ضدیهودی را در روسیه گسترش دادند و همزمان به قتل         

و دقیقًا از درون این فضا بود که صهیونیسم جدیـد           . ها معروف است    زدند که به پوگروم   
 . ظهور کرد

 
دم به گـروه دیگـر       واژه روسی است به معنی حمله گروهی از مر         (Pogrom) پوگروم

شـود کـه    این واژه به طور خاص به حمالتی اطالق می. همراه تخریب و قتل و تجاوز    به
مـاجرا بـه   . گرفـت  نشین روسیه صورت می   به مناطق یهودی   1921 تا   1881های    در سال 

شدند و بـه منـاطق        ها ناگهان افراد مسلحی خارج می       این شکل است که از درون جنگل      
بردند و پس از قتل و تخریب و آتـش زدن در              ودیان حمله می  کوچک محل سکونت یه   

نه تحقیقات پلـیس روسـیه و نـه تحقیقـات مـورخین نتوانسـته               . شدند  جنگل ناپدید می  
نشـریات وابسـته   . شـدند  روشن کند که این افراد که بودند و از کجا تغذیه و هدایت می        

کردنـد و دولـت روسـیه     هـا مـتهم مـی    به یهودیان در غرب دولت روسیه را به این قتـل   
هـا، کـه    علـت ایـن بـود کـه نارودنیـک       . دانسـت   ها را مسئول این حوادث می       نارودنیک

 مـیالدی   1880 و   1870های    ترین جنبش انقالبی در میان روشنفکران روسیه در دهه          مهم
منـدی از انسـجام       دانستند کـه بـا بهـره        بودند، یهودیان روسیه را قومی بیگانه و انگل می        

هـای مـردم روسـیه را         ش و با حمایت یهودیان ثروتمند اروپای غربی تـوده         درونی خوی 
هـا را محکـوم    البته مطبوعات روشنفکری روسیه نیـز نـه تنهـا پـوگروم     . کنند  استثمار می 

نکردند بلکه حتی نویسندگانی چـون ایـوان تورگنیـف و لئـو تولسـتوی در برابـر ایـن                    
ها کار انقالبیون روس      ت که پوگروم  ولی امروزه کامًال روشن اس    . حوادث سکوت کردند  

های مهاجم به دولت روسیه نیز وابستگی نداشتند زیـرا اگـر کـوچکترین             این گروه . نبود
شـک مـورخین دانشـگاه     ها در دست بود بی سندی دال بر پیوند دولت روسیه با پوگروم    

اده و سایر منـابع یهـودی مـورد اسـتف         المعارف یهود     ةدایرعبری اورشلیم و نویسندگان     
کننـد تسـامح و    ولی آنها حداکثر اتهامی که علیه دولت روسیه عنـوان مـی       . دادند  قرار می 

هاست که این نیز پذیرفته نیسـت زیـرا بالفاصـله دولـت               تفاوتی یا همدلی با پوگروم      بی
های انقالبی نارودنیک در این حوادث و تبدیل آن بـه             روسیه، که از نقش احتمالی گروه     

ای را بـرای بررسـی     های ویژه   هقانی سخت نگران بود، کمیسیون    های د   موجی از شورش  
طور جدی به پیگیری مسئله پرداخت ولی نتوانست         ها و علل آن تشکیل داد و به         پوگروم
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ایگناتف، وزیر کشور روسـیه  . یافته را شناسایی و معرفی کند  عاملین این جنایات سازمان   
مشروح خود به تزار نوشت که علـت        گرای اسالوفیل بود، در گزارش        که از جناح سنت   

وسیله یهودیان است و واکنش مـردم         های فقیر روستایی به     ها استثمار شدید توده     پوگروم
 در ایـن گـزارش فقـط بـه           >.به شکلی اندوهبار در اعمال خشونت بازتاب یافته اسـت         <

عوامل عینی نارضایتی مردم از سلطه یهودیان توجه شـده ولـی روشـن نشـده کـه ایـن                    
هـا بسـیار منسـجم و     پـوگروم . یافته و مجهز چه کسـانی هسـتند    های کامًال سازمان    هدست

توان آن را به خشم کور مردم فقیر روستایی روس نسـبت داد و                طراحی شده بود و نمی    
 .  یک حرکت طبیعی و خودانگیخته و فاقد سازماندهی و هدف سیاسی شمرد

ها در غرب آغاز شد بسیار گسـترده   به هر حال، تبلیغاتی که بالفاصله پس از پوگروم        
کننده بود و درباره ابعاد این کشتارها اغراق و بزرگنمـایی بسـیار زیـاد صـورت                   و گمراه 

این تبلیغات در اروپـای غربـی مـوجی از همـدردی بـا یهودیـان روسـیه را                   . گرفت  می
طی ای چون ویکتور هوگو را فریفت و او           برانگیخت تا بدان حد که حتی نویسنده آزاده       

تـرین    مهـم .  برای یهودیـان شـد     >عدالت و شفقت  <ای به دولت روسیه خواستار        عریضه
طـور عمـده بـه     ها و موجی که آفرید مهاجرت میلیونی یهودیان روسیه بـه     نتیجه پوگروم 

ها بود که زمینه سیاسـی و اجتمـاعی و    نمایی ایاالت متحده آمریکا بود و دقیقًا این مظلوم  
 . هاجرت فوق مهیا کردروانی را در غرب برای م

در یـک   :  شود باید به وضع آن روز دنیـا اشـاره کـنم             تحلیل روشن ن  یابرای این که    
نام ایاالت متحده آمریکا بـا منـابع زرخیـز و کـامًال بکـر و                گوشه دنیا، سرزمینی است به    

در نیمه دوم قرن نوزدهم نیروی انسانی در        . جمعیت اندک و امکانات بالقوه بسیار عظیم      
داد در حدی که      برداری از این همه منابع سرشار را نمی         االت متحده آمریکا کفاف بهره    ای

داران بزرگـی ماننـد ادوارد هـریمن از     ها و سـرمایه   آهن، کمپانی   برای احداث خطوط راه   
هـا را، درسـت ماننـد بردگـان، از      کردنـد و آن  صدها هزار نفر کارگر چینی اسـتفاده مـی     

جزیره و شرق     بنیانگذار و اولین رئیس کمپانی کشتیرانی شبه      کسانی چون لرد اینچکیپ،     
(P&O)  خریدند و به ایـاالت       ترین شرکت کشتیرانی جهان در آن عصر بود، می           که بزرگ

در این سرزمین یهودیانی مانند یاکوب شیف و اگوسـت  . نمودند متحده آمریکا منتقل می   
هـا    ولـی تعـداد انـدک آن    دسـت داشـتند     بلمونت و غیره نبض اقتصاد و سیاسـت را بـه          

در مقابل، در گوشه دیگر جهان، یعنـی        . شان نبود   متناسب با قدرت عظیم مالی و سیاسی      
کردند که تعداد ایشان در    در روسیه و شرق اروپا، جمعیت انبوهی از یهودیان زندگی می          

 میلیـون   5 حدود دو و نیم میلیون نفر بود و در پایان سده نوزدهم به حـدود                 1850سال  
زرساالران یهودی غرب نیاز داشتند که این جمعیت انبوه یهـودی بـه ایـاالت               . فر رسید ن

در مقابـل،  . متحده آمریکا منتقل شود و به اهرم سلطه ایشان بر جامعه آمریکا بدل گـردد    



  جعلی است؟ های بزرگان یهود پروتکلچرا 

 

9
انداز روشن بود و در واقع امکان         در روسیه و شرق اروپا وضع جامعه یهودی فاقد چشم         

افـزایش سـریع جمعیتـی ایشـان اضـافه          . ت محدود شده بود   شد  اندوزی ایشان به    ثروت
توانستند جذب مشاغل سنتی یهودیـان در ایـن منطقـه،             جمعیتی پدید آورده بود که نمی     

توسـعه  . مانند صرافی و رباخواری و فروش مشروبات الکلی و مباشری امـالک، شـوند             
راف و دالل بدل    داری در روسیه سبب شده بود که قشر جدیدی از دهقانان به ص              سرمایه

دولـت روسـیه مباشـری امـالک     . شوند و یهودیان را از این شـاخه اقتصـاد کنـار بزننـد          
هـا را از ایـن دو    کشاورزی و فروش مشروبات الکلی را برای یهودیان ممنوع کرده و آن        

عـالوه، از     به. دست یهودیان بود، محروم نموده بود       شاخه مهم اقتصادی، که قبالً کامًال به      
 قانون نظام وظیفه در روسیه برای همه، از جمله یهودیان، اجباری شـده بـود             1876سال  

بنـابراین، در روسـیه و شـرق اروپـا راه پیشـرفت             . که در آن زمان شرایط شاقی داشـت       
بست رسیده بود و در مقابل در آمریکای شمالی افـق بسـیار پهنـاوری در                  یهودیان به بن  

 . مقابل ایشان قرار داشت
طـور معمـول و در    ها یهودی به آمریکای شمالی بـه  مهاجرت میلیونروشن است که  

سـادگی حاضـر بـه پـذیرش ایـن همـه              نه دولت آمریکا به   . یک فضای آرام ممکن نبود    
. ها یهـودی مهـاجر را بپذیرنـد        شد و نه مردم آمریکا حاضر بودند سیل میلیون          مهاجر می 

یافته یهودیـان آغـاز    جرت سازمانها موج جدیدی از مها بدینسان بود که به بهانه پوگروم   
 هزاران یهودی روسیه مناطق محل زندگی خود را ترک کردنـد و در              1881در سال   . شد

مرز اتریش مستقر شدند و گروهی از آنان به کمک یهودیان متنفذ غرب اروپـا، و طبعـاً                   
 متحـده  ، به ایاالت“یهودیان آواره”نمایی و همدردی با   با ایجاد موجی تبلیغاتی از مظلوم     

مهـاجرت  .  نـام گرفـت    >فرار به سـوی رهـایی     <این موج مهاجرت    . آمریکا اعزام شدند  
کننـده بـر جـای نهـاد و تفـوق             عظیم فوق بر سرنوشت جهان در قرن بیستم تأثیر تعیین         

کنونی ایشان را سبب شد در حدی که امروزه در کابینه آقای کلینتون چندین یهـودی را                 
این شکل از سلطه آشـکار یهودیـان بـر دولـت      . بینیم  یدر مناصب مهم وزارت و غیره م      

آمریکا در اواخر قرن نوزدهم برای آمریکاییان بهیچوجه قابـل تصـور و هضـم و قبـول                  
شود و در میان مردم آمریکا حساسـیتی را           ای کامًال عادی تلقی می      نبود ولی اکنون پدیده   

 . انگیزد برنمی
سـتیزی اولـین مرحلـه از مهـاجرت           دیهـا و یهـو       که به بهانه پـوگروم     1881از سال   

تعداد یهودیان ایـاالت متحـده   ) 1914(یهودیان روسیه آغاز شد تا آغاز جنگ اول جهانی      
 این جمعیت مهاجر بعـداً نیـز افـزایش یافـت و در            .آمریکا به دو و نیم میلیون نفر رسید       

بـه  آستانه جنگ دوم جهانی شهر نیویورک بـا یـک و نـیم میلیـون نفـر سـکنه یهـودی                      
این مـوج بـر ترکیـب جمعیتـی         . ترین مرکز یهودیان جهان بدل شد       ترین و متراکم    بزرگ
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مثالً در آٍستانه جنگ اول جهانی تعداد یهودیـان         . بیش اثر گذاشت    و  سایر کشورها نیز کم   
 هـزار نفـر،   75 هزار نفر، در کانادا بـه    85در آرژانتین به یکصد هزار نفر، در فلسطین به          

حتی در انگلـیس    .  هزار نفر رسید   20 هزار نفر و در استرالیا به        50ی به   در آفریقای جنوب  
در اوایـل قـرن     . نیز مهاجرین فوق جمعیت یهودی این کشور را افزایش چشمگیر دادند          

 30 الـی  20های ناپلئونی، تعداد یهودیـان انگلـیس حـدود           نوزدهم، یعنی در زمان جنگ    
 46 هزار نفر رسید که      60ها به حدود      وگرومشود که در آٍستانه پ      هزار نفر تخمین زده می    

 هـزار نفـر از یهودیـان لنـدن بـه      35کردنـد و حـدود    ها در لندن زندگی می  هزار نفر آن  
 هـزار یهـودی     150 حـدود    1914 تـا    1881هـای     در فاصله سال  . صرافی اشتغال داشتند  

ـ                      . داروپای شرقی و روسـیه وارد انگلـیس شـدند و بیشـتر آنهـا در لنـدن اقامـت گزیدن
. کننـد    در وضع یهودیان انگلـیس توصـیف مـی         >انقالب<مورخین یهودی این تحول را      

دانیم که با توجه به زادوولد سریع یهودیان، روسیه و شرق اروپا نیز از جمعیـت                  البته می 
ها یهودی همچنان در این منـاطق     ها میلیون   یهودی تهی نشد و حتی بعد از این مهاجرت        

 دو میلیـون و     1914 تـا    1881هـای     دهد که در فاصله سـال       ن می آمار نشا . ماندگار بودند 
از ایـن تعـداد     . ششصد و پنجاه هزار نفر یهودی از روسیه و شرق اروپا مهاجرت کردند            

های ماوراء بحار      هزار نفر به سرزمین    300دو میلیون نفر به ایاالت متحده آمریکا، حدود         
ـ     350و حدود   ) از جمله فلسطین  ( هـدف اصـلی ایـن      . ای غربـی رفتنـد     هزار نفر به اروپ

 . مهاجرت بزرگ یهودیان تسخیر ایاالت متحده آمریکا از درون بود
مهاجرت فوق بر وضع اجتماعی و فرهنگی ایاالت متحده آمریکا تأثیرات عمیـق بـر               

های سنتی یهودیان روسـیه و        با ورود این افراد به ایاالت متحده آمریکا حرفه        . جای نهاد 
ترین آن ایجاد شبکه گسترده تجـارت    منتقل شد که مهم “دنیای جدید ” شرق اروپا نیز به   

در میان نخسـتین نسـل      . یافته و تأسیس هالیوود بود      مشروبات الکلی و تبهکاری سازمان    
وسیله بـارون هـرش بـه ایـاالت           وسیله لرد روچیلد به کانادا یا به        مهاجرین یهودی که به   

نعت سینمای آمریکـا و هـالیوود قـرار داشـتند           متحده آمریکا اعزام شدند، بنیانگذاران ص     
کـه بعـداً نـام خـود را بـه سـاموئل         (فـیش     مانند لویی مایر، برادران شنک، شموئل گلب      

، لویی زلنیک، برادران وارنر، سـام اشـپیگل، ال جلسـون، و اسـرائیل               )گلدوین تغییر داد  
ده آمریکـا، در    قاچاق مشروبات الکلـی بـه ایـاالت متحـ         . و غیره ) ایروینگ برلین (بالین  

وسیله یکی از این یهودیان مهـاجر اروپـای         دورانی که تجارت کاالی فوق ممنوع بود، به       
عنوان غول صـنایع      وی که به  . نام ساموئل برونفمن که ساکن کانادا بود        شرقی آغاز شد به   

گذار فعـال در قاچـاق       ترین سرمایه    برجسته  شود،  سازی و نفت کانادا شناخته می       مشروب
شـبکه توزیـع مشـروب و       . ت الکلی و مواد مخدر در ایاالت متحده آمریکا بـود          مشروبا

نـام    شـد بـه     وسیله یکی دیگر از این یهودیان اداره مـی          مواد مخدر برونفمن در آمریکا به     
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یـر النسـکی    این شبکه بعدًا به شکلی منسجم و متمرکزتر به ریاست مه . آرنولد روتشتین 

امـروزه دفتـر   . ز یهودیان مهاجر اروپـای شـرقی بـود   النسکی نیز ا  . تجدید سازمان یافت  
 120نام سیگرام در نیویـورک اسـت و در            ها به   مرکزی کمپانی مشروبات الکلی برونفمن    

بـرونفمن در   . کشور جهان شعبه دارد و فروش آن سالیانه بیش از یک میلیارد دالر است             
هـای   تـرین کمپـانی  را خرید که یکی از بزرگ   پاسیفیک - کمپانی نفتی تکزاس   1963سال  

های فـراوان     او به تأسیس و توسعه دولت اسرائیل کمک       . نفتی ایاالت متحده آمریکاست   
 . کرده است

ها در ایاالت    جئوفری ویگودر، مورخ یهودی، درباره روتشتین، رئیس شبکه برونفمن        
روتشـتین بزرگتـرین امپراتـوری قمـار را در ایـاالت متحـده       <: نویسد  متحده آمریکا، می  

او که منابع مالی نامحدودی در اختیار داشت، در قاچاق مشـروبات الکلـی و               . اد کرد ایج
روتشـتین  . گذاری عظیمی نمود و قضات و کارگزاران دولتی را خرید  مواد مخدر سرمایه  

 تبهکـاران   >.آزادانه به همه محافل راه داشت؛ از سیاستمداران و بانکـداران تـا ولگـردان              
ی گوردون، جک دیاموند و فرانک کوستلو در زیر فرمـان            آمریکایی چون واکس    برجسته

 لقـب   >سلطان دنیای پنهان  <العاده روتشتین سبب شده بود که         نفوذ فوق . روتشتین بودند 
 . های جنایی متعدد در آمریکا شود ها و فیلم بخش رمان یابد و شخصیت او الهام

یافتـه     جنایت سـازمان   باز مالی و محور اصلی      دسیسه<یر النسکی که ویگودر او را         مه
 از اروپـای شـرقی بـه ایـاالت متحـده            1911 نامیده، در سـال      >در ایاالت متحده آمریکا   

هـای خـود را در کوبـا،          هـا و قمارخانـه      خانـه   مهاجرت کرد و مدتی بعد شـبکه فاحشـه        
چارلی لوچیانو و   (همراه دو یهودی دیگر       النسکی به . باهاماس و ایاالت متحده گسترانید    

عنوان رهبـران مافیـای آمریکـا در دوران پـس از جنـگ دوم جهـانی                   به) یگلبنجامین ز 
نام ویلیام ساموئل روزنبـرگ      یکی دیگر از این یهودیان مهاجر فردی به       . شوند  شناخته می 

هـای     شبکه وسیعی از کلـوپ     1924این فرد از سال     .  شهرت دارد  “بیلی رز ”است که به    
 بـه   1965او در سـال     . آمریکـا تأسـیس  کـرد      هـا در      خانه  و فاحشه ) نایت کلوب (شبانه  

های فلزی خود را، که بـیش از یـک میلیـون دالر               اسرائیل سفر کرد و کلکسیون مجسمه     
وزیـر وقـت    او به دیویـد بـن گوریـون، نخسـت     . ارزش داشت، به این دولت اهدا نمود      

ها را ذوب کنیـد و بـا آن بـرای جنـگ بـا اعـراب فشـنگ                این مجسمه <: اسرائیل، گفت 
دهد مهـاجرتی کـه       توان ذکر کرد که نشان می       های فراوان می     از این موارد مثال    >.زیدبسا

ستیزی ساختگی و هدفمند اواخر قرن نـوزدهم و اوایـل        ها و یهودی    در پی موج پوگروم   
قرن بیستم آغاز شد، چه پیامدهای شـگرفی در تسـخیر کشـور ایـاالت متحـده آمریکـا                   

طریق بر سرنوشت جهان چه اثـرات عظیمـی           ایندست زرساالران یهودی داشت و از         به
 . بر جای نهاد
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ای بود در دسـت   مهاجرت توده انبوه و متراکم یهودیان روسیه و اروپای شرقی حربه          
ریـزی سـاختار اجتمـاعی و     های جهانوطنی آنها؛ بهم زرساالران یهودی برای تحقق طرح  

توان گفت که هیچ عاملی      میبه قطع   . سیاسی اروپا و صدور جمعیت انبوه به قاره آمریکا        
ای یـا     مانند این مهاجرت به اقتدار جهانشمول زرساالران یهودی، که نـوعی نظـام قبیلـه              

انـد،    رعیتی نوین را در رابطه با بخش مهمی از یهودیـان جهـان محفـوظ داشـته             -ارباب
ها   اندیشی است اگر ماجرای مشکوک و بسیار پیچیده پوگروم          بنابراین، ساده . کمک نکرد 

و پیامد عظیم آن، یعنی موج میلیـونی مهـاجرت یهودیـان شـرق اروپـا در اواخـر قـرن                     
این موجی است   . ها نسبت داده شود     ستیزی روس   نوزدهم و اوایل قرن بیستم، به یهودی      

های جمعیتی که با تاریخ پیدایش زرساالری جهانی در پیوند است و جزیـی               از جابجایی 
مایه انباشـته ایـن طبقـه جدیـد جهـانوطن آفریـده             است از نظام جهانی نوینی که با سـر        

یهودیان روسیه و شرق اروپـا کـانون جمعیتـی مناسـب و مسـتعدی بودنـد کـه                 . شد  می
هـای مقتـدر یهـودی     ترین معدن نیروی انسـانی مطیـع خانـدان        عنوان مهم   توانستند به   می

هـم بـه    یافتـه     بـرای ایجـاد ایـن مهـاجرت سـازمان         . برداری قرار گیرند    غرب مورد بهره  
در این  . ستیزانه قالبی و ساختگی     ها نیاز بود و هم به ترویج نوعی نوشتار یهودی           پوگروم

 نقش مهمی ایفا کرد زیرا هم به ایجاد و گسترش روحیـات ضـدیهودی در                ها  پروتکلمیان  
رسانید و به این طریق مهاجرت یهودیان را برای مردم غرب توجیـه   ها یاری می    میان روس 

پایگی  عنوان بارزترین سند دال بر بی  توانست به   تنی کامالً مجعول بود و می     کرد و هم م     می
کـار گرفتـه      یابـد بـه     نوشتاری که در افشای عملکرد زرساالران یهودی انتشار یافته و می          

 ها  پروتکلکاربرد دوم   . گونه آثار را کامالً مخدوش کند       شود و عیار علمی و پژوهشی این      
 . ز دست نداده استهنوز نیز کارایی خود را ا

 


